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РОЗДІЛ 1. 
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВи І ПРАВА; 

ІСТОРІЯ ПОЛІТиЧНих І ПРАВОВих УЧЕНь

УДК 347.97/.99

ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ СУДОВОЇ ПРАКТиКи

CONCEPT aNd IMPOrTaNCE JurISPrudENCE

Дашковська Т.М.,
здобувач кафедри теорії держави і права

Національного університету «Одеська юридична академія»

Стаття присвячена дослідженню такого правового явища, як «судова практика». Проаналізовано вплив судової практики на за-
конотворчість. Доведено, що судова практика являє собою систему вироблення єдиного та юридично правильного застосування норм 
законодавства за допомогою права вищих судових органів на узагальнення судової практики та дачу роз’яснень судам щодо порядку 
застосування та тлумачення норм цивільного права.

Ключові слова: судова практика, судочинство, законотворчість, юридичний процес, правозастосовна діяльність.

Статья посвящена исследованию такого правового явления, как «судебная практика». Проанализировано влияние судебной прак-
тики на законотворчество. Доказано, что судебная практика представляет собой систему выработки единого и юридически верного 
применения норм законодательства с помощью права высших судебных органов на обобщение судебной практики и дачу разъяснений 
судам о порядке применения и толкования норм гражданского права.

Ключевые слова: судебная практика, судопроизводство, законотворчество, юридический процесс, правоприменительная деятельность.

The scientific article is devoted to the study of the legal phenomenon as “jurisprudence”. The influence of jurisprudence on lawmaking. It 
is proved that the jurisprudence of the system is to develop a common and legally correct application of the law through the right to the highest 
judicial generalization of judicial practice and giving the courts for clarification on the application and interpretation of the rules of civil law.

Key words: jurisprudence, legal proceedings, legislation, legal process, law enforcement.

Постановка проблеми.  Сьогодні,  мабуть,  кожен 
юрист  підтвердить,  що  знання  одних  тільки  норматив-
но-правових  актів  виявляється  недостатньо  для  ведення 
успішної  юридичної  практики.  Зокрема,  фахівець,  який 
активно практикує в судах, повинен добре уявляти, як нор-
ми права застосовуються служителями Феміди та який ре-
зультат може мати судовий процес унаслідок застосування 
тих чи інших нормативно-правових документів. Як прави-
ло, до розуміння та правильного застосування тенденцій у 
судовій практиці приходять двома шляхами: або методом 
власних проб і помилок, або методом вивчення та аналізу 
вже існуючої практики та рішень.

Нині серед юристів (як практиків, так і вчених) немає 
єдиної думки про роль і значення судової практики, її міс-
це в правовій системі держави, так само як і про роль та 
значення  роз’яснень  Пленуму  Верховного  Суду  України 
(далі  – ВСУ). У  спеціальній  літературі  зазначається, що 
юридична  практика  –  це  об’єктивний  досвід  особистіс-
но-правової  діяльності  компетентних  органів,  створений 
у  результаті  застосування права під  час  вирішення юри-
дичних справ. Звичайно, найбільш значний досвід засто-
сування права виникає в результаті діяльності судів.

Стан  дослідження.  Теоретичну  базу  нашого  дослі-
дження становлять наукові доробки таких вітчизняних та 
зарубіжних учених, як С. Братусь, А. Венгеров, А. Дріш-
люк,  В.  Карташов,  В.  Кисіль,  А. Магомедов, М. Мазур,  
А. Малько, С. Шевчук.

Метою статті є висвітлення поняття «судова практи-
ка»,  аналіз  судової  практики,  простеження  бачення  нау-
ковців з цього питання. Вбачається доречним дослідження 
на науковому рівні судову практику в різних країнах світу.

Виклад основного матеріалу. Учені-юристи С.  Бра-
тусь  і А. Венгеров  вказували  на  те, що  судова  практика 
як результат судової діяльності – це наслідок тлумачення 
норм  права  в  процесі  їх  застосування  судом  під  час  ви-
рішення конкретних справ. У результаті розкривається та 

поглиблюється зміст застосовуваних норм, вони конкрети-
зують їх у формі певних положень своєрідного норматив-
ного характеру – правоположень, які послужать підставою 
для рішення подальших аналогічних справ [2, c. 267].

Таким чином, фактично вчені визнавали судову прак-
тику  як  джерело  права. Ще  з  радянських  часів  науковці 
відзначали,  що  варто  було  б  керуватися  роз’ясненнями 
Пленуму ВСУ як певними правовими приписами. Тут же 
зазначалося,  що  не  кожне  рішення  суду  за  конкретною 
справою, у тому числі й ВСУ, як і не кожна постанова Пле-
нуму Верховного Суду України, що містить  роз’яснення 
про  застосування судами  законодавства під час розгляду 
певної категорії справ, є судовою практикою.

Під час дослідження цього питання наводилась і низка 
інших думок:

а) судова практика є джерелом права лише в тій час-
тині, де вона знаходить своє відображення в роз’ясненнях 
(раніше – керівних роз’ясненнях) Пленуму ВСУ;

б) судова практика є джерелом права в повному обсязі, 
включаючи рішення районних судів;

в) судова практика, незалежно від форм її вираження, 
не є джерелом права.

Під  джерелом  права  розуміються  офіційно-докумен-
тальні форми вираження  та  закріплення норм права, що 
йдуть  від  держави  або  визнані  ним  і  мають  юридичне 
загальнообов’язкове значення.

Слід відразу зазначити: офіційно судова практика, як і 
опублікована практика Верховного Суду України, у тому 
числі постанови Пленуму ВСУ, не визнавалися й не визна-
ються джерелом права, оскільки в нашій країні відсутній 
інститут судового прецеденту [2, c. 260].

Подібна  судова  практика  завжди  враховувалася  ниж-
чими судами як орієнтир у питаннях застосування та тлу-
мачення права для усунення перешкод, застосування ана-
логії  закону чи аналогії права. Це означає, що фактично 
судова практика, яка раніше була формалізована в керів-
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них  роз’ясненнях  Пленуму  ВСУ,  визнавалася  джерелом 
права,  оскільки  в  судових  рішеннях  допускалося,  навіть 
було необхідним посилання на них як на правову основу 
вирішення спору. Це й було наслідком визнання їх автори-
тету, що створилася із часом традиції та результатом дії за-
кону, коли зазначені роз’яснення були обов’язковими для 
судів,  інших органів  і посадових осіб,  які  застосовували 
закон.

А. Малько та В. Карташов трактують юридичну практи-
ку як єдність правової діяльності, сформульовану на осно-
ві соціально-правового досвіду. Одні автори ототожнюють 
судову практику із судовою діяльністю, інші – відносять до 
неї  об’єктивований досвід  цієї  діяльності,  треті  –  розумі-
ють під судовою практикою єдність судової діяльності  та 
її  об’єктивних  підсумків.  Видається,  що  «однобоке»  ро-
зуміння  судової  практики  є  помилковим.  Також  не  варто 
назвати коректним розуміння судової практики як єдності 
судової діяльності та підсумків цієї діяльності, оскільки це 
веде до об’єднання несумісних понять, тобто понять, обсяг 
яких не збігається, що є грубим порушенням законів логі-
ки. Необхідно розрізняти судову практику в динамічному 
сенсі,  тобто судову діяльність  із  застосування норм права 
до конкретних життєвих ситуацій, і судову практику в ста-
тичному сенсі, під якою слід розуміти вироблені в результа-
ті цієї діяльності правові положення. Таким чином, судова 
практика в динамічному та статичному сенсі не є структур-
ними елементами однієї категорії «судова практика», а від-
носно самостійними правовими явищами, хоча нерозривно 
пов’язаними один з одним [3, c. 495].

Деякі  вчені  (С.  Братусь,  А.  Венгеров)  вважають,  що 
усунення прогалин у праві шляхом застосування аналогії 
закону чи аналогії права є однією з функцій судової прак-
тики:  це й  законотворчий процес,  оскільки  суд,  застосо-
вуючи аналогію закону чи аналогію права,  заповнює не-
доліки або прогалини в праві, тобто створює нову норму 
права, на підставі якої вирішується справа; це й правозас-
тосовний процес,  де  суд долає недолік,  який після  вирі-
шення справи в праві залишається, як вважають деякі інші 
вчені-юристи (В. Лазарєв).

Аргументація  вчених  першій  позиції  здається  більш 
переконливою, оскільки прогалини закону долаються (або 
усуваються) не шляхом підведення неврегульованою нор-
мою права ситуації (казусу) під подібну норму, а шляхом 
створення судом за аналогією з нею іншої правової норми, 
на  підставі  якої  й  приймається  рішення. Ця  нова  право-
ва норма діятиме й під час вирішення інших аналогічних 
справ.

В. Кисіль вважає, що судова практика здатна вдоскона-
лювати законодавство. Фактично це визнання за судовою 
практикою якості джерела права [4, c. 28].

Здається, що протилежної думки дотримується суддя 
ВСУ Д. Лилак. Він пише, що тільки закон може бути дже-
релом судового рішення, а допустити необмежену свободу 
суддівського правотворчості означало б підрив сили зако-
нодавства [5, c. 65].

Твердження  про  неправомірність  визнання  постанов 
Пленуму ВСУ як джерела права аргументувалось раніше 
тим,  що  Верховний  Суд  Украни  здійснює  нагляд  за  ді-
яльністю  нижчих  за  ієрархією  судів,  забезпечує  єдність 
їх діяльності, тобто він повинен займатися правозастосу-
ванням, а не правотворчістю. Водночас один із головних 
аргументів – визнання судової правотворчості суперечить 
принципу поділу влади в правовій державі.

Дійсно, надзвичайно важливою керівною ідеєю право-
вої держави є принцип поділу влади, проголошений стат-
тею 6 Конституції України. Це модель побудови держав-
ного апарату, згідно з якою влада може бути розділена між 
законодавчими, виконавчими та судовими органами. При-
чому  кожна  влада щодо  інших  самостійна  й  незалежна, 
що виключає можливість узурпації всієї влади в державі 
однією людиною або окремим органом.

В. Карташов пропонує таку класифікацію цього право-
вого феномена. Залежно від характеру, способів перетво-
рення суспільних відносин він розрізняє правотворчу, пра-
вореалізаційну, розподільну, інтерпретаційну та інші типи 
практики. У процесі правотворчої практики відбувається 
розробка,  видання  та  вдосконалення  нормативно-право-
вих  приписів.  Правозастосовна  практика  являє  собою 
єдність владної діяльності компетентних органів, спрямо-
ваної  на  винесення  індивідуально-конкретних  приписів, 
і  виробленого  в  ході  такої  діяльності  правового  досвіду. 
Розпорядча практика складається з розпорядної діяльнос-
ті уповноважених на те суб’єктів і накопиченого в процесі 
цієї  діяльності юридичного досвіду.  Змістом  інтерпрета-
ційної практики є сформульовані правові роз’яснення та 
правоположення.

У функціональному аспекті В. Карташов виділяє пра-
воконкретизуючу,  контрольну,  правосистематизаційну  та 
інші типи практики. Усім цим типам практики притаманна 
одна  загальна властивість:  вони  змінюють суспільні від-
носини  за  допомогою  правотворчих,  правозастосовчих, 
розпорядчих та правороз’яснювальних способів і методів. 

Таким чином, з позиції доктрини судового прецеденту 
слід погодитися  з  твердженнями С. Шевчука про  те, що 
роз’яснення ВСУ і Вищого господарського суду України 
навряд  чи можна назвати  класичним прецедентним пра-
вом. Швидше можна говорити про квазіпрецедентне пра-
во, оскільки воно обов’язкове для нижчих судів й опосе-
редковано обов’язково для всіх застосовують норми права 
суб’єктів  правовідносин,  щодо  яких  узагальнена  судова 
практика у формі «керівних» роз’яснень [6, c. 74].

Вважаємо за можливе виділення низки ознак судової 
практики:

1. Судова практика виступає різновидом практики за-
галом,  а  також більш  спеціалізованих  категорій  соціаль-
ної практики, соціально-політичної практики, юридичної 
практики,  правозастосовної  практики,  унаслідок  чого  їй 
притаманні всі особливі ознаки зазначених феноменів (ми 
не будемо зупинятися на цьому детально).

2. Судова практика спрямована на перетворення реаль-
ності у формі здійснення правосуддя, тобто розгляду й ви-
рішення різних категорій юридичних справ, перелік яких 
встановлений у процесуальному та іншому законодавстві 
держави, або в низці випадків випливає з правового зви-
чаю або судового прецеденту.

3. Судова практика носить суто правовий характер, що 
виражається в строгій правовій регламентованості цієї ді-
яльності,  фіксації  в  позитивному  праві  підстав,  формах, 
результатах,  значеннях  здійснення  судово-практичної  
діяльності. 

4.  Судова  практика  функціонує  у  великій  сфері  
соціальної  реальності,  маючи  справу  з  різноманітним 
спектром  просуспільних  відносин,  унаслідок  чого  має 
підвиди, пов’язані з регламентацією різних форм судової 
діяльності чинним правом.

5. Судова практика реалізується  за допомогою діяль-
ності  спеціальних органів  судової  влади  та  є  їх  виключ-
ною прерогативою.

Таким чином, можна зробити висновок, що роль судо-
вої практики в системі цивільного права та джерел права 
не зводиться суто до узагальнення судових актів, а являє 
собою систему вироблення єдиного та юридично правиль-
ного застосування норм законодавства за допомогою пра-
ва вищих судових органів на узагальнення судової практи-
ки та дачу роз’яснень судам щодо порядку застосування та 
тлумачення норм цивільного права.

Суб’єкт  судової  діяльності  виступає  суд,  елементар-
ним об’єктом судової практики, наприклад, є та чи  інша 
справа, що перебуває в судовому провадженні. Модельні 
уявлення суду визначаються чинним законодавством. Суд 
приймає те чи інше рішення на основі чинного законодав-
ства щодо справи, тобто змінює її стан як об’єкта. Таким 
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чином, ця зміна є найпершим результатом діяльності, що 
знаходить своє втілення в тому чи іншому акті суду (ухва-
ла, рішення, постанова).

Можлива наявність зворотної дії  за цією конкретною 
справою або за сукупністю судових справ (що є більш ха-
рактерним для нашої судової системи) виражається в зміні 
модельних уявлень  суду  як  суб’єкта щодо чинного  зако-
нодавства, а отже, в усвідомленні ним необхідності кон-
кретизації положень законодавства та наданні відповідних 
роз’яснень.

Отже, на наш погляд, слід розглядати поняття судової 
практики у двох аспектах, де перший характеризує судову 
практику як загальну діяльність із відправлення правосуд-
дя, другий – як результат такої діяльності. Таким чином, 
виключення з поняття судової практики будь-яких актів за 
тими чи іншими критеріями є недостатньо обґрунтованим 
і логічним. Адже, якщо розглядати як судову практику ді-
яльність  судової  системи,  слід  визнавати  в  межах  цього 
поняття, відповідно, і результати всієї такої діяльності.

Таке поняття судової практики відображає цілу низку 
специфічних ознак, які їй властиві. Адже воно підкреслює 
співвідношення з родовим поняттям (суспільною практи-
кою), відокремлює її елементи (діяльність як динаміку та 
результати такої діяльності як статику), а також наголошує 
на можливості включення в судову практику не тільки ак-
тів Пленуму Верховного Суду України, Вищого господар-
ського суду України, а й усіх рішень, постанов, ухвал усіх 
ланок  судової  системи  в  процесі  індивідуального  регу-
лювання, зокрема щодо застосування права за аналогією, 
скасування нормативних актів тощо.

Якщо ж говорити про визначення місця судової прак-
тики в системі джерел права, то тут також таке розуміння, 
на нашу думку, є слушним.

Судова діяльність настільки різноманітна, що в меж-
ах такого узагальненого поняття судової практики логічно 
розглядати ті чи інші конкретні форми судової практики в 
контексті нормативності їхніх результатів, без чого аналіз 
ролі судової практики в системі джерел права був би не-
повним.

Виділяють такі функції судової практики: орієнтуючу 
(правоспрямовуючу),  правоконкретизуючу  та  сигнально-
інформаційну функції.

Одним  із  суттєвих  критеріїв  класифікації  функцій 
судової практики є сфера громадського життя, яка підда-
ється практичному впливу. Із цієї основи можна виділити 
економічну, політичну, соціальну, виховну, екологічну, де-
мографічну та інші функції.

За способом впливу на реальну дійсність можна виді-
ляти закріплюючу, регулятивно-орієнтаційну та правоохо-
ронну функції судової практики. Закріплююча функція пе-
редбачає юридичне закріплення існуючих і новостворених 
суспільних  відносин,  конкретних  соціальних  ситуацій, 
посвідчення прав і законних інтересів, договорів та угод, 
які  мають  правове  значення,  офіційна  реєстрація  фактів 

суспільного життя,  офіційне  оформлення  та  закріплення 
сформованого  правового  досвіду.  Регулятивно-орієнта-
ційна функція виражається в здійсненні централізованого 
та автономного, нормативного та індивідуального впоряд-
кування суспільних відносин.

Зміст правоохоронної функції практики передусім по-
лягає в судовому захисті прав і свобод людини та грома-
дянина, а також охоронюваних законом інших цінностей.

Отже,  забезпечення  єдності  судової  практики  зумов-
лює також інші позитивні наслідки. Зокрема, це познача-
ється на рівні завантаженості суддів, адже якщо в державі 
складається  усталена  судова  практика,  забезпечується  її 
єдність, то особи, маючи намір звернутися з відповідною 
заявою до суду, можуть прогнозувати, яким буде судове рі-
шення, а отже, певна кількість звернень до суду, а також 
випадків  оскарження  судових  рішень,  безумовно,  змен-
шиться.

Єдність  судової  практики  є  також  запорукою  довіри 
громадян до судової влади, якщо суди в однотипних спра-
вах щодо різних осіб однаково застосовуватимуть один і 
той же закон.

Висновки. Слід підкреслити, що впливу судової прак-
тики на законотворчість і поліпшення його якості поки не-
достатньо.  Інтенсивність  цього  процесу  залежить  як  від 
об’єктивних, так і від суб’єктивних передумов. Об’єктивні 
передумови відображають стан законодавства, суб’єктивні 
– волю учасників. Низька активність у русі назустріч один 
одному властива як законодавчим, так  і судовим органам. 
Великий потенціал впливу судової практики на підвищення 
якості законотворення бачиться в тому, що судова практика 
формулюється  як  судження,  у  якому  є  готове  для  сприй-
няття апробоване й адекватне правило. Найбільш адекват-
ним є запозичення ідей із такої форми вираження судової 
практики, як постанови пленумів вищих судових органів. 
Законодавча ініціатива судових органів найбільш бажаний 
спосіб  впливу.  Судові  органи,  які  безпосередньо  вияви-
ли прогалину та сформулювали нове положення, зможуть 
найбільш точно передати його в  тексті  законопроекту. Це 
не  можна  тлумачити  як  зменшення  ролі  інших  способів 
впливу,  оскільки  багатоаспектна  взаємодія  різних  органів 
та  осіб  повинна  служити меті  поліпшення  законодавства. 
Саме взаємодія різних гілок влади може реально забезпечи-
ти дієвість принципу поділу влади [7].

Судові органи за родом своєї правозастосовчої діяль-
ності  володіють  інформацією  про  стан  законодавства, 
включаючи  пробіли  та  дефекти.  Вони  володіють  квалі-
фікованим  апаратом,  здатним  до  підготовки  якісних  за-
конопроектів. Важливо, що вищі судові органи володіють 
правом законодавчої ініціативи, які завершують підготовчі 
роботи, і мають імперативне значення для представниць-
кого органу. Таким чином, судові органи володіють про-
фесійними та процесуальними ресурсами для здійснення 
певного впливу на законотворчість  із метою підвищення 
його якості.
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У статті зосереджується увага на дослідженні теоретико-правових засад інформаційної функції сучасної держави, інновації у сфері 
інформаційних відносин – «електронному урядуванні», а також на визначенні місця й ролі інформаційної функції в системі функцій  
сучасної держави.

Ключові слова: функції сучасної держави, інформаційна функція, сучасна держава, електронне урядування, доступ до публічної 
інформації.

В статье сосредоточено внимание на исследовании теоретико-правовых основ информационной функции современного государ-
ства, инновации в сфере информационных отношений – «электронном правительстве», а также на определении места и роли инфор-
мационной функции в системе функций современного государства.

Ключевые слова: функции современного государства, информационная функция, современное государство, электронное управ-
ление, доступ к публичной информации.

The article focus on the further investigation of the theoretical and legal foundations of the information function of the modern state, innovations 
in the field of information relationship – “e-government”, and the definition of the place and importance of the information function in the functions 
of a modern state.

Key words: functions of the modern state, information function, modern state, power, access to public information.

Постановка проблеми. Однією з ознак сучасного сус-
пільства  є  зростання  ролі  інформації,  інформаційних  від-
носин та інформаційного простору, які стають невід’ємною 
складовою всіх внутрішньо– й зовнішньополітичних про-
цесів державного та суспільного життя, а їх упорядкування 
є одним із першочергових завдань держави.

На різних етапах історичного розвитку держави відпо-
відно до потреб, що об’єктивно виникають і формуються 
як завдання, виділяються стійкі, життєво важливі, а тому 
основні напрями й види державної діяльності, які тради-
ційно називаються функціями.

Загальноприйнято  під  функціями  сучасної  держави 
розуміти  визначені  внутрішнім  і  міжнародним  правопо-
рядком та легітимовані суспільством в інший спосіб осно-
вні, найбільш загальні й стабільні напрями її діяльності, 
що зумовлюються та підпорядковуються вирішенню клю-
чових проблем суспільства [10, с. 321].

Останнім  часом  національна  держава  все  більше  за-
ймається глобальними проблемами (інформаційними, еко-
логічними, культурними тощо), що зумовлює виникнення 
нових функцій. Вплив глобалізації є настільки глибоким, 
що мова йде про формування нової реальності, позначеної 
як «сучасна держава», з оновленим розумінням її ефектив-
ного функціонування [10, с. 318]. Образ сучасної держа-
ви  все  частіше  витісняє  образ національної  держави  з  її 
застарілими ознаками й функціями. Сучасна держава по-
зиціонує себе як стійку, комунікативну, інституціональну 
систему організації легітимної, легальної та легалізованої 
державної влади в суспільстві на певному просторі, осно-
вним завданням якої є забезпечення захисту прав і свобод 
людини й громадянина [16, с. 11].

У зв’язку із цим існує потреба в теоретико-правовому 
переосмисленні функціонального призначення держави у 
відповідних  процесах,  виявленні  механізмів  здійснення 
її  функцій.  Причому  таке  переосмислення  має  відбува-
тися також через удосконалення теорії функцій держави, 
оскільки саме через них відбувається реалізація державної 
політики. Відповідно, дослідження інформаційної функції 
та її складових дасть можливість ефективно реалізовувати 
державну інформаційну політику сучасної держави.

Метою статті є подальше вивчення теоретико-право-
вих  засад  інформаційної  функції  сучасної  держави,  ін-

новацій у сфері  інформаційних відносин  («електронного 
урядування»),  а також визначення місця й ролі  інформа-
ційної функції  в  системі функцій  сучасної  держави. До-
слідження зазначених проблем  і категорії «інформаційна 
функція держави», на наше переконання, сприятиме зба-
гаченню вітчизняної правової доктрини такого складного 
поняття, як «функції сучасної держави», і вдосконаленню 
класифікації функцій сучасної держави.

Процеси  глобалізації  значно  посилюють  роль  інфор-
мації  в  житті  суспільства,  що  викликає  багато  жвавих 
дискусій  серед  науковців  різних  галузей.  Швидкість  її 
поширення,  відсутність  будь-яких  реальних  механізмів 
її поширення та транскордонний характер  її комунікацій 
актуалізують інформаційну функцію держави [10, с. 322], 
яка  стала  об’єктом  наукових  досліджень  нещодавно.  Це 
пов’язано з тим, що в радянській теорії держави й права 
інформаційна діяльність держави розглядалась у контек-
сті  політико-правового  забезпечення  існуючої  ідеології 
[18, с. 66]. Поштовхом до наукових досліджень інформа-
ційної функції були демократичні перетворення наприкін-
ці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. та проголошення прин-
ципу гласності. Однак увагу науковців і законодавців було 
сконцентровано переважно на проблемах свободи слова, 
права вільно висловлювати власні думки й переконання, 
свободи діяльності засобів масової інформації [3, с. 22].

Стан дослідження. На сучасному етапі вивчення те-
орії функцій, що являє  собою критичне переосмислення 
багатьох розроблених раніше загальнотеоретичних аспек-
тів  цієї  категорії,  досі  не  існує  єдиного  підходу щодо  їх 
розуміння.  Серед  праць  останніх  років  заслуговують  на 
увагу  розвідки  таких  вітчизняних  учених,  як О.О.  Джу-
раєва,  О.П.  Климентьєв,  О.М.  Лощихін,  Т.А.  Костецька,  
Л.Р. Наливайко, В.Ф. Погорілко, В.В. Сімутін, О.О. Яре-
менко та інші.

Виклад основного матеріалу.  Досить  дискусійним 
моментом у дослідженні аналізованої концепції  є  те, що 
поняття інформаційної функції знаходиться на стадії ста-
новлення,  серед  науковців  досі  немає  єдності  в  питанні 
розуміння цієї функції.

О.Ф. Скакун розглядає інформаційну функцію держа-
ви як організацію й забезпечення системи отримання, ви-
користання, поширення та зберігання інформації, доступ 
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до  широкого  діапазону  розвиненого  програмного  забез-
печення  (комп’ютерна  мережа  з  файловими  серверами)  
[17, с. 134]. Н.М. Крестовська та Л.Г. Матвєєва розгляда-
ють інформаційну функцію як організацію й забезпечення 
системи  отримання,  використання,  розповсюдження  та 
зберігання  інформації  [8,  с.  115].  Серед  новітніх  дослі-
джень заслуговує на увагу авторське визначення поняття 
інформаційної  функції  держави О.П.  Климентьєва,  який 
у  кандидатській  дисертації  досить  повно  визначив  його 
як самостійний  і пріоритетний напрям державної  інфор-
маційної політики, що здійснюється за допомогою інфор-
маційних засобів для досягнення інформаційного сувере-
нітету,  вільного  й  безпечного  інформаційного  розвитку 
інформаційного суспільства в межах конкретної держави, 
у  тому  числі  для  захисту  інформаційних  прав,  свобод  і 
законних  інтересів  людини й  громадянина,  водночас  ви-
ступаючи інформаційною формою досягнення цілей сус-
пільства та держави в  інших найбільш важливих сферах 
життєдіяльності суспільства [4, с. 4].

Отже,  узагальнивши  низку  наявних  доктринальних 
визначень,  слід  віддати  перевагу  останньому  як  най-
більш повному, що охоплює основні ознаки цієї функції. 
Усе наведене дає змогу визначити сутність інформаційної 
функції, яка полягає в організації та забезпеченні системи 
створення, збирання, отримання, поширення, зберігання, 
використання,  охорони  й  захисту  інформації,  активній 
участі держави в особі її представницьких органів у роз-
витку  світового  інформаційного  простору,  а  також  вста-
новленні  режиму  використання  інформаційних  ресурсів 
на  основі  рівноправного  співробітництва  з  іншими  дер-
жавами шляхом здійснення відповідної інформаційної по-
літики.

Ще одним досить важливим моментом в аналізі інфор-
маційної функції держави є визначення її місця в системі 
функцій сучасної держави. Загалом не всі науковці виді-
ляють  інформаційну функцію як самостійну. Наприклад, 
А.Б. Венгеров, який одним  із перших дослідив  інформа-
ційну  функцію  держави,  розглядав  її  як  діяльність  чет-
вертої влади – засобів масової інформації. В.Ф. Погорілко 
відносить  інформаційну  функцію  держави  до  основних 
[18, с. 67]. О.Ф. Скакун розглядає інформаційну функцію 
як  внутрішню  (що  полягає  в  організації  й  забезпеченні 
системи  отримання,  використання,  розповсюдження  та 
зберігання  інформації,  доступу  до  широкого  діапазону 
розвиненого програмного забезпечення) та зовнішню (як 
участь  у  розвитку  світового  інформаційного  простору, 
встановлення  режиму  використання  інформаційних  ре-
сурсів на основі рівноправного співробітництва з іншими 
державами) [17, с. 135].

Згідно  з  класичною  класифікацією  функцій  держа-
ви залежно від їх ролі в суспільстві вони поділяються на 
основні (напрями діяльності держави, без здійснення яких 
вона  не  може  нормально  функціонувати  й  розвиватись) 
та  неосновні  (що  є  складовими  елементами  основних 
функцій, проте окремо не розкривають сутності держави)  
[2,  с.  15].  Зазначений  поділ  можна  вважати  відносним, 
оскільки нині кожна країна існує не ізольовано від інших, 
а відповідно до принципу співробітництва в міжнародно-
му праві, постійно вступає в ті чи інші відносини з інши-
ми  державами,  тому  не  можна  говорити  про  реалізацію 
спочатку основних, а потім неосновних функцій [4, с. 10]. 
Це можна спостерігати на прикладі інформаційної функ-
ції:  вона  може  виступати  основною,  оскільки  її  прояви 
всередині  та  за  межами  країни  є  постійними,  і  не  може 
бути тимчасовою або взагалі одноразовою.

У сучасній науці можна спостерігати тенденцію до від-
мови від класифікації функцій держави залежно від сфери 
впливу й  здійснення на  внутрішні  та  зовнішні,  оскільки 
обидва  види  тісно  пов’язані  між  собою,  діють  у  певній 
єдності, доповнюючи один одного, тому що сьогодні будь-
якій  державі  властиві  загальні  функції,  які  здійснюють-

ся  як  усередині  країни,  так  і  за  її  межами.  Слід  також 
пам’ятати, що зовнішня політика будь-якої держави є ло-
гічним продовженням внутрішньої політики, а внутрішня 
політика, як і законодавство, не може суперечити нормам 
міжнародного права, згоду на обов’язковість яких надано 
законодавством України [4, с. 8].

Ще одним критерієм поділу функцій держави  залеж-
но  від  строку  виконання  є  поділ  на  постійні  (здійсню-
ються протягом усього часу існування держави) і тимча-
сові  (здійснюються  протягом  певного  періоду  існування 
держави  чи  пов’язуються  з  певним  фактором)  функції  
[2, с. 16]. За цим критерієм інформаційну функцію може 
бути віднесено до обох видів, оскільки забезпечення права 
населення на доступ до інформації (правової, про навко-
лишнє середовище тощо) є постійним.

На нашу думку, одним із важливих моментів у дослі-
дженні теорії функцій сучасної держави повинен бути пе-
регляд і вдосконалення наявної класифікації функцій дер-
жави з урахуванням таких колізійних моментів.

Варто вказати, що  інформаційну функцію виконують 
усі  органи державної  влади. Наприклад, до одного  з по-
вноважень  Верховної  Ради  України  належить  визначен-
ня  засад  внутрішньої  й  зовнішньої  політики  (п.  5  ст.  85 
Конституції України)  [5]. У  зв’язку  із цим  інформаційна 
функція може безпосередньо реалізуватися шляхом при-
йняття відповідних норм щодо зовнішньої та внутрішньої 
інформаційної  політики.  Кабінет  Міністрів  України  має 
повноваження  щодо  здійснення  внутрішньої  та  зовніш-
ньої політики держави, здійснює заходи щодо забезпечен-
ня обороноздатності й національної безпеки України (ін-
формаційної безпеки), громадського порядку (п. 7 ст. 116 
Конституції України) [5].

Ще одним підтвердженням здійснення інформаційної 
функції  всіма  органами  державної  влади  є  активно  реа-
лізовувана у світі концепція «електронного урядування», 
суть якої полягає в активному використанні всіма держав-
ними органами в повсякденній діяльності інформаційних 
технологій [15, с. 111].

У  грудні  2010  р.  Кабінетом  Міністрів  України  було 
розглянуто та схвалено Концепцію розвитку електронно-
го урядування в Україні (далі – Концепція). Основна про-
блема, на вирішення якої спрямовується Концепція, – це 
те, що на сьогодні одним із пріоритетів України є розви-
ток інформаційного суспільства, яке можна визначити як 
орієнтоване на  інтереси людей, відкрите для всіх  і спря-
моване на формування  інноваційної моделі розвитку ви-
сокотехнологічне суспільство, у якому кожен громадянин 
має можливість  створювати  й  накопичувати  інформацію 
та  знання, мати вільний доступ до них,  користуватися й 
обмінюватися  ними, щоб  дати  змогу  кожній  людині  по-
вною мірою реалізувати свій потенціал для забезпечення 
особистого й суспільного розвитку та підвищення якості 
життя  [6, с. 2]. Запропонована Концепція розвитку елек-
тронного  урядування  визначає  мету,  основні  завдання, 
пріоритети,  етапи  побудови  електронного  урядування  в 
Україні на період до 2015 р.,  а  також очікувані наслідки 
від його впровадження. Концепція є основою для подаль-
шої розробки стратегії розвитку електронного урядування 
в Україні на період до 2015 р., програмних документів із 
питань упровадження електронного урядування, проекту 
Закону України «Про розвиток електронного урядування» 
[14, с. 69]. Електронне урядування є одним з інструментів 
розвитку інформаційного суспільства, упровадження яко-
го сприятиме створенню умов для відкритого й прозорого 
державного управління. З огляду на це виникає питання 
щодо з’ясування сутності електронного урядування.

Згідно з положенням Концепції електронне урядуван-
ня – форма організації державного управління, яка спри-
яє  підвищенню  ефективності,  відкритості  й  прозорості 
діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування  з  використанням  інформаційно-теле-
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комунікаційних  технологій  для формування нового  типу 
держави,  орієнтованої  на  задоволення  потреб  громадян. 
Головною складовою електронного урядування є електро-
нний уряд – єдина інфраструктура міжвідомчої автомати-
зованої інформаційної взаємодії органів державної влади 
й органів місцевого самоврядування між собою та з грома-
дянами й суб’єктами господарювання [6, с. 3–4].

Електронна реорганізація державного управління сьо-
годні викликає величезний інтерес у всьому світі. Канада, 
Велика Британія, Швеція, Данія, Норвегія, а також Коста-
Ріка, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Латвія, Естонія, 
Чехія  та  багато  інших  країн  розвивають  чи  створюють 
електронні уряди.

Згідно з результатами досліджень ідея «електронного 
урядування» є однією з найбільш суперечливих, головним 
аспектом  обговорення  якої  є  принципове  питання  про 
долю урядів і держави в цілому. З одного боку, в умовах 
широкого  використання  інформаційних  комп’ютерних 
технологій  роль  держави,  уряду, місцевих  органів  влади 
буде  зменшуватись.  Це  пояснюється  тим,  що  «електро-
нна демократія» забезпечить реальну можливість участі в 
прийнятті управлінських рішень широким верствам насе-
лення. Однак така позиція є достатньо утопічною, оскіль-
ки  потребує  значної  участі  громадян  у  процесах,  які  до 
того моменту покладалися на різні державні установи та 
пов’язувалися з технічною стороною опрацювання питань 
[14,  с.  70].  З  іншого  боку,  впровадження  інформаційних 
технологій  не  приводить  до  зменшення  ролі  державних 
установ, навпаки, відбувається кардинальна реформа дер-
жавних  інституцій,  підвищується  їх  ефективність,  тому 
збільшується їх значимість [16, с. 10].

На сьогодні спостерігається  зростання кількості при-
хильників позиції, що впровадження інформаційних тех-
нологій  у  державне  управління  дасть  змогу швидко  все 
оптимізувати,  зменшити витрати на утримання держави, 
прискорити  взаємодію  органів  державної  влади  між  со-
бою та з громадянами. Найвагоміший аргумент на користь 
«електронного уряду», який наводять його прихильники, –  
це підвищення прозорості й відкритості органів влади за-
вдяки переходу на новий рівень зворотного зв’язку як  із 
громадянами, так і з бізнесом. Таким чином, електронний 
уряд – це адаптація державного управління до нових умов 
суспільного  розвитку,  що  включає  також  безпосередньо 
послуги, які надає громадянам держава в особі своїх орга-
нів, та інтерактивну взаємодію між ними, зокрема, завдя-
ки підтримці й упровадженню системи зворотного зв’язку 
(наприклад, «громадянин – уряд – громадянин» і навпаки) 
за допомогою сучасних інформаційних та комунікаційних 
технологій [15, с. 112].

Одним  із  головних  пріоритетів  України,  визначеним 
Основними  засадами  розвитку  інформаційного  суспіль-
ства в Україні на 2007–2015 рр., є побудова інформаційно-
го суспільства, орієнтованого на інтереси людей, відкри-
того для всіх і спрямованого на розвиток, у якому кожен 
міг би створювати й накопичувати інформацію та знання, 
мати до них вільний доступ, користуватися й обмінювати-
ся ними, щоб надати можливість кожній людині повною 
мірою  реалізувати  свій  потенціал,  сприяючи  суспільно-
му  й  особистому  розвитку  та  підвищуючи  якість  життя  
[12, с. 1].

Отже, метою інформаційної функції держави також є 
створення  організаційно-правових можливостей  доступу 
до  державної  інформації  всіх  заінтересованих  суб’єктів. 
Одним  із  засобів  реалізації  такої  мети  є  впровадження 
концепції «електронного урядування» в Україні, що буде 
одним із кроків забезпечення прозорості й відкритості ор-
ганів державної влади.

Для демократичного суспільства є важливим, щоб гро-
мадськість мала доступ до інформації із суспільно важли-
вих питань, адже це сприятиме зміцненню довіри громад-
ськості до органів державного управління. Інформаційна 

функція  держави  являє  собою  також  такий  самостійний 
функціональний напрям, як діяльність держави щодо за-
безпечення суспільства й громадян об’єктивною, актуаль-
ною, доступною для сприйняття інформацією.

На сьогодні понад 90 країн світу вже прийняли та впро-
ваджують у дію право на доступ до публічної інформації 
на рівні закріплення його в конституціях або спеціальних 
законах, що забезпечують можливість ефективно користу-
ватися цим правом на практиці.

Нині закони про доступ до публічної інформації при-
йнято майже в усіх державах Європейського Союзу, окрім 
Кіпру, Мальти  та Люксембургу  (у  яких  на  практиці  вже 
надано доступ до урядової інформації для громадськості в 
пасивний та активний спосіб), а також Іспанії, у якій від-
повідний закон знаходиться в стані розробки, його ухва-
лення  планується  найближчим  часом  [14,  с.  71].  Однак 
деякі держави, зокрема й Україна, лише почали цей про-
цес. У ньому особливе місце посідає забезпечення права 
доступу до публічної інформації на належному рівні. Та-
ким чином, прийняття Верховною Радою України 13 січня 
2011 р. Закону України «Про доступ до публічної інформа-
ції» стало вагомим кроком на шляху виконання Україною 
низки міжнародно-правових зобов’язань.

Закон України «Про доступ до публічної  інформації» 
визначає порядок здійснення й забезпечення права кожно-
го  на  доступ  до  інформації, що  знаходиться  у  володінні 
суб’єктів владних повноважень, та інформації, що стано-
вить суспільний  інтерес. Метою цього закону є створен-
ня механізмів реалізації права кожного на доступ до пу-
блічної  інформації. Доступ до  інформації забезпечується 
шляхом  систематичного  й  оперативного  оприлюднення 
інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіцій-
них веб-сайтах у мережі Інтернет, на інформаційних стен-
дах,  а  також шляхом надання  інформації  за  запитами на 
інформацію. Скористатися правом доступу до інформації 
можуть фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян 
без статусу юридичної особи [11].

Висновки. Таким чином,  інформаційна функція  дер-
жави знаходиться на стадії розвитку й становлення. Існує 
багато дискусійних моментів, які потребують подальшого 
дослідження, проте сучасні науковці роблять досить упев-
нені кроки.

Головним  пріоритетом  реалізації  інформаційної 
функції  всередині  держави  є  створення  оптимальних 
умов  для  реалізації  законних  інформаційних  інтересів, 
їх самоорганізації та взаємодії всередині інформаційного 
суспільства, забезпечення оптимального функціонування 
інституалізованих елементів інформаційного суспільства 
в найбільш важливих сферах життєдіяльності. Водночас 
зовнішній  бік  інформаційної  функції  більше  спрямову-
ється на використання владних ресурсів або здійснення 
впливу  на  характер  діяльності  її  інститутів  в  інтересах 
держави  у  сфері  міжнародних  відносин  і  міжнародної 
безпеки. Це дає змогу стверджувати про внутрішній і зо-
внішній характер інформаційної функції держави та роз-
мивання меж між внутрішніми й зовнішніми функціями 
держави взагалі.

Інформаційна функція держави на сучасному етапі роз-
витку України виконує ключову роль серед  інших функ-
цій держави, проте водночас є взаємопов’язаною з ними. 
Адже інші функції держави не можуть здійснюватись без 
попереднього інформування громадян про їх зміст, напри-
клад,  до  проведення  референдуму  чи  виборів  як  прояву 
політичної  функції  держави  населення  інформують  про 
питання,  яке буде винесено на розгляд,  або кандидатури 
осіб, які балотуються на виборні посади, тощо.

Формування інформаційної функції держави як осно-
вної  й  самостійної  зумовлюється  інтенсивним  інформа-
ційним розвитком суспільства, потребами в забезпеченні 
та прийняттям нормативно-правових актів в  інформацій-
ній сфері.
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ПОРІВНЯЛьНО-ПРАВОВА хАРАКТЕРиСТиКА  
ЧиННих КОНСТиТУЦІЙ УКРАЇНи ТА ЧЕСьКОЇ РЕПУБЛІКи

COMParaTIVE aNaLyZES Of CONSTITuTIONS  
Of uKraINE aNd ThE CZEСh rEPuBLIС 
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аспірант кафедри теорії та філософії права 

Львівського національного університету 
імені Івана Франка

У статті аналізуються джерела права України та Чеської Республіки, зокрема, конституції. Виявляється подібне та відмінне у чинних 
конституціях України та Чеської Республіки. Поглиблюються знання про конституцію – основне джерело континентального права.

Ключові слова: порівняльне правознавство, джерела права, конституція, Конституція України, Конституція Чеської Республіки.

В статье анализируются источники права Украины и Чешской Республики, в частности, конституции. Устанавливаются схожести и 
различия в действующих конституциях Украины и Чешской Республики. Углубляются знания о конституции – основном источнике кон-
тинентального права.

Ключевые слова: сравнительное правоведение, источники права, конституция, Конституция Украины, Конституция Чешской  
Республики.

In this article the sources of law of Ukraine and the Czech Republic, particularly Constitutions, are analyzed. The similar and different in the 
valid Constitutions of Ukraine and the Czech Republic are revealed. The knowledge about the Constitution as the main source of continental law 
are deepened.

Key words: comparative jurisprudence, sources of law, сonstitution, the Constitution of Ukraine, the Constitution of the Czech Republic.

Актуальність теми. Процеси правової інтеграції, які 
характерні для сучасної Європи, суттєво трансформують її 
правові системи. Найбільш суттєві зміни спостерігаються 
у національних системах джерел континентального права, 
зокрема, України та Чеської Республіки. Як, відомо, цен-

тральне місце у системах джерел континентального права 
займають  конституції.  Їм  відводиться  найвище місце  і  в 
ієрархії нормативно-правових актів,  і, зокрема, в ієрархії 
законів. Саме вони є основою нормативно-правової регла-
ментації суспільних відносин, визначають його напрямки 
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та  параметри,  мають  високу  ступінь  стабільності.  Хоча 
під впливом європейських процесів  і ці  закони зазнають 
змін, незважаючи на їх високу стабільність. У юридичній 
літературі питання трансформації Конституції України та 
Конституції Чеської Республіки в контексті європейських 
правових  стандартів,  є малодослідженими,  особливо  під 
кутом зору порівняльного правознавства.

Питання  конституцій України  та Чеської Республіки, 
як  правило,  були  предметом  дослідження  зарубіжної  та 
вітчизняної науки конституційного та порівняльного кон-
ституційного права і висвітлювалися у працях М. Баглая, 
Ю. Барабаша, Ф. Вейре, Р. Давида, В. Кнаппа, В. Коваль-
чука, Р. Леже, В. Погорілка, Т. Подорожної, А. Селівано-
ва, О. Скрипнюка, В. Федоренка, В. Чіркіна, В. Чушенка, 
В. Шаповала, В. Цепла та ін., проте малодослідженими ці 
питання і до нині залишаються з позиції загальної теорії 
права та загального порівняльного правознавства.

Метою  цього  дослідження  є  виявлення  подібного  та 
відмінного у чинних конституціях України та Чеської Рес-
публіки.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи чинні дже-
рела права України та Чеської Республіки, слід зазначити, 
що  вони  утворюють  певні  системи.  До  складу  системи 
джерел права України  входять:  нормативно-правові  акти 
(закони  і  підзаконні  акти),  нормативно-правові  догово-
ри  (колективні та міжнародні), правові  звичаї. Найбільш 
об’ємною є нормативно-актна система, яка складається із 
Конституції, кодексів, основ законодавства, законів та під-
законних нормативно-правових актів. Основним законом 
України є Конституція України 1996 р. зі змінами, які вно-
силися у 2004, 2011, 2013 та 2014 рр.

І хоча поняття Конституції України у науці конститу-
ційного  права  трактують  по-різному,  а  саме:  як  єдиний 
нормативно-правовий акт, який має особливий характер і 
з  допомогою  якого  український народ  виражає  свою  су-
веренну  волю,  утверджує  основні  засади  суспільного  та 
державного устрою, визначає систему і структуру держав-
ної влади та місцевого самоврядування, основи правового 
статусу особи, територіального устрою держави [1, с. 40].

В. Шаповал під конституцією розуміє єдиний норма-
тивно-правовий  акт  найвищої юридичної  сили,  який  ре-
гламентує окремі сторони суспільного буття, насамперед 
у  зв’язку  з  організацією  і  здійсненням державної  влади; 
встановлює засади державного ладу, а також порядок фор-
мування, організації і діяльності ключових ланок держав-
ного механізму – вищих органів держави; визначає прин-
ципи територіальної організації держави і фіксує основи 
правових  статусів  людини  і  громадянина,  її юридичного 
виражених взаємовідносин із державою [2, с. 4]. 

Деякі  автори  під  Конституцією  України  розуміють 
Основний  закон  держави,  який  спираючись  на  загаль-
нолюдські  цінності  і  загальновизнані  принципи  міжна-
родного  права,  формує  засади  конституційного  ладу  та 
врегульовує  суспільні  відносини,  що  становлять  основи 
правового  положення  людини  і  громадянина,  державно-
територіальний устрій України, визначальні засади орга-
нізації і здійснення державної влади та місцевого самовря-
дування [3, с. 54–55].

М. Козюбра підкреслює, що нині під конституцією ро-
зуміють  систему  загальнообов’язкових  норм, що мають, 
як правило, вищу юридичну силу і регулюють основи від-
носин між людиною і суспільством, з одного боку, і держа-
вою – з другого, а також засади організації самої держави 
та її відносин зі світовим співтовариством [4, с. 38]. В той 
же час конституцію називають установчим правовим ак-
том, основним законом держави, який приймається і змі-
нюється в ускладненому порядку, має в сучасних умовах 
специфічний об’єкт регулювання, вищу юридичну силу і є 
юридичною базою для правотворчості, правозастосування 
і правової свідомості [5, с. 39]. Цю характеристику можна 
було б доповнити поглядами представників науки загаль-

ної теорії права. В якій, на жаль, не приділяється достат-
ньої уваги характеристиці конституції  як  закону, що має 
найвищу юридичну силу  і визначає сутність  і  спрямова-
ність правового регулювання у межах вітчизняної системи 
джерел права. Важливою видається і порівняльна характе-
ристика конституцій як у межах континентального права в 
цілому, так і в межах декількох правових систем, зокрема, 
України та Чеської Республіки.

При  цьому  слід  зазначити,  що  до  основних  джерел 
права  Чеської  Республіки  відносять  нормативно-правові 
акти, ратифіковані міжнародні угоди (договори), деякі рі-
шення Конституційного суду Чеської Республіки, джерела 
права Європейського Союзу. Судові прецеденти, принци-
пи права,  правові  доктрини  та  правові  звичаї мають  до-
поміжний характер. Ієрархія нормативно-правових актів є 
такою: Конституція Чеської Республіки, Хартія основних 
прав  та  свобод,  конституційні  закони,  звичайні  закони, 
рішення  Президент  а  Республіки,  розпорядження  уряду, 
правові приписи міністерств, інших адміністративних ві-
домств  та  органів  місцевого  самоврядування  [6,  с.  739]. 
Найвище місце в цій ієрархії займає Конституція Чеської 
Республіки [7, с. 500–530].

Порівнюючи конституції України та Чеської Республі-
ки, слід звернути увагу на те, що вони приймаються і по-
чинають  діяти  в  одному п’ятилітті: Конституція Чеської 
Республіки (1992 р.) почала діяти з 1993 р., Конституція 
України – з 1996 р. [8]. Тобто вони відображають основні 
засади реформування своїх держав і правових систем, які 
притаманні  цьому  постсоціалістичному  періоду.  Обидві 
містять  преамбули,  загальні  положення,  положення  про 
організацію  та  діяльність  органів  законодавчої,  виконав-
чої  та  судової  влади,  органи  місцевого  самоврядування, 
заключні та перехідні положення.

Водночас основними структурними одиницями в Кон-
ституції України, є розділи, їх є 15, вони містять 113 ста-
тей,  а  в Конституції Чеської Республіки –  глави  (їх  є  ві-
сім, які містять 161 статтю). Проте складовою Конституції 
Чеської Республіки є Хартія основних прав і свобод, яка 
нараховує 44 статті.

У  Конституції  Чеської  Республіки  міститься  глава V 
про Верховне контрольне управління, яке здійснює контр-
оль  за  використанням  державного  майна  та  виконанням 
державного бюджету, а глава VI присвячена Чеському на-
ціональному банку. 

В Конституції України, окрім розділу  ІІ  «Права,  сво-
боди  та  обов’язки  людини  та  громадянина»,  є  розділи, 
присвячені виборам та референдуму, прокуратурі, терито-
ріальному устрою, Автономній Республіці Крим, Консти-
туційному Суду України, внесенню змін та доповнень до 
Конституції України, перехідним положенням.

Варто звернути увагу, що в преамбулі обох конститу-
цій  визначена  мета  –  побудова  демократичної,  правової 
держави, а в Конституції Чеської Республіки – ще й спря-
мованість  на  те,  щоб  стати  складовою  європейських  та 
світових демократій.

Необхідно  зазначити,  що  у  Конституції  Чеської  Рес-
публіки  зафіксовані  положення  про  судову  систему  та 
Конституційний суд в одній главі, яка називається «Судо-
ва  влада». До  системи  судів Чеської  Республіки  входять 
Верховний  суд,  Верховний  адміністративний  суд,  вищі, 
обласні та районні суди.

Система  судів  загальної юрисдикції  в Україні,  згідно 
з Конституцією України, будується  за принципами тери-
торіальності і спеціалізації. Найвищим органом у системі 
суддів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Ви-
щими судовими органами спеціалізованих судів  є  відпо-
відні вищі суди. Відповідно до законодавства, діють апе-
ляційні та місцеві суди (ст. 125).

В ст. 6 Конституції України зафіксований принцип роз-
поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та су-
дову. В той же час, в Конституції Чеської Республіки цей 
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принцип не фіксується, але в ст. 2 передбачено, що народ 
є  джерелом  всієї  державної  влади,  він  здійснює  її  через 
органи законодавчої, виконавчої і судової влади [8].

Це положення проходить через весь текст Конституції 
Чеської Республіки, особливо чітко відображається прин-
цип розподілу влади у главі ІІ «Законодавча влада», главі 
ІІІ «Виконавча влада», главі ІV «Судова влада». Натомість 
у Конституції України, хоча і фіксується сам принцип роз-
поділу влади, але у тексті він «розмивається» положення-
ми розділу VII  «Прокуратура»,  окремо  виокремлюються 
розділи VIII «Правосуддя» та розділ XІІ «Конституційний 
Суд України».

У ст. 8 Конституції України фіксується положення про 
те, що норми Конституції України є нормами прямої дії. 
Ідентичні  положення  у  Конституції  Чеської  Республіки 
відсутні.

Щодо  положень  про  внесення  змін  до  Конституції 
України, вони розміщені у розділі ХІІІ Конституції Украї-
ни (ст. ст. 154–159), зокрема, зазначається, що законопро-
екти  про  внесення  змін  до  Конституції  України  можуть 
бути  подані  до  Верховної  Ради  України  Президент  ом 
України або не менш як 1/3 народних депутатів України 
від конституційного складу Верховної Ради України, у роз-
діли «Конституція України», окрім І, ІІІ і ХІІІ – більшіс-
тю від конституційного складу Верховної Ради України, у 
розділи І, ІІІ, ХІІІ – не менше як 2/3 від конституційного 
складу Верховної Ради України. В ст. 159 передбачається, 
що  внесення  змін  до Конституції України  розглядається 
Верховною Радою України за наявності висновку Консти-
туційного Суду України щодо відповідності законопроек-
ту вимогам ст. ст. 157–158 цієї Конституції [8].

Що ж до Конституції Чеської Республіки, в ній запи-
сано, що доповнення та зміни до Конституції можна здій-
снювати тільки конституційними законами (ст. 9) [7].

Щодо місця міжнародних договорів України у системі 
джерел права, то ст. 9 Конституції України передбачає, що 
чинні міжнародні договори, угоди, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, є частиною націо-
нального законодавства України. Укладення міжнародних 
договорів,  які  суперечать  Конституції  України,  можли-
ве  лише  після  внесення  відповідних  змін  до  Конститу-
ції України. Конституційний Суд України  за  зверненням 
Президент а України або Кабінету Міністрів України дає 
висновки про відповідність Конституції України чинним 
міжнародним договорам, що вносяться до Верховної Ради 
України для надання згоди на їх обов’язковість [8].

В  той  же  час,  ст.  10  Конституції  Чеської  Республі-
ки  передбачає,  що  ратифіковані  та  оприлюднені  міжна-
родні  договори  про  права  людини  та  основні  свободи, 
зобов’язання, які прийняті на себе Чеською Республікою, 
є  безпосередньо  діючими  та  мають  переваги  перед  вну-
трішнім  законодавством. А у  ст.  49 фіксується положен-
ня про те, що міжнародні договори, які потребують згоди 
парламенту, затверджуються парламентом для прийняття 
проектів законів. Згоди парламенту вимагають закони про 
права  людини  та  основні  свободи,  політичні  договори, 
економічні договори загального характеру, а також дого-
вори для виконання яких необхідно прийняття закону [7].

Існують певні відмінності і щодо права законодавчої іні-
ціативи. Так, у Верховній Раді України воно належить Пре-
зиденту  України,  народним  депутатам  України,  Кабінету 
Міністрів України і Національного банку України (ст. 93) [8]. 

А  згідно  ст.  41 Конституції Чеської  Республіки,  про-
екти законів в Палату депутатів можуть бути внесені де-

путатом,  громадським  депутатом,  Сенатом,  урядом  або 
представництвом територіальної одиниці самоуправління 
більш високого рівня. А проект закону про державний бю-
джет  чи  виконання  державного  бюджету  вносяться  уря-
дом (ст. 42) [7].

В Конституції України фіксується положення про  те, 
що в Україні визнається і діє принцип верховенства пра-
ва, а також про те, що Конституція України має найвищу 
юридичну силу,  закони та  інші нормативно-правові  акти 
приймаються на основі Конституції України і повинні від-
повідати їй (ст. 8) [8].

Відмінності проявляються і в частині юрисдикційного 
механізму прав  та  свобод  людини. У Конституції Украї-
ни розділ  ІІ «Права, свободи та обов’язки людини  і  гро-
мадянина»  (ст.  ст.  21–68)  відповідає,  на  думку фахівців, 
кращим здобуткам людства у сфері захисту прав людини.

У  ст.  22 Конституції України фіксуються положення, 
що конституційні права  і  свободи гарантуються  і не мо-
жуть бути скасовані. В той же час, ст. 3 Конституції Укра-
їни  передбачає,  що  утвердження  та  забезпечення  прав 
і  свобод людини  є  головним обов’язком держави  (ст.  3).  
І  лише ст.  ст.  65–68 містять положення про обов’язки,  а  
ст. 64 присвячена обмеженням [8].

В той же час, ст. 3 Конституції Чеської Республіки пе-
редбачає, що складовою частиною конституційної систе-
ми Чеської Республіки є Хартія основних прав та свобод. 
Вона складається із ввідної частини і шести глав (44 стат-
ті) [7].

У главі ІІ перший розділ присвячений основним пра-
вам  та  свободам  людини  (тобто  особистісним  правам  – 
праву на життя, особисту свободу тощо); розділ  ІІ – по-
літичним правам,  а  глава  ІV  –  економічним,  соціальним 
і культурним правам. Право на судовий та  інший право-
вий захист передбачений у главі V, а глава ІІІ присвячена 
правам національних та етнічних меншин. Окрім того, у 
Конституції глава І присвячена загальним положенням, а 
також глава VI, що присвячена поняттям, обмеженням та 
іншим положенням. Обмеження та обов’язки фіксуються 
у ст. ст. 4, 9, 11, 17, 27, 44 [7].

У юридичній літературі ведуться дискусії, щодо юри-
дичної природи Хартії основних прав і свобод. Одні авто-
ри вважають, що це документ юридичного характеру, інші 
називають його біжучим законом, а інколи – конституцій-
ним законом. Але так чи інакше, Хартія є джерелом права. 
Конституція  Чеської  Республіки  вважає  його  складовою 
частиною  конституційної  системи  Чеської  Республіки. 
Втім,  деякі  автори  називають  Хартію  ще  й  незмінною 
основою правопорядку [9].

Висновки. Аналіз Конституції України та Конституції 
Чеської Республіки дозволив поглибити знання про Осно-
вний закон як в Україні, так і Чеській Республіці. Виявлені 
ознаки дозволяють констатувати, що в цілому ці закони є 
подібними,  оскільки  сформовані  за  основними  зразками 
континентального права; відображають основні демокра-
тичні,  європейські цінності  та  європейські правові  стан-
дарти. Проте слід зазначити, що в них спостерігаються  і 
відмінності, як формальні, так і змістовні. Але це не пере-
шкоджає їх визнанню як основних законів, які мають най-
вищу юридичну силу і визначають спрямованість право-
вого  регулювання  у  межах  національних  систем  джерел 
права. Однак ці  та  інші питання потребують подальших 
наукових  розвідок,  зокрема,  у  частині  виявлення  поді-
бного та відмінного і в інших джерелах права України та 
Чеської Республіки.
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Статтю присвячено аналізу питань правосвідомості, правового менталітету як правових категорій, їх особливостей і специфіки.  
Акцентовано увагу на взаємозв’язку та співвідношенні правосвідомості й правового менталітету. Визначено вплив правового менталітету 
на розвиток сучасної державності.

Ключові слова: свідомість, правосвідомість, менталітет, правовий менталітет, правова психологія, правова ідеологія.

Статья посвящена анализу вопросов правосознания, правового менталитета как правовых категорий, их особенностей и специфи-
ки. Акцентировано внимание на взаимосвязи и соотношении правосознания и правового менталитета. Определено влияние правового 
менталитета на развитие современной государственности.

Ключевые слова: сознание, правосознание, менталитет, правовой менталитет, правовая психология, правовая идеология.

This article examines the issues of sense of justice and legal mentality as a legal categories, its characteristics and peculiarities. Attention is 
given to questions of the relationship and correlation of sense of justice and legal mentality. Determined the interaction of legal mentality on the 
development of modern statehood.

Key words: consciousness, sense of justice, mentality, legal mentality, legal psychology, legal ideology, legal convictions, legal setting.

Постановка проблеми. Усвідомлення  процесів  су-
часного життя суспільства та перспективи його розвитку 
припускають підвищення соціальної значущості правової 
свідомості,  покликаної  творчо  формувати  й  зміцнювати 
правові засади вітчизняної державності.

Правосвідомість,  володіючи  власним  культурним 
статусом  у  соціумі,  є  реальним  фактором  змін  правової 
дійсності.  Не  можна  недооцінювати  її  позитивний  або 
негативний  вплив  на  правову  сферу  суспільства,  її  фун-
даментальне значення в правовій системі держави. Право-
свідомість виступає позитивним фактором у разі  її духо-
вно-культурної й ментальної розвиненості.

Поняття «правовий менталітет» як самостійний пред-
мет дослідження в науці став розглядатися порівняно не-
щодавно.

Актуальними, складними й перспективними є питан-
ня необхідності теоретичного та методологічного аналізу 
проблем правового менталітету в сучасному суспільстві. 
Усебічний розгляд прояву правового менталітету дозволяє 
осмислити тенденції розвитку юридичної теорії та прак-
тики. Усе це визначає необхідність розробки теорії право-
вого менталітету, яка нині лише починає формуватися.

Саме правовий менталітет є ключем до розуміння пра-
вової  культури,  правосвідомості  й  правової  поведінки, 
саме в ньому розкривається специфіка традиційного став-
лення до права.

Стан дослідження. У науковій літературі неодноразо-
во розглядалася проблема правосвідомості та її аналізу, у 
результаті чого було створено теорію правосвідомості.

Однак  і  надалі  вивченню  феномена  правосвідомості 
приділяється  значна  увага.  Зокрема,  у  контексті  осмис-
лення  різних  напрямів  праворозуміння  й  дослідження 
основних  аспектів  удосконалення  правової  системи  сус-

пільства проблеми правосвідомості знайшли відображен-
ня  в працях С.С. Алексєєва,  І.І.  Басецького, Т.І. Довнар,  
Д.А.  Керімова,  В.М.  Кудрявцева,  В.А.  Кучинського,  
В.В. Лазарєва, А.В. Малько, М.І. Матузова,  В.С. Нерсе-
сянца, В.М. Синюкової та інших учених.

Розуміння необхідності вивчення ментальної сфери люд-
ства, що значною мірою впливає на суспільне життя, у тому 
числі  й  право,  політику,  економіку,  розвиток  духовності, 
культури, привернуло увагу представників різних гуманітар-
них наук. Водночас слід зауважити, що комплексний аналіз 
проблеми правового менталітету в роботах як українських, 
так  і  зарубіжних учених поки що не проводився. Питання 
співвідношення понять правосвідомості, правової культури, 
правового менталітету також є недостатньо досліджуваними.

Значний  внесок  у  розробку  правового  менталіте-
ту  та  його  різних  аспектів  зробили  такі  науковці,  як  
П.П. Баранов, P.C. Байніязов, Л.М. Бойко, М.М. Вопленко,  
А.І. Коваленко, І.А. Кригіна, P.A. Лубський, Д.В. Меняйло,  
А.Ю.  Мордовцев,  C.П.  Овчинникова,  В.П.  Сальников,  
Т.В. Шатковська та інші.

Метою статті є висвітлення специфіки співвідношен-
ня та взаємозв’язку категорій правосвідомості й правового 
менталітету в умовах розвитку сучасного суспільства.

Виклад основного матеріалу. Вищим рівнем духовної 
активності людини як соціальної істоти є її свідомість.

Філософія розглядає свідомість як «специфічний прояв 
духовної життєдіяльності людини, пов’язаної з пізнанням, 
яке робить відомим (свідомим), знаним зміст реальності, 
що набуває предметно-мовної форми знання» [1, с. 567].

За соціологічного підходу свідомість розглядається на-
самперед  як  відображення  в  духовному житті  людей  ін-
тересів та уявлень різних соціальних груп, класів, націй, 
суспільства в цілому.
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У «Психологічному словнику» зазначено: «Свідомість 
–  притаманний  людині  спосіб  ставлення  до  об’єктивної 
дійсності, опосередкований всезагальними формами сус-
пільно-історичної діяльності людей. Свідомість – це став-
лення до світу зі знанням його об’єктивних закономірнос-
тей. Свідомість – це вища форма психіки» [2, с. 347].

«Великий  енциклопедичний  словник»  тлумачить  сві-
домість як «здатність ідеального відтворення дійсності в 
мисленні». У вужчому розумінні свідомість – вища форма 
психічного відображення, притаманна суспільно розвине-
ній людині,  ідеальна сторона цілеспрямовуючої трудової 
діяльності. Сформувалась свідомість на підставі та в про-
цесі суспільної практики [3, с. 378].

Як зазначає В.О. Котюк, щоб розглянути поняття сві-
домості, необхідно відмежувати його від інших аналогіч-
них явищ і категорій. І таким явищем, або феноменом, є 
«несвідоме» [4, с. 76].

Несвідоме  –  сукупність  психічних  процесів,  актів  і 
станів, обумовлених явищами дійсності, під впливом яких 
особа не відповідає за свої дії. Несвідоме відрізняється від 
свідомості тим, що відображувана ним реальність злива-
ється з переживаннями суб’єкта, його ставленням до на-
вколишнього світу, а тому в несвідомому не можливі до-
вільний контроль здійснюваних суб’єктом дій та оцінка їх 
результатів [5, с. 31]. Наприклад, у кримінальному праві з 
несвідомістю пов’язане поняття неосудності.

Елементом  єдиної  системи  суспільної  свідомості  є 
правосвідомість,  яка  визначається  як  система  відобра-
ження правової дійсності в поглядах, теоріях, концепціях, 
почуттях, уявленнях людей про право, його місце й роль 
щодо забезпечення свободи особи та інших загальнолюд-
ських цінностей.

Правосвідомість  є  особливим  структурним  утворен-
ням.  По-перше,  вона  підпорядковується  певним,  загаль-
ним для всіх  елементів  суспільної  свідомості  закономір-
ностям формування й функціонування, деяким загальним 
закономірностям  внутрішньої  структури. По-друге,  вона 
має свою специфіку, що дозволяє розглядати її як відносно 
самостійне утворення, яке посідає в суспільній структурі 
особливе місце та виконує лише їй притаманні функції.

І.П.  Голосніченко  вважає:  «Правосвідомість  відіграє 
дуже  важливу  роль  у  механізмі  правового  впливу.  Вона 
займає  проміжне  становище  серед  елементів  правового 
впливу, оскільки формується в людей під впливом різних 
чинників,  у  тому  числі  правових.  З  іншого  боку,  право-
свідомість за всієї її різноманітності й недосконалості ви-
ступає як засіб регулювання суспільних відносин. Право-
свідомість характеризує соціальну практику як емпіричну 
діяльність,  у  процесі  якої  виражає  суб’єктивне  ставлен-
ня  людей  до  чинного  права,  уявлення  про  свої  права  й 
обов’язки,  про  справедливість  і  несправедливість  норм 
права, про сутність  і принципи правової організації  сус-
пільства, почуття, настрої, емоції, пов’язані з оцінкою іс-
нуючого правового режиму» [6, с. 24].

Слід  наголосити,  що  правова  свідомість  є  джерелом 
позитивного  права,  вона  сприяє  вдосконаленню  законо-
давства. За допомогою правосвідомості проводиться екс-
пертиза прийнятих нормативно-правових актів, робиться 
висновок  про  їх  законність,  виробляються  наукові  реко-
мендації щодо їх удосконалення.

Головними  елементами  правосвідомості  вважаються 
знання права, ставлення до права та практика його засто-
сування, установки й орієнтації в правовій поведінці.

Правосвідомість  тісно  пов’язується  й  переплітається 
з  іншими  формами  суспільної  свідомості:  політичною, 
релігійною,  економічною,  моральною  тощо.  Проте  від 
них вона відрізняється своїм предметом, який становлять 
правові  явища:  право  та  законодавство,  правовідносини, 
законність і правопорядок, суб’єктивні права й обов’язки 
учасників  правовідносин,  соціально-правова  практика 
тощо.

Правосвідомість  постає  складним  утворенням,  яке 
традиційно включає два елементи: правову психологію та 
правову ідеологію.

Правова психологія – це сукупність правових пережи-
вань  (почуттів,  настроїв,  емоцій),  установок,  звичок, що 
виникають під безпосереднім впливом правової життєді-
яльності суспільства [7, с. 38].

Правова  ідеологія  є  систематизованими  уявленнями 
про правову дійсність, в основі яких лежать певні ціннісні 
установки.  Ідеологія  характеризується  цілеспрямованим, 
як правило, науковим або філософським, розумінням пра-
ва  як  цілісного  соціального  інституту,  як  самостійного 
елемента суспільства. На думку П.А. Копніна, ідея висту-
пає  своєрідним  гносеологічним  (пізнавальним)  ідеалом, 
якщо вона правильно відображає правові явища та є ре-
зультатом досягнення правової науки [8, с. 53].

Правова психологія та правова ідеологія спільно утво-
рюють  зовнішню форму  правосвідомості,  відображаючи 
здебільшого не сутність, а зміст правосвідомості, знання 
якого є необхідними і в правотворчій, і в правореалізацій-
ній  діяльності.  Вони  безпосередньо  впливають  на  ефек-
тивність дії права в суспільстві.

У всіх елементах структури правосвідомості відобра-
жається правовий менталітет як складне явище.

Передумовою введення категорії «менталітет» (від лат. 
mens або mentis – душа, дух (у більш вузькому сенсі – ро-
зум) та лат. аlis – інші) стало усвідомлення вченими ХІХ – 
ХХ ст. необхідності вивчення ментальної сфери людства, 
яка  значною  мірою  впливає  на  суспільне  життя,  у  тому 
числі й право, політику, економіку, на розвиток духовності 
та культури.

Менталітет – це особливий культурно-історичний ком-
понент  суспільної  свідомості, що  відображає  соціально-
психологічну  специфіку  й  духовний  стан  соціально-іс-
торичного  суб’єкта  (особистість,  соціальну  групу,  етнос 
тощо).

Різновидом загального менталітету є правовий мента-
літет,  який,  будучи  сферою повсякденного  досвіду, фор-
мує та визначає розвиток правової дійсності. При цьому 
правовий  менталітет  серед  інших  правових  явищ  сфери 
духовного світу суспільства є глибинним відображенням 
існуючих правових реалій.

Правовий  менталітет  органічно  відображає  правову 
сферу духовного світу будь-якого суспільства, яка вклю-
чає в себе також правосвідомість, правове мислення, пра-
вові  цінності  й  правові  традиції,  ціннісні  орієнтації  та, 
зрештою, активну правову поведінку.

Єдиний  підхід  до  визначення  правового  менталітету 
нині відсутній. Зокрема, Д.В. Меняйло визначає його як іс-
торично сформовані специфічні, найбільш типові та стійкі 
для певної соціальної або національно-етнічної спільноти 
системи світоглядних уявлень,  оцінювань  і  реагувань на 
об’єкти державно-правової дійсності [9, с. 6].

Ю.М. Оборотов визначає правовий менталітет як гли-
бинний рівень правосвідомості народу та окремої особис-
тості,  що  включає  свідоме  й  неусвідомлене  сприйняття 
права [10, с. 98].

Правовий менталітет звернений як до минулого, так і 
до сьогодення й майбутнього. Правовий менталітет вклю-
чає в себе як позитивні, так і негативні прояви.

Правовий  менталітет  відрізняється  від  інших  право-
вих явищ такими характерними ознаками: бінарністю, іс-
торично складеною культурологічною своєрідністю, кон-
сервативним, стійким і статичним характером, типовістю 
уявлень, оцінюванням, реагуванням, колективним харак-
тером, його політико-правовою природою [9, с. 11].

Структурні  елементи  правовою  менталітету  (правові 
уявлення, правові стереотипи, ціннісно-правові орієнтації, 
правові  аттітюди  й  установки)  розташовуються  на  двох 
рівнях:  усвідомленому  (свідомому)  та  неусвідомленому 
(несвідомому). У людини залежно від конкретно виникаю-
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чої ситуації в політико-правовій сфері актуалізується або 
усвідомлений рівень із його структурними компонентами, 
або неусвідомлений.

Правовий менталітет є єдністю духовної й практичної 
сторін, що гармонійно поєднують об’єктивну сторону сус-
пільних відносин, діяльності соціальних інститутів із вну-
трішнім  духовним  світом  носіїв  правового  менталітету. 
Такий рівень реконструкції менталітету дозволяє уявити 
його як цілісний теоретико-змістовний образ.

Р.С. Байніязов переконує: «Категорію «правовий мен-
талітет» варто визнати як одну  з фундаментальних у  за-
гальній теорії правосвідомості. Насамперед це пов’язано 
з  тим, що  без  вказаної  наукової  категорії  практично  не-
можливим  є  дослідження  глибинних  структур  юридич-
ної  психології,  ідейних  засад  правосвідомості  індивіда, 
соціальної  групи,  суспільства,  тому  що  «уловлювання» 
складнорефлексуючих правових ейдосів вимагає не лише 
правораціонального пояснення, а й  інтуїтивного проник-
нення  у  вихідні  елементи  правової  сфери  соціуму.  Існу-
вання  менталітету  припускає  наявність  нераціональних 
механізмів  життєвого  розуміння  права.  Крім  того,  розу-
міння законодавцем, правозастосувачем сутності правово-
го менталітету народу, нації зробить їх юридично значимі 
дії  більш  обґрунтованими  й  підтримуваними  народним 
правовим духом. Інакше кажучи, цілеспрямоване пізнан-
ня  юридичної  ментальності  суспільства  законодавцем  і 
правозастосувачем зробить юридичні акти держави більш 
зрозумілими для громадян» [11, с. 31–32].

Співвідношення правосвідомості та правового мента-
літету  відрізняється  діалектичною  складністю,  духовно 
неоднозначною й часом важко визначеною.

У загальному вигляді можна сказати, що правосвідо-
мість за обсягом є значно ширшою, ніж правовий менталі-
тет; водночас правовий менталітет не може розглядатися 
як  складова  частина  правосвідомості,  оскільки  посідає 
своє, особливе місце в структурі суспільної свідомості.

Правовий менталітет формується в межах соціального 
суб’єкта, а правосвідомість – у межах суспільного, колек-
тивного, індивідуального суб’єкта.

Основними  характеристиками,  притаманними  біль-
шості наукових дефініцій, є такі: 1) правовий менталітет 
–  елемент  суспільної  правової  психології  (масової  сус-
пільної  правосвідомості)  соціуму  на  різних  історичних 
горизонтах;  2)  правовий  менталітет  концентрує  в  собі 
найбільш  яскраві  соціально-психологічні  образи  право-
вого життя народу; 3) правовий менталітет є стійким і не-
достатньо схильним до змін стрижнем, що пронизує всю 
правову історію етносу (регіонального соціуму); 4) право-
вий менталітет є необхідною, об’єктивно існуючою духо-
вною реальністю, що  здійснює  істотний консервативний 

вплив на державну правову ідеологію та правову психоло-
гію етносу, соціуму [12, с. 35].

Отже,  правовий  менталітет  у  цілому  є  явищем  кон-
сервативним, зі своїм специфічним набором стереотипів, 
установок,  ідей,  моделей  поведінки.  Водночас  він  може 
також реагувати на соціальні зміни. Тобто правова свідо-
мість може не лише догматизуватись, а й швидко змінюва-
тись під впливом об’єктивних умов.

Правосвідомість  виконує  роль  загального  координа-
тора,  який  спрямовує  активність  етносу  в  потрібному  з 
позиції державної влади напрямі. А правовий менталітет 
виконує функцію збереження придбаних у минулому цін-
ностей у  їх самобутності. Причому правовий менталітет 
використовує інтелектуальні ресурси правосвідомості.

Усе це дозволяє правосвідомості й правовому мента-
літету  створювати  гармонійно цілісну  єдність,  яка надає 
можливість найбільш оптимально використовувати наявні 
в правової культури юридичні засоби для нормативно-цін-
нісного регулювання суспільних відносин.

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що правосвідо-
мість  –  це  духовно-ментальна  й  світоглядно-ідеологічна 
основа  правової  дійсності.  Правосвідомість  у  правовій 
реальності є важливим феноменом духу, думки, почуття.

Як  елемент  суспільної  свідомості  правосвідомість  є 
системою ідей, уявлень, емоцій і почуттів, які виражають 
ставлення індивіда, групи, суспільства до чинного, колиш-
нього й бажаного права, а також до діяльності, пов’язаної 
з правом. На відміну від інших форм суспільної свідомос-
ті правова свідомість володіє специфічною ознакою – має 
нормативний характер, що визначає поведінку людей.

Велике  значення  у  функціонуванні  правової  системи 
суспільства має правовий менталітет  як  сукупність  істо-
рично  сформованих  досить  стійких  психічних,  соціаль-
них, культурних і морально-духовних особливостей мис-
лення й поведінки, притаманних певній соціальній групі.

На сучасному етапі правовий менталітет і його складо-
ві елементи (правові уявлення, правові стереотипи, цінніс-
но-правові  орієнтації  й  правові  установки)  формуються 
за допомогою повсякденної політико-правової дійсності. 
Правовий  менталітет  характеризується  бінарністю,  яка 
проявляється в співвідношенні усвідомлених і неусвідом-
лених елементів.

Варто підкреслити, що без правового менталітету ду-
ховно-культурологічна  теорія  правосвідомості  не  може 
обійтися.

Хоча правосвідомість  і правовий менталітет є досить 
автономними  явищами,  вони  значною  мірою  набувають 
водночас  колосального  взаємного  впливу.  Правосвідо-
мість  є  засобом  внутрішнього  життя  й  функціонування 
правового менталітету.
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Статтю присвячено нормотворчій діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в умовах інтеграції України до 
Європейського Союзу, адже сьогодні це основний напрям стратегічного зовнішньополітичного курсу нашої держави. Проаналізовано під-
ходи різних учених щодо механізму прийняття нормативних актів у Європейському Союзі, надано характеристику процесу узгодження 
українського законодавства з європейським. Автор акцентує увагу на розкритті питання особливостей нормотворчої діяльності в Євро-
пейському Союзі.

Ключові слова: нормотворча діяльність, право, людина, інтеграція, закони.

Статья посвящена нормотворческой деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в условиях ин-
теграции Украины в Европейский Союз, ведь сегодня это основное направление внешнеполитического курса нашего государства. 
Проанализированы подходы различных ученых относительно механизма принятия нормативных актов в Европейском Союзе, дана 
характеристика процесса приведения украинского законодательства в соответствие с европейским. Автор акцентирует внимание на 
раскрытии вопроса особенностей нормотворческой деятельности в Европейском Союзе.

Ключевые слова: нормотворческая деятельность, право, человек, интеграция, законы.

The article is dedicated rulemaking activities of state and local authorities in the integration of Ukraine into the European Union, because today 
is the main direction of the strategic foreign policy course of our state. Analyzed the approaches of various scholars regarding the mechanism of 
adoption of regulations in the European Union, the characteristic of the process of harmonizing the Ukrainian legislation with the European one. 
The author focuses on the disclosure issue features rulemaking in the European Union.

Key words: rule-making’s activity, law, man, integration, laws.

Постановка проблеми. Процес  дослідження  нормот-
ворчої  діяльності  органів  державної  влади  й  місцевого 
самоврядування  в  умовах  інтеграції України  до Європей-
ського Союзу (далі – ЄС) актуалізує широке коло проблем, 
однією  з  яких  є  невідповідність  нормотворчої  діяльності 
України європейським стандартам.

Стан дослідження. Питання, пов’язані з нормотворчою 
діяльністю  органів  державної  влади  та  місцевого  само-
врядування,  розробляли  відомі  вітчизняні  науковці.  Про-
блеми  правотворчості  були  об’єктом  дослідження  та  ви-
світлювалися в працях П. Гука, М. Марченка, О. Попова,  
Є. Сем’янова,  С.  Чередніченка,  С. Шевчука  та  інших  ав-
торів. Деякі аспекти європейського права й механізм при-
йняття нормативних актів у ЄС розглядалися в зарубіжній 
і вітчизняній літературі такими вченими, як Л. Грицаєнко, 
С. Кашкін, Т. Комарова, Д. Ласок, В. Муравйов, Ю. Юма-
шев та інші. Безпосередньо процес прийняття рішень у ЄС 
розглядали А. Власова, Р. Зеленов та інші науковці. Однак 
детально нормотворча діяльність органів державної влади 
й місцевого самоврядування в умовах інтеграції України до 
складу Європейського Союзу не розглядалася.

Саме тому мета статті – дослідити нормотворчу діяль-
ність у зв’язку з одним із найголовніших напрямів зовніш-
ньої політики сучасної України – євроінтеграцією.

Виклад основного матеріалу. Держава має творити пра-
во для блага людини, адже вона існує саме для людини, для 
захисту її прав і свобод. Нормотворча діяльність – це фор-
ма діяльності компетентних суб’єктів нормотворчості з під-
готовки, розробки, прийняття та офіційного оприлюднення 
норм права [15, c. 48]. Основний напрям зовнішньополітич-
ного курсу нашої держави полягає в інтеграції до складу ЄС, 
що цілком відповідає її національним інтересам. Важливою 
передумовою  вирішення  численних  проблем  є  поетапне 
узгодження національного законодавства  із законодавством 
ЄС. Тобто мова йде про необхідність реформування націо-
нального правового поля з використанням принципів і крите-
ріїв законотворчої діяльності органів ЄС. Варто підкреслити, 

що нині питання узгодження національного законодавства із 
законодавством ЄС набуло універсального характеру  та не 
залежить від зміни головного вектора зовнішньоекономічної 
політики України. Побудова моделі Європи в Україні – са-
мостійне досягнення нею відповідних соціальних стандартів 
[1, с. 9]. Недосконалість чинної нормативної бази негативно 
впливає на якість професійної діяльності державних органів 
та органів місцевого самоврядування. Тому важливо розгля-
нути й проаналізувати шляхи вдосконалення правового ре-
гулювання нормотворчої діяльності органів державної влади 
та місцевого самоврядування.

Неможливо не згадати про підписання Угоди про асо-
ціацію між Україною та ЄС  (далі  – Угода),  яке  відбулося 
в два етапи. 21 березня 2014 р. під час Позачергового Са-
міту Україна – ЄС було підписано політичну частину Уго-
ди та Заключний акт Саміту,  які  від  імені України підпи-
сав Прем’єр-міністр А. Яценюк. Зокрема, було підписано 
Преамбулу, статтю 1, Розділ І «Загальні принципи», Розділ 
ІІ  «Політичний  діалог  та  реформи,  політична  асоціація, 
співробітництво та конвергенція у сфері зовнішньої та без-
пекової  політики»,  Розділ  VІІ  «Інституційні,  загальні  та 
прикінцеві положення» Угоди. На Саміті українською сто-
роною також було зроблено заяву, що зобов’язання України, 
які постають зі статті 8 Угоди щодо ратифікації Римського 
статуту  Міжнародного  кримінального  суду  1998  р.,  буде 
виконано після внесення відповідних змін до Конституції 
України. 27 червня 2014 р. в ході засідання Ради ЄС Прези-
дентом України П. Порошенком та керівництвом Європей-
ського Союзу й  главами держав та урядів 28 держав-чле-
нів ЄС було підписано  економічну частину Угоди: Розділ 
ІІІ  «Юстиція,  свобода  та  безпека»,  Розділ  ІV  «Торгівля  і 
питання, пов’язані з торгівлею», Розділ V «Економічне та 
галузеве співробітництво», Розділ VІ «Фінансове співробіт-
ництво та положення щодо боротьби з шахрайством», які 
разом із рештою тексту Угоди становлять єдиний документ. 
16 вересня 2014 р. Верховна Рада України та Європейський 
Парламент  синхронно  ратифікували Угоду  про  асоціацію 
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між Україною та ЄС. Українська сторона передала до депо-
зитарію ратифікаційні грамоти, таким чином завершивши 
всі внутрішньодержавні процедури [3].

Наголосимо, що стаття 4 Угоди, у якій ідеться про вста-
новлення Поглибленої та Всеосяжної Зони Вільної Торгів-
лі, має набрати чинності 31 грудня 2015 р. Для підтримки 
українських експортерів ЄС продовжить час дії автономних 
торговельних преференцій до  того ж дня  [3]. Підписання 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС – важливий крок 
до інтеграції нашої держави до складу ЄС. Тому необхідно 
узгодити  законодавство  України  про  нормотворчу  діяль-
ність органів державної влади й місцевого самоврядування 
з європейським.

Нормотворча  діяльність  органів  державної  влади  та 
місцевого самоврядування в умовах інтеграції держави до 
складу ЄС потребує вдосконалення, адже виникає безліч на-
гальних питань, які намагалися дослідити сучасні науковці. 
У межах однієї статті неможливо охопити всю проблемати-
ку, проте спробуємо розглянути основні положення.

Варто зазначити, що введення європейських стандартів 
у  правове  поле  України  має  здійснюватися  послідовно  та 
зважено. Норми й принципи законодавчих актів ЄС повинні 
враховуватися настільки, наскільки це доцільно для України 
з огляду на економічні, політичні й соціальні наслідки при-
йняття узгоджених із європейськими стандартами законодав-
чих актів. Намагання будь-що прискорити цей процес може 
мати серйозні негативні наслідки. Саме тому така діяльність 
має вестися відповідно до особливостей соціально-економіч-
ної та суспільно-політичної ситуації в Україні [1, с. 11].

Водночас до  інших факторів, що безпосередньо впли-
вають на побудову й розвиток системи законодавства, нале-
жить, як правильно зазначає С. Полєніна, наявна в державі 
структура  органів  державної  влади  та  державного  управ-
ління [2, с. 104; 5].

Необхідно також терміново реформувати законодавство 
України про конкуренцію, яке має забезпечити чесну конку-
ренцію в торговельних відносинах із ЄС (потрібно вдоско-
налити  антимонопольне  законодавство,  узгодити  держав-
ну підтримку підприємств  із  європейськими  стандартами 
тощо). Законодавство в галузі захисту прав інтелектуальної, 
промислової та комерційної власності також повинне мати 
захист  зазначених  видів  власності,  аналогічний  існуючо-
му в ЄС [1, с. 12]. Нині в Україні  існують інші галузі на-
ціонального  законодавства,  які  потребують  узгодження  їх 
норм із міжнародними стандартами й нормами.

Отже, назріла необхідність правового врегулювання та 
уніфікації  (на  рівні  законодавчого  акта)  нормотворчої  ді-
яльності органів виконавчої влади, державного управління 
й місцевого самоврядування. Це обумовлюється декількома 
обставинами.

По-перше, згідно зі статтею 6 Конституції України ор-
гани законодавчої, виконавчої та судової влади мають здій-
снювати свої повноваження у встановлених Конституцією 
України межах і відповідно до законів України.

По-друге,  прийняття  закону  про  державну  реєстрацію 
нормативно-правових  актів  дозволило  б  визначити  коло 
суб’єктів нормотворення як правової форми здійснення дер-
жавної правової політики на рівні саме законодавчого акта.

По-третє,  законодавство,  будучи  засобом  управління 
суспільними,  соціальними  й  господарськими  процесами, 
являє собою не розрізнену сукупність чинних нормативно-
правових актів, а складну та високоорганізовану їх систему, 
що  характеризується  верховенством  законів,  насамперед 
Конституції  України  [2,  с.  104;  5].  Вважаємо,  що  С.  По-
лєніна має рацію, коли  зазначає, що скорочення кількості 
відомчих нормативних актів за рахунок їх перегляду в бік 
зменшення кола питань, з яких конкретні відомства мають 
повноваження видавати нормативні акти, сприятиме підви-
щенню рівня організації цієї структурної складової законо-
давства, зміцненню законності у сфері відомчої нормотвор-
чості [2, с. 105; 7].

По-четверте, за допомогою саме Закону України «Про 
державну  реєстрацію  нормативно-правових  актів»  можна 
впорядкувати нормотворчу діяльність суб’єктів нормотво-
рення.

По-п’яте,  потреба  в  законодавчому  врегулюванні  роз-
глянутого  нами  питання  обумовлюється  вимогою  статті 
57 Конституції України, відповідно до якої закони та інші 
нормативно-правові акти, що визначають права й обов’язки 
громадян, мають бути доведені до відома населення в по-
рядку, встановленому законом [2, с. 105].

Вважаємо за доцільне знову звернути увагу на концеп-
туальні вади проекту Закону України «Про нормативно-пра-
вові акти», у тому числі на його невідповідність окремим 
конституційним приписам, адже це сприяє вдосконаленню 
правового регулювання нормотворчої діяльності [6].

Важливо  звернути увагу на особливості нормотворчої 
діяльності в Європейському Союзі. Підкреслимо, що інсти-
туційна система ЄС не відповідає традиційним прикладам 
організації державної влади.

Це особливо помітно під час розгляду аналізованої сис-
теми з позиції принципу розподілу влади, який передбачає, 
що закони приймаються парламентом, який є органом за-
конодавчої влади, виконання законів і поточне управління 
покладаються на органи виконавчої влади (уряд, президен-
та  тощо),  а  спори між  двома  гілками  влади  вирішуються 
незалежним судом, тобто судовою владою. Щодо Європей-
ського Союзу більш коректно говорити про розподіл повно-
важень, коли низка функцій з урядування здійснюється не 
одним,  а  декількома  інститутами  на  своєрідних  спільних 
засадах.  Відповідні  інститути  нібито  поділяють  функції 
між  собою,  реалізуючи  їх  частинами.  Створюються  нові 
процедури  прийняття  правових  актів,  які  передбачають 
обов’язкові консультації, погодження, ті чи інші форми спі-
вучасті одних інститутів у діяльності інших [8, c. 27]. Отже, 
інституційна  система ЄС має певні особливості,  розкрит-
тя яких дасть змогу покращити уявлення про нормотворчу 
діяльність  та  з’ясувати  необхідність  процесу  узгодження 
українського законодавства з європейським.

Дійсно, євроінтеграція – один із найважливіших напря-
мів  сучасної  зовнішньої  політики.  Реалізацію  інтеграцій-
них процесів у межах ЄС та досягнення завдань виконують 
саме органи ЄС.

Відповідно до статті 249 Договору про заснування ЄС 
для  виконання  своїх  завдань  Європейський  Парламент 
спільно з Радою або Радою й Комісією приймає регламен-
ти,  директиви,  рішення,  надає  рекомендації  та  формулює 
висновки [8, c. 28].

Важливо  підкреслити,  що  в  межах  Європейського  
Союзу основними  інститутами,  які приймають  акти  зако-
нодавчого  характеру,  є  Рада  та Європейський Парламент. 
Інститутом, що  здійснює право  законодавчої  ініціативи,  є 
насамперед Європейська Комісія.  Також  у  законодавчому 
процесі  може  брати  участь  Європейський  Центральний 
Банк, Суд ЄС, а також різні органи, які мають консультатив-
ний статус [9, c. 50].

В. Довгань наголошує, що за роки існування Європей-
ських Співтовариств та ЄС склалася достатньо складна й 
далеко не однакова практика прийняття постанов.

Першооснову правової системи ЄС складають установ-
чі угоди. Вони розробляються й приймаються державами-
членами на основі процедур, властивих розробці та введен-
ню в дію міжнародно-правових актів. Другу важливу групу 
нормативно-правових актів становлять акти, які видаються 
інститутами ЄС. До таких віднесено регламенти, директи-
ви й постанови [10, c. 120]. Для кращого розуміння спробу-
ємо коротко дати характеристику та з’ясувати особливості 
цієї групи нормативно-правових актів.

В. Довгань  зазначає, що  регламент  є  нормативно-пра-
вовим  актом  загального  характеру,  обов’язковим  для  всіх 
суб’єктів  європейського права  (держав,  співтовариств, фі-
зичних і юридичних осіб). Регламент прирівнюється до за-



26

№ 2 2015
♦

кону, є актом прямої дії, тобто на нього можуть посилатися 
фізичні та юридичні особи в національних судах.

Директиви  відрізняються  від  регламентів  тим, що  в  ди-
рективі зазвичай вказуються цілі й результати, яких має бути 
досягнуто, однак національній владі надається право самій ви-
значати, у якій формі або якими процедурами й механізмами 
ці цілі можуть досягатися. В. Довгань наголошує, що дирек-
тиви використовуються особливо широко у сфері здійснення 
заходів із гармонізації національного права. У такому випадку 
зазначається,  яких  саме  цілей  і  результатів  має  бути  досяг-
нуто, щоб запобігти колізії норм національного права різних 
держав-членів у тій чи іншій сфері. При цьому не вказується, 
яким чином такі цілі мають досягатися національною владою.

Третю групу нормативно-правових актів співтовариств, 
як зазначає В. Довгань, складають постанови. Їх особливість 
полягає в тому, що це акти індивідуального, а не загального 
характеру. Будучи обов’язковими для своїх адресатів, вони, 
як  правило,  стосуються  спеціальних,  вузьких,  технічних 
питань та є обов’язковими лише для тих суб’єктів європей-
ського права, яким їх адресовано [10, c. 120].

Отже,  розширення  Європейського  Союзу  ускладнює 
процес прийняття постанов та позначається на правовому 
статусі актів, які приймаються інститутами ЄС.

Х. Якименко підкреслює, що законотворчий процес має 
чотири головні рівні, на кожному з яких використовуються 
різні процедури, а саме:

1) для інструментів загальної правової сили (регулятив-
ні норми й директиви) існує процедура консультацій, про-
цедура співпраці, процедура співприйняття рішення та про-
цедура схвалення;

2) заходи щодо імплементації приймаються відповідно 
до окремих процедур;

3)  існує  спрощена  процедура  прийняття  окремих 
зобов’язувальних  рішень  і  незобов’язувальних  правових 
інструментів;

4) правових інструментів європейського співтовариства 
стосуються їх власні, окремі процедури [12, c. 78].

Варто відмітити, що Лісабонський договір наділив гро-
мадян ЄС можливістю прямої участі в процесі прийняття 
рішень. Відповідно до нової редакції розділу ІІ ДФЄС під 
назвою «Положення щодо демократичних принципів» пра-
во  ініціювати розробку нових правових актів на рівні ЄС 
уперше надається також безпосередньо громадянам ЄС. Та-
ким чином, громадянам надано додаткові права й гарантії 
на участь у керівництві Європейським Союзом [13, c. 100].

Традиційно основним інститутом, на який покладається 
головна роль у процесі прийняття рішень у межах Європей-
ського Союзу, є Рада ЄС. З метою підвищення ефективності 
роботи Ради Лісабонський договір  вніс  зміни до  системи 
голосування кваліфікованою більшістю та розширив сферу 
її використання. З 1 листопада 2014 р. кваліфікована біль-
шість визначається як така, що становить щонайменше 55% 
членів Ради, яка включає мінімум 15 держав та представ-
ляє держав-членів із населенням не менше 65% населення 
ЄС. Однак головним є положення, що Рада не може брати 
участь у прийнятті нормативно-правових актів самостійно 
[13, c. 102].

Важливим  досягненням  Лісабонської  інституційної 
реформи є те, що Європейський Парламент стає дедалі ак-
тивнішим учасником законодавчого процесу. Ступінь його 
участі в процесі прийняття рішень варіюється залежно від 
тієї процедури,  яка має використовуватися для прийняття 
законодавчого акта. Нова редакція статті 14 Договору про 
ЄС зазначає, що Європейський Парламент нарівні з Радою 
виконує  законодавчі  й  бюджетні  повноваження  [14],  що 
свідчить про подальше посилення ролі Європейського Пар-
ламенту. Цілком поділяємо думку Л. Грицаєнко: «Посилена 
роль цього інституту на сьогодні відповідає законним і на-
гальним фундаментальним вимогам демократизації та про-
зорості функціонування Європейського Союзу» [4, с. 371].

Крім того, відповідно до Лісабонської угоди представ-
ництво матимуть не народи держав-членів, а безпосеред-
ньо «громадяни ЄС», що  є  безсумнівним проявом демо-
кратизації ЄС.

Висновки. Таким чином, теоретична й практична зна-
чимість проведеного дослідження полягає в тому, що роз-
роблені пропозиції щодо нормотворчої діяльності в контек-
сті інтеграції України до ЄС можуть бути використані для 
підвищення ефективності нормотворчої діяльності органів 
державної влади та місцевого самоврядування. Необхідно 
також терміново реформувати законодавство про конкурен-
цію, яке має забезпечити чесну конкуренцію в торговель-
них відносинах із Європейським Союзом. Можна запозичи-
ти, зокрема, досвід ЄС щодо забезпечення участі громадян 
у  процесі  здійснення  нормотворчої  діяльності.  Звичайно, 
у межах однієї  статті  неможливо  відобразити  всі  аспекти 
проблеми нормотворчої діяльності органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування в сучасних умовах, проте 
основні положення змістовно викладено. Вони потребують 
подальшого дослідження.
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У статті досліджено роль нормативно-правових інститутів у системі джерел права України. Проаналізовано формування та функ-
ціонування нормативно-правових інститутів у кримінальній та адміністративній нормативно-правових галузях. Виявлено, що у сучасній 
системі джерел права України з’являються нові галузеві нормативно-правові інститути, а також модернізуються базові нормативно-пра-
вові інститути.

Ключові слова: система джерел права, нормативно-правова галузь, нормативно-правовий інститут, кримінальна нормативно-пра-
вова галузь, адміністративна нормативно-правова галузь.

В статье исследована роль нормативно-правовых институтов в системе источников права Украины. Проанализированы формиро-
вание и функционирование нормативно-правовых институтов в уголовной и административной нормативно-правовых отраслях. Уста-
новлено, что в современной системе источников права Украины возникают новые отраслевые нормативно-правовые институты, а также 
модернизируются базовые нормативно-правовые институты.

Ключевые слова: система источников права, нормативно-правовая отрасль, нормативно-правовой институт, уголовная норматив-
но-правовая отрасль, административная нормативно-правовая отрасль.

The article investigated the role of regulatory – legal institutions in the system of sources of law in Ukraine. The analysis conducted of the 
functioning of regulatory-legal institutes within the criminal and administrative regulatory-legal branches. Found that new branch regulatory-legal 
institutes are appearing and basic regulatory-legal institutes are modernizing in a modern system of sources of law in Ukraine.

Key words: system of sources of law in Ukraine, regulatory-legal branch, regulatory– legal institution , criminal regulatory-legal branch and 
administrative regulatory-legal branch.

Актуальність теми. В  умовах  сучасної  євроінтеграції 
та глобалізації з’явилася підвищена увага до засобів норма-
тивної  регламентації  суспільних  відносин,  особливе  місце 
серед яких посідає система джерел права. Постала потреба 
удосконалення поняттєвого-категоріального комплексу сис-
теми джерел права. Первинними системними утвореннями 
цього комплексу є нормативно-правові інститути, які є само-
стійними цілісними утвореннями, спрямованими на регулю-
вання однорідних суспільних відносин. Розуміння галузевих 
нормативно-правових інститутів виявить важливі тенденції 
розвитку нормативно-правових інститутів, зміну змісту низ-
ки  інститутів,  збільшення питомої  ваги нормативно-право-
вих інститутів у системі джерел права України. Комплексний 
аналіз нормативно-правового інституту у межах криміналь-
ної та адміністративної нормативно-правовий галузях дасть 
змогу забезпечувати збалансованість у системі джерел права 
та ефективність правового регулювання суспільних відносин 
в цілому. 

Методологічним  підґрунтям  у  розгляді  формування  та 
функціонування  нормативно-правових  інститутів  у  межах 
кримінальної та адміністративної нормативно-правовий га-
лузях представлене в роботах провідних сучасних науковців, 
зокрема, В.Б. Авер’янова, М.І. Бажанова, М.Й. Коржансько-
го, Н.Б. Писаренка, С.Г. Стеценка, В. Я. Тація та ін. 

Незважаючи на посилену увагу до цієї проблематики, і на 
сьогоднішній день є потреба у виявленні та визначенні ролі 
галузевих  нормативно-правових  інститутів,  особливостей 
їхнього розвитку у сучасній системі джерел права України.

Виходячи з цього, метою дослідження є аналіз та визна-
чення ролі нормативно-правових інститутів у сучасній галу-
зевій структурі системи джерел права України і, зокрема. у 
кримінальній та адміністративній нормативно-правовий га-
лузях.

Виклад основного матеріалу. Встановлення ролі норма-
тивно-правових інститутів у системі джерел права України 
передбачає характеристику сучасного стану системи джерел 

права України, зокрема, виявлення її елементів та визначен-
ня  характеру  взаємозв’язків  з  ними  нормативно-правових 
інститутів.  Структурною  частиною  системи  джерел  права 
України, з якою взаємодіє нормативно-правовий інститут, є 
нормативно-правова  галузь.  Нормативно-правові  інститути 
у межах системи джерел права взаємодіють із нормативно-
правовими галузями, поза якими функціонувати не можуть. 
Водночас  нормативно-правові  інститути  у  межах  системи 
джерел права функціонують як у публічній та приватній, так 
й матеріальній і процесуальній її частинах.

Для аналізу ролі тих чи інших нормативно-правових ін-
ститутів  у  різних  нормативно-правових  галузях  видається 
необхідним  проаналізувати  напрацювання  галузевих  юри-
дичних наук.

Щодо  характеристики  нормативно-правових  інститутів 
у кримінальній нормативно-правовій галузі, то вчені-кримі-
налісти  зазначають, що  всі  інститути  кримінального  права 
закріплені та відображені у Кримінальному кодексі України. 
Крім того, кримінальні нормативно-правові інститути у юри-
дичній літературі поділяють на ті, що закріплені в Загальній 
частині Кримінального кодексу України,  а  також на  ті, що 
функціонують  у  межах Особливої  частини Кримінального 
кодексу України.

Так,  М.І.  Бажанов  зазначає,  що  кримінальне  право  як 
сукупність юридичних  норм  становить  цілісну  їх  систему, 
окремі структурні утворення якої (підсистеми) найтіснішим 
чином пов’язані між собою [1, с. 13]. При тому норми кри-
мінального права не можуть перебувати в якомусь невизна-
ченому порядку, бо це може привести до грубих порушень 
законності,  до  порушення  прав  громадян. У  зв’язку  з  цим 
законодавець їх певним чином систематизує. Усі норми кри-
мінального права автор поділяє на дві частини – Загальну й 
Особливу. Загальна частина містить норми, що визначають 
завдання, принципи й основні інститути кримінального пра-
ва.  Вони  закріплюють  підстави  кримінальної  відповідаль-
ності,  чинність  кримінального  закону  в  просторі  і  в  часі, 
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поняття злочину і його види, осудність і неосудність, форми 
вини, співучасть, покарання і його види, порядок застосуван-
ня окремих видів покарання, правила їх призначення, регу-
люють  інститути,  пов’язані  зі  звільненням  від  криміналь-
ної  відповідальності  та  покарання,  погашенням  і  зняттям  
судимості,  особливості  відповідальності  неповнолітніх  
[1, с. 13–14]. 

Відтак, у Загальній частині Кримінального кодексу Укра-
їни фіксуються кримінальні-правові інститути, що відобра-
жені  у  таких  розділах:  І.  «Загальні  положення»,  ІІ.  «Закон 
про кримінальну відповідальність», ІІІ. «Злочин, його види 
і стадії», IV. «Особа, яка підлягає кримінальній відповідаль-
ності (суб’єкт злочину)», V. «Вина та її форми», VI. «Співу-
часть  у  злочині»,  VII.  «Повторність,  сукупність  і  рецидив 
злочинів»,  VIII.  «Обставини,  що  виключають  злочинність 
діяння»,  IX.  «Звільнення  від  кримінальної  відповідальнос-
ті», X. «Покарання і його види», XI. «Призначення покаран-
ня», XII. «Звільнення від покарання і його відбування», XIІІ 
«Судимість», XIV. «Примусові заходи медичного характеру 
та  примусове  лікування»,  XV.  «Особливості  кримінальної 
відповідальності  та  покарання  неповнолітніх».  На  думку 
вченого, така система охоплює всі інститути кримінального 
права, що становлять Загальну частину. Особлива ж частина 
кримінального права, як стверджує М.І. Бажанов, має своїм 
змістом норми, що описують конкретні види злочинів зі вка-
зівкою видів покарань і тих меж, у яких вони можуть бути 
призначені за вчинення певних злочинів [1, с. 14].

Аналогічну позицію висловлює В.Я. Тацій, який ствер-
джує, що кримінальне право як сукупність юридичних норм 
являє собою їх цілісну систему, окремі структурні утворення 
якої (підсистеми) найтіснішим чином пов’язані між собою. 
Усі норми кримінального права вчений також поділяє на дві 
частини – Загальну та Особливу. До Загальної частини відно-
сяться норми, що визначають завдання, принципи та основні 
інститути кримінального права. Вони закріплюють підстави 
кримінальної  відповідальності,  чинність  кримінального  за-
кону в часі і просторі, поняття злочину і його види, осудність 
і неосудність, форми вини, співучасть, покарання і його види, 
порядок застосування окремих видів покарання, правила їх 
призначення, регулюють інститути, пов’язані зі звільненням 
від кримінальної відповідальності і покарання, погашенням 
і зняттям судимості, особливості відповідальності неповно-
літніх тощо. Особлива частина кримінального права, на дум-
ку  науковця,  містить  норми, що  описують  конкретні  види 
злочинів та конкретні межі покарання, які можуть бути при-
значені за вчинення певних злочинів. Ці норми і зосереджено 
в Особливій частині КК [2, с. 16].

Водночас і М.Й. Коржанський, розуміючи під системою 
законодавства упорядкованість його інститутів і норм за пев-
ним призначенням, стверджує, чинне кримінальне законодав-
ство України розподіляються на дві взаємопоєднані частини –  
Загальну та Особливу. Загальну частину  (ст.  ст.  1–108 КК)  
утворюють норми та інститути, які мають спільне для всього 
законодавства значення [3, с. 58 ]. Як зауважує вчений, у За-
гальній частині визначається, що таке кримінальний закон, 
злочин, вина, співучасть і всі інші інститути, які мають зна-
чення і необхідні для застосування всіх кримінально-право-
вих  норм,  а  Особлива  частина  містить  вичерпний  перелік 
усіх  тих  суспільно  небезпечних  посягань,  які  визнаються 
злочинами та які конкретно покарання призначаються за їх 
вчинення [3, с. 58–59].

У зв’язку із вищенаведеним варто зазначити, що хоч нор-
мативно-правові інститути, зокрема, і кримінально-правові, 
можуть  знаходити  своє  зовнішнє  закріплення  у  відповід-
них  розділах  (главах,  книгах  та  ін.)  нормативно-правового 
акту, зокрема, і кодексу, однак наявність певних розділів ще 
не свідчить про функціонування самостійного нормативно-
правового інституту, в тому числі і кримінально-правового. 
Для  наявності  самостійного  нормативно-правового  інсти-
туту, зокрема, і кримінально-правового, необхідним є функ-
ціонування  у  його  межах  комплексу  нормоутворювальних 

приписів. Так, якщо у розділі  (главі, книзі) того чи  іншого 
нормативно-правового акту, зокрема і кодексу, наявні лише 
нормообслуговувальні приписи, то немає підстав стверджу-
вати про наявність самостійного нормативно-правового  ін-
ституту.

Так, у розділі V «Вина та її форми» та розділі VII «По-
вторність,  сукупність  та  рецидив  злочинів»  кримінального 
кодексу України закріплені лише нормообслуговуючі припи-
си, зокрема, дефінітивні та класифікаційні, які безпосеред-
ньо не впорядковують суспільні відносини. Наприклад, при-
пис ст. 23, що належить до розділу V «Вина та її форми», дає 
визначення поняття вини, а у приписах ст. ст. 24 та 25 цього 
ж розділу класифікуються та визначаються такі види вини, 
як умисел та необережність. Також і у приписах ст. ст. 32, 33, 
34, що розташовані у розділі VII «Повторність,  сукупність 
та рецидив злочинів», відсутні нормоутворювальні приписи. 
Припис ст. 32 визначає поняття повторності злочинів, у при-
писі ст. 33 дається визначення сукупності злочинів, а у при-
писі ст. 34 дефініюється поняття рецидиву злочинів. 

Таким чином, оскільки у зазначених розділах Криміналь-
ного кодексу України відсутні нормоутворювальні приписи, 
то  закріплена  у  них  сукупність  нормативно-правових  при-
писів не може вважатись самостійним нормативно-правовим 
інститутом. Зазначені розділи Кримінального кодексу Украї-
ни є його самостійними структурними підрозділами.

Так само і закріплена у розділі І «Прикінцеві та перехідні 
положення» Кримінального кодексу України сукупність нор-
мативно-правових приписів не є самостійним кримінальним 
нормативно-правовим  інститутом,  оскільки  у  ній  відсутні 
нормоутворювальні  приписи.  У  цьому  розділі  зафіксовані 
лише оперативні нормативно-правові приписи, які необхід-
ні  для  належного  функціонування  Кримінального  кодексу 
України як самостійного нормативно-правового документу.

Відтак, не у всіх розділах Кримінального кодексу Украї-
ни закріплені самостійні нормативно-правові інститути. Са-
мостійні  кримінальні нормативно-правові  інститути перед-
бачені лише у тих розділах Кримінального кодексу України, 
у яких поряд із нормообслуговуючими наявні і нормоутво-
рювальні нормативно-правові приписи.

Щодо  ролі  нормативно-правових  інститутів  в  адмі-
ністративно-правовій  галузі,  то  необхідно  зазначити,  що 
вчені-адміністративісти також сукупність будь-яких норма-
тивно-правових приписів вважають інститутами права (нор-
мативно-правовими інститутами).

В.Б. Авер’янов під поняттям «система адміністративного 
права» розуміє внутрішню єдність цієї правової галузі, яка 
відображає послідовне розміщення і взаємозв’язок її струк-
турних елементів (частин) – підгалузей права і правових ін-
ститутів, що складаються із певних сукупностей однорідних 
норм [4, c. 126]. При цьому вчений вважає, що поділ на під-
галузі та інститути є певною мірою умовним, оскільки адмі-
ністративне право, як і право в цілому, є цілісною матерією, 
кожен  елемент  якої  невід’ємний  від  інших. Тому одні  й  ті 
самі норми можуть одночасно стосуватися різних правових 
інститутів або підгалузей адміністративного права.

Н.Б. Писаренко трактує систему адміністративного пра-
ва як сукупність адміністративно-правових норм та інститу-
тів,  об’єднаних  єдиним предметом  і методом, принципами 
й цілями та розташованих у певній логічній послідовності, 
вважає, що вона складається з двох частин – загальної і осо-
бливої [5, с. 38].

С.Г.  Стеценко  систему  адміністративного  права  роз-
глядає  як  зумовлену  об’єктивними  факторами  внутрішню 
будову галузі, яка відображає розміщення та взаємозв’язок 
її структурних елементів [6, с. 33], а інститут адміністратив-
ного права розглядає як структурний елемент системи адмі-
ністративного права, що складається  із правових норм, які 
регулюють  конкретний  вид  чи  сторону  якісно  однорідних 
суспільних відносин [6, с. 34].

Тим  самим  у  структурі  адміністративного  права  вче-
ні-адміністративісти  виокремлюють  інституційну  частину. 
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Водночас  в  адміністративно-правовій  літературі  інститути 
адміністративного  права  розподіляють  на  загальну  та  осо-
бливу частини.

Так, В.Б. Авер’янов зазначає, що побудована система ад-
міністративного  права  передбачає  виокремлення  правових 
інститутів, що об’єднуються в загальну й особливу частини 
адміністративного права. До  загальної  частини адміністра-
тивного права автор відносить норми (у тому числі правові 
принципи), що діють у всіх сферах організації і функціону-
вання публічного управління. Тобто вона об’єднує найбільш 
типове, загальне у правовому регулюванні зазначеної сфери. 
А особливу частину адміністративного права, на думку вче-
ного, утворюють норми, що регулюють конкретні  сфери й 
галузі управлінської діяльності [4, c. 126–127].

Як  випливає  з  позиції  згаданого  вченого,  нормативно-
правові інститути загальної частини адміністративного пра-
ва об’єднують норми, що регулюють: принципи державного 
управління; правове становище суб’єктів адміністративного 
права  (громадян,  органів  виконавчої  влади,  органів  місце-
вого  самоврядування,  об’єднань  громадян,  підприємств, 
установ,  організацій);  державну  службу;  форми  і  методи 
управлінської  діяльності;  адміністративно-правові  режими 
(надзвичайний,  воєнного  стану,  митний  тощо);  адміністра-
тивний примус; засоби забезпечення законності в державно-
му управлінні; адміністративний процес, включаючи адміні-
стративне судочинство.

Водночас до нормативно-правових інститутів особливої 
частини  адміністративного  права  належать  норми,  що  ре-
гулюють: управління економікою, промисловістю, агропро-
мисловим  комплексом;  управління  в  соціально-культурній 
галузі  (освіта, наука тощо); управління у сфері адміністра-
тивно-політичної діяльності (внутрішні справи, юстиція, зо-
внішні відносини тощо); міжгалузеве управління (статисти-
ка, стандартизація, ціноутворення тощо) [4, c. 126–127].

До загальної частини адміністративного права С.Г. Сте-
ценко  відносить  норми, що  регулюють  усі  сфери  суспіль-
ного життя, на які розповсюджує свій регулятивний вплив 
адміністративне право. Науковець називає такі норми права 
масштабними, оскільки вони є загальними правилами пове-
дінки, що визначають чи безпосереднє, чи опосередковане 
регулювання суспільних відносин у рамках предмету адмі-
ністративного права  [6, с. 34]. Натомість особлива частина 
є  найбільш  розгорнутою  та  диференційованою,  оскільки 
містить норми права, що регулюють суспільні відносини у 
більшості  сфер суспільного життя. Це дає підстави автору 
констатувати наявність «великого» адміністративного права, 
норми особливої частини якого регулюють суспільні відно-
сини у  сфері державного управління  економікою, освітою, 
наукою, охороною здоров’я, транспортом, національною без-
пекою тощо [6, с. 34].

Н.Б.  Писаренко  зазначає,  що  норми  загальної  частини 
адміністративного  права  мають  універсальний  характер  і 
розраховані на застосування в усіх галузях і сферах функці-
онування  органів  виконавчої  влади,  інших  уповноважених 
здійснювати  управлінську  діяльність  суб’єктів.  Ці  норми  і 
принципи об’єднуються в інститути, які впорядковують здій-
снення державного управління; правове становище суб’єктів 
адміністративного права; форми й методи управлінської ді-
яльності  органів  виконавчої  влади,  місцевого  самовряду-

вання;  спеціальні  адміністративно-правові  режими;  засоби 
забезпечення  законності  й  дисципліни  в  сфері  управління, 
а  також регламентують адміністративний процес  і  відпові-
дальність за адміністративним правом [5, с. 38]. 

Особливу  частину  адміністративного  права  складають 
норми, призначені для регулювання відносин, що виникають 
у  окремих  галузях управління. До неї  належать  інститути: 
адміністративно-правові  засади  організації  матеріального 
виробництва  (управління  народним  господарством);  со-
ціально-культурного  та  адміністративно-політичного  бу-
дівництва.  Зазначені  норми  спрямовано  на  впорядкування 
суспільних  відносин  у  певних  сферах.  Так,  за  допомогою 
норм  першої  групи  регламентуються  відносини  у  сферах 
економіки,  сільського  господарства,  будівництва  та житло-
во-комунального господарства, комунікацій, використання й 
охорони природних ресурсів, торгівлі, фінансів тощо. Відно-
сини у сферах освіти, науки, охорони здоров’я, культури, со-
ціального захисту населення регулюють норми другої групи. 
Норми третьої групи спрямовано на регламентацію відносин 
у сферах оборони, національної безпеки, внутрішніх справ, 
юстиції, закордонних справ [5, с. 38].

У зв’язку  із вищенаведеним варто зазначити, що не всі 
комплекси  нормативно-правових  приписів можна  називати 
інститутами адміністративного права. Ті з них, які у своєму 
складі мають нормоутворювальні приписи  і безпосередньо 
впорядковують суспільні  відносини,  які належать до пред-
мету  адміністративного  права,  необхідно  вважати  адміні-
стративними нормативно-правовими інститутами. Однак до 
адміністративних нормативно-правових  інститутів не мож-
на  відносити  сукупність  нормативно-правових  приписів, 
які безпосередньо не регулюють суспільні відносини, що є 
предметом адміністративного права, а лише визначають за-
сади та параметри такого регулювання. 

Так,  набір  декларативних нормативно-правових  припи-
сів, які встановлюють засади, завдання, принципи адміністра-
тивно-правового регулювання, відносити до самостійних ад-
міністративних нормативно-правових інститутів некоректно. 
Відтак, не можна погодитись із В.Б. Авер’яновим, який набір 
приписів, що визначають принципи державного управління, 
відносить  до  самостійного  адміністративного  нормативно-
правового інституту.

Висновки. Отже, вище проведений аналіз функціонуван-
ня нормативно-правових інститутів у межах кримінальної та 
адміністративної нормативно-правових галузях виявив поя-
ву нових галузевих нормативно-правових інститутів, модер-
нізацію базових нормативно-правових інститутів у сучасній 
системі джерел права України. 

 Деякі нормативно-правові інститути з огляду на те, що 
немає потреби у правовому регулюванні певної групи сус-
пільних відносин, припиняють функціонувати. Збільшується 
нормативно-правовий  масив,  що  спричиняє  розбалансова-
ність галузевої структури та розмивання базових галузевих 
положень.  Водночас  це  послаблює  внутрішньогалузеві  та 
міжгалузеві зв’язки й породжує інші деформації у межах га-
лузі та системи джерел права загалом. Нові нормативно-пра-
вові інститути часто утворюються без належного формуван-
ня системи джерел права, інколи до появи галузевої моделі 
або без врахування такої, як реагування суб’єктів правотвор-
чості та вузькогрупові інтереси.
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У статті розглядається процес становлення судової влади в Українській Державі Павла Скоропадського. Проведено аналіз основних 
змін у судоустрої, досліджено законодавчу базу формування й компетенції судових органів. Показано розвиток основних засад судової 
влади, їх еволюцію та роль гетьмана в її становленні.

Ключові слова: судова система, Павло Скоропадський, Генеральний суд, Державний Сенат, військові суди.

В статье рассматривается процесс становления судебной власти в Украинской Державе Павла Скоропадского. Проведен анализ 
основных изменений в судоустройстве, исследована законодательная база формирования и компетенции судебных органов. Показаны 
развитие основных принципов судебной власти, их эволюция и роль гетмана в ее становлении.

Ключевые слова: судебная система, Павел Скоропадский, Генеральный суд, Государственный Сенат, военные суды.

The article discusses the process of formation of judicial authority in Ukrainian State of Pavlo Skoropadskyi. Major changes in the judiciary 
are analyzed. The legal framework, the formation and competence of the judiciary are investigated. The article represents a development of the 
main beginnings of judicial authority, its evolution and the role of Hermann in its formation.

Key words: judicial system, Pavlo Skoropadskyi, General Court, State Senate, military courts.

Постановка проблеми.  Процес  становлення  судової 
системи в Україні має багатовікову історію та продовжу-
ється  досі.  Проте  в  різні  історичні  епохи  вона  мала  ха-
рактерні особливості,  які  слід враховувати на сучасному 
етапі.  Вирішення  такого  важливого  питання,  як  пошук 
механізмів удосконалення судової влади, не можливе без 
критичного аналізу й ґрунтовного вивчення попереднього 
досвіду. Тому значний інтерес мають особливості судово-
го будівництва за часів гетьманату 1918 року. На сьогодні 
процес становлення судоустрою в Україні набуває якісно 
нового наповнення завдяки виявленню взаємозв’язку між 
історичним досвідом і сучасними проблемами, чим саме 
визначається актуальність проблеми.

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Під час на-
писання  статті  нами  використано  нормативні  документи 
1918 року, наукові статті сучасних дослідників, підручни-
ки, монографії тощо. Серед них вагомими є дослідження 
історичних  проблем  розвитку  судової  системи  гетьман-
ської держави в працях О.Л. Копиленка, М.В. Кравчука, 
О.М. Мироненка, О.В. Тимощука, О.В. Середи, О.С. Руб-
льова та інших учених. Їх роботи фактично започаткува-
ли загальну стратегію історико-юридичних досліджень в 
умовах  незалежності України  та  визначили  необхідність 
конструктивного  переосмислення  історичного  досвіду  й 
суперечливого характеру часів гетьманату 1918 року.

Мета статті полягає  в  тому, щоб на основі  згаданих 
джерел  визначити  структуру  судової  влади  Української 
Держави Павла Скоропадського, розкрити правовий ста-
тус судових органів.

Виклад основного матеріалу. Зміна  форми  Україн-
ської Держави Павла Скоропадського неминуче постави-
ла  на  порядок  денний  організацію  судової  влади.  Адже 
правильно організована система судів є однією з гарантій 
справедливого  й  ефективного  судочинства. Обіцянки  ді-
євого судового будівництва закріплювались у перших кон-
ституційних документах гетьманату.

Закони про тимчасовий державний устрій України в де-
кількох нормах фіксують принципи судової недоторканнос-
ті особи, що ґрунтувалися на загальносвітових досягненнях 
правової думки того часу. У ст. ст. 14–16 цього документа 
закріплювалося: «Ніхто не може підлягати переслідуванню 
за  злочинні  вчинки,  лише як у черзі,  законом визначеній. 

Ніхто не може бути затриманий за злочинні вчинки, лише 
як у випадках, законом визначених. Ніхто не може бути су-
димий і покараний, крім як за злочинні вчинки, передбачені 
існуючими в час їх здійснення законами» [1].

Керівництво всією судовою системою здійснював Мі-
ністр  судових  справ,  посада  якого  законом  від  15  липня 
1918 року отримала назву Міністр юстиції. У квітні 1918 
року з приходом до влади гетьмана Павла Скоропадського 
Міністерство  судових  справ  здійснювало практично всю 
правову політику. Його юрисдикції підлягали 3 судові па-
лати,  19  окружних  судів,  112 міських  і  повітових  з’їздів 
мирових суддів.

Головні  завдання  тогочасного  Міністерства  юстиції 
були  такими:  організаційне  керівництво  судами,  матері-
альне забезпечення їхньої діяльності, вивчення й узагаль-
нення судової практики, внесення пропозицій уряду щодо 
вдосконалення  судочинства  тощо.  Значний  особистий 
внесок у розбудову судової системи й налагодження робо-
ти апарату міністерства, як оцінював сам Павло Скоропад-
ський, здійснив М.П. Чубинський, проте його відставка в 
серпні за станом здоров’я негативно вплинула на подаль-
шу діяльність міністерства [2, с. 115].

За  гетьманату  М.П.  Чубинський  брав  безпосередню 
участь у підготовці законопроекту про заснування Україн-
ської Академії наук (зокрема, тієї його частини, що стосу-
валася структури так званого юридичного класу закладу), 
у  розробці  законопроекту  про  громадянство,  ініціював 
створення  при  міністерстві  комісії  з  питань  української 
юридичної термінології. Згодом його як правознавця було 
офіційно звільнено гетьманом із посади міністра, щоб він 
міг займатися науковою діяльністю, з одночасним призна-
ченням  головою  карного  генерального  суду  Державного 
Сенату  [3]. Цим  самим  учений  зумів  налагодити  роботу 
міністерства.

Підписаний  гетьманом  Закон  «Про  тимчасовий  дер-
жавний устрій держави» в розділі «Про Генеральний Суд» 
у ст. 42 зазначав, що Генеральний Суд є вищим охоронцем 
і  захисником  закону  та  вищим  судом України  в  справах 
судових  та  адміністративних  [4]. Визначальним у  ньому 
було те, що гетьман особисто призначав суддів Генераль-
ного Суду. Однак саме із цієї ланки судочинства почалось 
реформування судової системи.
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За  час  свого  функціонування  генеральними  суддями 
було  розглянуто  значну  кількість  справ. Проте  деякі  на-
уковці  зазначають  про  випадки  втручання  гетьмана  до 
сфери компетенції Генерального Суду. Крім того, він мав 
можливість змінити вирок будь-якого органу. Це свідчить 
про повну владу гетьмана над усіма державними інститу-
тами, зокрема й судовими.

У  планах  гетьмана  було  реформувати  Генеральний 
Суд  у  структуру,  подібну  до  тієї,  що  існувала  в  Росій-
ській  імперії. Задля досягнення цих цілей було створено  
спеціальну комісію, що займалася підготовкою законопро-
екту, і вже 2 червня 1918 року було прийнято Закон «Про 
Генеральний Суд».

Фактично цей закон мав закласти умови для певного 
покращення й перспектив у судовій системі, насправді ж 
було  здійснено  деталізацію  функцій  Генерального  Суду, 
які  практично  дублювали  діяльність  Сенату  Російської 
імперії. Наступний крок у реформуванні судової системи 
пов’язаний із прийняттям 8 липня 1918 року Закону «Про 
утворення Державного Сенату». Це явно демонструє при-
хильність гетьмана до російської моделі організації судо-
вих інститутів [5, с. 19].

Затверджений  закон  визначив Сенат  як  вищу  в  судо-
вих та адміністративних справах державну інституцію, а 
також сформував структуру органу, вимоги до кандидатів 
на посади сенаторів і порядок їх призначення. Згідно із за-
коном президент, який очолював вищу судову інстанцію, 
і сенатори затверджувалися Радою міністрів та признача-
лися наказом гетьмана.

Важливою особливістю Закону «Про утворення Дер-
жавного  Сенату»,  на  наше  переконання,  було  встанов-
лення  суворих  вимог  до  посади  сенаторів.  Відповідно, 
сенатори призначалися на посади із числа осіб, які мають 
вищу юридичну  освіту,  працювали не менше  15  років  у 
судових відомствах на посаді судового слідчого чи това-
риша прокурора окружного суду й вище або присяжного 
адвоката, викладали юридичні науки у вищих навчальних 
закладах, а також із числа осіб, які мали науковий ступінь 
магістра  чи  доктора  права.  Із  цього  правила  траплялися 
винятки. Наприклад,  сенатором Загального Зібрання мо-
гли бути також особи без 15-річного стажу, проте за умови 
перебування на посаді міністра [6, с. 79]. Це дає підстави 
вважати наведений підхід таким, що відповідає інтересам 
судової системи в площині кваліфікованого підбору суд-
дівських кадрів.

Для підкреслення особливості звання сенаторів перед-
бачалося виробити спеціальну форму для них. Для цього 
було  встановлено,  що  сенатор  у  засіданні  повинен  бути 
в чорному «сурдуті», чорній краватці та мати особливий 
знак, вироблений і поданий на затвердження в належному 
порядку Міністром юстиції [7, с. 311].

Як влучно зазначає Л.О. Копиленко, Закон «Про утво-
рення  Державного  Сенату»  не  визначає  характеристику 
повноважень  Державно  Сенату,  а  фактично  розкриває 
лише  структуру,  вимоги  до  сенаторів  і  порядок  їхнього 
призначення. В артикулі 2 цього закону вказано: «Устрій, 
компетенція, розмір та обсяг прав Державного Сенату, по-
рядок чинності в ньому, переведення й провадження справ 
<…> відповідальність сенаторів аж до видання особливо-
го законодавства <…> тимчасово регулюються Установою 
Російського Урядового Сенату, Установою  судових  уста-
новлень  та  Статутом  кримінального  й  цивільного  судо-
чинства» [8, с. 103–104].

Одночасно  із  Законом  «Про  утворення  Державного 
Сенату» 8 липня 1918 року гетьман затвердив Закон «Про 
Судові  палати  й  Апеляційні  суди»,  відповідно  до  якого 
продовжували діяти три судові палати: Київська, Одеська 
та Харківська. Зміни стосувалися лише їхніх штатів і ви-
мог до кандидатів на посади суддів [9, с. 274].

Як суд першої інстанції судові палати розглядали спра-
ви про державні й посадові злочини, не виключені  із за-

гального  судочинства. Судові  палати  були  апеляційними 
інстанціями для всіх справ, що розглядалися в окружних 
судах без присяжних засідателів. До того ж Судові палати 
здійснювали наглядові функції за справами окружних су-
дів. Окружні суду були водночас апеляційною інстанцією, 
до якої надсилалися скарги на вироки й рішення мирових 
судів. У свою чергу Генеральні Суди Державного Сенату 
були апеляційною інстанцією в справах, що вперше роз-
глядалися  в  Судових  палатах,  і  здійснювали  нагляд  за 
ними.

Нижчою ланкою мирової судової системи Української 
Держави були вибрані на три роки земськими зібраннями 
чи міськими думами за освітнім, віковим і майновим цен-
зом мирові судді: дільничні, додаткові, почесні. Що сто-
сується діяльності мирових суддів,  то  їх юрисдикція об-
межувалась мировою дільницею. До мирової дільниці, як 
правило, входило декілька волосних чи міських районів. 
Мирові дільниці об’єднувалися в мирові округи, у межах 
яких збиралися з’їзди мирових суддів. Загалом в Україн-
ській Державі діяло 115 з’їздів мирових суддів [10, с. 85]. 
До компетенції мирових суддів належав розгляд дрібних 
адміністративних  справ,  кримінальних  справ,  покарання 
за які не перевищувало півтора року ув’язнення, або ци-
вільних справ із сумою позову до 3 тис. карбованців. Усі 
справи,  що  перевищували  юрисдикцію  мирових  суддів, 
підлягали  в  порядку  загального  судочинства  окружним 
судам.

До компетенції мирових з’їздів належав нагляд за на-
лежним  виконаннях  мировими  суддями  їхніх  посадових 
функцій. У свою чергу наглядовою інстанцією щодо з’їзду 
була Судова палата в межах підпорядкованих їй округів.

Крім  загальних  судів,  діяли  також  військові  суди.  
Їх формування зумовлене насамперед програмою побудо-
ви гетьманом регулярної української армії, яка зможе за-
безпечити підвалини його влади. Саме тому значна увага 
приділялась  саме  військовим  судам. У  ході  дослідження 
встановлено, що гетьманом було прийнято чимало норма-
тивних документів, які формували військове правосуддя. 
У  військовій  галузі  маріонеткова  залежність  гетьманату 
Павла Скоропадського від Центральних держав була най-
більш помітною.

Серед таких нормативних документів, що регулювали 
діяльність  військово-судових  інституцій,  варто  назвати 
Наказ Військового міністра «Про Військові  суди», Закон 
«Про військову підсудність» від 30 травня 1918 року, За-
кон «Про організацію військово-судових установ і їх ком-
петенцію» від 21 червня 1918 року. Також було створено 
своєрідні  Тимчасові  правила  провадження  справ  у  вій-
ськових судах [11, с. 147]. Ці правила є досить цінними, 
оскільки в них закладено основні принципи розвитку су-
дівництва на етапі розбудови Української Держави на по-
чатку ХХ ст., що містять вагомий  історичний досвід для 
реформування  сучасної  судової  системи.  Тому  детальне 
висвітлення положень вищевказаних актів є необхідним і 
важливим.

Відповідно  до  цих  нормативних  актів  основними 
структурами військового судівництва були штабові й вищі 
військові  суди. До вищих належали Київський  і Катери-
нославський військові суди, до штабних – ті, що діяли при 
штабах дивізій, корпусів і Головному штабі [12, с. 150].

Складовою частиною судового відомства, проте з осо-
бливою організацією, як і в Російській імперії, в Україн-
ській  Державі  була  прокуратура.  Її  функції  визначилися 
ще під час судової реформи XIX ст., яка встановила, що 
прокурорські обов’язки полягають у такому: 1) нагляді за 
єдиним і точним дотриманням законів; 2) викритті й пере-
слідуванні  перед  судом будь-якого порушення  законного 
порядку та у вимогах розпоряджень до його відновлення; 
3) наданні  суду попередніх висновків у  випадках,  вказа-
них у статутах цивільного й карного судочинства Наступ-
ні закони поклали на прокуратуру низку адміністративних 
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функцій: нагляд за тюремними закладами, участь у різних 
губернських «присутствиях», нагляд за карними поліцей-
ськими  відділеннями  тощо.  Очолював  прокурорську  іє-
рархічну піраміду міністр юстиції [13, с. 104].

Як відомо, головним завданням судової влади є захист 
основоположних  прав  людини  й  громадянина.  Проте  в 
ході  дослідження  й  аналізу  згаданих  нормативних  актів 
виявлено значні випадки грубого порушення прав люди-
ни. У такому разі суди були повністю паралізованими й за-
лежними від волі самого гетьмана, який особисто призна-
чав усіх сенаторів, Генеральних суддів, суддів усіх рангів, 
прокурорів, слідчих.

Керуючись  положеннями  багатьох  нормативних  до-
кументів часів гетьманської влади, можемо виділити най-
більш  поширені  порушення  у  сфері  дотримання  прав  і 
свобод  людини  під  час  здійснення  правосуддя:  надання 
більшості  законів  зворотної  сили;  гіперболізація  винят-
кової  та  виключної  підсудності;  можливість  визначен-
ня  складу  злочину  не  законодавцем,  а  адміністративної 
особою або військовим командуванням; перенасиченість 
норм  санкціями  про  позбавлення  або  обмеження  гро-

мадянських прав;  дозвіл на  слухання  окремих  справ  без 
участі адвоката; розгляд кримінальних справ без дізнання 
й слідства; відсутність чіткого розмежування карної та ад-
міністративної  відповідальності;  дозволи  на  арешти  без 
суду й слідства тощо [14, с. 89–90].

Вищевказане свідчить про випадки грубого порушен-
ня прав людини за часів існування гетьманської держави, 
проте посилена увага до нормалізації судочинства й удо-
сконалення судової системи показували прагнення уряду 
практичними  кроками  забезпечити  пріоритети  законів  і 
неухильне їх дотримання.

Висновки. Таким  чином,  організація  судової  влади  в 
Українській  Державі  Павла  Скоропадського  діяла  за  пев-
ною  схемою:  судова  влада  належала  мировим  суддям, 
З’їзду мирових суддів, окружним судам, судовим палатам 
і Державному Сенату. Головний сенс гетьманських реформ 
у галузі юстиції полягав у налагодженні традиційної росій-
ської моделі судоустрою. Підсумовуючи діяльність судових 
органів держави, варто зазначити, що її було спрямовано на 
посилення  гетьманської  влади, його  впливу на  інші  гілки 
влади та правового контролю за діяльністю в країні.
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Стаття присвячена дослідженню питань афінського правосуддя у західній історіографії кінця XIX ст. – першої половини XX ст. Автор 
аналізує погляди західноєвропейських антикознавців цього періоду на афінську судову систему.
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Статья посвящена исследованию вопросов афинского правосудия в западной историографии конца XIX в. – первой половины XX в. 
Автор анализирует взгляды западноевропейских антиковедов этого периода на афинскую судебную систему.
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The article investigates the issues of Athenian justice in Western historiography in the end of the XIX century – first half of the XX century. 
The author analyzes the views of Western ancient researchers of this period on the Athenian judicial system.

Key words: Ancient Athens, Athenian justice, German historiography, Anglo-American historiography, French historiography.

Актуальність теми. До  сьогодні  питання,  що  при-
свячені афінському правосуддю, в українській історіогра-
фії, на нашу думку, майже не досліджувалися. У працях 
загального  характеру  та  наукових  статтях  українських 
вчених містяться,  як правило,  загальні  огляди на цю  те-
матику. Водночас тема афінського правосуддя у  західній 
історіографії, починаючи з кінця XIX ст., була й залиша-
ється однією з провідних та найбільш активно розроблю-
ваних.  Опублікування  повного  тексту  аристотелівської 
«Афінської  політії»  у  1891  р.  стало потужним  стимулом 
для дослідження проблем афінського правосуддя, спричи-
нивши справжній переворот у цій сфері, внаслідок якого 
більшість наукових праць на цю тематику, які вийшли до 
1891 р., одразу виявилися застарілими. 

В  українській  історіографії  на  відміну  від  російської 
практично  відсутні  дослідження,  присвячені  історіогра-
фічній та джерелознавчій проблематиці питань афінсько-
го  правосуддя.  Характеристика  окремих  праць  західних 
істориків кінця XIX ст. – першої половини XX ст. на тему 
афінського судочинства представлена у загальних працях 
російських  істориків  В.П.  Бузескула  «Вступ  до  історії 
Греції» [1], В.І. Кузишина «Історіографія античної історії» 
[2], В.С. Сергєєва «Історія Стародавньої Греції» [3], а та-
кож у дисертації Т.В. Кудрявцевої «Народний суд й афін-
ська демократія» [4]. Заслуговують на увагу також праці 
західних істориків Дж. Т. Робертса «Афіни під судом: Ан-
тидемократична традиція в західній думці» [5] та А. Льа-
нері «Західний час давньої історії: історіографічні зустрічі 
з грецьким та римським минулим» [6].

Мета цієї статті – здійснити загальний огляд основних 
праць  західних  істориків  і  правознавців,  присвячених 
афінському  правосуддю,  та  проаналізувати  погляди  цих 
вчених на афінську судову систему.

Виклад основного матеріалу. Провідна роль у дослі-
дженні афінського правосуддя в західній історіографії кін-
ця XIX ст. – початку XX cт., як і раніше, належала німецькій 
класичній філології,  однак починаючи  з  1918  р.  німецька 
історична  наука  переживає  складні  часи,  зумовлені  недо-
статнім фінансуванням освітньо-наукових установ,  скоро-
ченням штату науково-педагогічних працівників внаслідок 
економічних труднощів, спричинених поразкою у Першій 
світовій  війні.  Це  призводить  до  різкого  скорочення  на-
укових  досліджень,  присвячених  як  афінській  демократії 

в цілому, так й афінському правосуддю зокрема, внаслідок 
чого німецька наука втратила своє провідне становище, по-
ступившись місцем представникам англо-американської та 
французької історичної науки [2, с. 208]. З-поміж великих 
спеціалізованих наукових праць німецьких істориків після-
воєнного  періоду  хіба  що  можна  відзначити  монографію 
Гільдебрехта Гоммеля «Геліея» [7]. 

Однією з головних тенденцій кінця XIX ст. – початку 
XX cт. було об’єднання англійської та американської шкіл 
антикознавства: між США та Великою Британію постійно 
відбувався обмін науковими кадрами, створювалися сила-
ми вчених тієї й іншої країни історичні колективні праці, 
взаємодіяли видавництва [2, с. 188]. Важливе місце в ан-
гло-американській історіографії займала школа грецького 
права, яка згуртувала навколо себе таких вчених, як Роберт 
Дж. Боннер, Гертруда Сміт, Джон Оскар Лофберг, Джордж 
М. Калхун, Уільям Фергюсон та Х. Грант Робертсон.

Серед  значної  частини  представників  німецької  іс-
торіографії  кінця XIX  ст.  –  початку XX cт.  склалося не-
гативне  відношення  до  ефективності  роботи  афінської 
судової системи. Гостра критика афінського правосуддя в 
цілому та інституту народного суду зокрема зустрічається 
в працях німецьких істориків Юліуса Шварца, Карла Бе-
лоха, Роберта Пельмана та  ін. У праці «Грецька  історія» 
(«Griechische  Geschichte»)  [8]  Карл  Белох  відзначав,  що 
одним з ключових недоліків у роботі афінського народно-
го суду була юридична некомпетентність народних суддів, 
які, знаходячись під значним впливом промов захисту та 
обвинувачення, вирішували справи на основі власних уяв-
лень про справедливість та симпатій чи антипатій до од-
нієї зі сторін. Однак найгірше зло, на думку дослідника, 
полягало не в цьому, а в тому, що потреба у покритті дефі-
циту державного бюджету, з якого оплачувалася праця на-
родних суддів, сприяла виникненню системи фальшивих 
доносів  за  політичними  мотивами,  суб’єктом  пересліду-
вання за якими майже завжди були багаті громадяни [8, c. 
19–20]. Засудження за вище зазначеними доносами завжди 
завершувалося  конфіскацією  майна  винних  на  користь 
держави, таким чином, надаючи можливість останній за-
безпечувати у повному обсязі виплату винагороди суддям. 
На  аналогічні  вади  афінського  правосуддя  звертав  увагу 
й Роберт Пельман у своїй праці «Грецька історія та дже-
релознавство»  (Griechische Geschichte  und Quellenkunde) 
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[9, с. 277–278]. Дослідник зауважує, що в класичну епоху 
усе популярніше ставав заклик «запускайте сміливо руки 
в ті кишені, в яких що-небудь є», а загальне право голосу 
перетворилося в руках наділеної цим правом більшості в 
засіб соціальної боротьби проти меншості, воно стало со-
ціально-демократичною  зброєю проти  соціально-аристо-
кратичного устрою господарського життя [9, с. 278].

На відміну від Юліуса Шварца, Карла Белоха, Роберта 
Пельмана та інших реакційних істориків помірковану пози-
цію займав Георг Бузольт – видатний представник німецької 
класичної філології кінця XIX – початку XX ст., авторству 
якого належить одна з основних праць на тему державного 
устрою давньогрецьких полісів у цілому та афінського пра-
восуддя,  зокрема «Грецькі  правові  та  державні  старожит-
ності» (Die griechischen Staats– und Rechtsalterthümer) [10], 
що входила до 4-го тому великої колекції з класичної філо-
логії Івана Мюллера Handbuch der Altertumswissenschaft. За 
своїм значенням для вивчення історії Стародавньої Греції, 
на думку В.І. Кузищина, працю Г. Бузольта можна порів-
няти хіба що з тим, що представляло собою дослідження 
«Римське державне право» Т. Моммзена для  історії Риму 
[2, с. 147]. Ця праця на відміну від подібного дослідження 
«Грецькі  державні  старожитності»  [11]  іншого  німецько-
го дослідника Густава Гілберта  відрізняється  систематич-
ністю,  точністю й  обґрунтованістю,  а  також  самостійною 
обробкою епіграфічних даних [1, с. 442]. Основне місце у 
праці Г. Бузольта приділено вивченню державного устрою 
Стародавніх  Афін,  зокрема,  автором  простежено  основні 
етапи його еволюції. Окремий підрозділ «Грецьких право-
вих  та  державних  старожитностей»  також  присвячено  й 
афінському судочинству. 

Одним із провідних напрямів досліджень німецької та 
англо-американської  історіографії кінця XIX ст. – почат-
ку XX ст.  у  галузі  афінського правосуддя було вивчення 
доказів. Серед праць на цю тематику у першу чергу слід 
відзначити монографії  «Свідки в  афінському праві»  [12] 
швейцарського історика Ернеста Лайзі та «Докази в афін-
ських  судах»  [13]  американського  антикознавця  Робер-
та Боннера, який одночасно мав освіту як історика, так і 
правознавця. Основною рисою цих двох праць, на думку 
У.А. Голігера, є те, що дослідники прагнули зробити ком-
паративний  аналіз  окремих  доказів,  що  застосовувалися 
в афінському судовому процесі, з сучасними їм система-
ми доказів [14, c. 146]. Автори також прагнули здійснити 
аналіз правових конструкцій, що застосовувалися в афін-
ському судовому процесі, однак не мали сучасних їм від-
повідникам.

Монографія Лайзі, присвячена вивченню показів свід-
ків як доказів, поділяється на дві великі частини. У першій 
частині «Свідчення як докази» розглядається питання про 
те, хто може і хто не може виступати як свідок у судовій 
справі, питання допустимості свідчень, визначаються ви-
падки  правомірної  відмови  від  надання  свідчень  та  під-
стави  для  притягнення  до  відповідальності  за  надання 
неправдивих  свідчень,  дається  характеристика  заходів 
впливу на свідків з метою зобов’язати їх надати відповідні 
покази в справі, а також аналізується процедура надання 
свідчень. Друга частина Solemnitätszeuge присвячена до-
слідженню особливої категорії свідків – solemnitätszeuge. 
Під  терміном  solemnitätszeuge  Лайзі  розумів  свідків,  які 
залучалися у разі потреби для засвідчення факту будь-якої 
юридично значущої дії (наприклад, правочину або проце-
суальної дії) [12, c. 142]. 

Якщо перша з вище зазначених праць зосереджена на 
всебічному дослідженні лише одного  із різновидів  судо-
вих доказів – показів свідків, то в іншій праці аналізується 
увесь комплекс доказів, які застосовувалися в праві Ста-
родавніх  Афін:  письмові  докази,  покази  свідків,  прися-
ги,  свідчення рабів під  катуванням,  експертних  свідчень 
тощо. Роберт Боннер у праці «Докази в афінських судах» 
також  доводить  факти  застосування  речових  доказів  в 

афінському  судовому  процесі.  Окремо  автор  розглядає 
процедуру подання, розгляду та оцінки судових доказів.

Серед  інших  праць  Роберта  Боннера,  присвячених 
афінському  правосуддю,  заслуговує  на  увагу  моногра-
фія «Юристи та сторони судового процесу в Стародавніх 
Афінах» [15], у якій описуються окремі сторони діяльнос-
ті  афінських судів  та учасників  судового процесу. Низка 
глав монографії  присвячено  процедурі  розгляду  судових 
справ та тактиці й технічним моментам афінського судо-
вого процесу, а також характеристиці афінських судових 
інституцій. В останній главі автор робить короткий огляд 
окремих  резонансних  судових  процесів,  зокрема,  проце-
су  над  Сократом,  а  також  аналізує  пародію Аристофана 
на  афінський  судовий процес,  зображену  в  творі  «Оси». 
Аналізуючи  працю  «Юристи  та  сторони  судового  про-
цесу в Стародавніх Афінах» у своїх оглядах, Е. Кліфтон 
та А.  Беллінгер  відзначали, що  основна мета  написання 
праці Робертом Боннером полягала не стільки в теоретич-
ному осмисленні  з нових позицій  існуючих дискусійних 
питань, скільки в узагальненні існуючої інформації з пи-
тань афінського судочинства [16, с. 474; 17, с. 19]. Книга 
«Юристи та сторони судового процесу в Стародавніх Афі-
нах»  складається  з  11  глав,  більшість  з  яких присвячена 
дослідженню трьох професійних груп афінського суспіль-
ства:  сикофантів,  логографів  та  ораторів.  Як  слушно  за-
уважив Е. Ліндсей, будь-яку з зазначених груп афінського 
суспільства у жодному разі не можна віднести до категорії 
юристів.  Їх слід розглядати лише як людей, що володіли 
певними юридичними  знаннями  та  представляли  собою 
попередників професійних юристів [18, c. 436]. 

Робертом Боннером у співавторстві  з Гертрудою Сміт, 
своєю  ученицею,  також  створена  фундаментальна  праця 
«Судочинство  від  Гомера  до Аристотеля»  [19;  20]  у  двох 
томах,  в  основу  якої  було  покладено  окремі  положення 
більш ранніх праць авторів, зокрема, положення дисертації 
Гертруди Сміт «Судочинство від Гесіода до Солона» [21]. 
«Судочинство від Гомера до Аристотеля» залишається од-
нією  з  найбільших  спеціалізованих  праць,  присвячених 
афінському суду та судочинству, яка не втратила своєї ак-
туальності й сьогодні. Незважаючи на свій значний обсяг, 
дослідження Боннера та Сміт, на думку Гаррі Хуббелла, не 
охопило увесь масив афінської правової практики, а лише 
зосередилося на детальному та повному вивченні найбільш 
важливих проблем афінського правосуддя [22, c. 240]. 

У першому томі цієї праці, який вийшов у 1930 р., за 
винятком Глав  I  та  III,  розглядається еволюція афінської 
судової системи від стародавніх часів до доби Аристоте-
ля. Глава I праці «Судочинство від Гомера до Аристотеля», 
яка має назву «Героїчна епоха», представляє собою загаль-
ний огляд уявлень  греків про  суд  та  судочинство  в  добу 
Гомера та Гесіода, а Глава III «Законодавці» цієї ж праці 
присвячена першим давньогрецьким законодавцям та за-
конодавчим  пам’яткам  створеним  ними. У  другому  томі 
«Судочинства  від  Гомера  до  Аристотеля»,  який  вийшов 
друком  у  1938  р.  та  складається  з  11  глав,  досліджуєть-
ся безпосередньо сама процедура розгляду справ в афін-
ському суді, а також надається характеристика учасникам 
судового  процесу.  Окремі  глави  роботи  присвячені  роз-
гляду  питання  спеціальних  позовів  (скарг)  в  афінському 
судочинстві та характеристиці окремих видів судових до-
казів таких, як покази свідків та присяги. В останній главі 
«Оцінка  афінського  правосуддя»  наводяться  основні  по-
гляди як античних авторів, так і сучасників Роберта Бон-
нера та Гертруди Сміт на ефективність афінської судової 
системи, а також надається позитивна оцінка афінського 
правосуддя з урахуванням усіх його переваг та недоліків 
власне самими авторами.

Не менш важливе  значення  для  вивчення  спеціалізо-
ваних проблем афінського правосуддя мало дисертаційне 
дослідження  «Сикофанство  в  Стародавніх  Афінах»  [23] 
ще  одного  учня  Роберта  Боннера  –  Джона Оскара  Лоф-
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берга.  Предметом  дослідження  дисертації  Лофберга,  як 
випливає  з назви,  є  сикофанти  та  сикофанство як  явище 
в Стародавніх Афінах. У чотирьох главах, які складають 
основу дослідження, розглядаються питання еволюції си-
кофантства  в Стародавніх Афінах  й  ґенези  терміну  «си-
кофант»,  діяльності  й  методів  сикофантів  та  надається 
характеристика деяких відомих афінських сикофантів (на-
приклад, Агората, Каллімаха, Аристогітона та Теокріна), 
а  також  аналізуються  засоби,  спрямовані  на  боротьбу  з 
афінським сикофантством. 

Питання розмежування підсудності справ у рамках Де-
лоського союзу між Афінами та іншими членами цього со-
юзу розглядалися у трактаті «Судочинство в Афінській ім-
перії» [24] Хартлі Гранта Робертсона – іншого учня Роберта 
Боннера.  Автор  формулює  загальні  принципи  розподілу 
цивільних справ та кримінальних і політичних справ між 
судами Стародавніх Афін та судами їх союзників. Роберт-
сон відзначає, що афіняни встановили потужний судовий 
контроль над своїми союзниками, який передбачав переда-
чу важливих судових справ виключно афінським судовим 
інституціям, навіть без попереднього розгляду цих справ 
у місцевих судах, суттєво обмежуючи таким чином судову 
юрисдикцію  інших  членів Делоського  союзу  [24,  с.  76].  
Такий стан речей, безумовно, не влаштовував союзників 
та викликав відцентровані тенденції в рамках союзу. При 
аналізі праці Робертсона впадає у вічі, що автор, як і всі 
його попередники в цьому напрямку, як слушно зауважує 
М.  Кері,  в  основному  балансує  на  межі  ймовірностей  у 
своїх  висновках  [25,  с.  131]. При цьому  дослідник  іноді 
використовує досить сумнівні за своєю цінністю історичні 
джерела [25, с. 131]. Водночас, на нашу думку, тверджен-
ня російського вченого А. Е. Паршикова про те, що праця 
Робертсона вийшла зовсім невдалою, не є обґрунтованим 
[26, с. 57].

Цілий спектр проблем у сфері афінського правосуддя 
перебували  в  центрі  уваги  іншого  представника  школи 
грецького права Р. Боннера – англійського історика Джор-
джа Міллера Калхуна. Питання походження та історії по-
літичних об’єднань й об’єднань у судовому процесі Ста-
родавніх  Афінах  розглядаються  у  дисертації  «Афінські 
клуби в політиці та судовому процесі» [27], що складаєть-
ся з чотирьох глав. Окрему коротку главу цієї дисертації 
Калхун також присвячує вивченню розвитку вище зазна-
чених об’єднань, їхніх соціальних й політичних функцій, 
основних  засад  організації  й  функціонування,  а  також 
визначає підстави набуття та припинення членства у цих 
об’єднаннях.  Серед  праць  Калхуна  слід  відзначити  мо-
нографію «Розвиток  кримінального права  у Стародавній 
Греції» [28], в главі «Спеціальні форми кримінальної дії в 
аттичному праві» якої досліджуються види кримінальних 
позовів (скарг) у Стародавніх Афінах. При цьому особли-
ву увагу автор звертає саме на спеціальні види криміналь-
них  позовів.  Засади  функціонування  геліеї  в  класичний 
період та особливості правосвідомості афінських дикастів 
розглядалися  у  монографії  «Вступ  до  грецької  правової 
науки» [29], виданій у 1944 р. вже після смерті дослідника.

Серед  праць  інших  англійських  істориків  також  за-
слуговує на увагу трьохтомне дослідження Елвіна Еббота 
«Історія Греції» (1888–1900), особливо 2-й том цієї праці 
[30]. На відміну від свого співвітчизника Джорджа Грота 
Еббот  не  був  настільки  палким прихильником  афінської 
демократії.  Водночас  чужими  були  й  для  нього  погляди 
У.  Мітфорда,  К.  Белоха,  Р.  Пельмана  та  інших  реакцій-
них  істориків.  Його  позицію  можна  назвати  радше  ней-
тральною, що яскраво простежується при оцінці реформи 
Ефіальта  та  демократичних  перетворень  Перикла.  Так, 
дослідник вважає обмеження влади корумпованого арео-
пагу було необхідним, але не у такий спосіб, як це було 
зроблено Ефіальтом, а шляхом перебудови цього судового 
органу [30, c. 396]. На думку Еббота, подальший хід афін-
ської  історії демонструє, що після падіння ареопагу сер-

йозного контролю за діяльністю народних зборів та його 
керівників  не  було,  внаслідок  чого  «доля  держави  зале-
жала від особистих якостей провідних державних діячів» 
[30, c. 397]. Аналізуючи реформи Перикла, Еббот уважає, 
що  уведення містофорії  ознаменувало  знаменує  початок 
крайньої демократії в Афінах та мало згубні наслідки для 
Афін,  перетворивши  їх  у  місто  сутяжників,  де  «кожна 
особа сама собі адвокат» [30, c. 403, c. 405]. Водночас, з 
іншого боку, без уведення містофорії неможливо було за-
безпечити широку участь народу в здійсненні в правосуд-
дя. Народний суд на відміну від корумпованого ареопагу 
повинен був забезпечити на більш твердій та міцній осно-
ві справедливість правосуддя, а тому народне правосуддя 
виступало меншим із зол [30, c. 403].

Серйозну конкуренцію в дослідженні афінського пра-
восуддя  німецьким  та  англо-американським  класичним 
філологам наприкінці XIX ст. – першої половини XX cт. 
складали представники французької історичної науки, се-
ред яких точилися не менш гострі дискусії щодо переваг 
та  недоліків  афінської  демократії,  а  також  ефективності 
діяльності народного суду як одного із її стовпів. З рішу-
чими нападками на афінську демократію, які  здебільшо-
го мали певний політичний підтекст, виступав професор 
Страсбурзького  університету  й Паризького  католицького 
інституту Ежен Кавеньяк, основні погляди якого, як від-
значав  В.І.  Кузищин,  можна  звести  до  наступної  тези: 
афінська  демократія  –  антинаціональний  анархічний  ре-
жим, основна вада якого полягала в  залученні до управ-
ління державою, у тому числі до здійснення правосуддя, 
замість багатих та впливових неосвіченою народної маси 
[2, c. 151]. Тому й не дивно, що ідеалом для Кавеньяка ви-
ступала олігархічна Спарта, а не демократичні Афіни.

Водночас  Гюстав  Глотц,  інший  видатний  представ-
ник французької історіографії, був далекий від крайнощів  
Е.  Кавеньяка  та  дотримувався  більш  поміркованих  по-
глядів  як  на  діяльність  народного  суду,  так  й  взагалі  на 
афінську  демократію.  Ці  погляди  дослідника  знайшли 
свій відбиток у праці «Грецьке місто» [31], більша части-
на якої зосереджена на вивченні історії Стародавніх Афін. 
Гюстав Глотц у Главі VI «Правосуддя» Частини II «Місто 
в  часи  демократії»  своєї  монографії  послідовно  спрос-
товує  «страшилки»  К.  Белоха,  Р.  Пельмана,  Е.  Кавенья-
ка  та  інших  реакційних  істориків щодо  афінської  геліеї. 
По-перше,  широке  застосування  геліастами  фінансових 
покарань у вигляді штрафу й конфіскації майна, на думку  
Г. Глотца, не стільки було зумовлено дефіцитом державних 
фінансів та потребою у забезпеченні оплати праці суддів, 
скільки стало наслідком лібералізації  афінського  законо-
давства, коли смертна кара, позбавлення волі або тілесні 
покарання,  які  застосовувалися  щодо  переважної  біль-
шості  злочинів  в  архаїчну  епоху,  у  класичну  епоху  були 
замінені більш м’якими видами покараннями – штрафами 
або конфіскацією майна,  за винятком випадків вчинення 
тяжких  злочинів  [31,  c.  256–257].  По-друге,  містофорія, 
яка  виплачувалася  зі  спеціальних  надходжень  у  вигляді 
судового збору за розгляд відповідних справ, була запро-
ваджена як засіб проти підкупу суддів та забезпечення їх 
незалежності й неупередженості. Плата за виконання суд-
дями своїх громадських обов’язків складала 2 оболи, які 
дозволяли пересічному афіняну звести лише кінці з кінця-
ми, а тому вона навряд чи лягала не підйомним тягарем на 
афінські державні фінанси [31, c. 252–253].

Доволі цікавим дослідженням слід відзначити працю 
французького антикознавця Моріса Брілліанта «Афінські 
секретарі» [32], одним з питань якої є вивчення статусу дер-
жавних секретарів однієї з найважливіших судових магістра-
тур – фесмофетів (додаток № 2 цієї праці) [32, с. 135–140].  
Окрім цього, Брілліант значну частину свого дослідження 
приділяє  діяльності  державних  секретарів  як  посадових 
осіб вищих органів державної влади Афінської республі-
ки – екклесії та ради п’ятисот. Дослідником також розгля-
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даються  питання щодо  діяльності  секретарів-помічників 
різних афінських магістратур, які не були виборними по-
садовими особами, та щодо місця секретарів (як держав-
них,  так  і  секретарів-помічників)  у  соціальній  ієрархії 
афінського суспільства.

Висновки. Серед  істориків  кінця  XIX  ст.  –  першої 
половини XX ст. склалися різні погляди на ефективність 
роботи  афінської  судової  системи.  Гостра  критика  афін-
ського правосуддя в цілому та  інституту народного  суду 
зокрема  зустрічається  в  працях  реакційних  німецьких 
і французьких  істориків Ю. Шварца, К. Белоха, Р. Пель-
мана та Е. Кавеньяка. Ця критика, як правило, не завжди 

була обґрунтованою та містила у собі політичний підтекст. 
Водночас  нейтральну  позицію  щодо  оцінки  афінсько-
го правосуддя  займали Е. Еббот, Г. Бузольт,  а позитивно 
в цілому діяльність  афінських судів оцінювали Г. Глотц,  
Р. Боннер та Г. Сміт. Якщо на початку XIX ст. західна іс-
торіографія була представлена переважно загальними пра-
цями на цю тематику, то починаючи з кінця XIX ст., піс-
ля відкриття «Афінської політії» Аристотеля, з’являється 
ціла серія досліджень, зосереджених на вивченні окремих 
явищ афінської судової системи (сторонам судового про-
цесу, доказам тощо) та її окремих судових інститутів (аре-
опагу, геліеї тощо).
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У статті розкрито поняття подвійного (множинного) громадянства, причини та підстави виникнення цього явища. Ідеться про на-
ціональне й міжнародне регулювання множинного громадянства, шляхи подолання колізій у правовому статусі особи, загальносвітові 
тенденції в межах цього питання. 

Ключові слова: громадянство, подвійне громадянство, множинне громадянство, правове регулювання, тенденції.

В статье раскрыто понятие двойного (множественного) гражданства, причины и основания возникновения данного явления. Речь 
идет о национальном и международном регулировании множественного гражданства, путях преодоления коллизий в правовом статусе 
лица, общемировых тенденциях в рамках данного вопроса.

Ключевые слова: гражданство, двойное гражданство, множественное гражданство, правовое регулирование, тенденции.

In this article the notion of dual (multiple) citizenship, reasons and grounds of its arising are revealed. There is said also about national and 
international regulation of multiple citizenship, ways of overcoming collisions in legal status of a person and also worldwide tendences in scopes 
of this issue. 

Key words: citizenship, dual citizenship, multiple citizenship, legal regulation, tendences.

Постановка проблеми. Сучасні правові системи харак-
теризуються своєю динамічністю. До цієї динамічності до-
даються також процеси глобалізації в різних виявах і щодо 
різних питань. Держави в наші дні мусять пристосовувати-
ся до вимог часу, оскільки правовідносини, які становлять 
основу функціонування будь-якої держави, розвиваються й 
постійно виходять  за межі чинного регулювання. На  сьо-
годні  все більшого  значення  та  ваги набувають проблеми 
забезпечення  прав  людини,  а  також  взаємовідносин  між 
особою  й  державою.  Інститут  подвійного  (множинного) 
громадянства є яскравим прикладом явища, яке знаходить-
ся водночас і в межах, і поза межами національного регу-
лювання, а також стосовно як прав людини, так і відносин 
особа – держава. Очевидно також, що глобалізаційні про-
цеси сприяють поширенню множинного громадянства. 

Стан дослідження. В  Україні  чимало  вчених  дослі-
джували питання громадянства загалом і множинного гро-
мадянства. Зокрема, до них можна зарахувати М.І. Хавро-
нюка, Л.Д. Воєводіна, О.Ф. Фрицького, П.М. Рабіновича, 
О.В. Бараніченка,  І.І. Піскуна й  ін. Проте стаття побудо-
вана  здебільшого  на  працях  іноземних  науковців,  серед 
них Франческа Маццоларі, Йоахім К. Блаттер, Ронан Мак-
Креа, Лоренцо Зукка, Марк Ховард, Нанда Бінен, Пол Тей-
лор, Томас Фейст, Юрген Гердес та інші. Незважаючи на 
широке коло публікацій на цю тему, інститут множинного 
громадянства вартий досліджень як динамічне явище, що 
постійно розвивається. Практика змінюється дуже швидко 
й завданням науковців є такі зміни прослідковувати, уза-
гальнювати тенденції та здійснювати прогнози на майбут-
нє. Такі дослідження вносять вклад як у науку загалом, так 
і у практику зокрема, державне та міжнародне регулюван-
ня інституту множинного громадянства.

Метою статті є, по-перше, надати загальне уявлення 
про  інститут  множинного  громадянства:  його  поняття, 
підстави  виникнення,  шляхи  подолання  тощо;  по-друге, 
проаналізувати правове регулювання множинного грома-
дянства на національному рівні різних держав і міжнарод-
ному рівні; по-третє, прослідкувати загальні тенденції, що 
існують у світі щодо інституту множинного громадянства.

Виклад основного матеріалу. Ст. 15 Загальної декла-
рації прав людини зазначає таке: 

«1. Кожна людина має право на громадянство.
2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений грома-

дянства або права змінити своє громадянство» [15, ст. 1].

В  оригінальному  варіанті  тексту  Декларації,  як  і  в 
деяких  інших  міжнародних  актах,  зазначається  термін 
“nationality” (національність), замість терміна “citizenship” 
(громадянство). Концептуально терміни «національність» 
і  «громадянство» не  є  синонімами,  але на  сьогодні  в  за-
конодавстві  більшості  держав  слово  «національність»  є 
ідентичним слову «громадянство» [9, с. 41]. Така сама си-
туація й із міжнародними актами. Отже, у статті терміни 
«національність» і «громадянство» є синонімами. 

Європейська  конвенція  про  громадянство  (The 
European  Convention  on Nationality)  є  єдиним міжнарод-
ним  актом,  який  містить  поняття  громадянства  (націо-
нальності). «Громадянство означає правовий зв’язок між 
особою та державою без зазначення етнічного походжен-
ня особи» [14, ст. 2].

Але що ж до подвійного/множинного громадянства? І 
знову лише Європейська конвенція про громадянство від-
повідає на це питання: «Множинне громадянство означає 
одночасну  належність  особи  до  громадянства  двох  або 
більше держав» [14, ст. 2]. Також існують такі теоретичні 
визначення:

–  подвійне  (множинне)  громадянство  Dual  (multiple) 
citizenship  означає  одночасний  правовий  зв’язок  однієї 
особи з двома або більше різними державами [11, с. 96];

–  належність  двох  громадянств  одній  особі,  що  під-
тверджено відповідними документами [12, с. 149];

– подвійне громадянство означає, що індивід поєднує 
громадянство  двох  націй-держав,  при  цьому  він  може 
мати навіть більше ніж два громадянства, що називається 
«множинним» громадянством [10, с. 4];

– тощо.
Загалом питання множинного громадянства на міжна-

родному рівні регулюють такі документи: 
– Конвенція, що регулює певні питання, пов’язані з ко-

лізією законів про громадянство, Гаага, 12 квітня 1930 р.;
– Конвенція про уникнення випадків множинного гро-

мадянства і про військовий обов’язок у випадках множин-
ного громадянства, Страсбург, 06 травня 1963 р.;

– Конвенція про обмін інформацією, що стосується на-
буття громадянства, Париж, 10 вересня 1964 р.;

– Європейська конвенція про громадянство, Страсбург, 
06 листопада 1997 р.

Лише  кілька  десятиліть  тому  був  поширений  між-
народний  консенсус,  що  подвійного  громадянства  варто 
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уникати  в  усіх  можливих  випадках,  як  це  відображено 
й  у  національному,  і  в  міжнародному  законодавствах  та 
угодах. Одна коротка заява Ліги націй у 1954 р. відобра-
зила панівну позицію більшої частини ХХ ст., відповідно 
до якої кожна особа має право володіти одним громадян-
ством, мати лише одну національність [8, с. 700]. Держави 
вважали подвійне громадянство потенційним індикатором 
зради, шпигунства й іншої підривної діяльності. Але си-
туація  змінилась,  зокрема  все менше Європейських кра-
їн  вимагають  підтвердження  відмови  від  попереднього 
громадянства під час натуралізації, що відображено в на-
ціональних  законах  про  громадянство,  адміністративній 
практиці  та  більш  загальній  інтерпретації  міжнародних 
угод [10, с. 5]. Це стало тенденцією ХХІ ст.

Подвійне  громадянство  може  виникати  з  різних  
причин:

1.  Подвійне  громадянство  з  народженням:  особа  на-
буває громадянства тієї держави, де вона народилась (jus 
solis), і водночас набуває громадянства її батьків незалеж-
но від місця народження (jus sanguinis) [13, с. 38].

2.  Подвійне  громадянство  за  одруженням:  подвій-
не  громадянство  може  виникати,  коли  особа  автоматич-
но  набуває  громадянства  чоловіка/дружини  одразу  після 
одруження. Деякі країни мають правило, що первісне гро-
мадянство буде втрачено в разі добровільного набуття гро-
мадянства іншої держави; у разі ж набуття громадянства 
за шлюбом таке набуття не є добровільним, тому не може 
призводити до втрати первинного громадянства [1, с. 6–7].

3. Подвійне громадянство шляхом натуралізації: держа-
ва може дозволяти своїм громадянам, котрі набули іншого 
громадянства,  залишити  також  і  первинне  громадянство; 
водночас держава,  громадянство якої набувають, може не 
вимагати відмови від попереднього громадянства [1, с. 7].

4. Подвійне громадянство за договором: деякі держави 
мають договір з  іншими державами, відповідно до якого 
вони  визнають подвійне  громадянство  серед  свого насе-
лення. Такі угоди сприяють поширенню подвійного гро-
мадянства [13, с. 38].

5. Подвійне громадянство внаслідок свідомої дії зако-
нодавця [13, с. 38].

6. Подвійне громадянство внаслідок «замовчування»: 
особа,  натуралізована  державою  без  підтвердження  кра-
їни походження, може залишатись і в попередньому гро-
мадянстві, тобто якщо країні походження не повідомили, 
що інше громадянство було набуте, обидва громадянства 
можуть  існувати  й  бути  офіційно  задокументованими  
[1, с. 7].

Європейська  конвенція  про  громадянство  дозволяє 
лише 2 типи множинного громадянства. «Стаття 14. Ви-
падки множинного громадянства ex lege. 

1. Держава-учасниця дозволяє:
a)  дітям,  які  автоматично  набули  різних  громадянств 

при народженні, зберігати ці громадянства;
b) своїм громадянам мати інше громадянство, якщо це 

інше  громадянство  автоматично набувається  у  зв’язку  зі 
вступом у шлюб.

2. Збереження громадянств, зазначених у пункті 1, ре-
гулюється  відповідними  положеннями  статті  7  цієї Кон-
венції» [14, ст. 14].

Водночас  вона передбачає  й  інші можливості  виник-
нення множинного громадянства: 

«Стаття 15. Інші можливі випадки множинного грома-
дянства.

Положення цієї Конвенції не обмежують право кожної 
держави-учасниці  встановлювати  у  своєму  внутрішньо-
державному праві:

a) зберігають чи втрачають громадянство її громадяни, 
які набувають або мають громадянство іншої держави;

b)  чи  пов’язано  набуття  або  збереження  її  громадян-
ства  з  відмовою  від  іншого  громадянства  або  від  його 
втрати» [14, ст. 15].

Отже,  загалом множинне  громадянство  дозволене  на 
міжнародному  рівні.  Але  як  щодо  рівня  національного? 
Це  питання  регулюється  або Конституціями,  або ж  спе-
ціальними законами про громадянство. Очевидно, що не 
всі держави дозволяють своєму населенню мати ще одне 
громадянство.  На  це  є  різні  причини.  Інститут  множин-
ного громадянства має як позитивні, так і негативні риси. 
Серед позитивних можна назвати додаткові гарантії щодо 
забезпечення  й  захисту  прав  людини  [16,  с.  402],  підви-
щення ролі індивіда в міждержавних відносинах [4, с. 21], 
більші  можливості  політичної  участі  осіб,  що  укріплює 
легітимність  державної  влади  [6,  с.  14],  інтенсифікація 
міждержавних відносин  [3, с. 2] тощо. Водночас  існує й 
безліч  негативних  рис,  таких  як  відсутність  міжнарод-
ного  консенсусу  щодо  інституту  множинного  громадян-
ства [3, с. 2], наявність колізій у правовому статусі особи  
[16,  с.  403],  порушення  принципу  формальної  рівності  
[10,  с.  12],  знецінення  інституту  громадянства  [10,  с. 
13], проблема лояльності особи до держави [3, с. 3], об-
меження  дипломатичного  захисту  [3,  с.  3]  тощо.  Але  в 
будь-якому випадку ми здійснили спробу проаналізувати 
національне регулювання цього питання та прослідкувати 
загальносвітові тенденції. 

Насамперед  варто  звернути  увагу  на  країни  Європи.  
У  цьому  регіоні  підходи  до  множинного  громадянства 
розділились. Подвійне громадянство визнається в Бельгії, 
Білорусії, Болгарії, Кіпрі, Чеській Республіці, Данії, Фін-
ляндії,  Франції,  Німеччині  (за  особливих  умов),  Греції, 
Угорщині, Ірландії, Італії, Латвії, Литві (в індивідуальних 
випадках,  передбачених  законодавством),  Люксембурзі, 
Мальті,  Португалії,  Румунії,  Сербії,  Словаччині,  Слове-
нії,  Іспанії  (за особливих умов), Швеції, Великобританії. 
У свою чергу, множинне громадянство не визнається Ав-
стрією (за винятками), Хорватією, Естонією, Ісландією (за 
винятками),  Молдовою  (за  винятками),  Монако,  Нідер-
ландами, Норвегією, Польщею (законодавство не регулює 
питання  множинного  громадянства,  але  й  не  забороняє 
його), Україною [1]. 

Отже, велика кількість європейських держав дозволяє 
множинне  громадянство.  Звичайно,  такий  дозвіл  у  бага-
тьох випадках не є абсолютним, у кожному є свої особли-
вості  й  обмеження.  Наприклад,  Німеччина  дозволяє  по-
двійне громадянство в таких випадках: 

– якщо друге громадянство належить до інших членів 
Європейського Союзу, а також Швейцарії;

– якщо громадянин Німеччини набуває іншого грома-
дянства (окрім країн, зазначених вище) з дозволу уряду; 

– якщо дитина, народжена від батьків-німців, набуває 
іншого громадянства при народженні [5, ст. ст. 4, 10, 12];

– діти, народжені 2000 р. або пізніше від батьків, які не 
мають німецького громадянства, набувають громадянство 
Німеччини при народженні, якщо принаймні один із бать-
ків має вид на проживання в Німеччині (володіє таким ста-
тусом щонайменше 3 роки) і проживає на території країни 
щонайменше 8 років [5, ст. 40b]. 

Іспанія, відповідно до Конституції Іспанії, може уклас-
ти  двосторонні  договори  про  громадянство  з  латиноа-
мериканськими  країнами  або  тими,  які  мають  особливі 
зв’язки з Іспанією. У цих країнах іспанці можуть бути на-
туралізовані без втрати громадянства Іспанії, навіть якщо 
зазначені країни не визнають таке саме право щодо влас-
них громадян [2, ст. 11]. 

У Литві, наприклад, закон дозволяє мати подвійне гро-
мадянство в індивідуальних випадках. Найбільш цікавим 
із них є те, що особи, які мали громадянство Литовської 
республіки  до  15  червня  1940  р.  й  були  вислані  або  ви-
їхали з країни в період окупації з 15 червня 1940 р. по 11 
березня 1990 р., можуть мати як громадянство Литви, так 
й інше громадянство водночас [7, ст. 1]. 

Тобто, у питаннях,  які  стосуються подвійного  грома-
дянства,  кожна  країна має  свої  особливості.  Безперечно, 
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майже всі держави, що визнають подвійне громадянство, 
окрім подібних вищезазначених особливих випадків, ви-
знають  також  подвійне  громадянство  із  класичних  під-
став, таких як громадянство за народженням  і внаслідок 
шлюбу.

Що ж до тих держав, які не визнають подвійного гро-
мадянства, має місце подібна ситуація – у багатьох випад-
ках такий підхід не  є  абсолютним. Держави допускають 
винятки у своєму законодавстві, і такі винятки базуються 
здебільшого на класичних підставах – громадянство за на-
родженням, унаслідок шлюбу, а також при натуралізації, 
коли  особа  не  має  змоги  відмовитись  від  свого  попере-
днього громадянства. Причиною є те, що таке набуття по-
двійного громадянства не є добровільним, тобто особа не 
може контролювати набуття такого статусу, адже набува-
ється він автоматично і є результатом колізій у національ-
ному законодавстві держав.

Наступним регіоном є Америка. Майже всі американ-
ські держави дозволяють множинне громадянство, у будь-
якому випадку кожна країна має свої особливості, але за-
гальна тенденція спільна [1]. 

Африка,  як  і  Європа,  розділилась  у  підходах:  деякі 
держави  дозволяють  подвійне  громадянство,  деякі  –  ні. 
Наприклад,  існування  цього  інституту  дозволено  в  Ан-
голі, Бурунді, Габоні, Гамбії, Гані, Кенії, Малі, Марокко, 
Мозамбік, Нігерії, Сьєрра Леоне, Судані, Тунісі, Уганді та 
інших [1].

В  Азії  практично  всі  держави  або  забороняють,  або 
принаймні  дуже  обмежують  існування множинного  гро-
мадянства [1].

Ситуація з подвійним громадянством може бути вирі-
шена. Коли воно не є бажаним, держави вживають певні 
заходи, що  дають  змогу  уникнути  виникнення  подібних 
колізій.  Щоправда  такі  заходи  стосуються  здебільшого 
уникнення  подвійного  громадянства,  що  виникає  за  на-
родженням. Отже,  які  заходи  можуть  вирішити  питання 
існування множинного громадянства? 

1. Перший підхід стосується подвійного громадянства, 
що виникає про народженні. У цьому випадку особа з по-
двійним громадянством після досягнення повноліття має 
вирішити,  яке  громадянство  зберегти,  а  від  якого  відмо-
витись. 

2. Обмеження принципу громадянства за правом крові: 
існування такого права обмежується до першого або дру-
гого покоління осіб, народжених або таких, що прожива-
ють за кордоном; 

3.  Реєстрація.  Існують  держави,  у  яких  діти,  котрі 
народились на  території  іншої  країни,  аніж країна похо-
дження їхніх батьків, мають бути в короткий термін після 

народження зареєстровані в консульській установі країни 
походження батьків. У протилежному разі може виникну-
ти проблема, коли дитині не може бути присвоєно грома-
дянства жодної країни. 

4. Затримка в присвоєнні громадянства. Особам, не на-
родженим у  країні  походження  своїх  батьків, може бути 
надане право прийняти громадянство батьків шляхом від-
мови від будь-якого іншого громадянства.

5.  Дипломатичні  обмеження.  Дітям  дипломатичних 
представників  заборонено  міжнародним  правом  присво-
ювати громадянство за принципом місця народження (jus 
solis) у тих державах, де працюють їхні батьки. 

6. Обмеження  за  законом. Держава може  заборонити 
своїм громадянам піддаватись натуралізації в іншій країні, 
окрім випадків, коли це прямо дозволено.

7. Адміністративна дія. Держава може надати умовну 
свободу еміграції й автоматично звільняти осіб від грома-
дянства при натуралізації в іншій державі [1, с. 7].

Висновки. Очевидно,  що  на  сьогодні  питання  мно-
жинного громадянства по всьому світу постає досить го-
стро.  Глобалізаційні  процеси  як  надзвичайно  динамічне 
явище не дають йому втратити актуальності. 

Варто зазначити, що багато держав змінили свою по-
літику  щодо  проблеми  множинного  громадянства  вже  у 
2000-х рр. Усе більше й більше національних систем ви-
знають  існування подвійного  громадянства,  тобто панів-
ною  позицією  ХХ  ст.  була  заборона  цього  інституту  й 
уникнення  його  виникнення  в  усіх  можливих  випадках. 
На противагу цьому держави ХХІ ст. є більш гнучкими в 
цьому питанні. Процеси  глобалізації  не  ефемерні,  і  нові 
часи  висувають  нові  вимоги.  Отже,  можна  сказати,  що 
більш гнучкий підхід до множинного громадянства є за-
гальною тенденцією початку ХХІ ст. по всьому світу.

Безперечно,  кожна  держава  має  своє  регулювання, 
власні дозволи та обмеження, правила й винятки. Адже в 
цього питання є як позитивні, так і негативні риси. Одні 
ставляться до інституту множинного громадянства лояль-
но,  інші – більш критично. Хоча вищезгадані тенденції  і 
прослідковуються, нині існують держави, які встановлю-
ють  досить  жорсткі  режими щодо  цього  інституту.  Такі 
країни можуть використовувати заходи для уникнення си-
туацій  із множинним громадянством,  тобто, незважаючи 
на загальносвітові тенденції, кожна держава залишається 
суверенною в установленні власної політики.

Отже,  інститут  множинного  громадянства  як  дина-
мічне явище, безперечно, вартий наукового дослідження, 
оскільки він відображає набагато більше аспектів як вну-
трішньодержавних, так і міжнародних відносин, ніж може 
здатись на перший погляд.
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ЗАГАЛьНА хАРАКТЕРиСТиКА ЕТАПІВ ГЕНЕЗиСУ ПРАВОВОЇ СиСТЕМи:  
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hISTOrICaL aNd ThEOrETICaL aSPECTS
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професор кафедри історії права та держави
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті надано загальну характеристику етапів генезису правової системи в історико-теоретичному аспекті, яка є базовою у вирішен-
ні найбільш дискусійних питань про природу, закономірності й особливості, неперервність розвитку, зв’язок із державою та суспільством 
національних правових систем і про часові параметри відліку початку їхньої історії.

Ключові слова: генезис правової системи, генетичний зв’язок, етап.

В статье осуществлена обобщающая характеристика этапов генезиса правовой системы в историческом и теоретическом аспектах, 
которая служит основой решения наиболее дискуссионных вопросов о природе, закономерностях и особенностях, непрерывности раз-
вития, связи с государством и обществом национальных правовых систем и о часовых параметрах отсчета начала их истории.

Ключевые слова: генезис правовой системы, генетическая связь, этап.

The article gives a summary description of the stages of the genesis of the legal system in the historical and theoretical aspects. It serves 
as the basis of discussion in the decision of questions of nature, about the patterns and characteristics of the national legal systems, their 
relationship with society and the state, the beginning of the history of origin.

Key words: genesis of the legal system, genetic link, stage.

Постановка проблеми.  Узагальнена  характеристика 
етапів генезису правової системи в  історико-теоретично-
му аспекті є важливою основою вирішення найбільш дис-
кусійних  питань  про  природу,  закономірності  й  особли-
вості,  неперервність  у  розвитку  національних  правових 
систем, темпоральних точок відліку їхньої історії, зв’язку 
з державою, суспільством тощо.

Українська  юридична  наука  володіє  значним  досві-
дом  наукового  пізнання  правової  системи  традиційно  в 
предметному  й  функціональному  вимірах,  що  дозволяє 
сформувати  гранично  абстрактне  поняття  правової  сис-
теми,  наповнити  його формально-юридичними  та  соціо-
логічними  характеристиками.  Проблема  полягає  в  тому, 
що ці характеристики є індиферентними до національних 
особливостей, отже, далеко не всі показники, які характе-
ризують правову систему щодо конкретності, унікальнос-
ті,  специфічності,  історико-правових  та  етнокультурних 
особливостей становлення й розвитку, можна отримати в 
зазначеній площині. Ці показники формуються в процесі 
генезису, що має системний характер, отже, є відповідно 
структурованим. Щодо цього слід зауважити, що в мето-
дологічному  аспекті  саме  структура  генезису  системи  є 
фактором її оновлення: кількісних і якісних перетворень, 
переходу від одного якісного стану до іншого.

У  філософській  та  історичній  літературі  для  аналізу 
послідовного, неперервного процесу якісних змін об’єкта 
пізнання в ході еволюції й розвитку традиційно вживаєть-

ся поняття «етап». Завдяки історичній спадкоємності в часі 
кожний новий етап виникає на основі попереднього, збері-
гає значну частку компонентів, притаманних попереднім 
етапам,  і  започатковує  інший,  більш  зрілий  стан об’єкта 
дослідження [1, с. 20]. Орієнтація наукових пошуків на те-
матику етапів генезису правової системи розширює поле 
зору дослідника завдяки застосуванню концепції генетич-
них  зв’язків між  етапами  генезису  й  спадкоємності  сту-
пенів розвитку, послідовності історичних і логічних форм 
у часі. Згідно з оцінкою теоретика права В. Сирих, гене-
зис – це історія виникнення (зародження й становлення), 
розвитку та трансформації правової системи, виражена в 
органічній єдності кількісно відмінних історичних етапів, 
що перебувають у  генетичному зв’язку між собою. Уче-
ний наголошує: «Генетичний зв’язок – це співвідношення, 
взаємодія  генезису  в  цілому  з  його  компонентами,  а  та-
кож відношення між станом, що відбувся в розвитку до-
сліджуваного об’єкта,  і минулими  історичними етапами. 
<…> Характеризує внутрішні процеси розвитку, «самору-
ху» явища, тому не ототожнюється з іншими зв’язками, у 
тому  числі  причинно-наслідковими, що  перебувають  зо-
вні та справляють певний вплив на розвиток цього явища»  
[2, c. 88]. З огляду на викладене генезис правової системи, 
гіпотетично, має  інформаційно задану генетичну основу, 
що  забезпечує  неперервність  цього  процесу,  демонструє 
єдність минулого, сучасного й майбутнього, а універсаль-
ною властивістю його структурування виступає інформа-
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ція. У цьому разі є всі підстави кваліфікувати зв’язок між 
етапами генезису правової системи як інформаційний, що 
змістовно співвідноситься з основними положеннями за-
конів  збереження  інформації,  системності  інформації  та 
принципу збереження систем [3].

З  огляду  на  сказане  ми  аналізуємо  генезис  правової 
системи  в  органічному  зв’язку  із  суспільством,  правом, 
державою  та  розуміємо  його  як  багатоступінчатий,  не-
лінійний процес якісних змін у часі, яких зазнає правова 
система у своєму історичному розвитку в межах певного 
соціокультурного середовища [4, с. 238–258].

Питання, які мають значення з позиції з’ясування осно-
вних  теоретико-методологічних підходів до дослідження 
генезису правової системи як функціональної цілісності в 
контексті  її  становлення,  виникнення, функціонування й 
розвитку, аналізуються в працях В. Бабкіна, С. Гусарєва, 
В. Журавського,  А.  Зайця,  О.  Зайчука,  А.  Козловського,  
М. Козюбри, А. Колодія, О. Костенка, Л. Луць, С. Макси-
мова, О. Мурашина, Ю. Оборотова, Н. Оніщенко, О. Ска-
кун, Є. Харитонова та інших українських учених.

Водночас слід визнати, що в сучасній юридичній літе-
ратурі аналіз етапів генезису правової системи в історико-
теоретичному аспекті цілеспрямовано не проводився.

Мета статті – дати загальну характеристику етапів ге-
незису правової системи в межах розробленої нами трьох-
етапної  схеми  генезису  правової  системи,  яка  включає 
примітивний  (початковий),  проміжний  і  сучасний  етапи 
цього процесу. Кожний з етапів співвідноситься з фазами 
становлення  й  розвитку  права  як  соціального  інституту, 
конкретними стадіями його еволюції, історичними й полі-
тико-правовими формами еволюції суспільства та проце-
сом  інституціалізації  владно-правових структур  (в  епоху 
потестарності  й  державно-правової  організації  суспіль-
ства) [5].

Виклад основного матеріалу. Насамперед  зауважимо, 
що  кореляція  генезису  правової  системи  у  відповідних  іс-
торичних формах з історичними й політико-правовими фор-
мами  еволюції  суспільства  дає  підстави  для  гіпотетичного 
припущення, що початок примітивного (початкового) етапу 
генезису правової системи збігається з початком соціокуль-
турного  становлення  людства,  прикметною  рисою  якого  є 
процес соціалізації (згідно з домінуючою в науці концепці-
єю механізму функціонування  суспільства Т. Парсонса  со-
ціалізація є основою найскладнішого комплексу механізмів 
функціонування суспільства, зорієнтованого насамперед на 
контроль за людиною). Для цього етапу характерна історична 
форма архаїчної (міфологічно-сакрально-ритуальної) право-
вої системи, основу якої складали засоби саморегуляції пер-
вісного суспільства  (у соціокультурному контексті – стадія 
еволюції  традиційного права).  Її  ядром було архаїчне  (тра-
диційне) право, яке зароджувалось у надрах реально існую-
чих і визнаних самим суспільством відносин [6, c. 99–100].  
Архаїчні правові системи формувались об’єктивно шляхом 
повністю не  усвідомлюваного,  повільно плинного процесу 
закріплення певних форм поведінки й адаптації до природ-
ного та культурного середовища з мінімальним ризиком, до 
будь-яких потрясінь і зрушень, які загрожували б існуванню 
первісних колективів.

В умовах неолітичної революції, а саме на перехідно-
му етапі суспільства від первісності до цивілізації, арха-
їчні правові системи трансформувались у ранні звичаєво-
правові системи, які у функціональному плані вже мали в 
зародку два рівні: соціальний (саморегулятивний) і влад-
но-організаційний (формальний, юридичний).

Гіпотетично  на  перехідному  етапі  від  первісності  до 
цивілізації, в умовах неолітичної революції, архаїчна пра-
вова система досягла таких явищ:

а)  ефекту  емерджентності  внаслідок диференціації  (з 
наступною інтеграцією в нові структури) правового впли-
ву (поява правового регулятора, який виокремився із сис-
теми соціального регулювання);

б) завершення процесу диференціації мононорм;
в) рівня трансформації  ідеології потестарності в пра-

вову  ідеологію,  поява  якої  зафіксувала  здатність  людей 
мислити юридичними абстракціями; зародження інститу-
ту прав власності на землю;

г) розроблення правил розподілу й користування зем-
лею, чим було започатковано тенденцію до появи приват-
ного та публічного права;

ґ)  умов  належного  регулювання  майнового  стану 
членів  сім’ї,  а  також  сакрально-керівного  статусу  носіїв 
громадських обов’язків і функцій (організаційних, розпо-
дільних, військових, судових, культово-обрядних); запро-
вадження нових, зміни й уточнення санкцій за порушення 
чи ухилення від вимог звичаю або адміністративного роз-
порядження чиновного представника влади тощо.

Характерною  особливістю  неолітичних  культур  зі 
складно  структурованою  соціальною  організацією  було 
те, що  в  їх  координатах могли  одночасно функціонувати, 
взаємоперекриваючи  одна  одну,  декілька  звичаєво-право-
вих систем, оскільки структурні зв’язки (особливо пізньо-
первісних суспільств, коли  закладалися основи правового 
регулювання)  будувалися  зазвичай  на  двох  принципах 
(сегментації  та  солідарності),  що  саме  вимагало  відпо-
відних,  заснованих  на  звичаях  механізмів  регулювання  
[6, c. 103–104]. В умовах дії принципу сегментації соціальна 
група керувалась власними правовими звичаями. В умовах 
дії принципу солідарності  група вдавалась до  звичаїв,  за-
проваджених більш широким соціальним утворенням (со-
юзом племен, конфедерацій, регіональних утворень тощо). 
Бувало, що окремі правові системи покривали великі обши-
ри ойкумени, проте, як правило, існували не монопольно й 
без відкритого протистояння з іншими регулятивними сис-
темами, які функціонували в тому ж просторі.

Якісні перетворення, яких зазнавала правова система 
в процесі еволюції й розвитку вже на проміжному етапі, 
відбувались під знаком трансформації звичаєво-правових 
систем у сучасні інтегровані національні правові системи. 
Цей етап співпадає з розвитком феодального суспільства 
й феодальної державності та корпоративного (станового) 
права, яке ще остаточно не втратило традиційний (общин-
но-звичаєвий)  характер  (у  соціокультурному  аспекті  це 
перехідна  стадія  від  традиційного до класичного права). 
Мова йде про те, що в епоху феодалізму правова система 
продовжувала еволюціонувати у формі звичаєво-правової 
системи,  стрижнем  якої  залишались  реально  існуючі  та 
визнані самим суспільством відношення. Однак прикмет-
но, що вони вже засновувались на  індивідуалізованих за 
становим чи професійним принципом правах і привілеях. 
Основною рисою середньовічних (феодальних) правових 
систем була відсутність внутрішньої єдності, що перешко-
джало прогресивним змінам у праві.

Найхарактернішою особливістю проміжного етапу ге-
незису є існування двох паралельно діючих систем права: 
усного звичаєвого права та писаного права у формі пер-
ших писаних законодавчих кодексів. Водночас навіть най-
більш систематизовані з них вирізнялися казуїстичністю, 
відсутністю меж між правом як об’єктивною нормою та 
правом  як  правомочністю.  Норма  права  загального  ха-
рактеру не  відрізнялась  від  конкретного  її  застосування; 
відповідно, нероздільною була діяльність судді та законо-
давця, не існувало чіткої межі між публічним і приватним 
правом тощо. Для набуття цими гранями правової форми 
чіткості й однозначності знадобився тривалий історичний 
процес правових трансформацій.

Тривалий  процес  трансформації  звичаєво-правових 
систем  в  інтегровані  національні  правові  системи  озна-
менувався тим, що суспільні відносини, які підпорядкову-
вались  безпосередньо  соціальному  регулюванню,  посту-
пово набували особливої абстрактної форми, специфічної 
структури (мова йде про структурування суспільних від-
носин у контексті предмета правового регулювання). Від-
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повідно,  індивідуальні й  казуальні  рішення,  які  в  різних 
формах фіксувалися  як  традиції  та  звичаї,  поступово  як 
у свідомості людей, так  і в реальній дійсності закріплю-
вались як  загальні правила поведінки, що вимагали офі-
ційного визнання й захисту. У такий спосіб поступово за-
кладалися підвалини формування спеціального механізму 
вирішення юридичних  справ  і  здійснення  покарань. Ви-
никла  особлива  верства  людей,  які  здійснювали функції 
юридичної діяльності: розшукової, судової, слідчої, каса-
ційної тощо.

У цілому в межах проміжного етапу  генезису право-
вих  систем  здійснювався  відбір,  лімітувались  умови  й 
межі  майбутньої  автономізації  саморегулятивного  (соці-
ального)  та  владно-організаційного  (юридичного)  рівнів 
інтегрованої національної правової системи. Закладалися 
основи нормативно-правового комплексу, який інтегрував 
адекватно до нових потреб суспільства елементи самоор-
ганізаційних і владно-правових механізмів потестарності 
з  елементами нових  структур державно-правової  органі-
зації суспільства.

Сучасний етап генезису – це етап розвитку інтегрова-
них національних правових систем, який співвідноситься 
зі  стадією  загальнодержавного  розвиненого  права  (у  со-
ціокультурному  контексті  –  стадія  розвитку  класичного 
права,  формування  й  утвердження  принципів  посткла-
сичного  права).  Визначальною  його  характеристикою  є 
остаточний  вихід  правових  систем  зі  стану  початкових, 
примітивних форм еволюції й розвитку, досягнення ними 
високого  рівня  структурно-функціональної  упорядкова-
ності  та  перетворення  на  самостійний  і  своєрідний пра-
вовий феномен особливого  змісту,  вираженого  в  єдності 
внутрішньозв’язаних і взаємообумовлених протилежнос-
тей: природно-правового та позитивного начал.

Початок  формування  й  розвитку  сучасного  етапу  ге-
незису  інтегрованих  правових  систем  співпадає  зі  ста-
новленням  і  розвитком  буржуазного  (індустріального  й 
постіндустріального)  суспільства,  формуванням  націй, 
остаточним оформленням національних держав. У форму-
ванні інтегрованих правових систем значну роль відіграє 
держава. Вона безпосередньо «створює» спеціально-юри-
дичне (законодавче) право та забезпечує його виконання. 
Оскільки юридичне право регулює найбільш важливі сфе-
ри  суспільного  буття,  воно  починає  домінувати  над  усі-
ма  іншими  формами  регулювання  суспільних  відносин.  
У результаті цього посилюється тенденція до юридичної 
централізації права, активізується процес юридизації сус-
пільного життя. Завдяки юридичній централізації долаєть-
ся партикуляризм у праві. Юридизація суспільного життя 
полягає в тому, що всі соціальні регулятори неюридичного 
характеру починають оцінюватися крізь призму юридич-
но-правової політики держави [7, c. 144].

У процесі юридичної централізації права та юридиза-
ції суспільного життя закладалась об’єктивна основа фор-
мування в правовій системі комплексу багаторівневих та 
ієрархічно залежних зв’язків, у якому зв’язки позитивного 
права в єдності з юридично значимими реаліями склада-
ли  (у  функціональному  відношенні)  єдиний  системний 
комплекс  (юридичну  підсистему),  здатний  забезпечити 
системний ефект засобами правового впливу й правового 
регулювання.

З виникненням юридичної підсистеми вступили в дію 
закономірності її власного розвитку, які існували до цього 
як тенденції. Зокрема, остаточно сформувалась державно-
правова закономірність наявності в сторін – суб’єктів пра-
вовідносин – взаємних прав та обов’язків. Остаточно завер-
шився процес виокремлення з релігійних і моральних форм 
свідомості самостійної форми суспільної свідомості – пра-
восвідомості, яка в особливий спосіб пояснює й оцінює по-
ведінку людей у суспільстві з позиції їх прав та обов’язків.

Стрижень інтегрованих національних правових систем 
складають  суспільні  відношення,  засновані на принципах 

індивідуалізму,  розкріпачення  особистості,  звільнення  її 
від корпоративних, станових та інших умовностей. Стано-
во-корпоративні  інтереси, цінності й права, які визначали 
специфіку функціонування звичаєво-правової системи, за-
снованої  на  традиційному  праві,  поступилися  інтересам, 
цінностям і правам людини й громадянина, підкріпленим і 
гарантованим законодавством, що врегульовує відносини в 
публічній і приватній сферах суспільного життя. В. Стьопін 
пише: «Якщо в традиційних культурах статус особистості 
визначається через включення її в суворо визначені (і часто 
від народження задані) сімейно-кланові, кастові й станові 
відношення, то в техногенній цивілізації як ціннісний прі-
оритет утверджується ідеал вільної індивідуальності, авто-
номної особистості, яка може інтегруватися в різні соціаль-
ні  групи  на  рівних  правах.  З  таким  розумінням  поєднані 
пріоритети індивідуальних прав і свобод людини, які були 
невідомими традиційним культурам» [8, с. 25].

Найважливішими принципами інтегрованих правових 
систем  стають  принципи  верховенства  права,  розподілу 
влади, верховенства закону тощо. Серед них найважливі-
шим виступає принцип правової свободи у формі свободи 
підприємництва, свободи торгівлі, свободи конкуренції та 
інших економічних  і  соціальних свобод,  які у  свою чер-
гу  не можливі  без  політичної  свободи. Важливим  прин-
ципом, що прямо кореспондується з принципом правової 
свободи,  є  принцип  законності  як  умова  реалізації  полі-
тичних і громадянських прав, гарантії демократичних ін-
ститутів влади, а також стабільності економічних зв’язків 
та економічного обігу.

Завдяки конституційному закріпленню наведених прин-
ципів  склалась об’єктивна основа для формування в пра-
вовій системі сталих якостей комплексу багаторівневих та 
ієрархічно залежних зв’язків, у якому зв’язки загальносо-
ціального права разом із засобами правового впливу, нор-
мативно-інституційних гарантій природних прав людини й 
громадянина, інститутами громадянського суспільства, що 
обмежують державну владу, утворюють соціальний рівень 
правової системи. Останній набуває властивостей автоном-
ного  утворення  та  співвідноситься  з  природно-правовим 
началом у правовій системі. Прикметною рисою соціально-
го рівня правової підсистеми є існування норм права (зви-
чаєвого, релігійного, корпоративного), які можуть функці-
онувати й без втручання держави під впливом громадської 
думки. У цілому функціонування соціального рівня забез-
печується в процесі соціальної комунікації.

Принагідно зауважимо, що на сучасному етапі розви-
тку суспільства посилюється функціональна роль соціаль-
ного рівня правової системи. Процес цей має об’єктивний 
характер, пов’язується з видозміною окремих соціальних 
функцій права. Окрім очевидної та важливої ролі остан-
нього  у  врегулюванні  конфліктів  і  підтримці  соціально-
го  контролю в  суспільстві  за  допомогою правил  і  вимог 
правового призначення, зростає роль функції соціального 
захисту в різних організаційних формах і процедурах не-
державного характеру [9, c. 700].

Висновки. Таким  чином,  процес  генезису  правових 
систем складається  з  трьох  етапів: примітивного  (почат-
кового), проміжного та сучасного. Кожний етап співвідно-
ситься зі стадіями становлення й розвитку права як соці-
ального інституту та з історичними й політико-правовими 
формами еволюції суспільства.

Примітивний  (початковий)  етап  генезису  співпадає  з 
початком соціокультурного становлення людства  та про-
цесу соціалізації й еволюції архаїчного права. Історичною 
формою  початкового  етапу  генезису  була  архаїчна  (мі-
фологічно-сакрально-ритуальна)  правова  система,  яка  в 
умовах неолітичної революції трансформувалась у ранню 
звичаєво-правову систему.

Проміжний етап генезису співпадає з розвитком фео-
дального суспільства, феодальної державності й корпора-
тивного (станового) права, яке ще остаточно не втратило 
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традиційний (общинно-звичаєвий) характер. Історичними 
формами проміжного етапу генезису були ранні та розви-
нені звичаєво-правові системи.

Сучасний  етап  характеризується  досягненням  право-
вою системою високого рівня структурно-функціональної 
впорядкованості,  розвитку  системних  якостей  шляхом 
найбільш повного набуття офіційною регулятивною сис-

темою юридичних  властивостей,  ускладненням  функцій 
правової  системи,  скасуванням  пережитків  застарілих 
традиційних регулятивних форм і процесів. Правова сис-
тема  збагачується  загальнолюдськими ціннісними орієн-
таціями, посилює гарантії прав людини й правосуддя. Іс-
торичною формою сучасного етапу генезису є інтегровані 
національні правові системи.
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РОЛь ПРиНЦиПУ ПРАВОВОЇ ВиЗНАЧЕНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРАВОТВОРЧОСТІ

LEgaL CErTaINTy PrINCIPLE rOLE IN LawMaKINg PrOCESS

Панкратова В.О.,
старший викладач кафедри юридичних дисциплін

Сумської філії
Харківського національного університету внутрішніх справ

У статті розглянуто сутність і зміст принципу правової визначеності в процесі правотворчості. Наголошується, що основу принципу 
правової визначеності становить формальна визначеність змісту правових норм, яка досягається шляхом точного й повного врегулюван-
ня суспільних відносин та надання цим відносинам певної форми. Із цієї точки зору проаналізовано позиції провідних науковців.

Ключові слова: принципи права, принцип правової визначеності, верховенство права, правотворчість, законні очікування.

В статье рассмотрены сущность и содержание принципа правовой определенности в процессе правотворчества. Отмечается, что 
основу принципа правовой определенности составляет формальная определенность содержания правовых норм, которая достигается 
путем точного и полного урегулирования общественных отношений. С данной точки зрения проанализированы позиции ведущих юристов.

Ключевые слова: принципы права, принцип правовой определенности, верховенство права, правотворчество, законные ожидания.

In this article the author considers the essence and the content of legal certainty principle in lawmaking process. It is noted that the basis 
of the legal certainty principle is a formal definition of the purview of law, which is achieved by means of close and complete settling of social 
relations and making a definite form to these relations. In this light, studies of leading lawyers are analyzed.

Key words: principle of law, principle of legal certainty, rule of law, lawmaking process, legitimate expectations.

Постановка проблеми. Визначеність правового регу-
лювання є важливим атрибутом правової держави. Вимога 
визначеності має дотримуватися як на рівні правової сис-
теми в цілому, так і на рівні окремих її галузей.

На  сучасному  етапі  принцип  правової  визначеності, 
особливості  його  застосування  в процесі  правотворчості 
ставлять перед науковцями низку питань, що потребують 
теоретичного обґрунтування й практичного вирішення.

Стан дослідження. Правова визначеність досліджува-
лась багатьма науковцями та практиками у сфері юриспру-
денції, зокрема, як елемент верховенства права. Останнім 
часом  зростає  кількість  публікацій,  присвячених  дослі-
дженню й виявленню основних аспектів правової визна-
ченості,  представлених  переважно  статтями  в  наукових 
журналах,  збірниках,  виданнях  наукового  характеру.  До 
особливостей  цього  принципу  зверталися  О.В.  Дьомін, 

С.П. Головатий, Ю.І. Матвєєва, А.М. Приймак, С.П. По-
гребняк, А.А. Рукавишникова та інші вчені.

Слід зазначити, що дотепер в Україні не було здійсне-
но комплексного, системного дослідження ролі й значення 
принципу правової визначеності в правотворчому процесі.

Метою статті є заповнення прогалин, що існують у ві-
тчизняній доктрині права, щодо сутності явища правової 
визначеності в процесі правотворчості.

Виклад основного матеріалу. А.М. Приймак вказує, 
що  принцип  правової  визначеності  прийнято  розгляда-
ти у вузькому та широкому значеннях. Вузьке значення 
цього принципу передбачає сукупність вимог до право-
вої  норми,  які  полягають  у  її  чіткості,  однозначності, 
простоті.  Тому  в  такому  аспекті  правова  визначеність 
висвітлюється лише в полі  зору процесу правотворчос-
ті. У широкому значенні принцип правової визначеності 
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передбачає сукупність вимог до процесу не лише право-
творчості,  а  й  правозастосування  [1,  с.  53–54].  Маємо 
розглянути роль принципу правової визначеності в про-
цесі правотворчості (тобто у вузькому значенні), оскіль-
ки його значення для правозастосовного процесу є пред-
метом окремого наукового пізнання.

Як  зауважує  А.А.  Рукавишникова,  поява  й  широ-
ке  використання  терміна  «правова  визначеність»  (або 
«формальна  визначеність»)  у  юридичній  літературі 
пов’язується насамперед із позитивним підходом до ви-
значення права як сукупності норм, які повинні чітко, ви-
разно формулюватися, щоб  їх  істинний сенс відповідав 
їх зовнішньому вираженню, що є гарантією впевненості 
населення щодо дій влади й масштабів свободи, яку ви-
магають індивіди та суспільство [2. с. 71].

О.В. Дьомін зауважує, що вимога формальної визна-
ченості – найважливіша властивість права як системи со-
ціальних норм та універсального регулятора суспільних 
відносин. Для підтвердження власної тези науковець на-
водить слова Б. Леоні: «Правова держава може існувати 
лише в умовах гарантованої визначеності закону, за якої 
в індивіда є можливість довгостроково планувати власну 
поведінку в особистому житті та в підприємницькій ді-
яльності» [3, с. 23].

Т.Н. Назаренко вказує, що одна з вимог до якості «за-
кону»,  яка  є  підставою  для  обмеження  прав  і  свобод, 
полягає у визначеності, конкретності його приписів. Як 
приклад науковець наводить думку Європейського суду з 
прав людини, який вказує, що норма не може вважатися 
«законом»,  якщо  вона  не  сформульована  з  достатньою 
мірою  точності,  що  дозволяє  особі  погоджувати  з  нею 
свою  поведінку,  оскільки  особа  повинна  мати  можли-
вість передбачати в розумних межах і щодо конкретних 
обставин ті наслідки, які може спричинити її поведінка. 
Водночас передбачати з абсолютною точністю відповідні 
наслідки не обов’язково [4].

О.В.  Дьомін  погоджується  з  Т.Н.  Назаренко  та  за-
значає, що точність, однозначність, повнота й послідов-
ність викладу правових норм забезпечують правову уні-
фікацію,  тобто  однаковість  у  розумінні  (інтерпретації) 
та  застосуванні  права  всіма  учасниками  правовідносин  
[3,  с.  27].  Тобто  науковець  наголошує,  що  дотримання 
принципу  правової  визначеності  в  процесі  правотвор-
чості  надасть  можливість  уникнути  невизначеності  на 
стадії правозастосування, що буде запорукою стабільно-
го правового статусу особи.

А.М. Приймак, розглядаючи принцип правової визна-
ченості, формулює низку вимог до визначеності законо-
давства. Серед цих  вимог науковець  виділяє  такі:  чітке 
формулювання  правової  норми;  чітке  формулювання 
умов, за яких здійснюються обмеження чи позбавлення 
свободи;  обов’язкове  оприлюднення  нормативно-пра-
вових  актів;  передбачуваність  законодавчої  політики  в 
соціальній  сфері  (полягає  у  відсутності  внесення  непе-
редбачуваних  змін до  законодавства та вимозі несупер-
ечливості й стабільності правових норм) [1, с. 54–55].

С.П.  Погребняк  у  дисертаційному  дослідженні 
«Основоположні принципи права» досить детально про-
аналізував  вимоги,  що  постають  із  принципу  правової 
визначеності в процесі правотворчості. Науковець поді-
лив їх на дві групи: змістовні та процедурні.

Вважаємо доречним навести ці вимоги. Норми (акти) 
мають бути  зрозумілими  (доступними)  та несуперечли-
вими, повинні пропонувати повне врегулювання суспіль-
них відносин, не допускаючи існування прогалин. Крім 
того, є додаткові вимоги щодо заборони широких дискре-
ційних повноважень, що стосуються норм,  які  визнача-
ють компетенцію державних органів.

Найважливішими процедурними вимогами,  з дотри-
манням яких пов’язується правова  визначеність,  є  такі: 
вимога про обов’язкове оприлюднення актів; вимога, що 

забороняє зворотну силу актів; вимога розумної стабіль-
ності права, що забезпечує незмінність правових припи-
сів протягом певного періоду та обумовлює заборону їх 
частих  змін;  вимога  послідовності  правотворчості,  що 
включає  насамперед  заборону  необґрунтованих  змін; 
вимога  надання  достатнього  часу  для  змін  у  системі 
правовідносин,  викликаних  прийняттям  нового  закону  
[5, с. 302–317].

У  п.  46 Доповіді  про  верховенство  права  Венеціан-
ської комісії зазначено, що правова визначеність вимагає, 
щоб юридичні  норми були чіткими й  точними  та  спря-
мовувалися на забезпечення передбачуваності ситуацій і 
правовідносин, що виникають. Зворотна дія норм також 
суперечить принципу правової  визначеності  (ст.  7 Кон-
венції), оскільки суб’єкти права повинні знати наслідки 
своєї поведінки [6].

З огляду на вищенаведене можна виокремити вимоги, 
що постають із принципу правової визначеності, а саме:

– чіткість, точність, зрозумілість норм права;
–  стабільність  і  несуперечливість  (однозначність) 

нормативно-правових актів;
– відсутність прогалин у праві;
–  заборона  зворотної  сили  нормативно-правових  

актів;
– обмеження широких дискреційних повноважень ор-

ганів державної влади.
Розглянемо більш детально зазначені вимоги, що ви-

суваються до нормативно-правових актів. Як правильно 
зазначає  З.М. Будько,  стрижнем принципу правової  ви-
значеності  або  певності  є  передбачуваність  [7,  с.  64]. 
Адже ще римськими юристами було  створено правила: 
leges  intellegi  ab  omnibus  debent  –  закони  повинні  бути 
зрозумілими кожному; ubi jus incertum, ibi nullum – коли 
закон не визначений, він не існує [3, с. 27].

Важливою є думка С.П. Погребняка, що передбачува-
ність правових норм та їх джерел забезпечується тим, що 
правові  акти  заздалегідь  повинні  оголошуватися  (опри-
люднюватися), діяти на майбутнє, бути ясними, прости-
ми, точними, чіткими й несуперечливими [8, с. 43].

Необхідною  умовою  для  реалізації  вимог  принципу 
правової  визначеності  слугує  дотримання  правил  нор-
мотворчої  техніки,  яка  забезпечує  повноту,  стислість, 
точність,  чіткість,  ясність  і  несуперечність  норматив-
но-правових актів, системні зв’язки між ними. Адже, як 
справедливо  зазначають Н.В.  Пильгун  та А.С.  Смітюх, 
законодавча  техніка  безпосередньо  передбачає  логічно 
послідовний  виклад  змісту,  а  порушення  такої  логіки, 
неточність понять  і формулювань, невизначеність вико-
ристаних термінів призводять до змін і доповнень, чис-
ленних  запитів  різних  тлумачень  і  роз’яснень,  спотво-
рення змісту закону й неправильного його застосування  
[9, с. 43].

Водночас  варто  відзначити,  що  нормативно-правові 
акти не можуть абсолютно чітко врегульовувати право-
ві відносини. Т.Н. Назаренко доречно зауважує: хоча ви-
значеність формулювань є бажаною, необхідно уникати 
надмірної  чіткості,  оскільки право має  властивість  змі-
нюватись залежно від розвитку суспільних відносин [4]. 
Тому  в  багатьох  нормативно-правових  актах  викорис-
товують оціночні поняття  («розумний строк», «поважні 
причини»), чим законодавець надає юридичне значення 
необмеженому колу обставин, що виникають чи можуть 
виникнути  в  реальному житті  [11,  с.  163]. Цю позицію 
розділяє В.М. Шаповал, який зазначає, що норма права 
все  ж  не  обов’язково  повинна  передбачати  абсолютну 
визначеність: досвід показує, що це не можливо. Більше 
того, хоча визначеність є бажаною, вона може набувати 
ознак надмірної «скам’янілості», тоді як право повинне 
відображати  реальний  стан  суспільного життя, що  змі-
нюється [11, с. 97]. Отже, нормативно-правовий акт по-
винен бути чітким і точним у межах, які є можливими в 
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суспільних відносинах, що постійно змінюються. А усу-
нення невизначеності нормативно-правового акта відбу-
вається в процесі його тлумачення.

Важливою вимогою, що висувається до нормативно-
правового акта, є те, що він має бути зрозумілим, тобто 
легким  для  сприйняття  пересічним  громадянином.  Як 
влучно зазначає С.П. Погребняк, це означає, що він має 
бути максимально простим, стислим і ясним (точним та 
однозначним), системним і послідовним [8, с. 46].

Т.В.  Кашаніна  оперує  поняттям  «ясність»,  під  якою 
вона розуміє простоту, зрозумілість правового докумен-
та. Правовий документ повинен бути створеним так, щоб 
бути зрозумілим усім особам, на яких він поширюється 
[12,  с.  130].  Адже,  як  зазначає  І.О.  Биля-Сабадаш,  не-
дбало обраний термін спотворює зміст норми правового 
акта, створює можливості для подвійного тлумачення та 
ускладнює його сприйняття, порушує системність зако-
нодавства  в цілому. Вживані  терміни повинні мати чіт-
ке  значення,  бути  простими,  зрозумілими,  стабільними 
тощо [13, с. 26].

О.М. Мусиченко зауважує, що іноді доступність (зро-
зумілість) розглядають не як властивість мови норматив-
но-правового  акта,  а  як  самостійну  категорію. Мається 
на увазі оприлюднення, опублікування нових норматив-
них актів,  змін до них,  тобто належне  забезпечення  за-
цікавлених адресатів правовою інформацією [14, с. 258]. 
Погоджуючись із думкою науковця, слід наголосити, що 
зрозумілість  нормативно-правового  акта  повинна  бути 
присутньою на всіх стадіях правотворчого процесу.

Вимогою,  що  постає  з  принципу  правової  визначе-
ності, є стабільність  і несуперечливість (однозначність) 
нормативно-правових актів. І.В. Баскова під час аналізу 
стабільності й динамізму кримінального закону зазнача-
ла, що стабільність закону складається з його стійкості та 
визначеності.  Визначеність  передбачає  повний,  точний, 
несуперечливий  виклад  нормативного  матеріалу.  Стій-
кість закону – це його здатність протягом тривалого часу 
регулювати  суспільні  відносини,  при  цьому  не  зміню-
ючись. Стабільність  забезпечує визначеність  і  стійкість 
кримінально-правового  регулювання,  є  основою  закон-
ності  [15].  І.В.  Суходубова  вважає, що  стабільність  за-
конодавства – це його здатність протягом тривалого часу 
забезпечувати адекватне, послідовне, стале правове регу-
лювання суспільних відносин у різних сферах за умови 
незмінності  його  змісту.  Незмінність  змісту  законодав-
ства означає, що залишаються незмінними коло суб’єктів 
і  випадків,  на  які  розрахована  відповідна  норма  права; 
коло прав та обов’язків суб’єктів правових відносин, об-
сяг прав та обов’язків, умови й порядок здійснення; нега-
тивні наслідки за протиправну поведінку [16, с. 135–136].  
Проте  слід  зауважити, що  нормативно-правовий  акт  не 
може  бути  «абсолютно»  стабільним,  оскільки  правові 
відносини є динамічними, вони знаходяться в постійно-
му розвитку, зміні, можуть припинятися. Тому важливим 
завданням правотворчих органів є швидке реагування на 
зміни суспільних відносин, прийняття ефективних нор-
мативно-правових актів.

Несуперечність нормативно-правових приписів є ре-
зультатом  виконання  правила,  що  нормативно-правові 
приписи не мають суперечити юридичним нормам їхньо-
го  чи  інших  нормативно-правових  актів  [17,  с.  24].  На 
жаль, законодавство України досить часто є неоднознач-
ним. Доречний приклад суперечності нормативно-право-
вих  приписів  наводить В.В. Косович,  беручи  за  основу 
ст.  2  Кримінального  процесуального  кодексу  України. 
Законодавець, вказуючи на таке завдання кримінального 
провадження,  як  швидке  розслідування  й  судовий  роз-
гляд,  мав  на  увазі  необхідність  дотримання  положень 
про розумність строків кримінального провадження, які 
постають зі  змісту п. 1 ст. 6 Європейської Конвенції  та 
практики Європейського суду з прав людини. Однак по-

няття «швидке розслідування і судовий розгляд» та «су-
довий розгляд упродовж розумного строку» не є ідентич-
ними [17, с. 23].

Ще  однією  важливою  вимогою,  що  постає  з  прин-
ципу  правової  визначеності,  є  заборона  зворотної  сили 
нормативно-правових  актів.  Відповідно  до  ст.  58  Кон-
ституції України [18] закони та інші нормативно-правові 
акти не мають  зворотної дії  в  часі,  крім випадків,  коли 
вони  пом’якшують  або  скасовують  відповідальність 
особи.  Існує  також  практика,  напрацьована  Конститу-
ційним  Судом  України.  Так,  у  рішеннях  Конституцій-
ного Суду України № 1-рп/99 від 9 лютого 1999 р.  [19] 
та № 3-рп/2001  від  5  квітня  2001  р.  [20]  зазначено, що 
положення про зворотну дію нормативно-правового акта 
стосуються  людини  й  громадянина;  нормативно-право-
ві акти поширюють свою дію лише на ті відносини, які 
виникли  після  набуття  законами  чи  іншими  норматив-
но-правовими  актами  чинності.  Також  у  рішенні  від  5 
квітня  2001  р.  наведено  окрему  думку  судді  Конститу-
ційного Суду України М.І. Козюбри, який стверджує, що 
мета заборони зворотної сили закону – поставити заслін 
ущемленню прав і свобод людини з боку влади. Надання 
зворотної  сили  законам,  які  передбачають  розширення 
змісту й обсягу прав і свобод людини та громадянина або 
звільнення  їх  від  певних  обов’язків,  не  може  підірвати 
впевненість  людей  у  стабільності  свого  правового  ста-
новища.  І  сам принцип незворотності дії  законів у часі 
за  умов надання  зворотної  сили  винятково  тим,  які  по-
ліпшують правове  становище особи,  очевидно,  не  було 
б сформульовано [20]. Отже, заборона зворотної дії нор-
мативно-правових актів забезпечує стабільність і визна-
ченість правових відносин,  слугує  гарантією правового 
статусу особи.

Важливою  вимогою  принципу  правової  визначе-
ності  є  обмеження  дискреційних  повноважень  органів 
державної  влади.  «Юридична  енциклопедія»  визначає 
дискреційну владу як спосіб реалізації публічної влади, 
відповідно до якого суб’єкт (орган чи посадова особа) за-
стосовує надані  йому  в межах  закону повноваження на 
власний розсуд, без необхідності узгодження в будь-якій 
формі своїх дій з іншими суб’єктами [21, с. 195].

О.М.  Ботнаренко  вважає,  що  недосконалість  норм 
права  провокує  прояви  дискреції.  Засобами,  за  допо-
могою яких їх можна звести до мінімуму, автор вважає 
вдосконалення норм права,  їх конкретизацію й деталі-
зацію [22, с. 6]. Т.М. Фуфалько не погоджується із цією 
позицією  та  наголошує,  що  дискреція  «провокується» 
недоліками норм права. Дискреція – це право діяти на 
власний розсуд. Наявність недосконалої норми не ство-
рює таке право. Дискреційні повноваження передбача-
ються законодавством у сферах, у яких надмірна регла-
ментація не є бажаною. Тому, на думку науковця, увагу 
слід  зосередити  не  на  усуненні  підстав  для  дискреції, 
а на створенні умов для унеможливлення зловживання 
нею  [23,  с.  55].  Погоджуючись  із  цією  позицією,  слід 
підкреслити,  що  недоцільно  говорити  про  абсолютне 
обмеження дискреційних повноважень, а лише про не-
наділення органів державної влади широкими повнова-
женнями, що може призвести до свавілля з боку остан-
ніх  щодо  громадян  та  поставити  під  загрозу  правову 
визначеність.

Висновки. Таким  чином,  принцип  правової  визна-
ченості ставить низку вимог до правотворчої діяльності. 
Адже від рівня ефективності правотворчості безпосеред-
ньо залежать дотримання й захист прав людини. Право-
творчість забезпечує необхідні підстави для утримання й 
обмеження влади шляхом закріплення юридичних вимог, 
здійснення  її  державними  органами.  Зокрема,  принцип 
вимагає, щоб правові акти заздалегідь оприлюднювали-
ся, діяли на майбутнє, були ясними, простими, точними, 
чіткими та несуперечливими.
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Постановка проблеми. Сучасне  українське  держа-
вотворення  та  правотворення  потребує  докладного  до-
слідження  витоків  Української  держави  й  української 
правової  системи  від  найдавніших  часів,  простеження 
етапів  формування  сучасної  державно-правової  системи 
України, визначення тих елементів минулого досвіду, які 
можуть бути творчо, з урахуванням сучасного рівня сус-
пільного  розвитку,  використані  нині,  в  епоху  розбудови 
суверенної  європейської  держави.  Суспільний  устрій  і 
право  Австро-Угорщини  суттєво  впливали  на  суспільні 
та правові процеси на українських землях, які входили до 
складу Австро-Угорської  імперії.  При  цьому  суспільний 
лад та правовий устрій українських земель разом вплива-
ли на процеси в австро-угорській державі, адже українські 
землі ввійшли до складу Австро-Угорщини, маючи багаті 
самобутні традиції державності та права із часів Київської 
Русі,  Галицько-Волинського  князівства,  Литовсько-русь-
кої держави. Таке поєднання української, австрійської та 
угорської культур державотворення та правового регулю-
вання  суспільних  відносин  призвело  до  створення  осо-
бливого  устрою  суспільства  та  інструментів  управління 
ним.  Таким  чином,  перебування  українських  земель  у 
складі Австро-Угорщини є частиною як української, так і 
австрійської та угорської історії, використання позитивно-
го досвіду якої сприятиме покращанню сучасного життя 
наших народів.

Стан дослідження. Питаннями формування норм пра-
ва в період знаходження української території в складі Ав-
стро-Угорщини займалися такі науковці: В. Капелюшний, 
І. Мешко, Ю. Писаренко, І. Шульга.

Мета статті полягає у встановленні впливу суспільно-
го устрою на право українських земель у складі Австро-
Угорщини шляхом  аналізу  історичного  досвіду України, 
Австрії  та Угорщини, дослідження суспільного ладу, ви-
світлення  системи права  та  здійснення  законодавства  на 
території України.

Виклад основного матеріалу.  Юридичний  статус 
Західноукраїнських  земель  (Східна  Галичина,  Північна 
Буковина, Закарпаття) був різним через  їх належність до 

різних  держав.  Із  середини  XVII  століття  до  останньої 
чверті XVIII століття Східна Галичина входила до складу 
Речі Посполитої як частина Руського воєводства, Північ-
на Буковина з кінця XIV століття до російсько-турецької 
війни  1768–1774  рр.  –  до  складу Молдавської  держави, 
яка перебувала під протекторатом Османської Туреччини. 
Закарпаття  входило  до  складу Трансільванського  (Семи-
градського) князівства, що перебувало теж під протекто-
ратом Туреччини. У 1687 p. під час австрійсько-турецької 
війни  війська  габсбурзької  імперії  окупували  територію 
Трансільванії. На Карловицькому конгресі 1698–1699 рр. 
Габсбурги домоглися міжнародного визнання своєї влади 
над Трансільванією, а отже, і над Закарпаттям.

На  Закарпатті,  яке  перебувало  в  складі  Австрійської 
імперії,  діяли  ті  самі  закони  суспільного  розвитку, що й 
на інших українських землях та в країнах тогочасної фео-
дальної Європи. Ідеї французької революції про знищення 
кріпацтва охопили майже всю Центральну Європу, але у 
віденський  двір  та  в  середовище  угорського  дворянства 
вони не проникли. 

Розвиток  правових  відносин  на  Закарпатті  можна 
пов’язати  з  такими  історичними  подіями,  як  буржуазні 
революції на Заході, наступ Наполеона, та континенталь-
на блокада. Континентальна блокада, що поширювалась і 
на Австрійську імперію, сприяла накопиченню капіталу в 
руках крупних поміщиків та буржуазії. Закарпаття не було 
ареною  воєнних  дій  і  не  зазнало  спустошливих  нападів 
ворожих  армій.  Землевласники  та  купці  використали  ці 
обставини  для  розвитку  торгово-підприємницької  спра-
ви. Пожвавлення господарської діяльності поміщиків су-
проводжувалося посиленням  експлуатації  селян-кріпаків  
[7, с. 25–26].

Наприкінці третьої чверті XVIII століття зникли пра-
вові  відмінності  між  окремими  категоріями  селян  Гали-
чини, при цьому кріпаки  становили близько 70% усього 
селянства. У 70–80-х рр. XVIII століття імператор Йосиф 
ІІ здійснив низку реформ для законодавчого врегулювання 
взаємовідносин селян і поміщиків. На підставі патенту (на-
казу) про складання інвентаря 1772 р. патент 1775 р. увів 
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рустикальний податок на землю. Патенти 1781 і 1782 рр.  
заборонили шляхті вимагати від селян понад 3 дні панщи-
ни на тиждень або 156 днів на рік та обмежили додатко-
ві повинності на користь землевласника. Патентами було 
встановлено  права  селян  на  вільне  одруження,  перехід 
на  інші наділи, вихід від пана,  звернення зі  скаргами на 
пана до суду. Земельний наділ селянина міг передаватись 
у спадщину. Наприкінці свого правління Йосиф ІІ підпи-
сав  патент  про  заміну  панщини  грошовою платнею,  але 
він не був реалізований. У 1789 р. було уведено нове опо-
даткування: 70% врожаю залишалось селянам, 12% – від-
давалось державі, а 18% – забирав поміщик. Податки на 
користь держави стягував війт  і передавав  їх державним 
урядовцям.

Основну  масу  населення  українських  земель  стано-
вило селянство, яке за майновим і правовим становищем 
було неоднорідним, оскільки перебувало на різних ступе-
нях феодальної залежності. 

Приватновласницькі  селяни  становили  на  Закарпатті 
найбільший процент населення. Більшість селян належа-
ла крупним землевласникам. Так, на території Мукачево-
Чинадіївської  домінії  графа  Шенборна  93%  населення 
складали кріпаки [4, с. 74]. 

Казенні  селяни  практично  нічим  не  відрізнялися  від 
приватновласницьких селян, як у правовому, так і в еконо-
мічному відношенні. Більшість із них проживала на тери-
торії Ужанського та Марамороського комітатів.

Відмінність  казенних  селян  у  Російській  імперії  від 
Закарпатських  казенних  селян  полягала  насамперед  у 
тому, що казенні селяни – це передусім кріпаки, які від-
бували панщину, виконували натуральну повинність, пла-
тили податок та грошовий оброк, працювали на роботах у 
державних маєтках і були позбавлені найелементарніших 
громадянських  прав,  якими  могло  користуватися  вільне 
населення  в  умовах  феодально-кріпосницької  системи. 
Державні селяни в Росії не виконували панщини та вільно 
розпоряджалися своїм часом [3, с. 77].

Монастирські селяни своєю працею безкоштовно об-
слуговували  монастирське  господарство:  працювали  на 
панщині,  платили  податки,  вносили  продукти,  ремонту-
вали монастирські будівлі, доглядали за виноградниками 
тощо. Щодо вільних селян, то ні в одній частині україн-
ських земель не було так мало вільних селян, як на Закар-
патті. Частка вільних селян складала 1,38% від загальної 
кількості населення [7, с. 73–80]. 

Початок розшарування селянських господарств на За-
карпатті належить до другої половини XVIII століття Роз-
виток  товарного  господарства  приводив  до  розширення 
поміщицьких угідь  та більш  інтенсивної  системи  земле-
робства. Унаслідок цього маса селян втрачала землю, роз-
орювалася.

Селянство за своїм майновим станом не було єдиною 
масою.  Обезземелення  на  Закарпатті  досягло  в  другій 
половині  кінця  XVIII  століття  катастрофічних  розмірів.  
У  80-х  –  початку  90-х  рр.  XVIII  століття  на  Закарпат-
ті  на  один  селянський  двір  припадало  в  середньому  3,6 
гольда орної землі. Крім того, ця земля не вся засівалась  
[1, с. 120]. Учений веде мову не тільки про нестачу землі в 
селян, але й про малу кількість худоби. Так, у середньому 
на кожні три селянські двори припадало 2 голови тяглової 
худоби, а майже половина дворів не мала корів. У цьому 
сенсі вчений відзначає, що за останні 20 років у XVIII сто-
літті  кількість  дворів  у Верховинському, Ужгородському 
та Середнянському округів Закарпаття збільшилася на 120 
одиниць, а худоби зменшилася на 1 040 голів. Таке стано-
вище науковець пояснює гальмуванням економічного роз-
витку дрібних селянських господарств [3, с. 120].

Серед маси розорених селян окремою групою виділя-
ються заможні селяни, які орендували землю, корчми за-
ймалися  торгівлею, при цьому використовуючи найману 
працю [3, с. 121].

У  першій  половині  XVIІ  століття  основні  земельні 
ресурси  Закарпаття  були  зосереджені  в  руках  незначної 
групи великих феодалів. Маючи величезний економічний 
потенціал, великі землевласники оформилися у вищий фе-
одальний стан, що дістав назву «магнати»,  і здобули для 
себе широкі політичні права та привілеї [5]. 

Привілейована частина суспільства – дворяни (nobilis) 
складали в XVIII столітті незначний процент до загально-
го числа населення (9,14%) [125, с. 8], багато дворян під 
час  визвольної  війни  1703–1711  рр.  втратили  землю  та 
господарство. В інших маєтки були конфісковані за участь 
у повстанні куруців.

У 80-х рр. XVIII  століття дворяни налічували всього 
лише 12 124 особи,  або 5,5% від  загальної  кількості на-
селення  [1,  с.  98].  За  півстоліття  на  Закарпатті  кількість 
дворян  зменшилася більше як на 4%. Зменшення  їх від-
булося  за  рахунок  розорення  дрібної  шляхти  (немешів), 
конфіскації їх маєтностей і втрати дворянських привілеїв. 

Преважна частина немешів мала лише грамоту на дво-
рянство. І. Ачаді зазначав: «Більшість із них у другій по-
ловині XVIII ст., крім претензійної назви, родинних гордо-
щів за колишні привілеї і деяких незначних відмінностей, 
у побуті нічим не відрізнялися від селян. Однак саме з їх 
середовища крупні феодали комплектували економів, ста-
рост» [2, с. 213].

Землевласники, незважаючи на урбарії та інші рефор-
ми, виганяли селян на панщину стільки разів, стільки було 
потрібно, щоб забезпечити своє господарство безкоштов-
ною  робочою  силою  [4,  с.  86].  Так,  у  володіннях  графа 
Шенборна крім панщини, кріпаки виконували багато  ін-
ших повинностей: віддавали землевласнику десятину від 
худоби, девятину від врожаю та вина, курей, яйця, масло, 
сплачували грошовий чинш тощо. 

Водночас у середньому на селянський двір припадало 
0,45 гольдів орного поля. За кожен наділ селянин відбу-
вав  панщину  230  днів,  більше  як  у  двічі,  ніж  передба-
чалося урбаріальною реформою другої половини XVIII 
століття [5]. 

У 1741 р. дворяни Угорщини добилися скасування по-
датків, зміцнилася влада дворян на місцях. Ці привілеї по-
ширювалися й на Закарпаття [6].

Відомий фахівець з історії угорського селянства І. Ача-
ді, займаючись вивченням реформи Марії-Терезії, припус-
кав, що вона (реформа) повинна була сприяти захисту крі-
посних і невдовзі після запровадження стала вигідною для 
обох сторін [2, с. 239]. 

І. Шульга заперечував думку І. Ачаді, що урбаріальне 
врегулювання Марії-Терезії та патенти Йосипа ІІ привели 
до  поліпшення  становища  народних  мас  Габсбургських 
володінь.  І.  Шульга  стверджує,  що  нове  законодавство 
стояло на варті інтересів поміщиків, підривало основи се-
лянської общини. Нове законодавство не звільнило селян 
від  кріпосної  залежності,  залишило  без  змін  приватнов-
ласницькі правові й економічні відносини між поміщика-
ми та селянами, адже аграрні заходи, направлені на вре-
гулювання повинностей селян, поставили останніх у ще 
більш залежне становище від землевласників  і були зве-
дені нанівець дворянством. Урбарії не знайшли підтримки 
серед  землевласників  і  на  Закарпатській Україні. Селян-
ство позбавлялося землі й не мало права претендувати на 
неї [2, с. 187–188].

Ідеї  французької  революції  про  знищення  кріпацтва 
охопили майже всю Центральну Європу, але у віденський 
двір та в середовище угорського дворянства вони не про-
никли. У державних зборах Угорщини панував дух реак-
ції.  Дворяни  вважали  зрадником  кожного,  хто  виступав 
на  захист  «людських» прав  кріпаків. Хоч урбарієм, при-
йнятим у 1836 р., і дозволялись переходи селян один раз 
на рік (у день святого Григорія), однак скористатися цим 
правом було майже неможливо, оскільки під час переходу 
селянин  втрачав  право  на  землю  та  господарство,  пови-
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нен був повністю розрахуватися із землевласником тощо. 
Втративши землю та господарство селяни ставали кріпа-
ками, самі ж поміщики не відпускали селян, оскільки були 
зацікавлені в збереженні робочих рук [7, с. 210–211].

У  тяжкому  становищі  перебували  й  робітники  помі-
щицьких  промислових  підприємств.  Відсутність  законо-
давства про робітників та тривалість робочого дня давала 
можливість власникам промислових підприємств на свій 
розсуд розпоряджатися робочою силою. Особливо тяжке 
становище було в кріпосних робітників, які залежали від 
поміщиків і відробляли панщину на промислових підпри-
ємствах [1, с. 211].

Розвиток цехового ремесла на Закарпатті в кінці XVIII –  
першій половині ХІХ століття характеризується як слаб-
кий в економічному відношенні. Причину цього він вба-
чає  в  недостатньому  розвиткові  міст,  свавіллі  феодалів, 
численних повинностях на користь доміній  і феодально-
кріпосницької  держави.  Цехи  стояли  на  заваді  переходу 
феодального  способу  виробництва  до  капіталістичного, 
унаслідок чого на Закарпатті  слабо розвивалася промис-
ловість [2, с. 130]. 

Промислові підприємства на Закарпатті належали по-
міщикам. На більшості з них працювали залежні селяни. 
Їх  робоча  сила  не  могла  бути  товаром,  а  тому  не  мала 
вартісного виразу. Крім того, розвиток поміщицьких про-
мислових підприємств, з одного боку, свідчив про спробу 
землевласників  пристосуватися  до  потреб  товарно-гро-
шових відносин, а з іншого – вказував на спробу відтягти 
загибель  феодально-кріпосницької  системи  шляхом  під-
вищення  доходності  своїх  господарств,  законсервувати 
феодальні виробничі відносини [3, с. 130]. 

Монополія  землевласників  на  промислове  виробни-
цтво, колоніальна політика Австрії, цехове ремесло в міс-
тах  стояли  на  шляху  організації  великого  промислового 
виробництва. Дворянство не допускало проникнення бур-
жуазії у виробництво, робило її своїм посередником, чим 
значно  звужувало  виробничу  сферу  для  нагромадження 
капіталу. 

Купецький капітал поки що обертався у сфері торгівлі, 
у  промисловість  проникав  поволі,  оскільки  зустрічав  на 
своєму шляху багато перешкод. Промислове виробництво 
розвивалось на Закарпатті  переважно в рамках феодаль-
них маєтків [6].

Місто того часу на Закарпатській Україні було части-
ною  феодальної  економіки  та  феодального  суспільства. 
Водночас у зв’язку з подальшим розвитком ремесла й тор-
гівлі воно перетворювалося в суттєвий фактор, що сприяв 
розвитку капіталістичних відносин і занепаду феодалізму. 

Висновки. Економічний  розвиток  Закарпаття  в  кінці 
XVIII – першій половині XIX століття сприяв піднесенню 
міст. Завдяки підвищенню продуктивності сільського гос-
подарства створювалися умови для концентрації в містах 
більшої кількості неземлеробського населення.

І. Шульга, оцінюючи економічну політику землевласни-
ків щодо міст, вважав, що вона, з одного боку, була двоїстою, 
оскільки  вони  втручались  у  внутрішнє  життя  міст.  Міста 
втратили право на самоуправління, а права міського населен-
ня  обмежувалися феодалами,  казенними  чиновниками, що 
стояло на заваді економічного прогресу. З іншого боку, вони 
заохочували  проведення  в  містах  ярмарків  торгів,  базарів. 
Жваву торгівлю на них вели купці. Вони будували в містах 
крамниці,  винні погреби тощо, у  яких постійно продавали 
товари. Постійний же продаж товарів у спеціально обладна-
них крамницях був уже формою капіталістичних відносин.

Відсутність  міського  самоуправління  вела  до  залеж-
ності  міст  від  феодалів  та  чиновників.  Землевласники 
втручалися  в  справи  цехів,  забороняли  продаж  тих  чи 
інших  товарів на  ярмарках  і  базарах,  тим самим стаючи 
найбільшим гальмом розвитку міст. Тому в промисловому 
розвитку Закарпаття міста відігравали незначну роль [5].

І. Шульга зосереджує увагу на тому, що в період роз-
витку капіталістичних відносин в Англії, Франції, Німеч-
чині концентрація цього процесу посідала, мабуть, одне з 
останніх місць [8]. Завдяки цьому фактору міста Закарпат-
тя мало чим відрізнялися від сіл, і лише в 30-40-х рр. ХІХ 
століття починається деяка перебудова великих міст.
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У статті на основі порівняльного аналізу розглянуто основні теоретичні поняття, висунуті вченими-соціологами, засновниками теорії 
еліт Г. Москою та В. Парето. Детально висвітлюються термінологічні проблеми «правлячого класу» Г. Моски та «еліти» В. Парето, а та-
кож досліджується проблема циркуляції еліт та оновлення правлячого класу. Зроблено відповідні узагальнення стосовно ідентичності та 
основних розбіжностей теорій еліт учених.

Ключові слова: еліта, теорія еліт, Г. Моска, В. Парето, циркуляція еліт, правлячий клас, залишки, деривації.

В статье путем сравнительного анализа рассмотрены основные теоретические понятия, выдвинутые учеными-социологами, основа-
телями теории элит Г. Моской и В. Парето. Детально освещаются терминологические проблемы «правящего класса» Г. Моски и «элиты» 
В. Парето, а также исследуется проблема циркуляции элит и обновления правящего класса. Делаются соответствующие обобщения 
относительно идентичности и основных расхождений в теории ученых.

Ключевые слова: элита, теория элит, Г. Моска, В. Парето, циркуляция элит, правящей класс, остатки, деривации.

The basic theoretical concepts of the comparative analysis which have been suggested by scientists-sociologists are considered in the 
article. G. Mosca and V. Pareto are considered to be founders of the theory of elite. The terminological problems of “ruling class” suggested by G. 
Mosca and “elite” initiated by V. Pareto are explained in details in the article. Also, the problem of circulation of elite and renovation of the ruling 
class is being investigated. The corresponding generalizations about the identity of scientists’ theories and their basic differences are being made.

Key words: elite, theory of elite, G. Mosca, V. Pareto, elite, circulation, ruling class, residues, derivations.

Постановка проблеми. Еліта являє собою багатопла-
нове, універсальне явище, присутнє у всіх сферах життя 
суспільства та на всіх його рівнях. Кожна історична епоха 
наділяє еліту особливими характеристиками.

Історія розвитку людської цивілізації доводить рушій-
ну силу еліти як кращих представників суспільства. Про-
блеми формування та розвитку еліт турбує людство вже не 
одну тисячу років. Їй присвячували свої праці Конфуцій, 
Платон, Арістотель, Н. Макіавеллі, Ф. Ніцше та інші.

Ідеї Г. Моски та В. Парето є актуальним напрямом до-
слідження в соціології, політології, філософії та політико-
правових  ученнях,  а  теорія  еліт  –  у  теоретико-правовій 
науці.

Слово «еліта» походить від латинського «eligere», по-
тім  трансформувалося у французьке  слово «élite» –  кра-
щий,  добірний,  вибраний.  Це  слово  використовували  в 
генетиці  та  насінництві  для  позначення  кращих  сортів 
рослинництва. Починаючи з ХVІІ ст. його застосовували 
для позначення товарів найвищої якості, а з ХІХ ст. – щодо 
«обраних людей», насамперед вищої знаті. Саме з фран-
цузької мови це поняття згодом поширилося в інші мови, а 
далі в політичну науку та суспільно-політичне життя.

Однак  слід  зауважити, щодо до  кінця ХІХ  ст.  термін 
«еліта» широко  не  використовувався  в  європейській  по-
літичній,  суспільній  чи  науковій  літературі.  До  Великої 
Британії, США він проникнув завдяки соціологічній тео-
рії еліт В. Парето. Отже, тільки з 30-х рр. ХХ ст. можна го-
ворити про початок широкого використання слова «еліта», 
започаткованого В. Парето [1, с. 42].

Метою статті є розкриття сутності поняття «еліта» та 
здійснення порівняльного  аналізу  теорії  еліт  італійських 
соціологів Г. Моски та В. Парето, визначення спільного та 
відмінного в цих теоріях.

Стан дослідження. На підставі їхніх праць розроблені 
численні теорії, основою яких є пошук оптимального ва-
ріанта форми лідерства під час політичного режиму. Учен-
ня Г. Моски та В. Парето піддавалося детальному аналі-
зу  вітчизняних  та  зарубіжних  учених,  а  саме:  Р.  Арона,  
Г.К. Ашина, І.І. Григорчака, Ф.М. Кирилюка, Т.Н. Самсо-
новою та інших.

Виклад основного матеріалу. Визнаними  засновни-
ками  елітологіі  та  її  «патріархами»  є  італійські  соціоло-
ги  Г. Моска  та В. Парето. Обидва  автори  започаткували 
новий підхід  у  соціальній науці. Теорія  еліт  ґрунтується 
на ідеї нездатності широких мас населення до управління 
державою.

Італійські  вчені  заклали  фундамент  теорії  еліт  у  її 
класичному розумінні, що дало можливість розвивати та 
переосмислювали окремі положення, але фундаментальні 
підстави  залишалися  непорушними.  Саме  вони  зробили 
еліту  предметом  свого  дослідження,  спробували  дати  їй 
дефініцію, розкрити її структуру, закони її функціонуван-
ня,  роль  еліт  у  соціальній  і  політичній  системі,  мобіль-
ність  в  еліту  представників  інших  страт  суспільства,  за-
кономірності зміни еліт. 

Поняття «еліта» має багато трактувань. Згідно визна-
ченням В. Парето еліта – це особи, що отримали найви-
щий індекс у сфері своєї діяльності. Г. Моска вважає, що 
еліта – найактивніші в політичних відносинах люди, орі-
єнтовані на владу, – організована меншість суспільства. 

Протягом усього життя між Г. Москою й В. Парето та 
їх  послідовниками  тривали  суперечки  стосовно  пріори-
тетності їхнього вчення. Французький дослідник Р. Арон 
виклав суть цієї суперечки таким чином: «Чи використо-
вував В. Парето ідеї Г. Моски більшою мірою, ніж вимага-
ла пристойність, посилаючись на нього трохи менше, ніж 
вимагала справедливість» [2, с. 474].

В.  Парето  став  знаменитим,  користувався  європей-
ською  популярністю  як  економіст,  статистик,  соціолог 
задовго  до  того,  як  набув  популярності  Г. Моска. Проте 
цілісну концепцію правлячого класу, його ролі в соціаль-
но-політичному  процесі  вперше  висунув  саме  Г. Моска. 
Отримавши  юридичну  освіту,  деякий  час  займався  ви-
кладацькою роботою,  а  в  подальшому  знайшов  своє  по-
кликання в політичній сфері. У різний час був депутатом 
парламенту,  членом  кабінету  міністрів,  сенатором.  Така 
різностороння робота дала йому змогу спостерігати еліту 
в різних сферах діяльності та можливість розробити свою 
концепцію правлячого класу. Пізніше Г. Моска звинувачу-
вав В. Парето (не без деяких підстав) у приниженні його 
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заслуг  у  розробці  теорії  політичної  еліти,  нарікав  на  те, 
що  той  не  посилався  належним  чином  на  його  роботи, 
які знав і значною мірою використав. У будь-якому разі й  
Г. Моска, і В. Парето висловили низку схожих ідей. Кон-
цепція правлячого класу як суб’єкта політичного процесу 
була сформульована Г. Моска в книзі «Елементи політич-
ної науки», що вийшла в 1896 р. та одержала широку по-
пулярність  після  другого  переробленого  та  розширеного 
видання  в  1923  р.  Однак  особливо  зросла  популярність  
Г. Моски після перекладу його  книги  «Правлячий  клас» 
англійською мовою та видання її в США. Зазначена книга 
є класикою елітології [3, с. 74].

Вихідний пункт його концепції правлячого класу – по-
діл суспільства на меншість, яка править (еліту), і політич-
но залежну більшість (масу), якою управляють. 

Учений визначав еліту як людей, які посідають висо-
ке становище відповідно до ступеню свого впливу й по-
літичної  та  соціальної могутності.  Розглядаючи питання 
соціальної нерівності,  у праці  «Елементи політичної на-
уки» Г. Моска вперше вказує на загальну для всіх соціаль-
них систем рису – наявність певного прошарку людей, які 
здійснюють панування над  іншими: «Неминуче, що там, 
де є люди, буде й суспільство, а там, де є суспільство, буде 
також і держава, тобто правляча меншість і керована нею 
більшість...» [4, с. 138].

Поняттю «еліта» Г. Моска віддавав перевагу термінам 
«правлячий  клас»  і  «політичний  клас»,  використовуючи 
їх як синоніми. Згодом ним було внесено корективи й він 
став розглядати політичний клас базовим поняттям щодо 
правлячого класу.

Учений вважав, що головною характерною рисою елі-
ти є здатність керувати, а для цього її представники пови-
нні володіти відповідними якостями.

Ось як формулює Г. Моска своє кредо: «У всіх суспіль-
ствах (починаючи від малорозвинутих або які ледве дося-
гли цивілізації до найбільш розвинутих і могутніх) існує 
два класи людей – клас правлячих і клас керованих. Пер-
ший клас, завжди менш чисельний, виконує всі політичні 
функції, монополізує владу, тоді як інший, більш чисель-
ний  клас,  керується  та  контролюється першим,  причому 
таким  способом,  який  забезпечує  функціонування  полі-
тичного організму. ˂...˃ У реальному житті ми всі визна-
ємо існування цього правлячого (чи політичного) класу» 
[5, с. 118].

Зазначену цитату наводить більшість дослідників елі-
таризму як «класичну» формулу основ теорії політичної 
еліти. 

У своїх працях Г. Моска виділив три основні способи 
здобуття влади політичним класом: спадковість, вибори та 
кооптація (включення в органи влади нових політиків без 
проведення виборів). Вони повинні відповідати двом ви-
могам організації правлячого класу: автократичній (вищі 
функціонери підбирають собі заміну з нижчих і таким чи-
ном влада переходить зверху вниз) і ліберальній (керовані 
делегують своїх представників на вищі посади функціоне-
рів). Цим принципам відповідають чотири типи держав-
ного устрою:

– для аристократичного – аристократично-автократич-
ний  (влада  успадковується)  й  автократично-ліберальний 
(відносно  великий  корпус  виборців  і  політичний  клас  є 
одним і тим же);

– для ліберального (демократичного) – демократично-
автократичний  (влада  зберігає  автократичний  характер, 
хоча правлячий клас формується в процесі виборів) і де-
мократично-ліберальний  (корпус  виборців  численніший, 
ніж політичний клас, тобто поза правлячим класом існує 
опозиція, яка має досить широку електоральну базу). За-
галом демократичний правлячий клас значно більше, ніж 
будь-хто інший, здатний до різноманітних інновацій, спря-
мованих на модернізацію політичної системи. Періодично 
до влади приходять правлячі класи, організовані на різних 

принципах  (циркуляція  еліт  у  В.  Парето).  Перспективні 
зміни  політичного  класу  зменшують  небезпеку  перетво-
рення його на закриту касту, якій загрожує виродження, як 
це сталося з аристократією Давнього Риму, правителями 
середньовічної Венеціанської республіки [6, с. 392].

Ось  як  про  це  зазначено  в  праці  «Правлячий  клас»: 
«Правлячі  класи  занепадають,  якщо  перестають  удоско-
налювати  ті  здібності,  за  допомогою  яких  прийшли  до 
влади, коли не можуть більше виконувати звичні для них 
соціальні функції, а їх таланти та служба втрачають у сус-
пільстві  свою  значимість.  Так,  римська  аристократія  зі-
йшла нанівець, коли перестала бути єдиним джерелом по-
повнення числа офіцерів високого рангу, посадових осіб, 
губернаторів провінцій. Саме так венеціанська знать зане-
пала, коли її представники перестали командувати галера-
ми та проводити в морі більшу частину життя, торгуючи й 
воюючи» [7, с. 195].

Г. Моска ставив під сумнів  сам термін «демократія», 
вважаючи її камуфляжем тієї ж влади меншини, плутокра-
тичною демократією, визнаючи, що саме в спростуванні 
демократичної теорії «полягає в основному завдання цієї 
його роботи». Він пов’язує свободу людства не з демокра-
тією, а з компетентною правлячою елітою.

Правляча меншість, згідно з Г. Москою, завжди більш-
менш консолідується, має тенденцію перетворитися в за-
критий клас. «Усі правлячі класи прагнуть стати спадкови-
ми, якщо не за законом, то фактично» [ 7, с. 196]. 

У  цій  фразі  –  велика  частка  істини,  що  відноситься 
до еліт різних політичних систем: від східної деспотії до 
партноменклатури «реального соціалізму». Однак Г. Мос-
ка  справедливо  відзначає  тенденцію  переходу  від  більш 
закритих  правлячих  класів  до  менш  закритих,  від  спад-
кових привілейованих каст, де правлячий клас явно обме-
жений числом сімейств і народження є єдиним критерієм 
приналежності до нього, до більш відкритого суспільству, 
де,  зокрема,  освіта  відкриває  шлях  до  урядових  постів. 
Однак  і  тут панівний клас  виявляє  тенденцію монополі-
зувати навчання. 

Для Г. Моски збільшення кількості нових людей в еліті –  
запорука здоров’я суспільства. Проте вчений зазначає, що 
це тільки за умови переважання стабілізуючої суспільно-
консервативної тенденції збереження наступності та онов-
лення еліт за рахунок кращих вихідців із мас [3, с. 77]. 

Таким  чином,  ми  вбачаємо,  Г. Моска  надає  перевагу 
концепції трансформації перед зміною еліт.

Проаналізувавши теорію еліт Г. Моски, можна зазна-
чити, що фундаментом  суспільного  розвитку  він  вважав 
не економіку, а політику.

Концепція  політичного  класу  Г.  Моски  піддавалася 
критиці  за  деяку  абсолютизацію  політичного  фактора  в 
соціальному  структуруванні  суспільства  за  недооцінку 
ролі економіки, що робить неправомірним такий підхід до 
сучасного суспільства [8, с. 186]. 

Однак цікавим є те, що ця теорія знайшла своє неспо-
діване підтвердження в тоталітарних державах через про-
цес набуття політикою переважаючої ролі над економікою 
й  іншими  сферами  суспільства  в  особі  номенклатурної 
бюрократії. Зміст поняття «політична еліта» в концепту-
альному  підході  Г.  Моски  сучасними  дослідниками  ви-
значається як позиційний (структурний, організаційний), 
у рамках якого належність чи неналежність  індивіда або 
групи до еліти визначається за їх станом в офіційній соці-
ально-політичній структурі суспільства за наявності осо-
бливих соціальних якостей [ 9, с. 311].

Завершуючи короткий огляд поглядів Г. Моски, відзна-
чимо, що для нього правління еліти – ідея, за допомогою 
якої правляча меншість прагне виправдати свою владу та 
намагається переконати більшість у її легітимності.

Отже,  головною  заслугою  Г.  Моски  було  виділення 
еліти як спеціального об’єкта дослідження, її структури, а 
також законів її циркуляції.
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Другим засновником елітології вважається В. Парето –  
італійський  економіст  і  соціолог,  який  сприяв широкому 
проникненню в соціологію математичних та статистичних 
методів дослідження.

Він  отримав  вищу  інженерну  освіту,  брав  активну 
участь у політичній боротьбі. Критика ним влади спричи-
нила переслідування та він був змушений залишити Італію 
й поселитися в Швейцарії, у своєму маєтку на березі Же-
невського озера. Вів  замкнутий спосіб життя, ні  з ким не 
спілкувався, повністю посвятив своє життя літературній ді-
яльності, писав роботи з проблем влади, держави та права.

В. Парето сформулював більш чітку, з введенням но-
вих  понять  теорію  еліт,  де  запропонував  виділити  клас 
людей, які мають найвищі показники у своїй сфері діяль-
ності, і цьому класу дати назву «еліта». Як бачимо, він у 
поняття «еліта» вкладав інший зміст, ніж Г. Моска.

Учений запропонував статистичний метод для виявлен-
ня того, хто може бути віднесений до еліти: «Припустимо, 
що у всіх областях людської діяльності індивіду дається ін-
декс, що  є ніби оцінкою його  здібностей, подібно до  того, 
як ставлять оцінки на  іспитах  із різних предметів у школі. 
Дамо, наприклад, тому, хто є кращим спеціалістом, індекс 10, 
а тому, хто немає жодного клієнта, – індекс 1, кретину можна 
поставити 0. Тому, хто зумів заробити мільйони (неважливо, 
чесним або безчесним шляхом), ми поставимо 10; людині, 
що заробляє тисячі лір, – 6 балів, тому, хто ледве не помирає 
з голоду, – 1, а тим, хто знаходиться в будинку для бідних, – 0. 
Сукупність людей, кожен із яких отримав у своїй сфері діяль-
ності найвищу оцінку, назвемо елітою» [10, с. 308].

Як зазначає Г.К. Ашин, у теорії В. Парето завжди існує 
ієрархізація, відповідно, може бути еліта жебраків, бомжів 
тощо [11, с. 128].

Термін «еліта» В. Парето вживає як синонім термінів 
«правлячий клас», «аристократія» або «вищий прошарок 
суспільства». Він поділяв еліту на тих, «хто безпосеред-
ньо  чи  побіжно  відіграє  помітну  роль  в  управлінні  сус-
пільством і складає правлячу еліту, та іншу частину цього 
класу, який утворює неуправлінську еліту» [2, с. 455]. 

Останню  він  розглядає  як  контреліту,  що  має  харак-
терні для еліти якості, але не має доступу до керівництва 
через свій соціальний (природжений) статус та через різ-
номанітні бар’єри, що існують у суспільстві стосовно його 
нижчих верств, але має велике прагнення «замінити» ке-
руючу еліту собою. 

Його теорія  ґрунтується на остаточному визнанні со-
ціальної  стратифікації  –  розподілі  суспільства  на  великі 
групи людей: нижчу страту (нееліту) та вищу страту (елі-
ту), яка поділяється на 2 частини: правлячу й неправлячу. 
У  нижній  страті  такий  поділ  вважається  невиправданим 
[10, с. 309].

Таким чином, фундаментальна розбіжність у В. Паре-
то виглядає як розбіжність між елітою та масою. 

В. Парето займався проблемою тлумачення логічного 
й  нелогічного  вчинку,  поведінки  в  широкому  розумінні. 
Почуття й  афекти В. Парето  відніс  до  особливої  катего-
рії  компонентів  у  людській  поведінці.  Назвав  їх  термі-
ном «резідуа»  (буквально – «залишки»,  тобто  те, що  за-
лишається, випадає в осадок). На відміну від почуттів й 
афектів,  розумові побудови,  тобто аргументи та  системи 
виправдання, а також ідеології, за допомогою яких люди 
звичайно маскують свої пристрасті й тим самим додають 
своїм вчинкам чи висловлюванням вигляду обміркованих, 
В. Парето йменує «дериватами» («похідні»).

Базуючись на теорії деривацій та резидуїв учений виді-
ляє базові типи еліти, адже кожна еліта, на його думку, має 
свій стиль панування.  Інстинкт комбінацій зумовлює ви-
користання  насамперед  переконань,  компромісів,  інтриг, 
обманів. Це і є тип еліти «лисиці». Еліті, де панівними є 
резидуї  «постійних  агрегатів»,  притаманний  авторитар-
ний стиль, насильство. Вони становлять тип еліти «левів» 
(використана термінологія Н. Макіавеллі). 

Стабільна політична система характеризується перева-
жанням еліти «левів». Навпаки, нестійкість стану політич-
ної системи вимагає прагматично мислячих енергійних ді-
ячів, новаторів, комбінаторів. Кожній еліті властивий один 
із двох основних методів управління: еліті «лисиць» – ма-
ніпулятивний, що включає компроміси, соціальну демаго-
гію, а еліті «левів» – метод грубого придушення [3, с. 82]. 

Отже, за теорією В. Парето згода й сила є інструмен-
том правління протягом усієї історії.

Для пояснення соціальної динаміки В. Парето форму-
лює свою відому теорію «циркуляції еліт»: соціальна сис-
тема  прагне  до  рівноваги  й  під  час  виходу  її  з  рівноваги 
із часом повертається до неї; процес коливання системи й 
приходу  її  до  «нормального  стану»  рівноваги  утворюють 
соціальний цикл; цикл залежить від характеру циркуляції 
еліт. Соціолог прагне представити історичний процес у ви-
гляді вічної циркуляції основних типів еліт. Схема цієї цир-
куляції має мало спільного з історичним підходом до сус-
пільного розвитку, досить спекулятивна у своїх претензіях 
на універсальність: «Еліти виникають із нижчих шарів сус-
пільства й у ході боротьби піднімаються у вищі, там розкві-
тають  і  зрештою вироджуються, знищуються й зникають. 
˂...˃ Цей кругообіг еліт є універсальним законом історії». 

Історія для В. Парето – це  історія наступності приві-
лейованих  меншостей,  які  формуються,  борються,  до-
сягають  влади,  насолоджуються  владою,  занепадають, 
замінюються  іншими  привілейованими  меншостями»  
[12, с. 59]. І Г. Моска, і В. Парето справедливо вважають, 
що високий ступінь  закритості  еліт уповільнює  історич-
ний процес, якщо еліта є закритою – це правильний шлях 
до її деградації, як і деградації суспільства в цілому. Адже 
в неелітних стратах суспільства накопичується все більша 
кількість людей, здатних до управління суспільством, і, не 
маючи можливості виходу в еліту, можливості реалізації 
своїх творчих потенціалів, вони перетворюються в контр-
еліту, що перевершує за своїми якостями стару еліту.

На думку В. Парето, панівна еліта ніколи не віддасть 
владу добровільно. Отже, «циркуляція» еліт відбувається 
зазвичай насильницьким шляхом, через перевороти та ре-
волюції, що загалом корисно для суспільства, оскільки з 
припиненням циркуляції відбувається занепад усієї нації.

Погляди щодо ставлення до демократії у В. Парето та 
Г. Моски співпадають. В. Парето теж ставився до демокра-
тичних  режимів  із  недовірою  та  скептицизмом,  називав 
плутодемократичними, вважаючи їх владою еліти «лисів».

Висновки. Отже, розглянувши теорію еліт, можна дати 
таке визначення: теорія еліти – це сукупність соціально-
політичних  концепцій,  які  стверджують,  що  необхідни-
ми складовими будь-якої соціальної структури є найвищі 
привілейовані верстви, правляча меншість, що панує над 
іншим населенням.

У результаті аналізу концепцій еліт Г. Моски та В Па-
рето можна визначити спільні та відмінні риси. Порівню-
ючи їхні погляди, ми переконалися в тому, що вони досить 
близькі.

Італійські вчені заклали фундамент теорії еліт у її кла-
сичному  розумінні,  зробили  еліту  предметом  свого  до-
слідження.  Їх внесок у  сучасну політико-правову теорію 
пов’язаний із тим, що вони виокремили об’єкт і предмет 
науки,  систематизували  накопичені  знання  про  правлячі 
меншини,  спробували  сформулювати  закони  структури, 
функціонування, розвитку та зміни еліт. Соціологи визна-
вали елітарність будь-якого суспільства та його поділ на 
привілейовану правлячу меншість  та пасивну більшість. 
Розвиток суспільства обидва соціолога пов’язують не з де-
мократією, а з компетентною правлячою елітою.

Поряд  зі  схожістю  основних  положень  В.  Парето  та  
Г. Моски можна відзначити і їх відмінності. В. Парето роз-
глядав теорію еліт із точки зору соціології з використанням 
математичних  та  статистичних  методів  дослідження.  Він 
ввів у науковий обіг поняття «еліта» та «циркуляція еліт».
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Проте  цілісну  концепцію  правлячого  класу,  його  ролі 
в  соціально-політичному процесі  вперше висунув  саме Г. 
Моска, який замість слова «еліта» вживав поняття «правля-
чий клас». Для Г. Моски еліта – політичний клас, у В. Па-
рето розуміння еліти ширше, воно більш антропологічно.

Якщо В. Парето робив наголос на заміні одного типу 
еліт іншим, то Г. Моска підкреслював поступове проник-
нення в еліту «кращих» представників маси, тобто йому 
була ближча концепція трансформації, а не зміни еліт.

Якщо Г. Моска абсолютизує дію політичного чинника, 
то В. Парето  пояснює  динаміку  еліт  багато  в  чому  пси-
хологічно: еліта панує над масою, насаджуючи політичну 

міфологію,  сама  ж  вона  знаходиться  над  повсякденною 
свідомістю. 

Отже, заслуга засновників елітології безперечна: у ре-
зультаті узагальнення та систематизації наявних знань про 
еліту, вони заклали основи елітології як науки, що займа-
ється явищем еліти в комплексі.

На нашу думку,  у  концепціях Г. Моски  та В. Парето 
висловлені основні ідеї, які дали поштовх та стали переду-
мовою розвитку нових теорій елітарної тематики, а саме: 
концепції «залізного закону олігархії» Р. Міхельса; теорії 
«зацікавлених  груп»  А.  Бентлі,  теорії  про  технократію  
Д. Бернхема тощо. 
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РОЗУМІННЯ РОЛІ СУДУ ТА ПРАВОСУДДЯ В ПУБЛІЦиСТиЧНІЙ СПАДЩиНІ  
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аспірант кафедри історії та теорії держави і права

Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Статтю присвячено дослідженню проблеми розуміння ролі суду й правосуддя, функцій і завдань судової влади в суспільстві та 
державі в мемуарно-публіцистичному спадку В.К. Винниченка. У зв’язку із цим проводиться аналіз праць діяча з позицій їх політико-
правового значення для дослідження проблематики діяльності незалежного та справедливого суду. Сформульовано аргументовану іс-
торико-правову позицію щодо цінності суду як справедливого й неупередженого регулятора суспільних відносин згідно з теорією В.К. Ви-
нниченка, а також наведено основні причини, які унеможливлюють реальне втілення викладених теоретичних постулатів у взаємозв’язку 
із сьогоденням.

Ключові слова: роль суду, правосуддя, функції суду, політико-правова думка, публіцистична спадщина, довіра до суду.

Статья посвящена исследованию проблемы представления роли суда и правосудия, функций и задач судебной власти в обществе 
и государстве в мемуарно-публицистическом наследии В.К. Винниченко. В связи с этим проводится анализ работ деятеля с позиций их 
политико-правового значения для исследования проблематики деятельности независимого и справедливого суда. Сформулированы 
аргументированная историко-правовая позиция относительно ценности суда как справедливого и беспристрастного регулято-
ра общественных отношений согласно теории В.К. Винниченко, а также основные причины невозможности реального воплощения 
изложенных теоретических постулатов во взаимосвязи с современностью.

Ключевые слова: роль суда, правосудие, функции суда, политико-правовая мыль, публицистическое наследие, доверие к суду.

The article investigates the problem of identifying the role of courts and justice, functions and tasks of the judiciary in society and state in 
memoirs and journalistic heritage of V.K. Vynnychenko. In this regard, the article analyzes the works of activist in terms of their political and legal 
significance for the study of problems of independent and fair justice. It is formulated reasoned historical and legal position of the value judiciary 
as fair and impartial regulator of public relations in the theory of V.K. Vynnychenko, and basic reasons that make actual implementation set 
theoretical postulates impossible in conjunction with the present.

Key words: role of judiciary, justice, court functions, political and legal thought, publicist heritage, trust to judiciary.
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Постановка проблеми. У  демократичному  суспіль-
стві  судам  відводяться  особливі  роль  і  функції  у  сфері 
встановлення й підтримки принципу верховенства права 
та відновлення законних прав та інтересів у разі їх пору-
шення.  У  недемократичному  суспільстві  важливість  на-
ведених  обставин  нівелюється,  а  суд  трансформується  в 
інструмент у руках авторитарної політичної волі, цілком 
залежить  від  політичних  рішень,  зазнає  утисків  із  боку 
інших  гілок  влади.  Зі  здобуттям Україною  незалежності 
суспільство почало гостро відчувати наслідки радянського 
минулого держави, у тому числі у формі спотворювання 
розуміння ролі й функцій судових органів протягом три-
валого  історичного  періоду,  усвідомило  заангажованість 
офіційної радянської доктрини та необхідність проведен-
ня докорінних реформ у  системі  надання  адміністратив-
них послуг і здійснення правосуддя.

Феномен «ленінопаду» в сучасній українській історії у 
зв’язку з результатами останніх соціологічних досліджень 
громадської думки з приводу судової реформи, що прове-
дені в грудні 2014 р., дає підстави вважати, що суспільство 
має свідоме бажання звільнитися від стереотипів, створе-
них  у  процесі  становлення  радянської  влади  на  початку 
20-х рр. ХХ ст. та нав’язаних представниками радянського 
керівництва. Особливе місце в процесі такого переосмис-
лення  посідає  формування  уявлень  про  позитивну  роль 
суду та його демократичні функції. Практичне  завдання, 
яке нині постає перед державою, полягає у встановленні 
нового розуміння місії суду, підвищенні довіри до нього, 
забезпеченні відкритості й підзвітності суспільству. Ці та 
інші виклики закріплено сьогодні на рівні Стратегії розви-
тку судової влади на 2015–2020 рр. Вони ж лягли в основу 
судової  реформи,  що  впроваджується  державою  за  під-
тримки міжнародної спільноти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під час до-
тримання курсу на встановлення ролі суду як незалежно-
го  інституту демократичної держави, підвищення довіри 
до судової влади й комунікації з громадськістю історичні 
передумови  формування  проблеми  розуміння  ролі  суду 
в 1920–1930-х рр. та  їх переосмислення мають неабияке 
значення. У зв’язку із цим важливим є дослідження теоре-
тичної спадщини учасників національно-визвольних зма-
гань, яким,  зокрема, є В.К. Винниченко  (1880–1951 рр.).  
Його  багатогранна  творчість  досліджувалась  науковця-
ми різної  спрямованості  з  20-х  рр. ХХ  ст.  донині. Полі-
тико-правові  погляди  В.К.  Винниченка  розглядаються  
О.Л.  Копиленко  [1],  Л.О.  Лозинською  [2],  О.І.  Салтов-
ським  [3],  А.Й.  Присяжнюком  [4],  С.Г.  Благовісним  [5], 
І.М. Луцьким  [6]  у  контексті  вивчення державотворення 
доби Української революції, діяльності Центральної Ради 
та  Української  Народної  Республіки.  Крім  того,  оформ-
лення  комплексного  дослідження  політичних  поглядів 
В.К. Винниченка здійснюється в роботах В.Ф. Солдатенка 
[7]. Характеристика публіцистики В.К. Винниченка також 
проводиться О.В. Богуславським [8] у межах дослідження 
особливостей  формування  політичної  думки  української 
міжвоєнної еміграції.

Постановка завдання. Незважаючи  на  розкриття  в 
науці  різних  аспектів  діяльності  В.К.  Винниченка,  його 
уявленням про роль суду й правосуддя, функції й завдан-
ня  судової  влади  в  суспільстві  та  державі, що містяться 
в мемуарно-публіцистичному спадку діяча, приділено не-
багато уваги. Дослідження означених проблем становить 
мету публікації.

Для  досягнення  поставленої  мети  слід  виконати  такі 
завдання: проаналізувати праці В.К. Винниченка з позицій 
їх політико-правового значення для дослідження пробле-
матики діяльності незалежного й справедливого суду; ви-
явити формулювання цілей і функцій судових органів, їх 
роль у суспільному й державному житті; окреслити осно-
вні  причини,  що  зумовлювали  неможливість  реального 
втілення викладеного розуміння діяльності судової влади, 

у зв’язку із чим провести паралелі з викликами сьогоден-
ня;  встановити  необхідний  рівень  участі  суспільства  в 
процесі становлення уявлень про роль судової діяльності, 
ефективного здійснення правосуддя в державі.

Виклад основного матеріалу. Значення  діяльності 
В.К. Винниченка  в  суспільно-політичних процесах  доби 
Української революції важко переоцінити. У сучасній на-
уковій думці він безумовно визнається одним із найпоміт-
ніших і найавторитетніших політиків УНР та Директорії. 
Неможливо не звернути увагу також на продовження його 
політичної діяльності під час перебування в еміграції. Ви-
їхавши з України, В.К. Винниченко – палкий державник, 
відданий соціаліст, а тепер ще й запеклий ворог більшо-
визму – відразу на сторінках органу ЗГ УКП «Нова доба» 
кинувся в боротьбу з «совдепією», яку він називав «радян-
ський режим» [9, c. 11]. Як відомо, саме після цієї діяль-
ності ухвалою V Всеукраїнського з’їзду рад у Харкові 25 
лютого – 3 березня 1921 р. його визнано «поза законом» 
та оголошено «ворогом народу» [10, c. 94], унаслідок чого 
від нього відрікаються  також деякі  осередки української 
еміграції.

Проте  навіть  за  таких  обставин  В.К.  Винниченко  не 
відмовляється  від  продовження  політичної  діяльності. 
Неперервані  контакти  з  М.Ю.  Шаповалом  дають  добрі 
наслідки. З 1923 р. за їх спільною редакцією починає ви-
ходити  в  Празі  суспільно-літературний  місячник  «Нова 
Україна»  [11,  с.  14].  Згодом, у 1925 р., В.К. Винниченко 
домагається  утворення  Українського  революційно-демо-
кратичного  національного  союзу,  підтримує  контакти  з 
емігрантськими осередками різних національностей. Од-
нак  після  очевидного  провалу  цієї  політичної  акції  він 
звертається до літературної діяльності.

Незважаючи на те, що сам В.К. Винниченко позиціо-
нує себе більше літератором, ніж соціалістичним політич-
ним  діячем,  політико-правового  забарвлення  набувають 
його  праці  «Відродження нації»  (1920  р.),  «Не  у  всьому 
чесні ми з собою» (1920 р.), «Лист до українських робіт-
ників і селян» (1920 р.), «О «классовом» суде русских ком-
мунистов» (1922 р.), «Сонячна машина» (1922–1924 рр.), 
«Поворот  на  Україну»  (1926  р.),  «Перед  новим  етапом. 
Наші  позиції»  (1938  р.),  «Демісія  сталінізма»  (1947  р.), 
«Заповіт борцям за визволення» (1949 р.) тощо.

Звичайно, В.К. Винниченка не можна вважати ідеоло-
гом реформування судової влади й судоустрою в практич-
ному розумінні. Його життєвий шлях не містить відомос-
тей про роботу в таких органах. Водночас підтвердження 
діяльності у сфері державотворення не спростовні. У цьо-
му аспекті теоретичне розуміння В.К. Винниченком ролі 
суду  як  органу,  що  покликаний  незалежно  реалізувати 
судову  владу  й  забезпечувати  стан  правосуддя,  чітко  ві-
дображене в текстах усіх чотирьох універсалів. Зокрема, 
нормами IV Універсалу передбачалось, що суд в Україні 
повинен  бути  справедливим,  відповідати  духу  народу,  а 
Генеральному секретарству судових справ приписувалось 
зробити всі заходи, упорядкувати судівництво та узгодити 
його з правовими поняттями народу.

Теоретичні  роздуми  щодо  осмислення  ролі  судових 
органів та установ у суспільному й державному житті, їх 
цілей і функцій знаходимо також під час дослідження ме-
муарно-публіцистичної  спадщини  вченого.  Його  відому 
тритомну працю «Відродження нації» написано й видано 
в період  тимчасової  еміграції. У ній  здійснюється  комп-
лексна  переоцінка  політико-правових  процесів  періоду 
національно-визвольних змагань за незалежність україн-
ського народу. Робота сповнена роздумами над втрачени-
ми можливостями української демократії та містить вка-
зівки на причини основних її помилок і невдач.

Примітно,  що  положення  суду  визначається  в  ній  у 
межах дослідження демократичного ладу під час оцінки 
організації  юридично-правової  влади  доби  Центральної 
Ради.  Формальність  такої  демократії  різко  критикується 
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В.К.  Винниченком:  «Дійсно,  на  українському  прикладі 
можна  найкраще  переконатися,  що  так  звана  «демокра-
тія»,  демократія  сучасності,  є  тільки  замасковане  пану-
вання буржуазії, що демократичний лад не порушує основ 
капіталістичного ладу» [12, c. 110]. У цій же праці знахо-
димо незадоволеність результатами практичного втілення 
в життя теоретичних ідей розуміння ролі суду, нереалізо-
ваність уявлень про його завдання й функції: «А суд? Хіба 
ми торкнулись суті цього сторожового пса буржуазії? Хіба 
ми  задумались  над  тим,  що  всякий  суд  у  буржуазному 
громадянстві є не орган справедливости, а орган охорони 
всіх привілеїв і способів грабування пануючих клас? Що 
весь він з усією сучасною системою права є фіксація  іс-
нуючого стану соціальних відносин і що його завданням 
є усіма способами (штрафом, арештом, тюрмою, карою на 
смерть) берегти цей стан. Чи ми ж таке завдання одняли в 
«нашого» суду? Чи ми ж його, дійсно, принатурили до по-
треб та інтересів працюючих, як то обіцяли в Універсалі? 
Чи посміли ми, як то зробили большевики, викинути в по-
мийницю історії весь «свод действующих законов» цариз-
му й пануючих кляс і замінити його одвертим, народним 
судом? Та Боже борони. Усі «действующие» закони лиши-
лись  у  повній  їх  силі,  усі  апарати  охорони  буржуазного 
ладу ми й нігтем не чіпнули. Уся наша «революція» була 
в тому, що ми неукраїнців заміняли українцями й звеліли 
прикладати ті закони «іменем Української Народної Рес-
публіки» [13, с. 112–113].

Аналіз  наведеного  уривку  дає  підстави  вважати,  що 
цілі діяльності суду, на думку В.К. Винниченка, полягали 
в задоволенні потреб та інтересів громадськості в частині 
забезпечення справедливості, а основні завдання – у вста-
новленні  розуміння  судів  як  незалежних  і  гідних  довіри 
регуляторів  суспільних  відносин.  Неможливість  реаль-
ного  втілення  викладеного  розуміння  діяльності  судової 
влади  історично  зумовлювалася  низкою  об’єктивних  і 
суб’єктивних  факторів.  Проте,  на  переконання  В.К.  Ви-
нниченка,  основна  причина полягала  в  такому:  «Україн-
ська  демократія  не  зрозуміла  дійсної  суті  прихильності 
українських широких мас до своєї влади.  І це непорозу-
міння було одною з причин тих помилок і невдач, які так 
щедро посипались далі на голову молодої української дер-
жавності» [14, с. 87].

Варто сказати також про значну увагу, яка в зазначеній 
праці приділяється суспільній свідомості. В.К. Винничен-
ко вказує на поразку соціал-демократії в національно-ви-
звольній боротьбі внаслідок неможливості втримання до-
віри суспільства, акцентує на стратегії перемоги у владній 
боротьбі більшовиків саме у зв’язку з тим, що останні ді-
яли в інтересах мас. Або принаймні декларували свої дії 
як такі. Учений переконує читача, що маси вірили соціа-
лістам, а та влада, яка називала себе соціал-демократич-
ною, своєю політикою доводила, що вона такою не була: 
«Ми  знали  тільки  одну  державу  –  буржуазну,  сучасну,  з 
усіма  її  усталеними органами й  апаратами. Ми вірили в 
її  вічність,  непохитність,  незмінність.  Ми  знали,  що  ці 
державні органи й апарати були найкращими засобами на-
шого національного поневолення. Ми знали, що для того, 
щоб визволення наше було повне, ми повинні захопити ці 
апарати влади, зробити їх своїми, себто здобути свою, на-
ціональну державність» [15, с. 108].

Аналогічні позиції він висловлює після невдалих пе-
реговорів у Москві влітку 1920 р. В.К. Винниченко оста-
точно розчаровується в успішності й перспективності ра-
дянської політики державотворення, засуджує нехтування 
націоналістичними  інтересами  українців,  хоча  не  зріка-
ється  соціалістичних поглядів. Перша негативна  реакція 
вченого на дії радянської влади спонукає його до висно-
вку, що в більшовиків так само слово розходиться з ділом, 
«ніякої «перемоги» не було, ніякі помилки не визнано, усе 
це тільки слова, потрібні й ужиті для певної цілі й певного 
часу,  поза  словами ховається  все  те  саме, що  викликало 

недовір’я»  [16,  с.  60].  Побудову  державних  інститутів, 
серед яких з огляду на усвідомлення його першочергової 
важливості визнається також суд, він вбачає внаслідок ре-
волюції та без утиску національних інтересів і централіза-
ції, хоча наявність рівноправного союзу не виключається.

У листі  до українських робітників  і  селян  [17,  с.  64] 
В.К. Винниченко також пояснює, що політика централізму 
в державній діяльності глибоко суперечить програмі пар-
тії  й  тенденціям самої революції. Він  звертає увагу  гро-
мадськості на наявність декларативної та реальної політи-
ки більшовиків у всіх сферах суспільного життя. У більш 
пізніх працях у цьому контексті розглядається професій-
на  діяльність  радянського  юриста  та  державного  діяча  
А.Я. Вишинського (1883–1954 рр.), який не лише працю-
вав у сфері втілення судово-слідчої репресивної політики 
Й.В. Сталіна, а й теоретично обґрунтовував її.

Окремо  в  публіцистичній  спадщині  В.К.  Винниченка 
постає  критика  радянського  суду.  Зокрема,  у  неопубліко-
ваному листі «О «классовом» суде русских коммунистов» 
[18, с. 103–105] ідеться про умисне акцентування комуніс-
тами уваги на «класовості» радянського суду та засуджен-
ні такого підходу європейською соціалістичною пресою з 
позицій  відсутності  об’єктивності  й  справедливості.  При 
цьому В.К. Винниченко пояснює помилковість таких пере-
конань і зауважує, що в кожній класовій державі суд може 
бути лише класовим, адже в разі спору між представниками 
різних класів суд виявить необ’єктивність і стане на захист 
представника «свого» класу. Радянський же суд не визна-
ється  В.К.  Винниченком  ні  класовим,  ні  пролетарським, 
тобто таким, що обслуговує інтереси «панівного» класу, а 
в розумінні вченого – народу, мас, суспільства. Цей суд об-
слуговує інтереси «партії», яка вже перестала бути части-
ною народу, отримала владу над ним та реалізує цю владу 
безконтрольно й необмежено. Роль суду в радянському сус-
пільстві  визначається  тими політичними цілями й  рішен-
нями,  які  правляча  верхівка  ставить  перед  суспільством. 
Основними функціями  за  таких  обставин  є  політичні  пе-
реслідування супротивників чинного політичного режиму, 
або «диктатура пролетаріату», та їх покарання.

Варто відзначити, що деякі теоретичні постулати судо-
вої діяльності, які висував В.К. Винниченко в 1920–1930-
х  рр.,  актуалізуються  в  сучасних  умовах.  Так,  сьогодні 
набирає  популярності  положення,  що  суд  має  не  лише 
ефективно здійснювати правосуддя, а й демонструвати це. 
Довіра громадськості нині є неоціненним благом, яке важ-
ко здобути та важко втримати, хоча дуже легко втратити. 
Засобами  для  досягнення  наведених  викликів  вважаємо 
професійне судове адміністрування та управління судами.

Слід  зауважити,  що  з  прийняттям  у  2002  р.  Закону 
України  «Про  судоустрій»  у  суді  з’являється  посада  ке-
рівника  апарату  суду,  яка  наділяється  реальними  адмі-
ністративними  повноваженнями  з  прийняттям  Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» 2010 р. Посади 
прес-секретаря або спеціаліста з роботи з громадськістю 
введено  лише  в  2013  р.,  до  цього  моменту  суди  просто 
не мали «голосу». Однак формальна наявність цих посад 
не означає ефективне їх функціонування, що й становить 
реальну  практичну  проблему.  Так,  положення  типової 
посадової  інструкції керівника апарату не містить вимог 
щодо освіти у сфері державного управління. У свою чер-
гу це  вказує на подекуди недостатній рівень  адміністру-
вання в судах та нагальну необхідність його підвищення. 
А недостатній рівень  забезпечення оплати праці апарату 
суду досі не дозволяє ввести в штат більшості  судів по-
сади прес-секретарів. Рівень заробітної плати таких осіб 
не відповідає вимогам про наявність вищої освіти у сфері 
журналістики та обсягу посадових обов’язків, унаслідок 
чого  ця  посада  на  ринку  праці  не  є  конкурентоздатною, 
а на практиці посадові обов’язки покладаються на інших 
працівників, часто не компетентних і завантажених іншою 
роботою.
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Стратегія розвитку судової влади на 2015–2020 рр. вка-
зує,  що  судам  необхідно  спілкуватись  із  громадськістю, 
проводити  інформаційні  й  освітні  кампанії,  з  метою  ін-
формаційного захисту висвітлювати об’єктивну інформа-
цію про діяльність суду й суддів, бути чесними, а в разі ви-
явлення неправомірної поведінки притягувати винних до 
відповідальності,  забезпечуючи  принцип  справедливості 
й рівності перед законом, залучати спільноту до участі в 
проведенні  вказаних  дій.  Також  державна  політика  має 
спрямовуватися на популяризацію наведених заходів і за-
лучення громадськості до такої діяльності. Безпосередньо 
судам як представникам держави та частині суб’єктивного 
складу,  який  буде  таку  політику  здійснювати,  необхідно 
коментувати й пояснювати резонансні  судові рішення та 
причини  їх  прийняття.  Проблеми  практичної  діяльності 
органів  судової  влади  потрібно  виносити  на  обговорен-
ня суспільства через засоби масової інформації, причому 
саме з боку судів має йти ініціатива такого залучення.

Висновки.  Аналітичний  огляд  мемуарного  й  публі-
цистичного доробку В.К. Винниченка періоду тимчасової 
та  постійної  еміграції  дає  підстави  вважати, що  темати-
ка  суду й  судової  діяльності,  їх  ролі  та функцій  у житті 
суспільства й держави посідає окреме місце в його працях 
політико-правової спрямованості. При цьому дослідження 
згаданих державних інститутів відбувається на теоретич-
ному рівні в аспекті розвитку знань у сфері державотво-
рення.

Вказуючи у «Відродженні нації» на проблему нереалі-
зованості  теоретичних  ідей розуміння ролі  суду, уявлень 
про його завдання й функції під час національно-визволь-
них  змагань,  В.К.  Винниченко  підтримує  цю  позицію  й 
надалі, зокрема, у листі «Не у всьому чесні ми з собою», 
у якому знову наголошує на проблемі формальності демо-
кратичних перетворень і недосягненні завдань, що стави-
лись перед інститутами державної влади під час револю-
ції. У зв’язку із цим можна дійти висновку, які саме цілі й 
функції судових органів та яку роль у суспільному й дер-

жавному  житті  формулював  В.К.  Винниченко  на  теоре-
тичному рівні: необхідність у задоволенні потреб та інтер-
есів громадськості в частині забезпечення справедливості, 
встановлення розуміння судів як незалежних і гідних до-
віри регуляторів  суспільних відносин. Функції  їх,  таким 
чином, полягають у здійсненні незалежного правосуддя, а 
не забезпеченні інтересів панівної партійної верхівки.

Неможливість  реального  втілення  викладених  теоре-
тичних постулатів В.К. Винниченко вбачає насамперед у 
підміні фактичної  діяльності  декларативною  та  невідпо-
відності  діяльності  державних установ очікуванням  сус-
пільства.  Сьогодні  цей  аспект  широко  досліджується  в 
українській  науці  та  на  рівні міжнародного  співробітни-
цтва. Прозорість і підзвітність суду громадськості вважа-
ється одним з основних викликів реформування системи 
правосуддя,  а  надання  якісних  адміністративних  послуг 
та інформації працівниками судів покликане забезпечити 
зближення судів із громадянським суспільством.

Важливо, що для забезпечення довіри до суду суспіль-
ство має асоціювати суди як частину цього суспільства, а 
не  протиставляти  йому.  В  уявленні  громадськості  необ-
хідно сформувати новий позитивний стереотип, імідж су-
дової влади, який вказуватиме на те, що судові органи й 
установи є єдиною гідною довіри інстанцією, покликаною 
та уповноваженою державою захищати суспільні інтереси 
як у цілому, так і індивідуально.

Дослідження причин і передумов формування в полі-
тико-правовій думці України 20–30-х рр. ХХ ст. уявлень 
про роль і функції суду й правосуддя в межах цієї публі-
кації  є  продовженням  низки  наукових  робіт щодо  комп-
лексного дослідження аналізованої проблематики на рівні 
дисертаційного  дослідження. Подальші  наукові  розвідки 
в цьому напрямі охоплюватимуть особливості порівняль-
но-правового аспекту діяльності суду розглядуваного пе-
ріоду,  а  також  інформаційної  стратегії  держави  у  сфері 
формування позитивного іміджу суду внаслідок руйнації 
радянського стереотипу судової діяльності.
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У статті проаналізовано таку юридичну властивість Конституції України, як стабільність, обґрунтовано доцільність існування усклад-
неної процедури внесення змін до Основного Закону, порівняно зі звичайними законами України, продемонстровано роль Конституцій-
ного Суду України в цьому процесі. Вивчено доктрину основоположної структури Конституції. Досліджено питання доцільності подаль-
шого конституційного контролю законів про внесення змін до Конституції на підставі правових позицій органів конституційної юрисдикції 
України й низки зарубіжних країн.

Ключові слова: стабільність Конституції, Основний Закон, унесення змін до Конституції, конституційний контроль, конституційна 
юрисдикція, доктрина основоположної структури Конституції.

В статье проведен анализ такого юридического свойства Конституции Украины, как стабильность, обоснована целесообразность 
существования усложненной процедуры внесения изменений в Основной Закон, по сравнению с обычными законами Украины, проде-
монстрирована роль Конституционного Суда Украины в этом процессе. Изучена доктрина основополагающей структуры Конституции. 
Исследован вопрос целесообразности последующего конституционного контроля законов о внесении изменений в Конституцию на 
основании правовых позиций органов конституционной юрисдикции Украины и ряда зарубежных стран.

Ключевые слова: стабильность Конституции, Основной Закон, внесение изменений в Конституцию, конституционный контроль, 
конституционная юрисдикция, доктрина основополагающей структуры Конституции.

The article analyzes such legal property of the Constitution of Ukraine as stability, substantiates the expediency of the existence of complicated 
procedures for amending the Basic Law as compared to the ordinary laws of Ukraine, and demonstrates the role of the Constitutional Court of 
Ukraine in this process. The ‘Basic Structure Doctrine’ is studied. The appropriateness of subsequent constitutional review of laws amending the 
Constitution investigated on the basis of the legal positions of constitutional jurisdiction in Ukraine and some foreign countries. 

Key words: stability of the Constitution, the Basic Law, amendments to the Constitution, constitutional control, constitutional jurisdiction, the 
‘Basic Structure Doctrine’.

Постановка проблеми.  Перші  законопроекти  про 
внесення  змін до Конституції України були  зареєстрова-
ні  у Верховній Раді невдовзі  після  її  прийняття. Але,  як 
відомо,  уперше  Основний  Закон  нашої  держави  зазнав 
змін  у  2004  р.  Сам  процес  унесення  цих  поправок  ви-
кликав  низку  зауважень  учених,  політиків,  громадських 
діячів,  зокрема через  те, що,  за  словами Д. Ковриженка, 
інститути  громадянського  суспільства  були  відсторонені 
від конституційного процесу, а одним із головних завдань 
«реформи»  2004  р.  було  задоволення  кон’юнктурних  ін-
тересів окремих політичних груп [1]. Наслідки такого по-
спішного і професійно недосконалого редагування тексту 
Основного  Закону  відчула на  собі  вся  країна,  стверджує  
К. Бабенко [2, с. 47].

Скасування  конституційної  реформи  й  відповідних 
змін Основного Закону на підставі Рішення Конституцій-
ного Суду України у 2010 р. та її «відновлення» у 2014 р.  
наявно  демонструють,  що  Конституція  в  нашій  державі 
використовується  як  інструмент  політичної  боротьби  та 
засіб  політичних маніпуляцій.  Такий  стан  справ  ставить 
під сумнів додержання фундаментального принципу вер-
ховенства Конституції України, не відповідає ст. 5 Осно-
вного  Закону,  яка  єдиним  джерелом  влади  в  Україні  й 
носієм  суверенітету  визнає  народ,  а  також нівелює  роль 
Конституційного Суду України. Остання теза підтверджу-
ється  тим, що  08  грудня  2004  р. Верховна Рада України 

розглянула  Законопроект  №  4180  із  поправками,  щодо 
остаточної  редакції  якого  Конституційний  Суд  України 
не давав висновку, й ухвалила Закон № 2222-IV. Із цього 
приводу було висловлено занепокоєння Парламентською 
Асамблею  Ради  Європи,  «що  нові  конституційні  зміни 
були  схвалені  без  попереднього  розгляду  Конституцій-
ним Судом так, як це передбачено статтею 159 української 
Конституції та як це витлумачено в рішенні Конституцій-
ного  Суду  України  від  1998  року»  (пункт  14  Резолюції 
Парламентської  Асамблеї  Ради  Європи  «Про  виконання 
обов’язків та зобов’язань Україною» від 05 жовтня 2005 р.  
№ 1466). Це дало підстави для скасування   конституцій-
ної реформи 2004 р. на підставі Рішення Конституційного 
Суду України від 30 вересня 2010 р. № 20-рп/2010, однак 
22 лютого 2014 р. Постановою Верховної Ради було по-
новлено  дію  положень  Конституції  України,  прийнятої 
на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р., 
зі  змінами  й  доповненнями,  унесеними  Законами Украї-
ни від 08 грудня 2004 р. № 2222-IV, від 01 лютого 2011 р.  
№ 2952-VI, від 19 вересня 2013 р. № 586-VII.

Усе  це  доводить  необхідність  удосконалення  право-
вого регулювання статусу єдиного органу конституційної 
юрисдикції, його компетенції, механізму реалізації повно-
важень, правової природи його актів і свідчить про акту-
альність обраної теми дослідження, особливо на тлі про-
голошеного курсу на подальші зміни Основного Закону.
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Стан дослідження. Наведені вище проблемні питан-
ня  викликали  й  продовжують  викликати  неабияку  увагу 
вчених-конституціоналістів,  зокрема  вони порушувалися 
в роботах К. Бабенка [2; 3], А. Головіна [4], А. Селіванова 
й А. Стрижака [5], С. Шевчука [6] та ін. У статті буде зро-
блено спробу узагальнити наявні наукові гіпотези й пра-
вові позиції компетентних органів у межах обраної теми, 
при  чому  не  лише  в Україні,  а  й  за  кордоном,  у  чому  й 
полягає її наукова новизна. 

Метою статті є  уточнення  повноваження  Конститу-
ційного Суду України щодо здійснення контролю консти-
туційної процедури внесення змін до Конституції України 
й відповідних законів після набрання ними чинності. 

Виклад основного матеріалу.  Стабільність  консти-
туційних  норм,  тобто  встановлення  особливого  порядку 
внесення  змін  і  доповнень  до Основного  Закону,  доволі 
широке  коло  науковців  уважає  невід’ємною  та  беззапе-
речною ознакою Конституції України (Ю. Кириченко, А. 
Стрижак, М. Тесленко й ін.). Цю ознаку С. Шевчук нази-
ває своєрідним «конституційним імунітетом» від втручан-
ня законодавчої влади [6, с. 183]. 

Необхідність  забезпечення  стабільності  конституцій-
них норм невід’ємно пов’язана з особливою природою та-
кого акта, як Основний Закон, є однією із його юридичних 
властивостей,  що  гарантують  верховенство  Конституції 
України. Натомість російський дослідник І. Кравець ува-
жає,  що  частота  зміни  конституційних  норм  впливає  на 
позитивний розвиток принципу верховенства конституції 
[7, с. 6]. 

Відповідає цьому позиція К. Бабенка, який під понят-
тям «стабільність Конституції» має на увазі зовсім не ста-
тичність Основного Закону, коли, попри будь-які суспільні 
трансформації, він залишається одним і тим самим у час-
тині змісту всіх без винятку своїх норм, а його здатність 
поєднувати  стабільне конституційне  ядро  (це фундамен-
тальні принципи й норми, які визначають права і свободи 
людини та громадянина, засади взаємовідносин держави, 
суспільства та громадянина, закріплюють народний суве-
ренітет і верховенство права) зі спроможністю реагувати 
на процеси розвитку суспільних відносин, які об’єктивно 
мають місце [2, с. 49–50]. 

Потребує  на  увагу  використане  автором  словосполу-
чення  «стабільне  конституційне  ядро».  Науковій  думці 
інших країн також знайомі подібні концепції. Наприклад, 
російський дослідник К. Арановський застосовує форму-
лювання «статична частина Конституції». За його слова-
ми, у статичній частині Конституція принципово незмінна, 
що дозволяє їй залишатися собою, створює спадкоємність 
і передавання конституційного ладу від покоління до по-
коління.  Динамічна  ж  частина,  завдання  якої  полягає  в 
тому, щоб осучаснювати  і  пристосовувати конституційні 
норми до дійсності, виконує свою функцію лише за умови, 
якщо вона справді погоджена зі статичною. За цієї умови 
внутрішня  структура конституційного організму набуває 
стійкості,  наступності,  здатності  до  самозбереження  й 
водночас до оновлення [8, с. 124–125]. 

Конституційний  Суд  Чеської  Республіки  також  ви-
користовує  вислів  «матеріальне  ядро  конституції» 
(Constitution’s  material  core).  У  Рішенні  від  10  вересня 
2010 р. про анулювання конституційного акта й рішення 
Президента  про  дострокові  вибори  до Палати  депутатів 
Парламенту Чеської  Республіки Конституційний Суд  за-
значив, що «приймаючи в 1993 році Конституцію Чеської 
Республіки,  конституційні  творці  запобігли  змінам  ядра 
Конституції (основних вимог демократичної держави, за-
снованої на верховенстві права)» [9].

Янів Рознай, дослідник Лондонської школи економіки 
й права, у дисертаційній роботі на здобуття ступеня док-
тора філософії висвітлює розвиток і поширення так званої 
‘Basic Structure Doctrine’ – доктрини основоположної (ба-
зової) структури Конституції, яка не раз використовувалася  

Верховним Судом  Індії для контролю й навіть скасуван-
ня конституційних поправок  і надалі набула відтворення 
й  розвитку  в  науковій  думці  як  Індії,  так  й  інших  країн  
[10, с. 54]. Сутність цієї доктрини полягає в тому, що вла-
да змінювати Конституцію не є безмежною, абсолютною, 
вона не включає права змінювати основну структуру (або 
межі) Конституції так, щоб змінити її ідентичність.

З огляду на вищенаведене процес конституційних змін 
є  об’єктивним,  більше  того  –  природним  явищем,  влас-
тивим  будь-якому  суспільству,  будь-якій  державі.  Але, 
як  слушно  зазначає К.  Бабенко,  зміни  до Конституції,  її 
розвиток  повинні  бути  детермінованими  насамперед 
об’єктивними суспільними трансформаціями, реальними 
змінами політичного і правового життя суспільства, а не 
політичними  інтересами  окремих  правлячих  груп.  Кон-
ституційний консенсус, який став основою зміни Консти-
туції України у 2004 р., був за своєю природою виключно 
ситуативним, покликаним вирішити не стільки суспільно-
стратегічні проблеми, скільки тактико-політичні завдання 
окремої еліти [3, с. 42]. До речі, те саме можна сказати й 
про реформи 2010 і 2014 рр.

Треба  зазначити,  що  формально  закріпити  вимогу 
щодо  запобігання  використанню  Конституції  як  інстру-
менту  для  задоволення  політичних  інтересів  достатньо 
складно  й  навряд  чи  ефективно.  Тому  необхідною  є  де-
тальна регламентація процедури внесення змін до Осно-
вного Закону за участю різних гілок влади й безпосередньо 
українського народу. Така процедура існує в нашій держа-
ві, при цьому, як стверджує В. Шаповал, саме українська 
Конституція є однією з найбільш жорстких [11, с. 7]. Такій 
«жорсткості»  сприяє  зокрема той факт, що Конституцій-
ний Суд є обов’язковим учасником процесу внесення змін 
до Основного Закону. Так, до повноважень єдиного органу 
конституційної юрисдикції зараховано надання висновку 
про відповідність ст. ст. 157, 158 Конституції України про-
екту закону про внесення змін до Конституції України.

Не варто ігнорувати наявну проблему недовіри до єди-
ного  органу  конституційної  юрисдикції  в  України,  який 
подекуди  звинувачують  у  зайвій  політизованості. Цьому 
сприяє  закріплена  законодавчо  процедура  формування 
Конституційного Суду,  наявність  низки  контроверсійних 
правових позицій у його актах тощо. 

Процедура призначення суддів Конституційного Суду 
України робить дуже вірогідним те, що зі змінами в полі-
тичному просторі країни відбуватимуться й зміни у скла-
ді Конституційного Суду України. Можна говорити і про 
певну  залежність  суддів  Конституційного  Суду  України 
від органів влади, за квотою яких вони призначалися. 

М. Оніщук із цього приводу пропонує більш нейтраль-
ну процедуру формування складу Конституційного Суду 
України,  яка  унеможливлювала  б  обструкцію  чи  блоку-
вання діяльності Конституційного Суду України, а також 
підвищити кваліфікаційні вимоги до суддів Конституцій-
ного Суду України, зокрема щодо їхніх особистих якостей. 
Підкреслюється, що суддя Конституційного Суду України 
складає присягу на вірність Україні та Конституції. З ме-
тою забезпечення континуїтету  (безперервності) в діяль-
ності Конституційного Суду України автор пропонує кож-
ні  три  роки  проводити  ротацію  його  складу  на  третину, 
що має бути також відображено в перехідних положеннях 
конституційного законопроекту [12, c. 85]. Ставали пред-
метом наукового дослідження й  інші аспекти, що сприя-
ють незалежності Конституційного Суду (див. наприклад, 
Багрий  Е.  «Независимость  конституционных  судов  как 
условие обеспечения верховенства конституции  (на при-
мере Украины, Республики Молдова и Российской Феде-
рации)» [13]).

Повертаючись до участі Конституційного Суду України 
у процесі внесення змін до Конституції України, потрібно 
зауважити, що за час своєї діяльності Конституційний Суд 
розглянув низку справ такої категорії й не раз виносив вер-
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дикт про неконституційність змін, які пропонувалося внести 
до Основного Закону, зазначає А. Головін [4, с. 217]. При-
кладами можуть служити Висновок від 02 червня 1999 р.  
№ 2-в  у  справі  про  внесення  змін  до  ст.  46  Конституції,  
Висновок від 10 вересня 2008 р. № 2-в у справі щодо об-
меження депутатської недоторканності тощо.

Чинне законодавство України регламентує лише про-
цедуру  попереднього  конституційного  контролю  законо-
проектів  про  внесення  змін  до Конституції України,  але 
серед  представників  наукової  громадськості  вже  давно 
триває дискусія щодо доцільності  також подальшого су-
дового  конституційного  контролю  за  додержанням  до-
сліджуваної  процедури. А.  Селіванов  і А.  Стрижак  ува-
жають, що нині можна говорити про наявність проблеми 
законодавчого  регулювання  процедури  розгляду  цієї  ка-
тегорії  справ.  Очевидно,  на  їхню  думку, що  така  форма 
забезпечення  режиму  конституційності  Конституційним 
Судом  відрізняється  від  порядку  перевірки  конституцій-
ності  нормативно-правових  актів,  оскільки  Конституція 
є правовим актом найвищої юридичної сили, а закони та 
інші нормативно-правові акти повинні відповідати їй, роз-
вивати й конкретизувати її положення [5, с. 237]. 

Деякі  вчені  взагалі  категорично  заперечують  право 
Конституційного  Суду  приймати  рішення  про  некон-
ституційність  законів  про  внесення  змін  до  Конституції 
України після набуття ними чинності,  адже вони стають 
невід’ємною  складовою  Основного  Закону,  а  Конститу-
ційний Суд не уповноважений перевіряти на конституцій-
ність окремі статті чи положення Конституції України, а 
також уносити до неї зміни. Така позиція була відтворена й 
у Постанові Верховної Ради України від 20 лютого 2014 р.,  
якою  було  відновлено  дію  положень  Основного  Закону 
редакції 2004 р. До речі, це питання є неоднозначним і су-
перечливим не тільки в Україні.

У Рішенні від 26 червня 2008 р. № 13-рп у справі про 
повноваження Конституційного Суду України Конститу-
ційний Суд, зокрема, зазначив, що «відповідно до частини 
другої  статті  124  Конституції,  юрисдикція  судів  поши-
рюється на всі правовідносини, що виникають у державі. 
Тому Конституційний Суд  уважає, що  саме  він  повинен 
здійснювати наступний конституційний контроль  і щодо 
закону про внесення змін до Конституції після набрання 
ним чинності, оскільки відсутність судового контролю за 
процедурою  його  розгляду  та  ухвалення,  визначеною  у 
розділі ХІІІ цієї Конституції, може мати наслідком обме-
ження чи скасування прав і свобод людини і громадянина, 
ліквідацію незалежності чи порушення територіальної ці-
лісності України або зміну конституційного ладу у спосіб, 
що не передбачений Основним Законом». 

І  хоча  визнання  неконституційними  конституційних 
положень  видається  парадоксальним,  таку  можливість 
визнано  судовою практикою  та  науковою  громадськістю 
багатьох країн.

Я. Рознай пише, що, по суті, конституційні зміни мо-
жуть  бути  визнані  неконституційними,  навіть  коли  вони 
прийняті відповідно до встановленої конституційної про-
цедури, якщо вони конфліктують із конституційними по-
ложеннями, що не підлягають зміненню, або порушують 
чинний лад і його основні принципи, замінюють їх нови-
ми, так змінюючи їх ідентичність [10, с. 16].

За словами Х. Вілліса, функція Верховного Суду Спо-
лучених Штатів Америки полягає в тому, щоб визначати 
й  підтримувати  доктрину  суверенітету  народу,  доктрину 
внесення  змін  до  Конституції,  <…>  і  на  виконання  цієї 
функції він має право відкласти акт Конгресу або Прези-
дента, губернатора, будь-яких інших посадових осіб, будь-
якого  органу,  як  національного,  так  і штатів,  якщо  вони 
прийняті в порушення доктрини суверенітету народу зага-
лом або порядку внесення змін до Конституції [14, с. 225]. 

Суддя Верховного Суду Бангладешу Шахабуддін Ах-
мед  розсудив, що  установча  влада  –  як  влада  створюва-

ти  (приймати)  конституцію  –  належить  тільки  народу. 
Конституційна влада парламенту є «похідною» владою і, 
отже, обмеженою [15]. Суддя Ш. Ахмед перерахував низку 
принципів, такі як суверенітет народу, верховенство Кон-
ституції, демократія, унітарна держави, поділ влади, осно-
вні права людини й незалежність судової влади, які він ви-
значає як структурні стовпи Конституції, що знаходяться 
за межами влади щодо внесення поправок. Згідно  із по-
зицією Ш. Ахмеда, якщо влада порушує свої межі, у сфері 
повноважень суду скасувати навіть конституційні поправ-
ки. Ця лінія міркувань була підтверджена в кількох інших 
справах  (наприклад, Bangladesh Italian Marble Works Ltd 
v Bangladesh (2006), Abdul Mannan Khan v. Government of 
Bangladesh (2005)). Зокрема, Верховний Суд Бангладешу 
вказав, що «суд має право скасувати поправку, якщо вона 
перевищує  допустимі  межі  і  змінює  основну  структуру 
Конституції» [10, с. 60].

Доктрина основоположної структури також мігрувала 
до Карибського басейну, де вона застосовувалася Верхо-
вним Судом  Белізу,  наприклад,  у  справі Barry M Bowen 
v. Attorney General of Belize [16]. Аргумент Генерального 
прокурора на захист поправки, що оспорювалася, полягав 
у тому, що, оскільки поправка приймалася відповідно до 
процедури, передбаченої в ст. 69 Конституції, її конститу-
ційність не може бути оскаржена. Цей аргумент був відхи-
лений Верховним суддею А. Конте, який постановив, що 
ст. 69 є лише «процесуальним керівництвом» і що будь-які 
поправки до Конституції повинні відповідати ст. 68, згідно 
з якою всі закони, прийняті парламентом, мають станови-
ти  «предмет Конституції».  Будь-яка  протилежна  позиція 
піддасть сумніву пріоритет верховенства Конституції над 
парламентським верховенством. Тому правотворчі повно-
важення  Парламенту  обмежені,  і  він  не  може  приймати 
закони,  які  суперечать  «базовій  структурі»  самої  Кон-
ституції.  Згідно  із  позицією А.  Конте,  основна  структу-
ра Конституції Белізу включає характеристики Белізу як 
суверенної та демократичної держави; верховенство Кон-
ституції; захист основних прав і свобод, перерахованих у 
Конституції;  обмежений  суверенітет  парламенту;  прин-
цип поділу влади; верховенство права.

Конституція  Колумбії  уповноважує  Конституційний 
Суд розглядати конституційні поправки «тільки щодо по-
рушення процедури їх формування» (ст. 241 і 379). Крім 
того,  Конституція  не  містить  переліку  положень,  які  не 
підлягають  зміні.  Проте  Конституційний  Суд  дав широ-
ке  визначення  поняття  «процесуальна  помилка».  Згідно 
з  правовою  позицією  суду  С-551/03,  влада  вносити  по-
правки не охоплює заміну чинної Конституції іншою Кон-
ституцією  (ідеться про  істотні  зміни Основного Закону). 
Процедура  і  зміст, отже, пов’язані, якщо влада діє  із пе-
ревищенням  повноважень,  «підмінюючи»  Конституцію. 
Тільки установча влада, діючи за допомогою надзвичай-
них механізмів, таких як установчі збори, може розробити 
нову Конституцію. Ця теза відома як теорія «заміщення» 
або «заміни» [10, с. 76].

Якщо Конгрес перетинає лінію між унесенням змін до 
Конституції  та  її  заміною,  він  порушує  свої  конституційні 
повноваження й компетенцію. Якщо це відбудеться, Консти-
туційний Суд може скасувати рішення Конгресу не на під-
ставі контролю за змістом, а на підставі того, що гілка влади 
проігнорувала свою конституційну компетенцію, і тому по-
рушуються конституційні процесуальні правила [17].

Конституційний Суд Чеської республіки в уже згаду-
ваному Рішенні від 10 вересня 2009 р. зазначив, що захист 
матеріального  ядра  Конституції,  тобто  основних  вимог 
демократичної держави, основаної на верховенстві права, 
відповідно до ст. 9 пар. 2 Конституції, не просто гасло чи 
проголошення,  а  конституційне  положення, що  підлягає 
виконанню. Іншими словами, Конституційний Суд також 
компетентний розглядати акти, визначені як конституцій-
ні акти, із позиції їхньої відповідності основним вимогам 
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демократичної держави, основаної на верховенстві права; 
в іншому випадку захист конституційності був би ілюзор-
ним,  тому що конституційний акт може бути використа-
ний для вчинення будь-яких дій без можливості захистити 
себе від нього в Конституційному Суді.

Дуже цікавою з огляду на ситуацію в Україні, що скла-
лася у 2014 р., коли фактично Постановою Верховної Ради 
України було  скасоване Рішення Конституційного Суду й 
відновлено дію попередньої редакції Конституції України, 
є  така  правова  позиція  чеського  органу  конституційного 
контролю:  «Оспорюваний конституційний  акт  тимчасово, 
ad hoc, призупиняє дію ст. 35 Конституції й поза межами 
встановленого Конституцією порядку встановлює процеду-
ру для цього конкретного випадку, який повністю відрізня-
ється від того, що припускає й вимагає Конституція. <…> 
небезпека пропонованого акта полягає насамперед у тому, 
що  він  створює  прецедент  вищої  юридичної  сили,  пре-
цедент, який сказав, що це можливо для сьогохвилинних, 
утилітарних, політичних причин, змінити Основний Закон 
країни. Якщо це можливо один раз, то можна завжди».

Тобто,  практика  зарубіжних  держав  демонструє  при-
йнятність визнання закону про внесення змін до Конститу-
ції органом конституційного контролю, незалежно від того, 
яка модель застосовується у країні – європейська чи аме-
риканська. Але треба погодитися, що тільки явні випадки 
порушень виправдовують судове втручання. Такі випадки 
будуть очевидні або в разі зловживання владою, або за на-
явності  якоїсь  прихованої  або  супутньої  мети  поправки, 
або якщо поправка принципово суперечить базовій природі 
Конституції шляхом  зміни  її  сутності,  отже,  погрожуючи 
фундаментальній структурі Конституції [10, с. 208].

Завдання  судового  розгляду  конституційних  актів 
украй делікатне й має реалізовуватися з великою обереж-
ністю. Рука судді, який приймає постанову про анулюван-
ня конституційного акта, може здригнутися через серйоз-
ність  заходу,  але  вона  повинна  бути  достатньо  твердою, 
якщо він упевнений, що обставини правильні [18, с. 52].

Висновки. Отже, Конституційний Суд України є важли-
вим інститутом забезпечення та захисту конституційної за-
конності через здійснення конституційного контролю, яким 
охоплюються  й  закони  про  внесення  змін  до  Конституції 
України.  Конституційний  контроль  слугує  забезпеченню 
верховенства й прямої дії Конституції України на всій тери-
торії держави, має запобігати появі неконституційних актів, 
забезпечувати конституційну законність. Однак, як було про-
демонстровано, не можна вважати конституційний контроль 
наразі абсолютно ефективним. Першим чинником є сумніви 
щодо об’єктивності й незаангажованості цього органу, також 
не  менш  актуальним  є  нівелювання  ролі  Конституційного 
Суду діями органів влади, ігноруванням і навіть скасуванням 
його de jure обов’язкових до виконання й остаточних актів. 
Тобто,  з  одного  боку,  неприйнятною  здається  ситуація,  за 
якої парламент приймає законопроект про внесення змін до 
Основного Закону без отримання висновку Конституційно-
го Суду щодо відповідності остаточної редакції зазначеного 
проекту Закону ст. ст. 157, 158 Конституції України, а єдиний 
орган конституційної юрисдикції не здатен учинити якісь дії 
для перешкоджання цій ситуації, адже він позбавлений права 
відкривати конституційне провадження за власною ініціати-
вою. З іншого боку, не можна не погодитися із точкою зору, 
що після набуття законопроектом чинності його положення 
стають невід’ємною частиною Конституції й визнавати їх не-
конституційними Конституційний Суд не вправі. 

Ці проблеми потребують негайного вирішення, особли-
во на тлі проголошеного курсу на подальші конституційні 
зміни.  Наприклад,  можна  передбачити  правило,  згідно  із 
яким законопроект про внесення змін до Конституції Укра-
їни до набуття ним чинності може бути розглянутий Кон-
ституційним Судом України за власною ініціативою, якщо 
процедуру його прийняття було порушено. При цьому після 
набуття чинності цей проект Закону не може бути визнаний 
таким, що не відповідає Конституції України, адже він стає 
невід’ємною частиною Основного Закону, змінювати який 
Конституційний Суд України не уповноважений. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ ІНОЗЕМНиМи ГРОМАДЯНАМи В УКРАЇНІ
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У статті досліджено особливості правового регулювання й практики реалізації іноземними громадянами права на спадкування в 
Україні. Визначено проблемні питання отримання іноземними громадянами спадку. Виявлено недоліки чинного законодавства, які за-
вдають шкоди правам та інтересам іноземних громадян-спадкоємців.

Ключові слова: право на спадкування, конституційне право, спадщина, іноземні громадяни, оподаткування.

В статье исследованы особенности правового регулирования и практики реализации иностранными гражданами права на наследо-
вание в Украине. Определены проблемные вопросы получения иностранными гражданами наследства. Выявлены недостатки действу-
ющего законодательства, которые наносят ущерб правам и интересам иностранных граждан-наследников.

Ключевые слова: право на наследование, конституционное право, наследство, иностранные граждане, налогообложение.

The peculiarities of legal regulation and practice of the realization of the right to inheriting by foreign nationals in Ukraine is analyzed in this 
article. The problematic issues of acquisition by foreign nationals of inheritance are identified. The disadvantages of the current legislation, which 
violate the rights and interests of foreign nationals-heirs are revealed.

Key words: right of succession, constitutional law, inheritance, foreign nationals, taxation.

Постановка проблеми. Як  відомо,  в  Україні  іно-
земні  громадяни,  як  і  українські  громадяни,  можуть  бути 
суб’єктами  спадкових  правовідносин.  Надання  іноземним 
громадянам національного режиму у сфері зазначених від-
носин задекларовано положеннями Конституції України [1], 
Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства» [2], Цивільного кодексу України [3], а також 
консульських конвенцій і міжнародних договорів про право-
ву допомогу. При цьому такий національний режим носить 
безумовний характер, тобто надається іноземному громадя-
нину без вимоги про взаємність.

Однак окремі норми законодавства, зокрема податково-
го, зводять нанівець будь-які гарантії національного режиму 
спадкування іноземними громадянами в Україні та обумов-
люють низку перепон на шляху до реалізації ними свого кон-
ституційного економічного права на отримання спадку.

Стан наукового дослідження. Окремі питання, пов’язані 
з правом іноземних громадян на спадкування в Україні, ста-
вали  предметом  досліджень  таких  вітчизняних  учених,  як 
Ю. Заіка [4, с. 30–35], Д. Курдельчук [5, с. 13], А. Савченко 
[6, с. 420–424], Л. Жук [7, с. 420–424] та інші.

Однак спеціальні дослідження, які присвячувалися б ви-
явленню актуальних проблем реалізації зазначеного права на 
практиці, відсутні. Тому необхідно компенсувати цю прога-
лину у вітчизняній конституційно-правовій науці.

Мета статті  полягає  у  визначенні  нагальних  проблем 
реалізації іноземними громадянами права на спадкування в 
Україні.

Виклад основного матеріалу. Конституція України в ч. 
2 ст. 26 проголошує рівні права й свободи іноземних гро-
мадян із громадянами України, «крім випадків, встановле-
них Конституцією, законами чи міжнародними договорами 
України»  [1]. Цивільний кодекс України, що містить нор-
ми спадкового права, також зрівнює іноземних громадян і 
громадян України в правах на вступ у спадщину, причому 
незалежно від того, чи проживає іноземний громадянин на 
території України [3].

З принципу рівності громадян та іноземців постають та-
кож багатосторонні й двосторонні угоди про правову допо-
могу, у яких зазначено, що громадяни кожної з договірних 
сторін  можуть  спадкувати  на  території  інших  договірних 
сторін майно чи права за законом або за заповітом на рівних 
умовах і в тому ж обсязі, що й громадяни цієї договірної сто-
рони (ст. 44 Мінської конвенції) [8].

Згідно зі ст. 70 Закону України «Про міжнародне приват-
не право» спадкові відносини регулюються правом держави, 
у якій спадкодавець мав останнє місце проживання. Отже, 
спадщина,  відкрита  на  території  України,  переходить  до 
спадкоємця – іноземного громадянина в порядку, передбаче-
ному законодавством України [9].

При  цьому  сама  процедура  прийняття  спадщини  іно-
земними громадянами не відрізняється від аналогічної про-
цедури, передбаченої для українських громадян. Проте під 
час оформлення спадщини  іноземні  громадяни стикаються 
з  необхідністю  виконання  специфічних  формальностей,  а 
також з обов’язком щодо сплати податків. Тому розглянемо 
конкретні проблемні питання, що виникають на шляху реа-
лізації іноземними громадянами конституційного економіч-
ного права на спадщину.

Так,  наприклад,  незважаючи  на  передбачений  цивіль-
ним  законодавством  інститут  представництва,  прийняття 
спадщини через представника згідно з українським законо-
давством  не  можливе,  що  ускладнює  процес  оформлення 
спадщини для іноземних громадян, які проживають за кор-
доном. При цьому єдиним можливим виходом у такому ви-
падку для багатьох іноземних громадян є оформлення заяви 
про прийняття спадщини в консульстві України в країні  їх 
перебування,  а  також видача довіреності на представлення 
інтересів іноземця з оформлення його спадкових прав на те-
риторії України.

Однак  найбільш  проблемним  питанням,  пов’язаним  із 
правом  на  спадкування  іноземними  громадянами  в  Украї-
ні, є питання оподаткування. Так, спочатку для цілей вико-
нання обов’язку зі сплати податків, який виникає у зв’язку 
з  отриманням  спадку,  іноземний  громадянин  зобов’язаний 
отримати ідентифікаційний (податковий) код в Україні. Крім 
того,  згідно  із  чинним  українським  законодавством  ставка 
оподаткування, яка застосовується до прийняття спадщини 
нерезидентами,  відрізняється  від  ставки,  передбаченої  для 
резидентів.

Наприклад, зазвичай щодо громадян України прийняття 
спадщини  найближчим  родичем  померлого  (чоловік,  дру-
жина, дитина або один із батьків) податком не обкладаєть-
ся. Однак якщо найближчий родич померлого є  іноземним 
громадянином, тобто нерезидентом у розумінні податкового 
законодавства, згідно з п. 174.2.3 ст. 174 Податкового кодексу 
України  ставка  податку  в  разі  прийняття  спадщини  стано-
вить 15% вартості успадкованого майна  [10]. Якщо ж вар-
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тість успадкованого майна перевищує десятикратний розмір 
мінімальної заробітної плати (сьогодні це 12 180 грн), ставка 
податку становить 17% суми перевищення з урахуванням по-
датку, сплаченого за ставкою 15%.

При цьому дуже часто на практиці іноземні спадкоємці 
мають намір будь-яким чином відчужити майно, отримане в 
порядку спадкування, зокрема й продати. Так, відповідно до 
Податкового кодексу України дохід від операцій із продажу 
об’єктів нерухомості, що здійснюються фізичними особами-
нерезидентами, оподатковується за ставкою 15% вартості ре-
алізованого майна до 12 180 грн та 17% суми перевищення.

При цьому п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу України 
передбачено, що  за  умови  знаходження майна  у  власності 
платника податку понад три роки дохід, отриманий платни-
ком податку від продажу такого майна, не оподатковується. 
Тому можна дійти висновку, що якщо після закінчення трьох 
років  з  дня  оформлення  права  власності  на  нерухомість, 
отриману  в  порядку  спадкування,  нерезидент  –  іноземний 
громадянин продає нерухомість, то дохід від її реалізації не 
оподатковується.

Однак  актуальність  проблем  оподаткування  загострю-
ється  в  разі,  якщо  майном,  яке  успадковується  іноземним 
громадянином,  є  земельна  ділянка  сільськогосподарського 
призначення.

Відповідно  до  чинного  законодавства  земельні  ділян-
ки сільськогосподарського призначення можуть набувати у 
власність лише громадяни України та юридичні особи Укра-
їни, засновані громадянами України або юридичними особа-
ми України. Водночас право на спадкування, у тому числі на 
земельні ділянки сільськогосподарського призначення, може 
виникати також в іноземних громадян та іноземних юридич-
них осіб.

Чинним законодавством, зокрема ст. ст. 81 та 82 Земель-
ного кодексу України, встановлено, що землі сільськогоспо-
дарського  призначення,  прийняті  в  спадщину  іноземними 
громадянами, особами без громадянства або ж іноземними 
юридичними особами, протягом року підлягають відчужен-
ню [11].

Відповідно до ст. 1268 Цивільного кодексу України спад-
щина, незалежно від моменту її прийняття, належить спадко-
ємцеві з моменту відкриття спадщини (смерті спадкодавця). 
Що ж стосується нерухомого майна, то ст. 1299 Цивільного 
кодексу України встановлює, що право власності на нерухо-
ме майно з’являється в спадкоємця з моменту державної реє-
страції цього майна [3].

Крім того, відповідно до ст. 125 Земельного кодексу Укра-
їни право власності на успадковану земельну ділянку вини-
кає після отримання спадкоємцем документа, що посвідчує 
право власності на земельну ділянку, та його державної ре-
єстрації,  після  чого  на  зазначені  правовідносини  повністю 
поширюються  гарантії  права  власності.  Отже,  обчислення 
річного  строку  «добровільного»  відчуження  слід  починати 
з дати отримання іноземним громадянином або особою без 
громадянства державного акта на право приватної власності 
на земельну ділянку.

У разі невиконання вимоги щодо відчуження земельної 
ділянки  сільськогосподарського  призначення щодо  спадко-
ємця настають передбачені в п. «д» ч. 1 ст. 143 Земельного 
кодексу України негативні наслідки, зокрема, право власнос-
ті на земельну ділянку може бути примусово припинене за 
рішенням суду [11].

Таким  чином,  виконуючи  передбачений  законом 
обов’язок  щодо  продажу  успадкованої  земельної  ділянки 

сільськогосподарського призначення, іноземний громадянин 
протягом одного року змушений буде двічі сплатити податок 
на доходи фізичних осіб: уперше – під час набуття земельної 
ділянки в спадок, удруге – під час вимушеного продажу такої 
ділянки.

Із  цього приводу  вважаємо  за  необхідне  звернутися  до 
світової практики вирішення питань оподаткування спадку. 
Так, у багатьох країнах світу, таких як Канада, Росія, Біло-
русь, Австрія, Кіпр, Ізраїль, Китай, Індія, Естонія та Латвія, 
взагалі не існує податку на спадщину або будь-якого анало-
гічного податку на доходи, отримані у формі успадкування 
майна, що зумовлюється насамперед економічною неефек-
тивністю такого податку та його соціальною конфліктністю 
[7]. Іншим принциповим аргументом, який спростовує необ-
хідність існування податку на спадщину, а тим паче його ве-
ликого розміру, є його незначна фіскальна роль для держави.

Більше  того,  податок  на  спадщину  вважають  одним  із 
найбільш криміногенних у зв’язку з масштабами податкових 
деліктів щодо ухилення від його сплати, а також таким, що 
стимулює  відтік  національного  багатства  в  країни  зі  спри-
ятливішими  податковими  умовами  [12,  с.  87].  Однак  най-
головнішим є те, що зазвичай необхідність сплати податку 
зі  спадщини  стимулює  спадкоємця  продавати  успадковане 
майно.

Із цього постає, що податкове законодавство України не 
просто не сприяє притоку іноземних інвестицій, які могли б 
«провокуватися» отриманою спадщиною, а навпаки, змушує 
іноземного громадянина реалізувати спадкове майно, зводя-
чи нанівець будь-який інтерес, у тому числі бізнесовий, спад-
коємця в Україні.

Висновки. Таким чином, передбачені Податковим кодек-
сом України ставки оподаткування прийняття спадщини на 
території України  іноземними  громадянами-нерезидентами 
та  доходів  від  реалізації  успадкованого  майна  є  кабальни-
ми: якщо вартість такого майна буде перевищувати десяти-
кратний розмір мінімальної заробітної плати (12 180 грн)  і 
спадкоємець  за  власним  бажанням  або  на  виконання  ви-
мог закону його реалізує, то він буде зобов’язаним віддати 
Україні 34% вартості успадкованого майна, що суперечить 
будь-яким принципам справедливості й розумності, а також 
конституційно-правовому  принципу  рівності  прав  і  недис-
кримінації іноземних громадян.

Відповідно,  низка  норм  податкового  законодавства 
прямо  суперечить  проголошеному  Конституцією  України 
принципу національного режиму громадян в Україні. Біль-
ше того, набуте іноземним громадянином в Україні майно 
в багатьох випадках може стати приводом для здійснення 
ним  інвестицій  в  Україну.  Проте  іноземний  громадянин, 
зіткнувшись із несправедливими умовами реалізації свого 
права на спадкування, найчастіше втрачає інтерес до будь-
якої діяльності в Україні, у тому числі й  інвестиційної та 
підприємницької.

Отже,  проблеми  питання  реалізації  іноземними  грома-
дянами права на спадкування мають негативні наслідки для 
держави в цілому, адже спотворюють імідж України у світі. 
Це означає, що комерційний інтерес держави в «стягненні» 
завеликих податків з іноземних громадян є вже не настільки 
очевидним з огляду на недоотримані потенційні інвестиції та 
зіпсоване враження від країни в очах світової спільноти. Такі 
висновки спонукають до подальшого опрацювання проблем 
реалізації права на спадкування іноземними громадянами в 
Україні задля пошуку оптимального балансу інтересів дер-
жави й іноземних спадкоємців.
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МІСЦЕ ГЛАВи ДЕРЖАВи В СиСТЕМІ ГАРАНТІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТиКО-ПРАВОВІ АСПЕКТи

PLaCE Of ThE hEad Of STaTE IN ThE SafEguardS SySTEM Of LOCaL gOVErNMENT 
IN uKraINE: ThEOrETICaL aNd LEgaL aSPECTS

Горащенков О.М.,
здобувач

Інституту законодавства Верховної Ради України,
заслужений юрист України

Статтю присвячено дослідженню теоретико-правових аспектів визначення місця глави держави в системі гарантів місцевого само-
врядування в Україні. Визначено, що місце Президента України та юридичний зміст його компетенції у сфері забезпечення й подальшого 
розвитку місцевого самоврядування як прямо, так і опосередковано залишається домінуючим серед інших інститутів публічної влади. 
При цьому найважливіше питання полягає в тому, яким чином у подальшому будуть змінюватися позиції глави держави в умовах пар-
ламентсько-президентської форми правління та децентралізованого унітарного територіального устрою держави: як гаранта місцевого 
самоврядування або як суб’єкта управління сферою питань місцевого самоврядування. Від цього суттєво залежить сутність, форма й 
зміст актів Президента України в системі джерел муніципального права України. Наголошується, що особливе місце серед зовнішніх 
гарантів місцевого самоврядування посідає Президент України як глава держави та єдиний інститут державного апарату, щодо якого в 
Конституції України й чинному законодавстві прямо застосовується визначення «гарант».

Ключові слова: глава держави, Президент України, гарант, місцеве самоврядування, конституціоналізм.

Статья посвящена исследованию теоретико-правовых аспектов определения главы государства в системе гарантов местного са-
моуправления в Украине. Определено, что место Президента Украины и юридический смысл его компетенции в сфере обеспечения и 
дальнейшего развития местного самоуправления как прямо, так и опосредованно остается доминирующим среди других институтов 
публичной власти. При этом самый важный вопрос заключается в том, каким образом в дальнейшем будут меняться позиции главы го-
сударства в условиях парламентско-президентской формы правления и децентрализованного унитарного территориального устройства 
государства: как гаранта местного самоуправления или как субъекта управления сферой местного самоуправления. От этого в значи-
тельной мере зависит сущность, форма и содержание актов Президента Украины в системе источников муниципального права Украины. 
Отмечается, что особое место среди внешних гарантов местного самоуправления занимает Президент Украины как глава государства 
и единственный институт государственного аппарата, относительно которого в Конституции Украины и действующем законодательстве 
прямо применяется определение «гарант».

Ключевые слова: глава государства, Президент Украины, гарант, местное самоуправление, конституционализм.

The article investigates the theoretical and legal aspects of the definition of the head of state in the safeguards system of local government 
in Ukraine. Determined that the place of the President of Ukraine and the legal meaning of its competence in the field of security and the further 
development of local self-government, both directly and indirectly, are still dominant among other institutions of public power. In this case, the 
most important question is how the future will change the position of the head of state in a parliamentary-presidential form of government and 
decentralized unitary territorial structure of the state: as a guarantor of local government or as a subject of management in the sphere of local 
government. From this depends largely on the nature, form and content of the acts of the President of Ukraine in the system of sources of 
municipal law of Ukraine. It is noted that a special place among the external guarantors of local government takes President as head of state 
and the only institution of the state apparatus, on which the Constitution of Ukraine and the current legislation directly applicable definition of 
“guarantor”.

Key words: head of state, President of Ukraine, guarantor, local government, constitutionalism.

Постановка проблеми. У концептуально-методологіч-
ному вимірі роль інституту глави держави в становленні й 
формуванні місцевого самоврядування значною мірою обу-
мовлюється його специфічним становищем як гарантуючо-
го суб’єкта в системі конституційно-правових відносин.

Системно-структурний  аналіз  конституційно-право-
вих норм, що визначають статус глави держави в сучасно-

му  конституціоналізмі,  потребує  насамперед  ретельного 
розгляду  їх  інституціональної  сутності  з  розробленням 
належної  методології  встановлення  місця  президента  в 
системі гарантів місцевого самоврядування.

Необхідно враховувати ту обставину, що місце Прези-
дента України та юридичний зміст його компетенції у сфе-
рі  забезпечення  й  подальшого  розвитку місцевого  само-
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врядування  як  прямо,  так  і  опосередковано  залишається 
домінуючим серед інших інститутів публічної влади. При 
цьому найважливіше питання полягає в тому, яким чином 
у подальшому будуть змінюватися позиції глави держави 
в умовах парламентсько-президентської форми правління 
й децентралізованого унітарного територіального устрою 
держави:  як  гаранта  місцевого  самоврядування  або  як 
суб’єкта управління сферою питань місцевого самовряду-
вання. Від цього суттєво залежить сутність, форма й зміст 
актів Президента України в  системі джерел муніципаль-
ного  права  України,  а  також  особливості  нормотворчої 
форми реалізації функцій Президента України щодо забез-
печення належного функціонування та розвитку місцево-
го самоврядування в сучасній Україні з огляду на її євро-
пейські  інтеграційні  прагнення  та  сприйняття найвищих 
європейських  стандартів  локальної  демократії  у  зв’язку 
з підписанням Угоди про асоціацію між Україною та Єв-
ропейським  Союзом  із  перспективою  отримання  в  май-
бутньому  повноправного  членства  в  цьому  унікальному 
міждержавному інтеграційному об’єднанні, яке базується 
на цінностях демократичної децентралізації й максималь-
ного  наближення  управлінських  послуг  до  конкретних 
територіальних громад та її окремих членів – мешканців 
відповідних територій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід  від-
значити, що проблематика визначення місця й ролі Прези-
дента України досить ретельно розглядалася у вітчизняній 
конституційно-правовій  літературі  з  точки  зору  окремих 
її  аспектів.  Так,  протягом  останніх  років щодо  вказаних 
питань  висловлювалися  такі  видатні  конституціоналіс-
ти  й  муніципалісти,  як М.О.  Баймуратов,  О.В.  Батанов,  
Д.М. Бєлов, Ю.О. Волошин, О.Л. Копиленко, В.В. Лади-
ченко, О.В. Прієшкіна, В.Л. Федоренко та інші.

Аналізуючи  джерельно-монографічну  базу,  можна 
зробити  загальний  висновок  про  досить  високий  рівень 
наукової розробки конституційно-правового статусу Пре-
зидента України як гаранта державного суверенітету, те-
риторіальної цілісності України, дотримання Конституції 
України, прав і свобод людини й громадянина. Водночас 
жодне з наявних досліджень не вирішує питання комплек-
сного  розкриття  гарантуючої  складової  діяльності  глави 
держави  як  гаранта  місцевого  самоврядування  та  муні-
ципальних прав громадян, у  тому числі  (що є важливим 
на сучасному етапі державного й правового будівництва) 
у частині забезпечення подальшого розвитку та зміцнен-
ня локальної демократії як необхідного інституту країни, 
яка  претендує  на  набуття  повноправного  членства  в Єв-
ропейському Союзі  та  підписала Угоду про  асоціацію  із 
цим унікальним інтеграційним об’єднанням, яке сьогодні 
є  значною  мірою  регіоналізованим  і  муніципалізованим 
за наявним типом взаємовідносин між публічною владою 
різних рівнів.

Метою статті є всебічне розкриття теоретико-право-
вих аспектів визначення місця Президента України в сис-
темі гарантів місцевого самоврядування.

Виклад основного матеріалу. Варто  погодитися  з 
думкою В.Л. Федоренка, що  основні  компоненти  струк-
тури  інституту  конституційного  права  України  є  таки-
ми:  нормативний  зміст  інституту  конституційного  права 
України як цілісної юридичної категорії; принципи  існу-
вання  й  дієвості  інституту  конституційного  права  Укра-
їни;  функції  інституту  конституційного  права  України; 
конституційно-правовий статус учасників правовідносин, 
які регулюються нормами інституту конституційного пра-
ва України (права й обов’язки основних інституціолізова-
них суб’єктів, організаційно-правові форми їх діяльності 
тощо); конституційно-правовий режим інституту консти-
туційного  права  України;  гарантії  реалізації  інституту 
конституційного права України [1, с. 425]. Таким чином, 
сутність структури  інститутів конституційного права ви-
значається  змістом  запропонованих  складових  елементів 

(компонентів) цієї структури [1, с. 425], а кожен інститут 
конституційного  права  формується  лише  за  умов,  коли 
певний вид суспільних відносин набуває ознак предмета 
конституційно-правового  регулювання  та  унормовується 
сукупністю схожих за своєю сутністю й змістом норм кон-
ституційного права [1, с. 420].

Отже,  структурно  інститут  глави  держави  необхідно 
розглядати як діалектично обумовлену та взаємопов’язану 
сукупність  таких  елементів:  а)  нормативного  змісту  ін-
ституту глави держави; б) принципів існування й дієвос-
ті  інституту  глави  держави;  в)  функцій  інституту  глави 
держави;  г)  конституційно-правового  статусу  учасників 
правовідносин,  повноваження щодо  яких  має  глава  дер-
жави;  ґ)  конституційно-правового  режиму  організації  й 
діяльності інституту глави держави; д) гарантій реалізації 
главою держави своїх конституційних повноважень.

Вказані  елементи  виникають,  розвиваються  та  реалі-
зуються в певних конституційно-правових відносинах, що 
виникають із приводу конкретних об’єктів, одним із яких 
є  здійснення  територіальною  громадою  місцевого  само-
врядування  як  права  й  реальної  можливості  самостійно 
вирішувати питання місцевого значення.

Центральним  суб’єктом  інституту  глави  держави  в 
Україні є Президент України [1, с. 433], що постає безпо-
середньо з формально-юридичного змісту чинних консти-
туційно-правових норм, а отже, саме цей суб’єкт відіграє 
основну роль під час практичної реалізації функцій, при-
таманних  президентству  як  формі  здійснення  державної 
влади.

Згідно  з  нормативним  приписом  ст.  102  Конституції 
України [2] Президент України є главою держави та висту-
пає від  її  імені. Він є гарантом державного суверенітету, 
територіальної  цілісності  України,  дотримання  Консти-
туції України,  прав  і  свобод людини й  громадянина. Та-
ким чином, відповідно до Конституції України Президент 
України є саме главою держави, а не керівником виконав-
чої  гілки  влади,  оскільки найвищим органом виконавчої 
влади в Україні, згідно з положеннями Основного Закону 
України, є Кабінет Міністрів України. Аналогічно право-
вий статус інституту президента визначається в конститу-
ціях Російської Федерації [3], Італії [4], Угорщини [5].

Як глава держави Президент України є найвищою по-
садовою  особою  в  державі.  Саме  тому  він  наділяється 
повноваженнями  виступати  від  імені  України  як  у  вну-
трішньому житті країни, так і в міжнародних відносинах. 
Положення Конституції України  свідчать, що Президент 
України є найвищою посадовою особою Української дер-
жави, яка має забезпечувати територіальну цілісність дер-
жави.

При цьому, згідно з вдалою характеристикою В.В. Лади- 
ченка, функція забезпечення державної єдності є «важли-
вою для багатонаціональних держав, у яких національно-
територіальний поділ є  інструментом у вирішенні націо-
нального питання» [6, с. 13], адже територія є своєрідною 
матеріальною основою державності та виступає гарантією 
самостійного  політичного  й  економічного життя  народу, 
який об’єктивно прагне до політико-правової організації 
та юридичного оформлення [7, с. 49]. На думку В.В. Лади-
ченка, вирішення проблеми забезпечення державної ціліс-
ності обумовлюється гармонійним поєднанням публічних 
і корпоративних інтересів [6, с. 14], яке має стати концеп-
туально-онтологічною основою процесів  децентралізації 
управлінських функцій  із  відповідним делегуванням по-
вноважень  органів  державної  (центральної  й  регіональ-
ної) влади на рівень самоврядних територіальних громад, 
які  реалізують  своє  конституційне  право  на  самостійне 
вирішення  питань  місцевого  значення,  насамперед  опо-
середковано  через  органи  муніципальної  влади  (органи 
місцевого самоврядування).

Подібний підхід було реалізовано в Україні на консти-
туційно-правовому рівні в ч. 2 ст. 5 Конституції України, 



65

Порівняльно-аналітичне право
♦

відповідно до якої «народ здійснює свою владу безпосе-
редньо та через органи державної влади й органи місце-
вого  самоврядування»  [2],  тобто  фактично  йдеться  про 
формально-юридичне  втілення  концепції  територіальної 
громади як первинного суб’єкта конституційно-правових 
відносин та основного носія функцій і повноважень міс-
цевого  самоврядування.  Сприйняття  фундаментального 
місця й ролі територіальної громади в сучасному україн-
ському конституціоналізмі є необхідною методологічною 
основою  для  подальшого  визначення  об’єктного  складу 
гарантуючої діяльності глави держави у сфері становлен-
ня й розвитку місцевого самоврядування, а також базовою 
телеологічною  домінантою  регулюючого  впливу  Прези-
дента України  на  стан  муніципально-правових  відносин 
та забезпечення конституційних прав громадян як членів 
певних локальних колективів.

Підтвердженням  подібної  методологічної  інтерпре-
тації ролі глави держави в державному й правовому роз-
витку  сучасної  України,  зокрема,  у  становленні  муніци-
пальної  влади  як  необхідного  елемента  й  ефективного 
на  локальному  рівні  інструмента  здійснення  публічної 
влади,  можуть  слугувати,  наприклад,  положення  Указу 
Президента України «Про державну підтримку розвитку 
місцевого самоврядування в Україні» від 30 серпня 2001 р. 
[8]. Зокрема, слід відзначити комплекс заходів державної 
підтримки  розвитку  місцевого  самоврядування,  ухвале-
ний за ініціативою глави держави та у формі підзаконно-
го нормативно-правового акта Президента України. Крім 
того,  зазначені  заходи  доручаються  досить  широкому 
колу суб’єктів конституційно-правових відносин (Кабіне-
ту Міністрів України, Державному фонду  сприяння міс-
цевому  самоврядуванню  в  Україні,  асоціаціям  та  іншим 
об’єднанням органів місцевого самоврядування, Асоціації 
міст України, Українській муніципальній академії, Націо-
нальній академії наук України, Спілці лідерів місцевих та 
регіональних рад України, Асоціації сільських, селищних 
та міських рад України, Академії муніципального управ-
ління,  Українському  муніципальному  клубу,  Академії 
державного управління при Президентові України, Мініс-
терству освіти і науки України, Асоціації демократичного 
розвитку  та  самоврядування України, Національній  раді 

України з питань телебачення  і радіомовлення), що ком-
петенційно  та  організаційно  є  можливим  винятково  для 
глави держави з його особливим місцем у системі органів 
і посадових осіб публічної влади України.

Обумовлюється  роль  Президента  України  в  гаранту-
ванні  права  громадян  на  реалізацію  місцевого  самовря-
дування  також  із  тих  позицій,  що  здійснення  місцевого 
самоврядування в Україні забезпечується системою саме 
таких гарантій, які є умовою належного функціонування 
місцевого самоврядування, його становлення й розвитку.

Висновки. На наше переконання, системне тлумачен-
ня  приписів  Конституції  України  та  конституційного  й 
муніципального законодавства дає змогу виокремити дві 
групи  гарантів  місцевого  самоврядування  за  їх  місцем  і 
роллю в здійсненні муніципальної влади. До першої гру-
пи належать зовнішні гаранти місцевого самоврядування, 
під якими слід розуміти ті державні органи й посадових 
осіб, які безпосередньо не є носіями муніципальної вла-
ди,  проте  відповідно  до  своїх  конституційних  повнова-
жень покликані забезпечувати реалізацію права громадян 
на місцеве самоврядування та сталий розвиток інституту 
місцевого самоврядування в Україні. Такими гарантами є 
Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Мі-
ністрів  України,  центральні  й  місцеві  органи  державної 
виконавчої  влади,  судові  та  правоохоронні  органи.  Іншу 
групу складають безпосередньо органи й посадові особи, 
які  складають  систему місцевого  самоврядування,  тобто 
гарантують право громадян на самостійне вирішення пи-
тань місцевого значення в межах певних територіальних 
громад  і  є  носіями  муніципальної  правосуб’єктності  – 
внутрішні гаранти місцевого самоврядування.

Поза сумнівом, особливе місце серед зовнішніх гаран-
тів місцевого самоврядування посідає Президент України 
як глава держави та єдиний інститут державного апарату, 
щодо якого в Конституції України (ч. 2 ст. 102) й чинному 
законодавстві  прямо  застосовується  концептуально-теле-
ологічне визначення «гарант». Серед інших об’єктів сус-
пільних відносин він повинен гарантувати (забезпечувати) 
дотримання Конституції України, прав і свобод людини й 
громадянина, у тому числі як члена певної територіальної 
громади та носія муніципальних прав.
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Здійснено аналіз сучасних моделей відносин між державою, церквою та суспільством у країнах Центрально-Східної Європи. Відзна-
чено, що в історико-політологічному контексті моделями державно-церковних відносин є теократія, цезоропапізм, панівне становище 
церкви в державі, відокремлення церкви від держави, проміжний стан між державною церквою та моделлю повного відокремлення церк-
ви й держави. Звернено увагу на те, що визначення «своєї» моделі для кожної країни є індивідуальним і залежить від багатьох чинників, 
насамперед від політико-правових устоїв, прийнятих у суспільстві, традицій, духовного й матеріального стану суспільства тощо. Аналізу-
ється принцип відокремлення держави від церкви в сучасній світовій практиці. Уточнюється теза про неможливість втручання церкви в 
справи держави за активного втручання державних інституцій у справи церкви. Констатовано, що розбудова Європи не може відбуватися 
шляхом поширення на інші країни, у тому числі й посткомуністичні, певної національної моделі державно-конфесійних взаємин.

Ключові слова: церква, держава, суспільство, державно-церковні відносини, моделі державно-церковних відносин, політика, релігія.

Осуществлен анализ современных моделей отношений между государством, церковью и обществом в странах Центрально-Вос-
точной Европы. Отмечено, что в историко-политологическом контексте моделями государственно-церковных отношений являются тео-
кратия, цезоропапизм, господствующее положение церкви в государстве, отделение церкви от государства, промежуточное состояние 
между государственной церковью и моделью полного отделения церкви и государства. Обращается внимание на то, что определение 
«своей» модели для каждой страны индивидуально и зависит от многих факторов, прежде всего от политико-правовых устоев, принятых 
в обществе, традиций, духовного и материального состояния общества и тому подобного. Анализируется принцип отделения государ-
ства от церкви в современной мировой практике. Уточняется тезис о невозможности вмешательства церкви в дела государства при 
активном вмешательстве государственных институтов в дела церкви. Констатировано, что развитие Европы не может происходить 
путем распространения на другие страны, в том числе и посткоммунистические, определенной национальной модели государственно-
конфессиональных отношений.

Ключевые слова: церковь, государство, общество, государственно-церковные отношения, модели государственно-церковных 
отношений, политика, религия.

The analysis of contemporary models of relations between state, Church and society in the countries of Central Europe. It is noted that in 
the context of historical and political science models of church-state relations are theocracy tsezoropapizm, the dominant position of the church 
in the state, the separation of church and state, an intermediate state between the state church model and the complete separation of church 
and state. Attention is drawn to the fact that the definition of “home” model for each country is individual and depends on many factors, primarily 
on the political and legal foundations accepted in society, traditions, spiritual and material state of society and so on. It analyzes the principle of 
separation of church and state in modern international practice. It clarifies the thesis of the impossibility of intervention of the church in state affairs 
with the active intervention of state institutions in the affairs of the church. It notes that the development of Europe may not occur by spreading to 
other countries, including post-communist, a certain national model of church-state relations.

Key words: church, state, society, church-state relations, models of church-state relations, politics, religion.

У політологічній, філософській і релігієзнавчій літера-
турі усталеною є позиція, що в епоху Відродження зі ста-
новленням  громадянських  суспільств  розпочалися  про-
цеси  секуляризації  (набуття  світських  рис)  суспільного 
життя. Цьому сприяв розвиток наукових знань, насампе-
ред учення про природне право, згідно з яким держава та 
її інституції мають земне, а не Божественне походження. 
Релігія  поступово  стає  приватною  справою.  Наприкінці 
XVIII  ст. починають реформуватися основні типи відно-
син між церквою й державою, які існують донині, ґрунту-
ючись на таких основних принципах:

1) віротерпимості  (нетерпимості),  за якої одна чи де-
кілька релігій мають привілейований стан, а всі інші ого-
лошуються терпимими (чи нетерпимими);

2) свободи віросповідань, за якої всі релігії є рівними 
між собою, а людина – вільною у своєму виборі конфесії 
та відправленні релігійного культу;

3)  свободи  совісті,  яка,  крім  проголошення  рівності 
всіх  релігій  між  собою,  дозволяє  особі  не  лише  вільно 
обирати будь-яку релігію, а й бути невіруючою. Нині при-
близно третина держав проголосила у своїх основних за-
конах принцип свободи совісті [16, с. 64–65].

Метою статті є аналіз сучасних моделей державно-цер-
ковних відносин у країнах Центрально-Східної Європи.

Аналізу сучасних моделей (типових видів) державно-
церковних відносин присвячено значну кількість наукових 
праць українських політологів, філософів, релігієзнавців, 
серед яких ґрунтовні розвідки представили В. Єленський 
[3–5], Л. Коваленко [9], О. Кулакевич [11] та інші.

Відзначимо, що  головні  типи  відносин  між  церквою 
й  державою  вбирають  у  себе  декілька  моделей  держав-
но-церковних  взаємин,  які  часто  взаємно  переплітають-
ся:  теократію,  цезаропапізм,  державну церкву,  відокрем-
лення церкви від держави, проміжний стан між моделлю 
державної  церкви  та  моделлю  повного  відокремлення, 
відокремлення церкви від держави. Розглянемо ці моделі 
більш докладно.

Теократія  (гр.  theos  –  Бог,  kratos  –  влада)  постає  як 
форма  правління,  за  якої  вся  повнота  влади  в  державі 
належить  главі  церкви  й  духовенству.  Вона  передбачає 
ототожнення  світської  й  духовної  влади,  регламентацію 
функціонування держави та її інституцій, усього суспіль-
ного життя панівною церквою та її органами [1]. Прикла-
дом теократії може бути Іудея V – I століть до н. е., у якій 
влада зосереджувалася в руках жерців на чолі з іудейським 
першоієрархом. Інші приклади – Папська область в Італії 
в 756–1870 рр., а з 1929 р. – держава-місто Ватикан, у якій 
Папа Римський є абсолютним монархом, що зосереджує у 
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своїх руках необмежену політичну й духовну владу. Тео-
кратичне правління поширене в мусульманських країнах 
(наприклад,  Ірані,  Саудівській  Аравії  тощо),  у  яких  до-
тримуються традицій, що сформувалися ще в Дамаському 
халіфаті  за  династій  Омеядів  (661–750  рр.)  та  Абасидів 
(750–1258 рр.).

Цезаропапізм  (лат.  сaesar  – цезар,  papa – папа)  – мо-
дель  державно-церковних  відносин,  за  якої  церква  та  її 
структури повністю залежать від світської влади. Перед-
бачає повну залежність церкви від держави, одержавлен-
ня й підпорядкування світській владі церковних структур. 
Класичним  прикладом  реалізації  такої  моделі  вчені  вва-
жають Візантію, у якій  імператори збирали церковні со-
бори,  вирішували  догматичні  суперечки,  призначали  та 
знімали патріархів, митрополитів тощо. Цю модель пере-
йняла Московія, і з XVIII до початку ХХ століття главою 
російської православної церкви був імператор (імператри-
ця). Церква стає одним з  інститутів державної бюрокра-
тичної  системи,  а  духовенство  –  особливим  прошарком 
суспільства зі своїми правами й пільгами (непідсудністю 
світському суду, звільненням від податків, військовою по-
винністю тощо).

Державна церква – модель державно-церковних відно-
син, що забезпечує в державі привілейований стан певної 
конфесії. Ця модель передбачає пряме фінансування дер-
жавою церковних інституцій і державний контроль за ви-
користанням коштів, делегування церковним структурам 
певних  державних  функцій  (щодо  реєстрації  новонаро-
джених, смертей, шлюбів тощо). Прикладом такої моделі 
є сучасна Греція, у якій державною є православна церква, 
Статут якої має статус державного закону. Церква в Гре-
ції є сильнішою за державу. Остання гарантує її священ-
нослужителям зарплату та пенсії. У початкових і середніх 
школах  здійснюється  православна  освіта.  Близькою  до 
грецької є також сучасна італійська модель державно-цер-
ковних відносин, де понад 90% населення є охрещеними 
в католицьку віру. Різні форми державної церкви існують 
також у Великій Британії, Данії, Швеції, Ісландії та деяких 
інших країнах. Загалом система державної (або національ-
ної) церкви є особливістю Північної Європи. Винятковий 
статус певної церкви зафіксовано в конституціях понад 40 
держав світу. До речі,  у 22  із них  главою держави може 
бути лише особа, яка належить до офіційної церкви [6].

Політична  й  церковна  історія  Європи  останніх  деся-
тиліть свідчить, що ця модель відносин між державою та 
церквою не має великого потенціалу для подальшого по-
ширення. Систему  було  відкинуто Швецією,  яка  у  свою 
чергу взяла приклад із Норвегії; її також не було прийнято 
жодною  екскомуністичною  країною  та  навіть  країнами, 
у яких домінує лютеранство. Так, в Естонії, що є єдиною 
країною, у якій лютерани становлять більшість населення, 
прийняття цієї моделі було конституційно виключеним.

Модель,  що  ґрунтується  на  позиції  відокремлення 
церкви від держави, реалізується в багатьох країнах сві-
ту: Франції, Німеччині, Португалії та інших. Такий підхід 
до  проблеми  державно-церковних  відносин  найчастіше 
обумовлюється прагненням позбавити церкву монополії в 
здійсненні  ідеологічної та  інтеграційної функцій, оскіль-
ки церква володіє могутнім потенціалом впливу на свідо-
мість і підсвідомість людей.

Варто наголосити, що відокремлення церкви від дер-
жави характеризується такими особливостями:

– держава та її організації не мають права контролюва-
ти ставлення своїх громадян до релігії та не ведуть облік 
громадян за цією ознакою;

– держава не втручається у внутрішню церковну діяль-
ність (якщо при цьому не порушується чинне законодав-
ство). Зокрема, держава не втручається в зміст віровчень, 
обрядів, церемоній, культу й інших форм задоволення ре-
лігійних потреб, у внутрішнє самоврядування релігійних 
організацій,  у  взаємовідносини  органів  релігійних  орга-

нізацій,  їхні відношення з віруючими, а також у витрати 
коштів, що пов’язані з релігійними потребами;

– держава не надає церкві матеріальної або будь-якої 
іншої, у тому числі й фінансової, підтримки;

– церква не виконує будь-які державні функції;
– церква не втручається в справи держави, а займається 

лише питаннями, пов’язаними із задоволенням релігійних 
потреб віруючих. Держава зі свого боку охороняє законну 
діяльність церкви й релігійних організацій. Таким чином, 
відокремлення  церкви  від  держави  означає  переорієнта-
цію суспільного життя на світські цінності й норми.

Відокремлення церкви від держави на практиці озна-
чає неможливість втручання церкви в справи держави за 
активного втручання державних інституцій у справи церк-
ви. Проте ця теза потребує уточнень.

По-перше,  слід  зазначити,  що  існують  різні  форми 
відокремлення церкви від держави. Наприклад, у Радян-
ському Союзі це означало державний атеїзм і гоніння на 
релігійні  громади.  У  Франції  відокремлення  церкви  від 
держави передбачає насамперед створення світської дер-
жави (так званого l’Etat laique, або laicité de l’Etat), у якій 
влада  практично  повністю  ігнорує  існування  релігійних 
громад, хоча й не веде війну  з ними. Модель, реалізова-
на в США, як правило, зветься поміркованою. Хоча й тут 
держава підкреслює свій принципово світський характер, 
проте все-таки існує фінансова підтримка церковних шкіл, 
у збройних силах діє інститут капеланів, а церковні одру-
ження мають юридичну  силу. У Німеччині,  незважаючи 
на відділення церкви від держави, фактично існує досить 
широка співпраця цих двох інституцій, тому німецьку мо-
дель визначають як систему кооперації церкви й держави.

По-друге,  слід  пам’ятати,  що  свого  часу  навіть  не  в 
усіх соціалістичних державах Центрально-Східної Євро-
пи було здійснено відокремлення церкви від держави. На-
приклад, у конституціях соціалістичних Румунії й Чехос-
ловаччини не було пункту про відділення. У цих країнах 
священнослужителі зареєстрованих конфесій отримували 
зарплату  від  держави,  богословські факультети  існували 
при державних університетах тощо. При цьому влада спо-
відувала державний атеїзм  і досить жорстко обмежувала 
діяльність релігійних угрупувань.

По-третє, сучасні європейські держави, які зберігають 
систему державної церковності  (наприклад, Велика Бри-
танія, Данія, Греція), значною мірою лібералізували юри-
дичний статус релігійних угрупувань, які не є державни-
ми. Тому розбіжності між моделлю державної церковності 
та  моделлю  відокремлення  церкви  від  держави  сьогодні 
значною мірою знівельовано, зменшено [2].

Важливо  також  додати, що  серед фахівців  немає  по-
вної згоди з приводу питання, що саме слід розуміти під 
відокремленням церкви від держави. На Заході  зазвичай 
говорять  не  про  відокремлення  церкви  від  держави,  а 
про  відокремлення  церкви  й  держави  [17,  с.  1–44].  Тим 
самим підкреслюються рівноправність суб’єктів цих від-
носин  і  неправомірність  характеристики  їх  як  взаємин 
сюзеренітету –  васалітету. До  того ж правознавці майже 
одностайні: якщо під «відокремленням» розуміти стан, за 
якого держава не має із церквою нічого спільного, то та-
кої правової й суспільно-культурної ситуації не існує ніде 
в Західній Європі. Відокремлення при цьому означає, що 
держава не ототожнює себе із жодною з релігій чи церков, 
не покладає на церкву здійснення державних функцій, не 
втручається в її внутрішні справи, обидві інституції пова-
жають автономію одна одної в належних їм сферах: церк-
ви не наділяються політичною владою, а держава зберігає 
нейтралітет щодо релігійних організацій, не виступає від 
імені чи проти будь-якої з них [14, c. 103–110].

Держава  не  примушує  своїх  громадян  діяти  на  ко-
ристь певної церкви, не визначає її внутрішній каноніч-
ний  устрій. При  цьому  нейтралітет  держави  практично 
завжди є доброзичливим щодо церкви. Держава не лише 



68

№ 2 2015
♦

поціновує соціальну працю релігійних інституцій, а й ви-
являє велику повагу до самої релігії, яка відіграє важливу 
роль  у  духовному  та  моральному  розвитку  суспільства 
[5, c. 170].

Модель, що ґрунтується на поєднанні моделі держав-
ної  церкви  та  моделі  повного  відокремлення  церкви  й 
держави, – це модель державно-церковних відносин, яка 
передбачає збереження певних видів державної підтримки 
та привілеїв окремих церков. Прикладом може слугувати 
сучасна Німеччина,  у  якій  хоч  і  проголошено  нейтраль-
ність  і  толерантність держави до різних конфесій, проте 
зберігаються певні відмінності в ставленні до релігійних 
організацій  –  залежно  від  кількості  їхніх  прихильників. 
Якщо  прибічників  певної  конфесії  більше  1%  загаль-
ної кількості населення певної землі Німеччини, то вони 
отримують спеціальний статус, який дає їм змогу, напри-
клад, отримувати державні дотації на власні школи, дитячі 
садки. Нині в країні нараховується 15 конфесій зі  спеці-
альним  статусом.  Подібні  церковно-державні  відносини 
складалися в Японії, Австрії, Перу та інших країнах світу.

Відокремлення  церкви  й  держави  означає  стан  вза-
ємоневтручання  (наскільки  це можливо)  церкви  в  справи 
держави та держави в справи церкви, гарантує максималь-
не  забезпечення  свободи  релігії,  режиму  толерантності  в 
державі. Типовим прикладом такої моделі є США, у яких 
свободі відправлення релігії надано широкий захист, і лише 
невідкладні  державні  інтереси,  які  не  можуть  досягатися 
іншим  шляхом,  можуть  сприяти  виправданню  посягань 
на релігійну  свободу. Навіть найменша релігійна  громада 
в США має такі ж права, як і великі конфесії. Держава не 
створює свого спеціального органу, який має регулювати ді-
яльність релігійних інституцій, оскільки всі спірні питання 
вирішує суд. Релігійні організації звільняються від податків 
рішенням Федеральної  податкової  служби,  яка  проводить 
детальну експертизу, щоб з’ясувати, чи не переслідує ця ор-
ганізація комерційні цілі. Законодавчо закріплену свободу 
вірувати  або  невірувати мають  також  громадяни Франції, 
Туреччини, України й інших країн [16, c. 68].

У світських державах, що спираються на принцип від-
окремлення держави й церкви, сформулювалися дві моде-
лі: сепараційна та коопераційна [10].

За сепараційного типу відносин не створюється спеці-
альне законодавство, що регулює ці відносини. Між дер-
жавою й релігійними об’єднаннями споруджується «мур», 
релігія витісняється з усіх сфер діяльності держави. При 
цьому  спрацьовує  така  ідея  «відділення»,  за  якої  держа-
ва не має справ до церкви,  а церква – до держави; вони 
функціонують у двох відособлених сферах. І хоча подібна 
практика забезпечує рівність релігій перед законом, вона 
дає державі повне право обмеження всіх конфесій, забез-
печує секуляризм у різних сферах державного й громад-
ського життя. Сепараційна модель ефективно функціонує 
в США, Франції та низці інших країн.

За коопераційної моделі реалізується  інша ідея відді-
лення: церковне та світське  є розділеними, проте водно-
час взаємодіють і співпрацюють. За такого типу відносин 
держава бере на себе захист провідних, традиційних кон-
фесій, співпрацює з ними в багатьох сферах громадського 
життя та забезпечує малочисленним релігійним громадам 
лише  основні  громадянські  права.  Ці  взаємини  регулю-
ються конституційними нормами, а також угодами й до-
мовленостями із церквами й релігійними об’єднаннями.

Коопераційна  модель  державно-церковних  відносин 
діє  в  більшості  країн  Західної  Європи.  Забезпечуючи 
свободу віросповідання для всіх релігій, держава підтри-
мує найбільш авторитетні церкви: у Великій Британії –  
англіканську, в  Італії та  Іспанії – католицьку, у Греції – 
православну, у Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії – люте-
ранську. Досвід цих країн показує, що надання привілеїв 
і  підтримка  державою  однієї  чи  декількох  конфесій  не 
зумовлюють обмеження прав інших релігій. Кооперацій-

на модель державно-церковних відносин передбачає під-
тримку державою однієї або декількох домінуючих релі-
гійних  організацій  за  заборони  дискримінації  громадян 
залежно від  їхнього ставлення до релігії та дотримання 
прав людини.

Коопераційна  модель  державно-церковних  відносин, 
як стверджує І. Коваль, є життєздатною лише в тому ви-
падку, якщо провідна конфесія робить однозначний вибір 
на користь свободи віросповідання, не прагне використати 
свій вплив на державу та на населення для обмеження прав 
релігійних меншин. Більш складно й суперечливо перехід 
до  коопераційної  моделі  державно-церковних  відносин 
відбувається в країнах, у яких робляться спроби зміцнити 
державність, спираючись на одну релігійну організацію та 
обмежуючи права інших конфесій і релігій. Цей шлях не 
обіцяє просування до демократії, гальмує розвиток повно-
цінного  співробітництва  держави  із  широким  спектром 
релігійних організацій у сфері добродійництва й духовної 
освіти [10, c. 10–11].

Є вагомі підстави виокремити узагальнену ліберальну 
«західну модель» релігійної свободи й державно-церков-
них  відносин,  яку  в  цілому  після  падіння  Берлінського 
муру перейняла більшість країн Центрально-Східної Єв-
ропи. На  переконання  професора Міланського  універси-
тету С. Феррарі,  з яким важко не погодитися, державно-
церковним взаєминам у Західній Європі властиві риси, які 
дають змогу стверджувати про існування спільної моделі 
в країнах Західної Європи та США: по-перше, нейтраль-
не  ставлення  держави  до  різних  релігійних  суб’єктів; 
по-друге,  виокремлення  в  межах  «суспільного»  сектора 
«ігрового поля», коли церковно-релігійні суб’єкти корис-
туються деякими привілеями порівняно з нерелігійними; 
по-третє, обмеження державного втручання в справи релі-
гійних суб’єктів діями щодо встановлення основних пра-
вил та контролем за тим, щоб «ігрове поле» було рівним і 
його кордони поважали [13, с. 113].

Щодо  країн  Вишеградської  четвірки  зауважимо,  що 
після  повалення  комунізму  в  них  склалася  система  дер-
жавно-церковних відносин, яку умовно можна визначити 
як  центральноєвропейську. Система  взаємин між держа-
вою та церквою в регіоні,  на думку деяких дослідників, 
є досить близькою до італійської чи іспанської [5, с. 95]. 
У  цих  країнах  діють  спеціальні  угоди  з  Ватиканом  (на-
приклад, у Словаччині, Польщі, Угорщині), що надає ка-
толицькій  церкві  певних  привілеїв  порівняно  з  іншими 
церквами й релігійними спільнотами. У деяких існує пе-
релік «визнаних» релігій (наприклад, у Чехії, Словаччині, 
Угорщині).  Окремі  із  цих  країн  послідовно  відкидають 
принцип  відокремлення  церкви  від  держави  та фінансу-
ють визнані церкви (зокрема, Словаччина) [15]. Водночас 
саме в країнах такого типу найбільш послідовно вирішу-
ється  проблема  реституції  церковного  майна,  причому 
відшкодування релігійним інституціям моральної й мате-
ріальної шкоди здійснюється планомірно та легітимно.

Вітчизняні й зарубіжні релігієзнавці виділяють декіль-
ка моделей державно-церковних відносин, що мали місце 
впродовж тисячоліття від хрещення Русі: 1) києворуську 
модель («симфонія» між державою й церквою, державне 
сприйняття  поширення  християнства,  наділення  церкви 
широкою  правовою  юрисдикцією,  прагнення  держави 
звільнити церкву від візантійської залежності); 2) козаць-
ко-могилянську  модель  (співпраця  військового  керівни-
цтва Запорозької Січі з православною церквою, її військо-
вий  захист  і  матеріальна  підтримка,  прагнення  держави 
звільнити церкву від Московського патріарха); 3) модель 
часів  державного  будівництва  1917–1919  рр.  (постійне 
втручання  комуністичної  влади  в  церковні  справи,  праг-
нення знищити церкву як інституцію та релігію в цілому); 
4) радянську модель  (законодавче  закріплення принципу 
відокремлення церкви  від  держави,  сприйняття  релігії  й 
церкви  як  політичного  супротивника,  атеїзм,  беззаконня 
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та насильство, формальне декларування свободи совісті) 
[7, с. 13; 12, с. 42–43].

Як зауважує В. Климов, у період незалежності в укра-
їнському суспільстві сформувалася така модель державно-
церковних  відносин,  яка  гарантує  широку  свободу  буття 
релігії. Характерними ознаками цієї демократичної моделі, 
на його думку, є конституційне закріплення відокремлення 
церкви від держави та школи від церкви, що формує світ-
ський характер  їхньої діяльності;  рівність усіх релігійних 
організацій, віросповідань перед законом, невизнання дер-
жавою жодної релігії як обов’язкової; невтручання держави 

в діяльність релігійних організацій; захист державою прав і 
законних інтересів релігійних співтовариств [7].

Отже,  у  світі  протягом  століть  склалося  декілька 
моделей  державно-церковних  відносин,  які,  однак,  не 
«прив’язані»  до певних  часових періодів  і  часто переплі-
таються між собою (наприклад, теократія передбачає наяв-
ність державної церкви тощо). Визначення «своєї» моделі 
для кожної країни є індивідуальним і залежить від багатьох 
чинників: правових устоїв, прийнятих у суспільстві, погля-
дів світської й церковної влади на це питання, традицій, ду-
ховного та морального стану суспільства тощо.
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Статтю присвячено аналізу міжнародних стандартів та досвіду зарубіжних країн у питаннях побудови демократичної й прозорої сис-
теми управління судовою владою. Розглянуто актуальні питання управління як судовою системою, так і судами й суддями.
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Статья посвящена анализу международных стандартов и опыта зарубежных стран в вопросах построения демократической и про-
зрачной системы управления судебной властью. Рассмотрены актуальные вопросы управления как судебной системой, так и судами и 
судьями.

Ключевые слова: судебная власть, единство, судебное управление, администрирование.

This article analyzes the international standards and the experience of foreign countries in the construction of a democratic and transparent 
system of management of the judiciary. Pressing questions of governance as the judiciary and the courts and judges.
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Будучи  невід’ємною  складовою  цілісного  механізму 
державної  влади,  суд  підпорядковується  загальному  ме-
ханізму й принципам соціального управління. Потреба в 
управлінський діяльності спричиняється насамперед тим, 
що в кожному суспільстві з моменту його виникнення іс-
нують дві суперечливі тенденції: організації та дезоргані-
зації. У межах дії цих тенденцій збереження стабільнос-
ті,  відносної  сталості,  погодженості  суспільства  можна 
досягти шляхом соціального управління, впорядкування, 
функціями якого є підтримка суспільної дисципліни, орга-
нізованості суспільства [1].

Один  із  ключових  елементів  єдності  судової  влади 
полягає в механізмах внутрішнього й зовнішнього управ-
ління  судовою  владою.  У  цьому  відношенні  досліджен-
ня міжнародного й  зарубіжного  досвіду  із  цієї  тематики 
є  вкрай  важливим  та  актуальним.  У  вітчизняній  право-
вій  науці  цю  проблему  досліджували  В.Д.  Бринцев  [2],  
Д.М. Притика  [3],  А.А.  Стрижак  [4],  С.Ю. Обрусна  [5], 
М.Д. Савенко [6] та інші вчені, а їх наукові праці склада-
ють важливу теоретичну основу в її розкритті.

Управління судовою системою.  Відповідно  до  Ви-
сновку «Участь судової влади в організації роботи судо-
вої системи» (Перша експертна комісія Міжнародної асо-
ціації суддів, м. Афіни, 9–13 жовтня 1994 року) одним із 
проблемних  питань  організації  роботи  судової  системи 
в  аспекті  принципу  незалежності  суддів  є  формування 
бюджету, що необхідний  для  нормальної  роботи  судової 
системи та використання виділених коштів. Так, у деяких 
країнах судді прямо залучаються до формування бюджету 
судів і витрачання коштів. Така практика є ідеальним ви-
рішенням цієї проблеми, оскільки судді краще, ніж уряд, 
знають  свої  потреби,  при  цьому  повністю  виключається 
вплив  виконавчої  влади  на  незалежність  суддів. У  будь-
якому разі бюджет має закріплюватися парламентом після 
консультації з представниками суддівського корпусу.

Однак  у  більшості  країн  судді  не  залучаються  ні  до 
процесу  формування  бюджету,  ні  до  розподілу  виділе-
них коштів. Така ситуація не може не викликати критику, 
оскільки ті, хто формує бюджет, не знають реальних по-
треб судової системи, а також це становище може загро-
жувати незалежності суддів.

Формування бюджету є гострим питанням, проте роз-
поділ і контроль за його використанням також мають важ-
ливе значення. У деяких країнах розподіл бюджету відбу-
вається за участю представників суддівського корпусу, а в 
інших це питання одноособово вирішує міністр юстиції, 
а отже, може з власних міркувань зменшити певні статті 
бюджету,  що  унеможливлює  нормальну  роботу  судової 
системи.

Проблема формування й розподілу бюджету має сер-
йозний вплив на незалежність суддів.

Консультативна  Рада  європейських  суддів  (далі  – 
КРЄС)  [7]  також  визнає,  що  фінансування  судів  тісно 
пов’язане з питанням незалежності суддів, оскільки це ви-
значає умови, у яких суди виконують свою роботу. Більше 
того, існує явний зв’язок між фінансуванням і керуванням 
судами та принципами Європейської конвенції про захист 
прав людини й основоположних свобод (доступ до право-
суддя й право на справедливий судовий розгляд не можуть 
належним  чином  бути  гарантованими,  якщо  справу  не 
може бути розглянуто судом у розумний строк, оскільки в 
цього суду немає відповідних коштів і ресурсів, щоб ефек-
тивно здійснювати свої завдання).

Відповідно  до  всіх  загальних  принципів  і  стандартів 
Ради  Європи  у  сфері  фінансування  й  керування  судами 
держави регулюють виділення необхідних коштів, які від-
повідали б потребам різних судових систем. Хоча фінан-
сування судів є частиною державного бюджету, який пред-
ставляє в парламент міністр фінансів, таке фінансування 
не повинне залежати від політичних змін. І хоча рівень фі-
нансування судів, яке може дозволити собі кожна країна, 

належить до категорії політичних рішень, необхідно, щоб 
у системі, яка ґрунтується на поділі влади, завжди забез-
печувалося положення про те, щоб ні виконавчі, ні законо-
давчі органи не мали можливості здійснювати який-небудь 
тиск на судові органи під час розгляду  їхнього бюджету. 
Рішення про виділення коштів судам повинні прийматися 
в суворій відповідності до принципів незалежності судо-
вої системи.

У багатьох країнах міністерство юстиції займається як 
підготовкою бюджету судів, так і проведенням перегово-
рів у зв’язку із цим із міністерством фінансів. Проте в низ-
ці країн самі суди попередньо складають пропозиції, що 
прямо або опосередковано направляються в міністерство 
юстиції.  Однак  у  деяких  випадках  суди  представляють 
свої бюджетні пропозиції прямо міністерству фінансів. Як 
приклад  можна  навести  діяльність  Верховного  суду  Ес-
тонії та Верховного суду Словаччини щодо їхніх власних 
бюджетів, а також Верховного суду Кіпру та Верховного 
суду Словенії щодо судів усіх рівнів.

У Швейцарії Федеральний Верховний  суд  має  право 
представляти  свій  власний  бюджет  (схвалений  його Ад-
міністративною комісією, що складається з трьох суддів) 
Федеральному  парламенту,  а  голова  й  генеральний  се-
кретар  Федерального  Верховного  суду  мають  право  ви-
ступати для захисту свого бюджету в парламенті. У Литві 
відповідно  до  рішення  Конституційного  суду  Литви  від 
21 грудня 1999 року встановлено принцип, згідно з яким 
кожний суд має право на власний бюджет, що формулю-
ється  окремою  позицією  в  державному  бюджеті,  який 
затверджується  парламентом.  У  Росії  у  федеральному 
бюджеті передбачаються окремі положення для бюджету 
Конституційного  суду  Російської  Федерації,  Верховного 
суду Російської Федерації та інших судів загальної юрис-
дикції, а також Федерального арбітражного суду та інших 
арбітражних  судів.  Рада  суддів  Росії  має  право  не  лише 
брати участь у переговорах щодо федерального бюджету, а 
й бути представником під час його обговорення в палатах 
Федеральних зборів. У північних державах недавно було 
прийнято законодавство, яке закріпило процедуру коорди-
нації бюджетів судів і передачі їх на розгляд у міністерство 
юстиції.  Зокрема,  у  Данії  цю  роль  виконує  Адміністра-
тивний суд (у керівному комітеті якого більшість станов-
лять  члени  різних  судів).  У Швеції  аналогічну  функцію 
виконує  Національна  судова  адміністрація  (спеціальний 
урядовий орган із керівним комітетом, меншість у якому 
становлять судді), яка повинна готувати трирічний безпе-
рервний бюджет.

Однак в  інших країнах не  існує офіційної процедури 
для  внесення  пропозицій  під  час  переговорів  щодо  бю-
джету з міністром юстиції або на аналогічному рівні щодо 
фінансування судових видатків, а будь-який вплив на ви-
рішення цих питань із боку судових органів має неофіцій-
ний характер. Прикладами правових систем, що належать 
до цієї категорії, є Бельгія, Хорватія, Франція, Німеччина, 
Італія (за винятком деяких виплат), Люксембург, Мальта, 
Україна, Об’єднане Королівство Великої Британії та Пів-
нічної Ірландії.

Той рівень, за досягнення якого вважається, що судо-
ва система фінансується в достатньому обсязі, не завжди 
пов’язується з рівнем, щодо якого здійснюються офіційні 
процедури зі збору пропозицій або консультацій із судови-
ми органами, хоча більш прямий внесок судових органів, 
як і раніше, вважається важливим фактором. Відповіді на 
анкетування дуже часто  свідчать про численні недоліки, 
наприклад,  про  дефіцит  відповідних  матеріальних  умов 
(будинків, меблів, приміщень і комп’ютерного обладнання 
тощо) аж до повної відсутності підтримки, що необхідна 
суддям для здійснення завдань правосуддя на сучасному 
рівні  (мається  на  увазі  кваліфікований  персонал,  поміч-
ники-фахівці, доступ до комп’ютеризованих інформацій-
них  джерел  тощо).  Це  особливо  стосується  східноєвро-
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пейських країн, у яких фінансові обмеження призвели до 
того, що парламенти обмежують кошти, що виділяються 
судам, до досить низького рівня порівняно з тим, який є 
потрібним  (наприклад,  у  Росії  недофінансування  стано-
вить 50%). Навіть у західноєвропейських країнах бюджет-
ні обмеження призвели до того, що обмежуються судові 
приміщення, бюро, комп’ютерна техніка та/або персонал 
(останнє означає, що в деяких випадках суддів не можна 
звільнити від позасудових завдань).

Одна з потенційних проблем полягає в тому, що судова 
влада, яка не завжди розглядається як особлива гілка дер-
жавної влади, має особливі потреби, щоб виконувати свої 
завдання, залишаючись при цьому незалежною. На жаль, 
на обговорення питань серйозних структурних змін судо-
вої влади та її ефективності можуть впливати такі еконо-
мічні аспекти. І хоча жодна країна не може ігнорувати свій 
загальний фінансовий потенціал під час прийняття рішень 
про рівень послуг,  які можуть оплачуватися нею,  судова 
влада  й  суди  є  таким  найважливішим  органом  держави, 
що має всі підстави для отримання необхідних фінансо-
вих коштів.

Хоча КРЄС не може ігнорувати розходження між кра-
їнами в рівні економічного розвитку, забезпечення відпо-
відного  фінансування  судових  органів  вимагає  більшої 
участі  самих  судів  у  процесі  розробки  бюджетів.  КРЄС 
визнала важливість того, щоб процедури прийняття пар-
ламентами бюджету судів включали процедуру, яка дозво-
ляє взяти до уваги думку самих судів.

Однією  з  форм  забезпечення  такого  активного  залу-
чення судових органів у розробку бюджету могло б стати 
надання незалежному органу, що відповідає за керування 
судовою владою (у тих країнах, де такий орган уже існує), 
координаційної  ролі  в  підготовці  запитів  на фінансуван-
ня  судів,  а  також  перетворення  цього  органу  на  прямий 
контакт парламенту для визначення потреб судів. Бажано, 
щоб орган, який представляє всі суди, відповідав за вне-
сення бюджетних запитів у парламент або в один із його 
спеціалізованих комітетів.

Керування  бюджетами,  що  виділяються  судам,  є  все 
більш широкою сферою відповідальності, що вимагає ува-
ги з боку самих судів. Обговорення в КРЄС показали, що 
існують серйозні розбіжності, з одного боку, між система-
ми, у яких керування здійснюється судовим органом або 
особами чи органами, що несуть  відповідальність перед 
судовою владою, або незалежним органом із відповідною 
адміністративною підтримкою, також відповідальним пе-
ред  судами,  а  з  іншого  – між  такими  системами,  у  яких 
управління  повністю  передається  на  розсуд  урядового 
департаменту або служби. Перший підхід було прийнято 
в деяких нових демократичних країнах, а також в  інших 
країнах, оскільки вважається, що він забезпечує незалеж-
ність судової влади та можливість для суддів здійснювати 
свої функції.

Якщо  на  суддів  покладається  відповідальність  за 
управління  судами,  то  вони  повинні  отримати  відповід-
ну підготовку, їм має надаватись необхідна допомога для 
виконання цього завдання. У кожному разі важливо, щоб 
відповідальність  за всі  адміністративні рішення,  які без-
посередньо впливають на функціонування судів, поклада-
лась на самих суддів.

КРЄС також привертає увагу до питання про необхід-
ність виділяти достатні кошти для судів, щоб вони могли 
працювати відповідно до стандартів, викладених у статті 
6 Європейської конвенції про захист прав людини й осно-
воположних свобод.

Згідно  з  Європейським  статутом  судді  (прийнятим Єв-
ропейською Асоціацією Суддів у 1993 році) передбачається, 
що управління суддівством має покладатися на орган, який 
представляє суддів та є незалежним від жодної іншої влади.

Водночас  визначення  умов  розподілу  бюджетних  ко-
штів  різним  судам  та  прийняття  рішення  щодо  органу, 

який  повинен  розглядати  й  готувати  звіти  про  ефектив-
ність роботи судів, є проблемним питанням. Із цього при-
воду КРЄС вважає, що Судова рада повинна мати повно-
важення в цій сфері [8].

Крім того, Судова рада має наглядати за організацією 
роботи інспекційних служб, щоб забезпечити, що інспек-
тування узгоджується  із суддівською незалежністю. Це є 
особливо  важливим  тоді,  коли  інспекційні  служби  нале-
жать до виконавчої влади.

Управління судом та суддями. Як зазначає М.Д. Са-
венко, суд є органом державної судової влади, тобто уста-
новою,  яка  здійснює  властиві  для  цієї  влади  функції  в 
публічно-правовій сфері. Як установа суд може бути учас-
ником цивільно-правих відносин і діяти в приватноправо-
вій сфері як юридична особа. Як орган судової влади суд 
виконує  властиві  цій  владі функції,  зокрема  правосуддя, 
яке  він  здійснює  за  встановленою  законом  процедурою, 
тобто діє як судовий орган. Отже, адміністрування суддів 
варто  розглядати  в  інституційному,  функціональному  й 
процесуальному  аспектах,  кожному  з  яких  властиві  свої 
завдання,  засоби,  організаційні  форми.  Водночас  воно 
об’єднане основною функцією судової влади – здійснен-
ням справедливого правосуддя незалежним судом.

Адміністрування  судів  має  комплексний  характер. 
Воно  передбачає  організаційне  забезпечення  діяльності 
суду як органу державної влади, юридичної особи, судово-
го органу; матеріально-технічну базу (наявність будівель, 
приміщень,  залів  судових  засідань);  фінансове  забезпе-
чення; кадровий склад носіїв судової влади, апарат суду; 
організацію роботи та вирішення питань взаємовідносин 
з іншими органами державної влади, а також питань вну-
трішньої діяльності суду; організаційно-технічні питання 
судочинства.

В  адмініструванні  судів  можна  виокремити  два 
взаємопов’язані  блоки:  судове  управління  та  фінансу-
вання [9].

Як  зазначає  Ш.  Ґасс,  проблема  відправлення  право-
суддя окреслює ресурси, необхідні суддям для виконання 
своїх функцій, а також вплив цих ресурсів на їхню неза-
лежність, якщо ці ресурси є надто обмеженими.

Очевидно, що  суддя  не  має  змоги  здійснювати  свою 
владу,  якщо в його розпорядження не передано необхід-
ні матеріальні  засоби. Виконавча  влада може  зашкодити 
незалежності  суду,  не  надавши  такі  засоби. Матеріальні 
засоби  включають  у  себе  приміщення, меблі,  літературу 
тощо,  як  і  необхідний персонал  (суддів,  секретарів,  реє-
страторів  та  інших  осіб).  Розробці  бюджету  судової  гіл-
ки  влади мають  передувати  консультації  з  відповідними 
судовими органами, «щоб законодавець, який розподіляє 
кошти,  мав  змогу  знати  потреби  судів  для  їх  належного 
функціонування». Витрачання коштів, виділених для ро-
боти  судів,  має  перебувати  під  контролем  суддівського 
корпусу. Важливими  є  два моменти:  розробка  бюджетів, 
які є необхідними для судової влади, та використання ви-
ділених коштів.

Можна вирізнити дві системи розробки й використан-
ня бюджету. У деяких країнах суддівський корпус безпосе-
редньо долучається до підготовки бюджету судів та до ви-
користання коштів (наприклад, Швейцарський Верховний 
суд, Апеляційний  суд Швейцарії).  Таке  рішення  певною 
мірою гарантує, що потреби судової влади буде належним 
чином доведено до відома парламенту та  (в оптимістич-
ному варіанті) враховано ним, а з боку виконавчої влади 
жодного  впливу немає  взагалі.  Зрештою,  рішення  із  цих 
питань приймає саме парламент.

Водночас у більшості країн суддівський корпус взагалі 
не долучається ні до розробки бюджету, ні до розподілу 
виділених  коштів.  Таке  рішення  легко  розкритикувати, 
оскільки  ті,  хто  готує  бюджет,  не  знають,  чого  потребує 
судова система, крім того, при цьому не можна виключати 
певний вплив на судову гілку. Підкреслити цю проблему 
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можна  таким прикладом:  парламент  та  уряд  вирішують, 
що кошти має бути виділено на конкретні цілі (наприклад, 
боротьбу з організованою злочинністю, тероризмом). Уна-
слідок цього судам доведеться присвячувати частину сво-
го  часу  саме  вирішенню  питання,  як  використати  ці  ко-
шти, що зашкодить іншим справам, які суди також мають 
розглянути.

У  деяких  країнах  (наприклад,  у Швейцарії)  розподіл 
коштів  належить  до  компетенції  судової  влади.  Проте  в 
багатьох  інших  країнах  рішення  із  цього  приводу  при-
ймає міністр юстиції одноосібно. І може статися так, що 
міністр  вирішить  зменшити  фінансування  та  направити 
його на інші потреби. Отже, не можна заперечувати факт, 
що проблема  розробки бюджету й  розподілу  коштів має 
потенціал впливу на незалежність суддів.

А що стосується питання про кількість суддів і допо-
міжного персоналу, то в багатьох країнах кількість суддів 
визначається законом. З точки зору незалежності це є пе-
ревагою, оскільки уряд ці цифри змінювати не може. З ін-
шого боку, внесення змін у законодавство може вимагати 
багато часу. У деяких країнах урядом визначається кіль-
кість допоміжного персоналу. Це може стати шляхом здій-
снення впливу на судову владу. В інших країнах рішення 
щодо кількості допоміжного персоналу приймається судо-
вою владою (наприклад, у Швейцарії).

Водночас  остаточне  рішення  залишається  за  парла-
ментом  (і  його  відповідними  комітетами).  У  контексті 
управління судовою системою значну вагу має ще питан-
ня, хто призначає суддів до різних підрозділів суду та хто 
розподіляє справи між суддями.

Існують  дві  системи.  У  деяких  країнах  рішення  про 
призначення до підрозділів суду приймає голова. В інших 
призначення прив’язуються до призначення на конкретну 
посаду, наприклад, у підрозділ, у якому працював попере-
дник, якому на заміну приходить суддя. У деяких країнах 
розподіл справ (наприклад, у Федеральному суді Швейца-
рії чи Верховному суді Швейцарії) здійснюється головою 
суду або іншим судовим органом. Водночас у новостворе-
них федеральних судах першої інстанції для призначення 
суддів  і  розподілу  справ  використовується  генератор  ви-
падкових чисел на комп’ютерній основі. Подібна система 
використовується  також  у  Словаччині.  В  інших  країнах 
справи  розподіляються  шляхом  жеребкування  або  ж  на 
основі  заздалегідь визначених критеріїв, відображених у 
законодавстві чи в постановах (наприклад, у деяких швей-
царських кантонах  або  в Німеччині). Проте  яку  систему 
не було б застосовано, «вона повинна як гарантувати неза-
лежність судді, так і запобігати свавіллю» [10].

Відповідно до Монреальської універсальної декларації 
про незалежність правосуддя (Перша світова конференція 
з незалежності правосуддя, м. Монреаль, 1983 рік) судді 
як особи  є  вільними  та  зобов’язаними приймати безсто-
ронні рішення згідно з власною оцінкою фактів і знанням 
права  без  будь-яких  обмежень,  впливів,  спонукань,  при-
мусів, загроз або втручань, прямих чи непрямих, з будь-
якого боку та з будь-яких причин.

У процесі прийняття рішень судді є незалежними від 
своїх колег за судом та від вищих посадових осіб. Жодна 
ієрархічна структура суддівства й жодна різниця в ранзі чи 
класі суддів не можуть ставати на перешкоді праву судді 
на вільне винесення вироку.

Виконавчі органи не повинні контролювати судові ор-
гани через адміністрування судів.

Судді або певний орган, більшість у якому складають 
судді, несуть повну відповідальність за адміністративну 
діяльність судів, у тому числі нагляд і контроль за персо-
налом.

Найвищим пріоритетом держави є забезпечення судів 
адекватними  засобами  для  належного  відправлення  пра-
восуддя, у тому числі матеріальними засобами та примі-
щеннями, які створювали б відповідні умови для незалеж-

ної, гідної й ефективної роботи суддів, належним судовим 
та  адміністративним  персоналом  і  достатнім  поточним 
бюджетом.

Бюджет  суду  складається  компетентним уповноваже-
ним  органом  у  співпраці  із  суддями.  Лише  судді  мають 
відповідати за розподіл судових справ між окремими суд-
дями чи групами суддів згідно із законодавством або пра-
вилами  суду. Голова може здійснювати нагляд над суд-
дями лише в межах адміністративних питань (питань 
управління судом).

Отже,  суддя  –  не  лише  «той,  хто  приймає  рішення», 
що саме є його основним завданням, а й належить до про-
фесійної  організації,  державної  служби,  робота  якої  має 
управлятися. Тому стає очевидним, що будь-які втручання 
керівництва у сферу, пов’язану з прийняттям рішень суд-
дею, мають бути виключеними.

Водночас в  інших сферах діяльності суддя не є неза-
лежною  одиницею  в  межах  організації  свого  суду.  При 
цьому  він  навіть  є  частиною  ієрархічної  структури,  і  в 
цій ролі підпорядковується владі й контролю керівництва 
суду. Така концепція не позбавлена ризику для незалеж-
ності суду.

У таких країнах, як Франція, Німеччина, Словенія або 
Чеська  Республіка,  голови  судів  відповідають  за  адміні-
стративну  роботу.  Вони  мусять  дотримуватися  принци-
пу  ієрархічного  підпорядкування  в  питаннях  управління 
судом.  В  інших  країнах,  зокрема  тих,  де  існує  традиція 
загального права (наприклад, Канада або Ірландія), існує 
лінія розділу між так званими державними службовцями 
та суддями. Виникає певна напруга між судовими адміні-
страторами, які є підзвітними виконавчій владі, і суддями, 
які  є  незалежними й  складають  окрему  гілку  влади  (на-
приклад, у Канаді, Ірландії). В Ірландії не всі судді вклю-
чаються до ієрархічної структури.

Відмінність у статусі судді в прямому розумінні (тоб-
то  як  незалежної  особи,  яка  приймає  рішення)  та  судді 
як «державного службовця», який входить до ієрархічної 
структури, зумовлює таку проблему: якщо суддя належить 
до однієї з гілок влади, то яким чином він може одночас-
но належати як до виконавчої, так і до судової влади? Це, 
безумовно, порушує принцип відокремлення гілок влади.

Судді  багатьох  країн  піддають  різкій  критиці  цю 
відмінність  у  статусі.  У  Франції  існує  напрям,  згідно 
з  яким  планується  звільнити  суддю  від  адміністратив-
ної  роботи,  переклавши  її  на  «державних  службовців» 
(«fonctionnaires»).  В  Австрії  судді  скаржаться  на  те,  що 
найважливіші елементи управління судами (зокрема, бю-
джет, кадри та устаткування) не входять до компетенції су-
дового органу, який відповідає за відправлення правосуддя 
(Кадрові відділи, «Personalsenate»). У Чеській Республіці 
судді не погоджуються з ідеєю суддів як державних служ-
бовців,  оскільки  вважають  це  небезпечним  пережитком 
комуністичних часів. Більше того, суддя належить до тре-
тьої влади. Таким чином, управління судами має входити 
до компетенції винятково суддів.

Належне управління судовою системою повинне ство-
рювати необхідні умови для незалежності судів. Це вклю-
чає в себе відповідну винагороду й безпеку осіб на суддів-
ських посадах. Водночас судді та судова система в цілому 
мають  забезпечити  ефективний розподіл  робочих наван-
тажень  та  управління  ресурсами.  Надто  велике  робоче 
навантаження, недостатні для виконання обов’язків судді 
ресурси, довільне закріплення справ за суддями, довільні 
процедури й критерії просування на посадах можуть на-
ражати незалежність на загрозу.

Проблему незалежності  судів  не  буде  розглянуто по-
вністю,  якщо  забути  про  роль  голів  судів. Незалежність 
голови  суду  у  виконанні  його  адміністративних функцій 
мусить  захищатися  так  само,  як  і  незалежність  суддів  у 
виконанні їхніх судових функцій. Більше того, недопусти-
мим є виконання головою суду своїх функцій так, що він 
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може впливати на незалежність інших суддів або здійсню-
вати на них неналежний вплив у виконанні їхніх судових 
функцій [11].

Згідно з Висновком Першої експертної комісії Міжна-
родної  асоціації  суддів «Призначення  і роль  голів судів» 
(2001 року) [12] адміністрування й організація системи су-
дів має будуватися таким чином, щоб уникнути або взагалі 
виключити можливість прямого чи непрямого впливу вла-
ди або інших сторін на виконання суддями своїх функцій.

Голова суду має бути суддею. Загалом голови судів ма-
ють обиратися серед осіб, які вже працюють у цьому суді. 
Функції голів судів та їх компетенція мають чітко визнача-
тися в законодавстві або інших документах таким чином, 
щоб вони могли діяти повністю незалежно. Незалежність 
голови суду під час виконання ним його адміністративних 
функцій має захищатися так само, як незалежність інших 
суддів під час виконання ними власне суддівських функ-
цій. Отже, голова суду не може бути звільнений чи переве-
дений до закінчення строку перебування на посаді голови.

Голови судів мають здійснювати свої адміністративні 
функції так, щоб не зашкодити незалежності інших суддів, 
а також не повинні незаконно впливати на суддів під час 
виконання ними їх суддівських функцій. Пріоритет голів 
судів в адміністративній площині не має впливати на роз-
гляд справ і прийняття суддями рішень. Практика й про-
цедурні правила мають гарантувати (особливо в судах, де 
більше одного голови), що голова суду не буде здійснюва-
ти незаконний вплив на інших суддів.

Законодавчо або  іншим чином має бути встановлено, 
що голова суду перед прийняттям рішень, які стосуються 
організації роботи чи структури суду, повинен порадитися 
із суддівським корпусом.

Що стосується питань бюджету, а також фондів, необ-
хідних для функціонування суду, то вони мають бути на-
явними в  достатній  кількості,  проте  варто особливо  від-
мітити, що вони не повинні бути засобом тиску на суддів. 
Голова суду повинен знати про потреби суддів у фондах 
та інших ресурсах, потрібних для нормальної роботи суду.
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вої процедури.
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В статье определены основные черты учредительной власти, формы ее реализации в современных демократиях. Сделан вывод, 
что условием учредительной легитимности конституционных изменений является каскад согласования позиций участников учредитель-
ного процесса в соответствии с требованиями надлежащей правовой процедуры.

Ключевые слова: конституция, ограничения власти, права человека, учредительная власть, учредительная легитимность.

The article defines features on constituent power, the forms of its realization in modern democracies. Is concluded that the condition of 
constituent legitimacy of constitutional change is a cascade of coordination of positions of participants constituent process in accordance with the 
requirements of due process.
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Поняття  установчої  влади  є  правовим  порядком  реа-
лізації  суверенної  влади  народу  визначати  та  змінювати 
конституційний  порядок шляхом  поєднання  засобів  без-
посередньої й представницької демократії. В основі уста-
новчої  влади  лежать  доктрина  та  практика  конституціо-
налізму.  Водночас  така  доктрина  потребує  формалізації 
через зміст юридичних документів. Тому не випадково ві-
тчизняний конституціоналіст В.В. Речицький пише: «Схо-
же, що основу сучасного органічного конституціоналізму 
справді становить нормативізм ринку в його максимально 
широкій інтерпретації. Конституції створюються на осно-
ві логіки й динаміки політичних та економічних відносин, 
які є найбільш вигідними для всіх їх потенційних учасни-
ків. Саме тому кращі конституційні зразки підносять по-
літичні свободи й спонтанність ринку до об’єктів вищого 
рівня гарантування» [1, с. 16].

Установча влада  за формально-процедурним критері-
єм класифікується на первинну та  інституційну (вторин-
ну); за сутнісним – на суверенну й організаційно-правову; 
за змістовим – на установчу владу народу та інституційно-
процедурну. Це свідчить про багатогранний і комплексний 
характер установчої влади, для якої критичного важливим 
є  демократичний  дискурс,  зв’язаність  основоположними 
правовими цінностями й принципами та забезпечення на-
лежної правової процедури ухвалення/ревізії конституції. 
Так, Ю.  Габермас,  говорячи  про  вдосконалення  інститу-
ційної  структури  Європейського  Союзу,  наголошує  на 
важливості «вільнішого режиму відкрито аргументуючо-
го протиборства різноманітних позицій у широкій громад-
ській думці», щоб зважити «співвідношення між коротко-
строковими  витратами  та  дійсними  перевагами»,  проте 
для цього політикам слід «подолати свій страх перед де-
мократичними настроями й станом духу та покластися на 
переконливість  гідних  і придатних аргументів», роблячи 
застереження про небезпеку популізму [2, c. 6].

Спочатку  проаналізуємо  природу  установчої  влади  й 
основні  вимоги до  її  здійснення. Далі проведемо компа-
ративний  аналіз  реалізації  установчої  влади  в  сучасних 
демократіях.  Насамкінець  визначимо  основні  параметри 
установчої  легітимності  в  контексті  можливої  конститу-
ційної реформи. Таким чином, метою статті є визначення 
параметрів легітимності конституційної реформи України 
на основі визначення природи установчої влади й компа-
ративного аналізу практики її реалізації в сучасних демо-
кратіях.

І. Природа установчої влади. Установча влада перед-
бачає певну модель пошуку консенсусу в суспільстві щодо 
унормування  правового  порядку  у  вигляді  цілісного  до-
кумента, який визначав би засади обмеження сваволі пу-
блічної влади та встановлював гарантії прав людини. Про-
цедури щодо  визначення  змісту юридичних  конструкцій 
цього документа зміщуються в площину співвідношення 
інститутів безпосередньої та представницької демократії, 
до  якої  висуваються  вимоги  легітимності,  наявність  де-
мократичних  традицій  діяльності  політичних  інститутів, 
процедурного забезпечення прийняття конституції.

Конституційні  норми  володіють  верховенством  у  на-
ціональній  системі  права,  що  й  визначає  особливий  по-
рядок  їх прийняття,  зміни та відміни. Тому це є якісним 
критерієм розмежування понять установчого й законодав-
чого  процесу.  Відповідно  до  загальних  принципів  права 
установчі процедури повинні відповідати таким вимогам:

1) існування легітимних органів влади, які уповно-
важені від імені народу призначати та забезпечувати 
прийняття або внесення змін до конституції.  На  стадії 
переломлення, «точки біфуркації» конституційної матерії 
існує істотний сумнів щодо легітимності ревізії конститу-
ції. Зокрема, Закон України «Про внесення змін до Кон-
ституції України» від 08.12.2004 р. № 2222-IV найчастіше 
тлумачиться  саме  із  цих  міркувань,  як  і  акт  парламенту 
про повернення до цього закону після фактичного само-

усунення В.Ф. Януковича від виконання функцій Прези-
дента України. Інакше кажучи, ревізія конституції під час 
істотних суспільно-політичних змін є найчастіше нелегі-
тимною. Основою легітимності ревізії конституції в поді-
бних ситуаціях є досягнення домовленості щодо основних 
параметрів майбутніх  змін,  які  визначали  б  «стиль» мо-
дернізованого конституційного ладу. Тобто в таких ситуа-
ціях не повинні прийматися зміни до конституції, а лише 
досягатися  політична  домовленість  про  основні  параме-
три оновленого основного закону;

2) у разі відсутності конституції важливу роль віді-
грають інститути політичної системи суспільства, на-
ціональні традиції демократії,  що  слугують  основою 
«передконституційних  норм».  На  перший  план  у  цьому 
випадку  виходить  політична  активність  народу,  різних 
політичних організацій. Відповідно до цих вимог проект 
конституції має бути підготовлений  із залученням спеці-
алістів у галузі конституційного права. Цей проект пови-
нен стати предметом широкої громадської дискусії, у якій 
важливу роль щодо формування політичної волі громадян 
мають відігравати політичні партії, у результаті чого до-
сягається суспільний консенсус, що є необхідною умовою 
легітимності ухвалення/ревізії конституції;

3) процедурне забезпечення установчого процесу. На 
законодавчому  рівні  має  врегульовуватися  порядок  при-
йняття  або  внесення  змін  до  конституції.  У  разі  відсут-
ності законодавчого забезпечення існує проблема гарантій 
представництва  основних  політичних  сил  суспільства. 
Незабезпеченість  юридичними  процедурами  прийняття 
конституції призводить до порушень її юридичної форми, 
прав основних суб’єктів конституційних правовідносин.

Установча  влада  характеризується  такими  ознаками:  
а) легітимністю конституанти на основі вільних і демокра-
тичних виборів; б) легітимністю конституанти, наділеної 
повноваженнями  приймати/ревізувати/вносити  зміни  до 
конституції;  в)  законодавчим  регулюванням  установчої 
процедури; г) зв’язаністю конституанти соціальними цін-
ностями, які не можуть бути предметом її ревізії; ґ) легі-
тимністю конституанти, заснованої на зворотних зв’язках 
між населенням і процедурами ухвалення рішень (напри-
клад, елементи нідерландської моделі, яка передбачає роз-
пуск  парламенту, що  ініціював  зміни;  залучення  мережі 
think tanks; круглі столи між політичними силами тощо).

ІІ. Основні моделі реалізації установчої влади у 
світлі конституційної динаміки. Як свідчить світовий і 
вітчизняний досвід конституціоналізму, не існує загально-
прийнятої схеми прийняття або ревізії конституції (у фор-
мі певного правового ідеалу). Можна виділити принаймні 
чотири основні моделі прийняття або ревізії конституції:

1)  прийняття  конституції  внаслідок  її  розробки  спе-
ціальною  конституційною  комісією  з  наступним  за-
твердженням  на  референдумі.  Ця  процедура  не  може 
забезпечити гарантії прав меншості в разі гострого про-
тистояння  в  суспільстві,  тому  прийнята  конституція  не 
виконуватиме своєї функції політичної  інтеграції в сус-
пільстві й державі;

2)  прийняття  конституції  установчими  зборами. Така 
процедура є складною, оскільки вона забезпечується низ-
кою організаційних заходів та є технічно складною. Схва-
лення конституції  в цих умовах може бути ускладненим 
у результаті протистояння гілок влади та провідних полі-
тичних інститутів суспільства. Якщо країна має розвинені 
демократичні інститути й традиції, така процедура є опти-
мальною та дійсно відображає зміст установчої влади;

3)  прийняття  конституції  парламентом  у  контексті 
принципу демократії можливе за широкого залучення на-
роду  до  розробки  й  обговорення  проекту  основного  за-
кону держави. Така модель передбачає існування стійких 
демократичних  інституцій  і  тривалих  парламентських 
традицій, а також відносну політичну, економічну й соці-
альну стабільність у суспільстві. Ця модель також не по-
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вною мірою узгоджується з концепцією установчої влади, 
оскільки  інколи парламент може виступати як узурпатор 
установчої влади;

4) поетапне реформування конституції, яке передбачає 
політичний  компроміс  і  прийняття  на  проміжному  етапі 
рамкового документа, який володів би характером «малої 
конституції» (що регулює переважно інститути публічної 
влади та питання державного устрою). Подібна перехідна 
конституція закладає основи прийняття повноцінної кон-
ституції,  яка  зможе  врегулювати  основні  конституційні 
інститути (наприклад, в Україні, Польщі, Угорщині тощо).

У цілому наведені механізми прийняття  чи  внесення 
змін до конституції у світовій практиці поєднуються пев-
ним чином, що  відображає  національні  традиції  й  певні 
конкретно-історичні  обставини. Проаналізуємо практику 
ухвалення національних конституцій.

Плебісцитарна модель з елементами авторитаризму. 
Її  було  застосовано  у Франції. Конституція  1958  р.  при-
ймалася в неоднозначній політико-правовій ситуації, цей 
процес здійснювався в декілька стадій. Насамперед Ш. де 
Голль домігся перегляду  ст.  90 Конституції  IV Республі-
ки шляхом  голосування  за  вотум  довіри  уряду  готувати 
відповідний проект конституції. Також було переглянуто 
конституційний закон № 58-7233, яким ініціатива на пере-
гляд  конституції  належала  уряду,  обговорювалася  в Раді 
міністрів після слухання висновку Державної ради. Оста-
точно проект конституції було схвалено Радою міністрів, 
промульговано Президентом Р. Коті та схвалено на рефе-
рендумі.  Установчу  легітимність  було  забезпечено  тим, 
що Ш. де Голль на президентських виборах здобув 77,5% 
голосів електоральної колегії.

Так само за результатами референдуму від 12.12.1993 р.  
було прийнято Конституцію Російської Федерації, розро-
блену Конституційною комісією під головуванням Прези-
дента  Російської Федерації  Б.М. Єльцина. Цей механізм 
продемонстрував  тяглість  авторитарної  традиції  в  Росії, 
яку було посилено згортанням під час каденції Президен-
та  Російської Федерації  В.В. Путіна  основних  засад фе-
дералізму  (ліквідація  виборності  вищих  посадових  осіб 
суб’єктів  федерації,  створення  федеральних  округів), 
делібералізацією політичної  системи  (законодавство  про 
екстремізм,  підвищення  виборчого бар’єра  до  7%, поси-
лення адміністрування окремих секторів  громадянського 
суспільства) тощо.

Парламентська модель з елементами електоральної 
легітимації притаманна Королівству Нідерландів. Згідно 
з  нідерландською моделлю нова  конституція  ухвалюєть-
ся парламентом у два етапи. На першому етапі Генеральні 
штати обома палатами приймають рішення про необхід-
ність  прийняття  поправок  до  Конституції  в  запропоно-
ваній  їм редакції. Після схвалення цього рішення обидві 
палати  парламенту  підлягають  розпуску.  Конституція 
схвалюється остаточно двома палатами новосформованих 
Генеральних штатів (ст. 137 Основного Закону, Grondwet). 
Така  система передбачає недопущення випадків  зловжи-
вання  повноваженнями  парламентом,  щоб  попередити 
можливість прийняття конституції, у якій було б проголо-
шено  повноваження  органів  публічної  влади  на  користь 
парламенту або на догоду політичним силам, представле-
ним у парламенті.

Модель конституанти. Досить поширеною є практика 
прийняття конституції через установчі збори. Ідея консти-
туанти полягає в тому, що конституцію приймає спеціаль-
ний орган, який скликається в разі необхідності прийняття 
конституції чи  її ревізії. Таку практику було реалізовано 
на основі  ідей Е.Ж. С’єєса шляхом ухвалення Конститу-
ції Франції 1791 р. Установчі збори, якими проголошено 
Генеральні штати, було скликано монархом для вирішен-
ня питання щодо встановлення нових податків. За своєю 
суттю формування конституанти шляхом виборів потріб-
не для звільнення положень конституції від встановлення 

свавільних  правил  та  забезпечення  функціонування  пу-
блічної влади, побудованої на повазі до гідності людини, 
належних гарантіях прав людини й поділі влади.

Модель консоціативної демократичної легітимації. 
Прийняття  Конституції  Іспанії  1978  р.  було  результа-
том компромісу між різними  соціальними,  політичними, 
владними інститутами. Зокрема, їх учасниками були екс-
тремістські політичні рухи. Компроміс  іспанської моделі 
також полягав у поступовій еволюції державного устрою 
від унітаризму до регіоналізму, що передбачала надання 
широких самоврядних прав автономіям, які було створено 
на договірній основі провінціями.

Парламентська модель з елементами субсидіарної 
консоціативної легітимації. Згідно з німецькою моделлю 
внесення  змін  до  конституції  є  прерогативою парламен-
ту (Бундестагу) та органу участі земель у законодавстві й 
управлінні федерацією  (Бундесрату),  які  ухвалюють від-
повідне рішення не менш як двома третинами голосів  їх 
членів. При цьому не можуть бути предметом перегляду 
положення Основного Закону Німеччини, що стосуються 
поділу федерації на землі, засад участі земель у законодав-
стві, а також принципів поваги гідності людини, визнання 
прав людини як непорушних і невідчужуваних, їх прямої 
дії,  засад  демократичної  соціальної  федеративної  дер-
жави,  зв’язаності  законодавства  конституційним  ладом, 
а управління й правосуддя – законом і правом, визнання 
суверенної влади народу та права народу на опір недемо-
кратичному правлінню.

Парламентська модель з елементами попереднього 
конституційного контролю.  Для  перегляду  Конституції 
Румунії  обов’язковою  є  попередня  перевірка  Конститу-
ційним Судом Румунії конституційності ініціативи про її 
перегляд. За позитивного рішення Конституційного Суду 
Румунії Палата депутатів і Сенат схвалюють законопроект 
2/3 їх загального складу, а якщо рішення приймається на 
спільному засіданні палат – 3/4 кількості депутатів і сена-
торів. Остаточно зміни схвалюються рішенням національ-
ного  референдуму.  Не  підлягають  перегляду  положення 
Конституції  Румунії,  які  встановлюють  національний, 
незалежний,  єдиний  і  неподільний  характер  румунської 
держави, республіканську форму правління, територіаль-
ну цілісність, незалежність правосуддя, політичний плю-
ралізм та офіційну мову.

Парламентська модель перегляду конституції. Згідно 
з Конституцією Чеської Республіки конституційний закон 
приймається 3/5 голосів загальної кількості депутатів і 3/5 
голосів присутніх сенаторів; палати чеського парламенту 
правомочні приймати рішення, якщо на їх засіданні при-
сутня принаймні третина їх членів. На конституційний за-
кон не накладається вето Президента Чеської Республіки 
та щодо нього не здійснюється конституційний контроль.

Приблизно таку ж модель застосовано в Італії, у якій 
також  встановлюється  заборона  на  перегляд  принципу 
республіканізму.

Із  цього  компаративного  аналізу  з’ясовуємо, що  реа-
лізація  установчої  влади  ґрунтується  на  непорушності 
основоположних  конституційних  цінностей  і  принципів, 
певних  консенсусних  моделях  ухвалення  рішень,  засто-
суванні здобутків дорадчої демократії та вимог належної 
правової процедури.

ІІІ. Параметри конституційної реформи в контек-
сті установчої легітимності. Конституційна  реформа  є 
визначальним  чинником  правової  реформи,  її  стрижнем 
і методологічною основою. Слід розмежовувати поняття 
конституційної  реформи  та  конституційної  модернізації. 
Адже  конституційна  реформа  стосується  змін  основних 
системних  елементів  конституційного  порядку:  моделі 
захисту  прав  людини,  форми  державності,  поглиблення 
інтеграції  державності,  зокрема, шляхом передачі части-
ни  суверенних  повноважень  держави  наднаціональним 
інститутам тощо. Тому вона набуває  завершеного харак-
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теру  лише  після  належної  конкретизації  в  законодавстві 
та адекватної адміністративної й судової практики. Нато-
мість  конституційна  модернізація  стосується  переважно 
пристосування окремих інститутів, процедур і правил до 
динаміки суспільно-політичних змін.

З  огляду  на  вітчизняні  реалії  зміни  до  Конституції 
України мають характер конституційної реформи, оскіль-
ки ухвалення Верховної Радою України рішення про по-
вернення до Конституції України в редакції від 08.12.2004 
р. має завершитися внесенням відповідних змін до Осно-
вного  Закону  України,  заснованого  на  повазі  гідності 
людини,  перерозподілі  відповідальності  між  особою, 
суспільством  і  державою,  ефективному  використанні  та 
збереженні довкілля. Тобто мова йде про заснування кон-
ституційного порядку на засадах соціетального конститу-
ціоналізму.

З огляду на наявні реалії можливі такі вимоги установ-
чої легітимності для реалізації конституційної реформи в 
Україні з урахуванням існуючої конституційної традиції.

По-перше,  має  існувати  каскад  громадських  експер-
тиз конституційних змін на рівнях: місцевий і регіональ-
ний  –  політичні  партії,  об’єднання,  рухи  й  громадські 
об’єднання – експертне середовище університетів, акаде-
мічних установ та експертних центрів, а саме фабрик ду-
мок (think tanks) – місцеві та центральні інститути влади 
– конституційні органи влади.

По-друге,  ціннісний  вимір  конституційної  реформи 
має  враховувати,  що  повага  гідності  людини,  заборона 
дискримінації, право людини на розвиток своєї індивіду-
альності повинні покладатися в основу якості організації 
публічної  влади.  Власне  кажучи,  таку  основоположну 
норму  правового  порядку  закладено  в  третьому  реченні  
ч. 2 ст. 3 чинної Конституції України; вона потребує свого 
наповнення через належну конкретизацію й деталізацію.

По-третє, критично важливим є забезпечення чистоти 
з точки зору правової визначеності процесу внесення змін 
до  Конституції  України.  Із  цією  метою  предметом  Кон-
ституційної комісії має бути розробка на стратегічну пер-
спективу архітектоніки розділу ХІІІ Конституції України, 
у який слід закласти функціонування Установчих зборів, 
які обиралися б ad hoc для внесення змін до Конституції 
України на основі виборів за системою абсолютної біль-
шості та після ухвалення відповідного рішення підлягали 
розпуску.

Конституційна  реформа  є  результатом  консенсусу  на 
рівні суспільних інститутів, політичних партій і рухів, ін-
ститутів публічної влади, а також між цими рівнями орга-
нізації суспільства, вона спрямована на зміну конституцій-
ного  ладу  відповідно  до  демократичних  засад  реалізації 
установчої влади народу. Для впровадження й завершення 
конституційної реформи необхідно досягти консенсусу, на 
нашу думку, такими шляхами: 1) внесення змін відповідно 
до розділу ХІІІ Конституції України; 2) перегляду проце-
дури внесення змін до Конституції України та її реаліза-
ції Установчими зборами; 3) прийняття законів, які прямо 
передбачаються  конституцією,  та  реформування  судової 
системи,  місцевого  самоврядування,  виборчого  й  рефе-
рендного законодавства.

Внесення змін до Конституції України має ґрунтувати-
ся на засадах демократичної легітимності, відповідно до 
якої  конституційні  положення  підлягають  перегляду  ви-
нятково на підставі вільного волевиявлення народу Укра-
їни  за  допомогою справедливих  і  демократичних проце-
дур. Найоптимальнішим шляхом  є  перегляд Конституції 
України  спеціально  утвореним  органом народного  пред-
ставництва – Установчими зборами.

Таким  чином,  основні  параметри  внесення  змін  до 
Конституції України мають відображати суспільний кон-
сенсус щодо засадничих положень, які визначають таке:

а) сутність змісту прав людини й основоположних сво-
бод залежно від їх юридичної природи, яка зумовлює не-

гативні або позитивні обов’язки держави перед індивідом; 
у Конституції України має бути чітко закріплено обов’язок 
держави поважати й захищати гідність людини всіма мож-
ливими засобами, а також засади пропорційності та збе-
реження сутності змісту прав людини й основоположних 
свобод;

б)  модернізацію  конституційної  концепції  народного 
суверенітету, передбачивши правові механізми його реа-
лізації шляхом участі України в прийнятті владних рішень 
на рівні наднаціональних об’єднань та передбачивши ре-
альні  інституційні  й  процедурні  засади  транскордонно-
го  співробітництва;  також  мають  враховуватися  сучасні 
тенденції розвитку кіберправа, використання цих засобів 
у парламентських процедурах та інших процедурах ухва-
лення  владних  рішень,  зокрема  впровадження  електро-
нного урядування;

в) децентралізацію влади, що має здійснюватися на ви-
знанні засад повсюдності громад, які вирішують питання 
місцевого значення на засадах субсидіарності й когерент-
ності, для чого в законодавстві має бути створено якісно 
нову модель вирівнювання розвитку громад та застосуван-
ня відповідних фінансових і фіскальних інструментів; ви-
конавча влада на регіональному рівні має бути представле-
на воєводами, яких призначає Кабінет Міністрів України 
за результатами консультацій із земельними радами, які за 
результатами консультацій із воєводою формують земель-
ну управу, очолювану, підзвітну й підконтрольну земель-
ній раді; воєвода має здійснювати лише адміністративний 
контроль над актами місцевого самоврядування, коорди-
нувати діяльність правоохоронних органів і спецслужб у 
межах юрисдикції відповідної землі;

г)  удосконалення  засад  незалежності  судової  влади 
шляхом  удосконалення  механізму  формування  Вищої 
ради юстиції, до якої має входити більшість суддів, лік-
відації процедури призначення судді на посаду вперше, 
підвищення вікового цензу для суддів, вимог щодо їх ді-
лових та особистих якостей за ціннісним виміром, а не 
формалістським  (як  тепер  це  вирішується  переважно 
через вимоги щодо стажу);  заснування  інституту миро-
вих судів, істотне реформування прокуратури як органу 
сприяння  правосуддю,  розширення  кола  повноважень 
Конституційного Суду України (зокрема, введення інсти-
туту  конституційної  скарги)  та  гарантій  його  незалеж-
ності. Основний акцент у реформуванні судівництва має 
спрямовуватися на забезпечення доступу до правосуддя 
та примноження альтернативних способів вирішення со-
ціальних конфліктів.

Зазначені заходи сприятимуть оптимізації форми кон-
ституційної демократичної державності на засадах поваги 
прав людини та забезпечення соціогуманітарного виміру 
діяльності держави. На нашу думку, конституційні зміни 
можна реалізувати через відповідний каскад:

1) внесення змін, що стосуються забезпечення доступу 
до  справедливого  суду  й  альтернативних  способів  вирі-
шення соціальних конфліктів, забезпечення реального та 
дієвого функціонування суддівської магістратури. Мають 
бути  виписані  процедури  щодо  парламентського  контр-
олю над  заходами щодо  секвестру Державного бюджету 
України в частині виконання соціальних зобов’язань, щоб 
сутність змісту права на соціальний захист не було пору-
шено. Бажано визначити засади управління територіями, 
де відбуваються військові конфлікти, з метою поновлення 
конституційного порядку та забезпечення суверенітету й 
територіальної цілісності України;

2) точкові зміни, які стосуються організації публічної 
влади (обмеження недоторканності суддів і депутатів пар-
ламенту, розширення засобів парламентського контролю, 
врегулювання  статусу  незалежних  установ  та  агентств), 
забезпечення прав і свобод людини (запровадження прин-
ципів  заборони  дискримінації,  пропорційності  й  збе-
реження  сутності  основоположного  права,  визначення 
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зобов’язальної природи соціальних прав і прав на розви-
ток), запровадження парламентського контролю за неглас-
ними методами слідства та застосування слідчими органа-
ми заходів, спрямованих на обмеження особистої свободи, 
недоторканності житла чи іншого володіння особи, таєм-
ниці комунікації та свободи обміну інформацією;

3) децентралізація влади мислима за умови формуван-
ня самодостатніх громад, для чого їм мають бути передані 

необхідні  земельні,  фінансові  й матеріальні  ресурси;  за-
провадження  системи  вирівнювання  розвитку  громад  та 
розпуску органів місцевого самоврядування в разі грубого 
та/або  систематичного  порушення  конституційного  по-
рядку;  запровадження  адміністративного  контролю  над 
місцевими органами публічної влади шляхом їх періодич-
ного звітування й оскарження в адміністративні суди актів 
органів місцевого самоврядування.
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Автор характеризує ідеї конституціоналізму періоду Античності та середньовіччя, а також визначає їх науково-теоретичне та науко-
во-практичне значення для реформування державно-правових інституцій. Аналіз теоретичних розробок мислителів Античних часів і се-
редньовіччя засвідчує їх упевненість у необхідності введення принципу відповідального й справедливого правління; дотримання закону 
як усеоб’єднуючого фактору функціонування суспільства та держави; захисту й гарантування природних прав особи тощо. Спадковість 
сучасних засад організації держави та тогочасних ідеалів виявляє певні традиції формування конституційної моделі.

Ключові слова: конституціоналізм, правова держава, закон, право, правління.

Автор характеризует идеи конституционализме периода Античности и средневековья, а также определяет их научно-теоретичес-
кое и научно-практическое значение для реформирования государственно-правовых институтов. Анализ теоретических разработок 
мыслителей Античных времен и средневековья подтверждает их уверенность в необходимости введения принципа ответственного и 
справедливого правления; соблюдения закона как всеобъединяющего фактора функционирования общества и государства; защиты и 
гарантирования естественных прав человека и так далее. Наследственность современных основ организации государства и тогдашних 
идеалов выявляет определенные традиции формирования конституционной модели.

Ключевые слова: конституционализм, правовое государство, закон, право, правление.

The author describes the ideas of constitutionalism period of Antiquity and the Middle Ages, and also determines their scientific-theoretical, 
scientific and practical importance for the reform of state-legal institutions. The analysis of the theoretical thinkers of antiquity and the middle Ages 
confirms their confidence in the necessity of introducing the principle of responsible and equitable governance; compliance with law as a unifying 
factor of the functioning of society and the state; the protection and safeguarding of natural rights, etc. Heredity modern principles of organization 
of the state and then of ideals reveals certain tradition of the formation of the constitutional model.

Key words: constitutionalism, legal state, law, right, governance.

Постановка проблеми. Нині актуальною залишається 
проблема впровадження конституційної реформи, яка по-
винна офіційно інституціонувати глобальні перетворення 
правової  та  суспільно-політичної  дійсності.  Визначення 
подальшого  розвитку  української  державності  значною 
мірою ґрунтується на дослідженнях історії еволюції дер-
жавно-правових інституцій як вітчизняних, так і зарубіж-
них. Особливої уваги заслуговують проблеми методології 
таких  наукових  розвідок.  Визначення  причинно-наслід-
кових зв’язків минулого й сучасних перехідних процесів 
можливе за умов критично осмислення й відображення в 
правових  актах  концептуальних  основ  конституціоналіз-
му, що  були започатковані тисячоліття назад.

Стан дослідження. Під  час  підготовки  запропоно-
ваної  статті  були  використані  праці  таких  авторів,  як  
Д. Антисері, Є.Ф. Безродний, І.Ю. Козліхін, Г.К. Коваль-
чук,  В.С.  Нерсесянц,  П.І.  Новгородцев,  О.С.  Масний,  

К.А.  Мокічев,  Дж.  Реале,  Е.Д.  Фролов,  З.М.  Чернілов-
ський та інші. Безперечно, перелік наукових джерел, при-
свячених аналізу праць мислителів Стародавнього світу й 
періоду  середньовіччя щодо  розвитку  держави  та  права, 
значно ширший. Проте рекомендований обсяг публікації 
не дозволяє в повній мірі провести більш розлогий огляд і 
викласти його в роботі. 

Метою статті є дослідження ідей конституціоналізму 
періоду Античності та середньовіччя, а також визначення 
їх науково-теоретичного та науково-практичного значення 
для реформування державно-правових інституцій. 

Виклад основного матеріалу. Питання співвідношен-
ня  держави,  суспільства  та  людини-громадянина  дослі-
джувалося ще античними мислителями. Не дивлячись на 
те, що давньогрецька політико-правова думка оформилася 
та розвивалася в умовах поділу  суспільства на вільних  і 
рабів, у ній були закладені великі ідеї рівності всіх людей і 
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розподілу влади в державі, які стали основою для форму-
вання  подальших  уявлень  про  громадянське  суспільство 
та правову державу.

У цей період простежуються два погляди на цінність 
держави.  Згідно  з  першою  концепцією  держава  (поліс) 
утворилася шляхом досягнення домовленості між людьми 
про створення інституції, яка б слугувала механізмом за-
хисту прав  і свобод громадян. Лукрецій писав: «Кожний 
˂…˃ сам за себе намагався в гніві жорстоко мстити. ˂…˃ 
І  спротивило життя при насильстві  вічному»  [1,  с.  196]. 
Прихильники іншої теорії вважають, що з розвитком ци-
вілізації  «із  землі  втекла  богиня  справедливості,  ˂…˃  і 
прагнення війн зросло, і голод злата, і роскіш» [2, с. 96]. 
Тобто закон не завжди є справедливим і держава, на думку 
мислителя, не завжди є запорукою мирного співіснування.

Життя полісу регулювалося законом, який, за словами 
Геракліта,  уже не приймався на віру. Його встановлюва-
ла  каста  обраних  мудрих  людей,  що  пізнали  космічний 
(вічний)  закон. Останній  знаходить  своє  відображення  в 
людських  законах,  яких  слід  дотримуватися.  Акцентую-
чи на ролі писаного права, Геракліт засуджує часті зміни 
форм правління  та  вимагає  впорядкування й  стабілізації 
суспільного життя. Світ є єдиним і вічним, адже в його іс-
нуванні закладений певний порядок, до якого людині слід 
пристосовуватися [3, с. 43–44]. 

Договірної теорії походження держави дотримується й 
Демокрит. На його думку, у державі, яка є втіленням загаль-
них  інтересів  громадян,  повинні  панувати  три  чинники:  
а)  точне  дотримання  законів  усіма  членами  суспільства; 
б) рівність усіх громадян; в) відсутність громадянської ві-
йни. Цього можна досягнути, якщо керівництво державою 
доручити  розумним  правителям:  «За  самою  природою 
керувати  властиво  кращому».  Мудрець  повинен  радіти 
власним чеснотам  і матеріальним надбанням, не  заздри-
ти чужим статкам. Саме таким обраним особам Демокрит 
радив довіряти правління державою, оскільки зазначений 
спосіб організації верховної влади буде справедливим і за-
конним. 

Одними з перших розробляли питання теорії природ-
ного права софісти, які вважали людську природу однако-
вою для всіх громадян. За своєю природою всі люди рівні 
(Антифон). Благородність походження – пустий звук (Ли-
кофрон). Природа нікого не створила рабом (Алкидам). На 
думку софістів, держава і право – результати свідомого во-
левиявлення індивідів. Так, Гіпій зазначав, що закони – це 
своєрідні тирани, які примушують людину діяти всупереч 
власній  волі.  Однак,  обмежуючи  свої  вчинки  та  наміри, 
людина виступає гарантом загальної безпеки [3, с. 45–46]. 
Протагор вважав, що саме в державі реалізовується право 
(діке) і мораль (айдос) – сила, що керує людськими вчин-
ками. 

Для кожного державного утворення справедливими є 
лише свої закони, і лише на той час, поки вони здають-
ся такими. Вони можуть і повинні змінюватися, оскіль-
ки  змінюються  самі  життєві  реалії.  Закон  –  ніщо  інше 
як  умовна  та  мінлива  людська  настанова  [4,  с.  54–55].  
На думку Дж. Реале  і Д. Антисері, Протагор  заперечує 
абсолютний  критерій  права.  Критерієм  для  нього  ви-
ступає лише особа, наділена суб’єктивними  інтересами  
[5, с. 56]. Тобто пафос наукової доктрини софістів поля-
гає в утвердженні  визначальної ролі людського розуму; 
із  цих  позицій  їх  творчість  була  закінченням  розвитку 
античного раціоналізму [6, с. 153]. 

В останній  третині V  ст.  набув популярності Сократ, 
який наголошував на необхідності управління державою 
спеціально  підготовленою  меншістю.  Мислитель  вва-
жає, що держава існує лише завдяки дотриманню законів. 
Вища цінність – справедливість – якраз і полягає в тому, 
щоб жити згідно з нормою права. При цьому обов’язок за-
конослухняної (правомірної) поведінки є результатом до-
бровільного вибору повнолітнього громадянина [7, с. 15]. 

Розчарований в афінській демократії Платон зазначає, 
що найкращим державним ладом є той, де главою держа-
ви є сильна особистість. Давньогрецький філософ схема-
тично зображує ідеальне суспільство, у якому справедли-
вість повинна перебувати під захистом держави. Остання 
повинна забезпечувати чіткий розподіл прав й обов’язків 
між різними класовими  структурами,  усі  сфери  суспіль-
но-політичного життя  суворо  регламентувати  законодав-
ством,  у  чому  відчуваються  ознаки  тоталітаризму:  «Уже 
перші  ігри наших дітей не повинні виходити за межі за-
кону, а коли вони протизаконні, то й діти, які беруть у них 
участь, починають зневажати закон, тоді неможливо з них 
виростити  людей  справедливих  і  серйозних»  [8,  с.  113]. 
Така держава  за  своєю суттю є  аристократичною респу-
блікою, у якій диктаторськими методами керує верхівка, 
обрана з досвідчених представників: «Правителям держа-
ви  годиться  застосовувати  брехню як проти  ворогів,  так 
і  своїх  громадян  заради  користі  своєї  держави,  але  всім 
іншим вдаватися до неї не можна. ˂…˃ Коли правитель 
держави спіймає на брехні будь-кого, то він його покарає 
за те, що той започатковує звичай, руйнівний для держа-
ви»  [8,  с.  74–75].  Передбачалося  створити  спільний  для 
всіх класів представницький орган – Раду 360. Фактична 
влада зосереджувалася в руках 37 «охоронців закону», які 
обиралися на строк не менше як двадцяти років. У свою 
чергу  законоохоронці  призначали  кандидатури  на  нижчі 
посади. У державі правові норми, викладені в письмовій 
формі, розглядаються як другорядна альтернатива. Закон 
не є досконалим, оскільки форма його вираження має за-
гальний характер і не в змозі охопити всі можливі зміни та 
багатоманітність суспільного життя.

Необхідний  внутрішній  взаємозв’язок  права  та  дер-
жави  підкреслює  Арістотель,  який  зазначає:  «Поняття 
справедливості пов’язане з уявленням про державу, так як 
право – критерій справедливості, є нормою регулювання 
політичного спілкування» [9, с. 114]. У праві розкриваєть-
ся  сутність  держави,  оскільки  правова  норма  закріплює 
загальні  інтереси  громадян.  Покликання  права  полягає 
саме в задоволенні цих потреб. Існує дві категорії законів: 
загальні  (природні)  і  приватні,  які  встановлюються  кож-
ним народом. Мислитель акцентував на верховенстві  за-
гальних норм. Будь-які зміни закону підривають його силу 
та розвивають непокору владі.

Держава  за  Арістотелем  є  результатом  «спілкування 
політичного», продуктом природного розвитку, створено-
го «не тільки заради того, щоби жити, але переважно для 
того, щоб жити щасливо» [8, с. 108]. Правильною формою 
державного  ладу  є  та, що  приносить  суспільну  користь: 
«Коли одна людина або декілька,  або більшість керують 
в  інтересах  суспільних,  звичайно,  такі  види  державного 
ладу є правильними» [8, с. 105]. Він розрізняє монархію 
(правління одного) й аристократію (правління небагатьох, 
але більше одного). Проте мислитель перевагу надає по-
літії – такій формі державного ладу, «коли заради загаль-
ної користі керує більшість». Відхиленнями від царської 
влади  є  тиранія,  від  аристократії  –  олігархія,  від  політії 
– олігархія та демократія. Оптимальний варіант політич-
ного  ладу  дає  поєднання  двох  неправильних  державних 
форм. У демократії Арістотель симпатизує системі заходів 
попередження узурпації влади, а в олігархії – факту керів-
ництва суспільством матеріально забезпеченими людьми. 

На думку мислителя, основу будь-якої держави форму-
ють три елементи:  законодавчий орган у справах держа-
ви, орган магістратури та судові органи. Характеристика 
державного ладу зумовлена різною організацією кожного 
із  зазначених  елементів.  Стабільність  держави  можлива 
за умови наявності значного прошарку середнього класу, 
який збалансовує полярність поглядів заможних і злиден-
них  прошарків,  запобігаючи  в  такий  спосіб  державним 
заколотам.  Представники  середнього  класу  не  прагнуть 
чужого добра,  як  бідняки,  не посягають на  те, що  їм не 
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належить. Оскільки ніхто на них і вони ні на кого не пося-
гають, то і життя їх проходить у безпеці. Отже, зрозуміло, 
ті  держави мають добрий устрій,  де  середній клас  скла-
дає більшість, де вони  (у кращому випадку)  сильніші  за 
обидві крайнощі [8, с. 149]. Наведене свідчить, на думку  
З.М.  Черніловського,,  що  арістотелівська  концепція  «в 
низці принципово важливих рис відповідає сучасним ви-
могам,  які  пред’являються  до  правової  держави:  вибор-
ність,  підзвітність  магістратури,  розподіл  влад,  свобода 
слова, друку, пересування в середині та за межами країни, 
рівність всіх перед законом» [10, с. 142]. 

Як і софісти, Епікур вважає право та державу похідни-
ми від суспільного договору, укладеного «щоб не шкодити 
і не зазнавати шкоди»: «Ті, хто вперше дав закони і пра-
во і встановив зразок правління і адміністрацію в містах, 
сприяли ˂…˃ безпеці і спокою життя. Якби хтось ліквіду-
вав все це, то ми би жили життям тварин». Тобто держава 
та закон забезпечують загальну безпеку та індивідуальну 
свободу громадян. У політичному плані епікурівській ети-
ці найбільше відповідає філософія поміркованої демокра-
тії, за якої панування законів поєднується з максимально 
можливою автономією особи [11, с. 230]. Людина визна-
ється  самодостатньою  цінністю  незалежною  від  грома-
дянської приналежності певній державі. Уперше в історії 
політико-правової думки сформований принцип сучасно-
го конституціоналізму: «Людині дозволено все, що не за-
боронено законом».

Значний внесок у вивчення державно-правових інсти-
тутів  зробили давньоримські мислителі  [12,  с. 5],  з яких 
найбільш відомим є М.Т. Цицерон. Він юридизує поняття 
держави,  вважаючи  її  не  просто  сукупністю  індивідів,  а 
«спільнотою людей, пов’язаних узгодженістю в питаннях 
права та однорідністю інтересів» [13, с. 22–25]. Критері-
єм справедливості в такій державі виступає відповідність 
законодавчих актів природному (вищому) праву. Останнє 
виникло раніше за будь-який писаний закон, раніше, ніж 
була  заснована  будь-яка  держава.  Цицерон  виступає  за 
обмеження повноважень посадових осіб рамками закону. 
Справжній державний діяч, на його думку, повинен бути 
мудрим, справедливим і компетентним у державних спра-
вах. Філософ заперечує ідею майнової рівності та вважає 
за  належне  існування  різних  соціальних  прошарків.  Він 
обстоює приватну власність як першооснову суспільства.

Ідеальною формою державного устрою за Цицероном 
є змішана форма, яка поєднує владу магістратів (насампе-
ред консулів), владу оптиматів – у повноваженнях сенату, 
і народну владу – у повноваженнях народних зборів. Най-
важливішими перевагами такої організації є стабільність 
держави та рівність громадян у правах [14, с. 25–26]. При 
цьому  Цицерон  визнає  фактичну  нерівність  (розумову, 
майнову). Зрівняти людей покликаний закон, який висту-
пає всеоб’єднуючим фактором. 

В епоху середньовіччя, коли християнська релігія стає 
ядром  світогляду  всього  європейського  суспільства,  по-
літико-правова  думка  є  додатком  богослов’я.  Стрижнем 
офіційних  філософсько-правових  концепцій  слугують 
теократизм  і фаталізм. Головним джерелом права прого-
лошується божественний закон, хоча закон позитивний  і 
природні  права  особи  не  заперечуються.  Ідея  верховен-
ства права та рівність усіх перед законом переноситься в 
область релігії. 

Одним  із  найбільш  відомих  проповідників  теологіч-
ної  концепції  співвідношення  держави  та  суспільства  є 
Августин Блаженний. Він  виступає  за  неухильне  дотри-

мання  писаних  законів  усіма  без  винятку  громадянами. 
Однак позитивний закон повинен відповідати закону Бо-
жому, інакше держава постає як «скупчення розбійників». 
Августин  обґрунтовує  теорію  прогресивного  розвитку 
суспільства, спираючись на доктрину протидії двох видів 
людської спільноти. «Град земний» – це реальне життя з 
постійною боротьбою за матеріальні блага, тоді як «град 
небесний» постає утворенням духовно об’єднаних грома-
дян,  відкритих  Богу  та  собі  подібним. Постійна  бороть-
ба двох начал повинна закінчитися, на думку Августина, 
утвердженням «града Божого» по мірі придушення гріхов-
ності людини [15, с. 12–20].

Християнізація  уявлень  про  взаємодію  держави  та 
суспільства  остаточно  завершилася  в  працях  Ф.  Аквін-
ського. Мислитель вважає, що держава – це вища форма 
божественної організації людства. Бог створив нерівність, 
приватну  власність,  а  тому  призначення  держави  поля-
гає в захисті добробуту та спокою. Головним обов’язком 
громадянина  є  виконання  приписів  закону,  задоволення 
суспільного інтересу, а не приватного. У реальному житті 
пріоритет власного «я» заважає становленню досконалого 
устрою суспільства [16, с. 846]. 

Ф.  Аквінський  ідеальною  формою  держави  вважав 
всесвітню  теократичну  монархію  на  чолі  з  Папою  Рим-
ським. Він намагався теоретично обґрунтувати претензії ка-
толицизму на встановлення теократичної державної влади. 
Мислитель не заперечував існування світських монархій за 
таких умов: 1) імператори визнають примат Папи Римського 
як верховного правителя; 2) обов’язково погоджують із ним 
свою діяльність; 3) світська влада не повинна втручатися в 
справи релігії та церкви. Однак, дотримуючись монархіч-
ного ладу, слід влаштовувати його так, щоби той не транс-
формувався в тиранію. Для цього необхідно дотримуватися 
низки умов: 1) щоб на престолі керувала людина, нездатна 
перетворитися в  тирана; 2) щоб  її  влада була обмеженою 
(автор не конкретизує, у чому саме полягає обмеженість); 
3) якщо монархічна влада все ж таки перетворилася в ти-
ранію, її слід стерпіти: за невдалого повстання тиран лише 
посилить владу, а за вдалого – визволитель часто проявляє 
себе найзлішим демоном. Мислитель стверджує, що вбив-
ство священної особи суперечить апостольському вченню, 
а для держави небезпечно, щоб приватна особа посягала на 
життя монарха [17, с. 80]. Отже, вчення Ф. Аквінського про 
державу повністю відображає інтереси найбільш могутньої 
економічної  та  ідеологічної  організації  феодального  сус-
пільства – церкви. 

Висновки. Зазвичай  конституційні  реформи 
пов’язують із реальними обмеженнями державної влади. 
Аналіз  теоретичних  розробок мислителів Античності  та 
середньовіччя засвідчує їх упевненість у необхідності вве-
дення  принципу  відповідального  й  справедливого  прав-
ління;  дотримання  закону  як  усеоб’єднуючого  фактору 
функціонування суспільства та держави; захисту й гаран-
тування природних прав особи тощо. Спадковість сучас-
них засад організації держави та тогочасних ідеалів вияв-
ляє певні традиції формування конституційної моделі. Як 
правило, історичний пласт, який минув із досліджуваного 
періоду, є своєрідним політичним досвідом, підтверджен-
ням практичної цінності реформаційних розробок мину-
лого  в  їх  співставленні  з  державно-правовою  дійсністю 
України.  Незалежно  від  інституціоналізації  конкретної 
моделі держави конституційні кризи трапляються  з при-
чини недотримання основоположних ідей конституціона-
лізму. 
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шЛЮБНиЙ ДОГОВІР В УКРАЇНІ ТА ІНших КРАЇНАх СВІТУ

ThE MarrIagE CONTraCT IN uKraINE aNd OThEr COuNTrIES Of ThE wOrLd

Бажанова В.О.,
аспірант кафедри цивільного права

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Статтю присвячено дослідженню шлюбного договору в Україні та інших країнах світу. Вивчається поняття й правова природа шлюб-
ного договору. Аналізується законодавче регулювання шлюбного договору в зарубіжних країнах.

Ключові слова: подружжя, право власності, майно, договір, шлюбний договір.

Статья посвящена исследованию брачного договора в Украине и других странах мира. Изучается понятие и правовая природа брач-
ного договора. Анализируется законодательное регулирование брачного договора в зарубежных странах.

Ключевые слова: супруги, право собственности, имущество, договор, брачный договор.

The publication examines the marriage contract in Ukraine and other countries of the world. The concept and the legal nature of the marriage 
contract is studied. The legal regulation of the marriage contract in foreign countries is analyzed in this article.

Key words: spouses, ownership, property, contract, marriage contract.

РОЗДІЛ 3.
ЦиВІЛьНЕ ПРАВО І ЦиВІЛьНиЙ ПРОЦЕС; 

СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРиВАТНЕ ПРАВО

Постановка проблеми. У різних країнах світу надзви-
чайно розповсюдженим є укладення шлюбних договорів 
(контрактів) між членами подружжя з метою врегулюван-
ня відносин між ними. У сучасних умовах в Україні також 
стає популярною практика укладення шлюбних договорів, 
що обумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Стан  дослідження.  Вивченням  питання  шлюбного 
договору  займалися  М.В.  Антокольська,  Т.В.  Боднар,  
А.Б. Гриняк, І.В. Жилінкова, О.В. Михальнюк, З.В. Ромов-
ська, С.Я. Фурса та інші вчені.

Метою статті  є  дослідження  шлюбного  договору  в 
Україні та інших країнах світу.

Виклад основного матеріалу. Варто зазначити, що в 
юридичній доктрині під шлюбним договором розуміється 
домовленість осіб, які подали заяву про реєстрацію шлю-
бу  (наречених),  або  подружжя  про  встановлення,  зміну 
чи  припинення  майнових  прав  та  обов’язків  подружжя, 
пов’язаних  з укладенням шлюбу, його  існуванням  і при-
пиненням [1, с. 7].

Необхідно звернути увагу, що в законодавстві багатьох 
європейських країн містяться норми,  які регулюють від-
носини, що виникають на підставі шлюбних договорів.

Зокрема,  Титул  5  Цивільного  кодексу  Франції  1804 
року присвячено шлюбному договору та взаємним правам 
подружжя [2].

У ст. 1387 Цивільного кодексу Франції зазначено, що 
закон регулює подружній союз щодо майна лише за від-
сутності спеціальних угод, які подружжя може укласти на 
власний розсуд, враховуючи, щоб ці угоди не суперечили 
добрим звичаям, та беручи до уваги встановлені в цьому 
кодексі обмеження [2].

Водночас, згідно зі ст. 1520 Цивільного кодексу Фран-
ції, подружжя може встановити правило, яке відступає від 
положення про поділ спільного майна на рівні частки, пе-
редбаченого законом. Подружжя може надати тому з по-
дружжя, який пережив іншого, чи його спадкоємцям част-
ку, що є менше половини всього майна, або надати замість 
права на спільне майно визначену суму, або домовитись, 
що все спільне майно в певних випадках належатиме тому 
з подружжя,  хто пережив  іншого,  чи лише одному  з по-
дружжя – тому, хто пережив іншого [2].

Варто  звернути  увагу, що швейцарському  праву  така 
форма  договору,  як  шлюбний  договір,  відома  протягом 
досить тривалого часу. Зокрема, трапляються екземпляри 
шлюбних контрактів, які було укладено ще в XIX столітті, 
а саме в 1838 році [3].

У зв’язку з поширенням практики укладення шлюбних 
контрактів Цивільний кодекс Швейцарії 1907 року врегу-
лював  відносини,  що  виникають  на  підставі  шлюбного 
контракту.

Так, у ст. 182 Цивільного кодексу Швейцарії зазначе-
но, що шлюбний договір може бути укладено до або після 
укладення  шлюбу.  Заручені  особи  та  подружжя  можуть 
обрати  чи  змінити  режим  спільної  сумісної  власності 
лише в межах закону [4].

Згідно  зі  ст.  187  Цивільного  кодексу  Швейцарії  по-
дружжя має право в будь-який час відновити попередній 
режим  їх  спільного майна  або встановити новий на під-
ставі шлюбного договору [4].

Варто  також  зазначити, що Цивільний  кодекс Нідер-
ландів 1992 року досить детально регулює зміст шлюбних 
договорів.

У ст. 1:121 Цивільного кодексу Нідерландів 1992 року 
проголошується:

–  сторони  в  шлюбному  договорі  можуть  відступати 
від  положень  законодавства  щодо  спільності  майна  по-
дружжя за умови, що положення шлюбного договору не 
суперечать  імперативним  нормам,  моралі  та  публічному 
порядку;

– сторони в шлюбному договорі не можуть встанови-
ти, що в межах їхніх взаємовідносин один із них несе від-
повідальність за більшу частину боргів, ніж його частина 
в активах спільного майна;

– сторони не можуть відступити від прав, що виника-
ють у зв’язку з наявністю влади над дітьми  (батьківська 
відповідальність), а також від прав, що надаються відпо-
відно до закону тому з подружжя, хто пережив іншого [5].

Зауважимо, що норми, які регулюють відносини щодо 
шлюбних договорів, містяться  також у Цивільному Уло-
женні Німеччини  1896  року. Відповідно  до  ст.  1408 Ци-
вільного Уложення Німеччини подружжю надається пра-
во  укласти  шлюбний  договір,  яким  дружина  та  чоловік 
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можуть припинити або  змінити режим спільної  сумісної 
власності подружжя [6].

Цивільний кодекс Литовської Республіки 2000 року в 
ст. 3.101 визначив шлюбний контракт як договір подруж-
жя, що визначає їхні майнові права й обов’язки в період 
шлюбу, а також у разі розлучення або роздільного прожи-
вання [7].

Згідно зі ст. 3.104 Цивільного кодексу Литовської Рес-
публіки, яка визначає зміст шлюбного контракту, подружжя 
може встановити у шлюбному контракті такі положення:

– майно, набуте як до, так і під час шлюбу, є особистою 
власністю кожного з подружжя;

–  майно,  набуте  одним  із  подружжя  до  укладення 
шлюбу, переходить до спільної власності подружжя після 
укладення шлюбу;

– майно, набуте під час шлюбу, є спільною власністю 
подружжя [7].

Водночас  у  ст.  3.104  Цивільного  кодексу  Литовської 
Республіки зазначено, що подружжя може визначити пра-
вовий режим як для майна, яке вже належить подружжю, 
так і для майна, яке буде набуте подружжям у майбутньому. 
Права й обов’язки подружжя,  визначені шлюбним контр-
актом, можуть обмежуватися в часі, виникнення чи припи-
нення прав та обов’язків може пов’язуватися з виконанням 
певної умови, обумовленої в шлюбному договорі [7].

Відповідно  до  ст.  431  Цивільного  кодексу  Квебеку 
1991 року будь-які умови можуть визначатися в шлюбно-
му контракті з урахуванням імперативних положень зако-
ну та публічного порядку [8].

Водночас  у  ст.  438  Цивільного  кодексу  Квебеку  ви-
значено,  що  подружжя  в  період  існування  шлюбу  може 
змінити режим свого майна та будь-яку умову шлюбного 
договору за умови, що така зміна сама по собі вчинена в 
шлюбному контракті [8].

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року (далі –  
СК України) також передбачає можливість урегулювання 
відносин  між  подружжям  за  домовленістю  (договором) 
сторін.

Так, згідно із ч. 1 ст. 9 СК України подружжя, батьки 
дитини, батьки та діти, інші члени сім’ї та родичі, відно-
сини між якими регулює цей кодекс, можуть урегулювати 
свої відносини за домовленістю (договором), якщо це не 
суперечить вимогам СК України, інших законів і мораль-
ним засадам суспільства [9].

У ч. 1 ст. 626 Цивільного кодексу України від 16 січ-
ня 2003 року  (далі – ЦК України)  зазначено, що догово-
ром  є  домовленість  двох  або  більше  сторін,  спрямована 
на встановлення, зміну чи припинення цивільних прав та 
обов’язків [10].

Стаття 627 ЦК України визначає принцип свободи до-
говору,  відповідно  до  якого  сторони  є  вільними  в  укла-
денні  договору,  виборі  контрагента  та  визначенні  умов 
договору з огляду на вимоги ЦК України, інших актів ци-
вільного  законодавства,  звичаї  ділового  обороту,  вимоги 
розумності та справедливості [10].

У свою чергу СК України закріпив особливу форму до-
говору – шлюбний договір (Глава 10 СК України).

Варто  звернути  увагу,  що  укладення  шлюбного  до-
говору  є  досить  розповсюдженою  формою  регулювання 
шлюбних відносин між жінкою та чоловіком на території 
України, що підтверджується матеріалами судової практи-
ки. Розглянемо їх детальніше.

Рішенням Апеляційного суду Київської області від 17 
жовтня 2012 року в справі № 22-ц/1090/7664/12 було вста-
новлено, що сторони шлюбного договору передбачили в 
ньому право  кожного  з  них на набуття  в приватну  влас-
ність майна; шлюбний договір між сторонами спору було 
укладено з дотриманням вимог ЦК України та СК Украї-
ни, умови шлюбного договору на час його укладення не 
порушували  права  сторін  на  набуття  майна  у  власність 
кожної зі сторін [11].

У Рішенні Дніпровського районного суду м. Києва від 
23  грудня 2014 року в  справі № 755/2016/14-ц  зазначено, 
що шлюбний договір, укладений між сторонами, не супере-
чить вимогам закону, оскільки СК України передбачає мож-
ливість врегулювання в таких договорах, крім  інших вза-
ємовідносин сторін договору, майнових прав та обов’язків 
подружжя  як  батьків,  встановлення  правового  режиму 
майна, у тому числі непоширення на майно, набуте ними 
за час шлюбу, положень ст. 60 СК України, унаслідок чого 
необхідно вважати його спільною частковою власністю або 
особистою приватною власністю кожного з них [12].

Рішенням Апеляційного суду м. Києва від 19 листопа-
да 2014 року в справі № 2/756/13/14-ц встановлено, що за 
формою та змістом шлюбний договір відповідає чинному 
законодавству, укладений у письмовій формі, посвідчений 
нотаріально, не містить жодних положень, які  суперечи-
ли б закону, нотаріусом було роз’яснено правові наслідки 
його укладення, про що свідчать особисті підписи сторін 
без  застережень. У  зв’язку  із  цим  колегія  суддів  дійшла 
висновку, що підстави для визнання шлюбного договору 
недійсним відсутні [13].

Проаналізувавши положення ст. 93 СК України, мож-
на зробити висновок, що шлюбний договір – це домовле-
ність, якою регулюються майнові відносини між подруж-
жям, визначаються їхні майнові права та обов’язки.

Водночас необхідно звернути увагу, що згідно  із ч. 1 
ст. 92 СК України шлюбний договір може бути укладено 
особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також 
подружжям [9].

Отже, СК України закріпив два види шлюбного дого-
вору:

а) шлюбний договір, що укладається між особами, які 
подали заяву про реєстрацію шлюбу;

б) шлюбний договір, що укладається між подружжям.
З огляду на той факт, що шлюбний договір спрямову-

ється на регулювання майнових відносин між подружжям 
і на визначення їхніх майнових прав та обов’язків, можна 
зробити висновок, що шлюбний договір є однією з форм 
здійснення права власності подружжя.

Відповідно до положень СК України дружина й чоло-
вік у шлюбному договорі можуть визначити правовий ре-
жим належного їм майна, а саме:

1) у шлюбному договорі може бути визначено майно, 
яке дружина, чоловік передає для використання на спільні 
потреби сім’ї, а також правовий режим майна, подарова-
ного подружжю у зв’язку з реєстрацією шлюбу;

2)  сторони  можуть  домовитися  про  непоширення  на 
майно,  набуте  ними  за  час  шлюбу,  положень  ст.  60  СК 
України  та  вважати  його  спільною  частковою  власністю 
або особистою приватною власністю кожного з них;

3) сторони можуть домовитися про можливий порядок 
поділу майна, у тому числі в разі розірвання шлюбу;

4) у шлюбному договорі сторони можуть передбачити 
використання належного їм обом або одному з них майна 
для забезпечення потреб їхніх дітей, а також інших осіб;

5)  сторони  можуть  включити  до  шлюбного  договору 
будь-які  інші  умови щодо  правового  режиму  майна,  якщо 
вони не суперечать моральним засадам суспільства [9, ст. 97].

Водночас  необхідно  звернути  увагу,  що  СК  України 
дещо  звужує  сферу  дію  шлюбного  договору.  Мова  йде 
про положення ч. 5 ст. 93 СК України, яка обмежує пра-
во подружжя на підставі шлюбного договору передавати 
у власність одному з подружжя нерухоме майно та  інше 
майно, право на яке підлягає державній реєстрації [9].

Наведена  норма  СК  України  безпідставно  позбавляє 
дружину  й  чоловіка  права  передавати  у  власність  одно-
му з подружжя нерухоме майно та інше майно, право на 
яке підлягає державній реєстрації, на підставі шлюбного 
договору. Вважаємо, що положення ч. 5  ст. 93 СК Укра-
їни  суперечать  ст.  64 СК України,  яка  надає можливість 
подружжю  укладати  між  собою  всі  види  договорів,  які 
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не забороняються законом (як щодо майна, яке є  їхньою 
особистою приватною власністю, так і щодо майна, яке є 
об’єктом права спільної сумісної власності подружжя), зо-
крема й договору про відчуження одним із подружжя на 
користь другого з подружжя своєї частки в праві спільної 
сумісної власності подружжя [9, ст. 64].

Підтримуємо  позицію, що  положення  ч.  5  ст.  93  СК 
України фактично  не  слугує  полегшенню договірних  сі-
мейних відносин, а лише ускладнює їх шляхом укладення 
додаткових договорів [14].

Наголосимо, що в багатьох зарубіжних країнах (напри-
клад, Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Велико-
британії  тощо)  предмет  шлюбного  договору  може  бути 
надзвичайно  широким,  він  практично  не  обмежується 
на законодавчому рівні та може передбачати велику кіль-
кість специфічних умов. Для прикладу можна навести такі 
шлюбні контракти:

– згідно зі шлюбним договором, укладеним між Клау-
дією Шиффер та Тімом Джеффрі, Тім Джеффрі отримував 
право розпоряджатися в шлюбі лише самостійно заробле-
ними коштами [15];

– відповідно до шлюбного контракту між Томом Кру-
зом і Кеті Холмс за кожний рік, прожитий у шлюбі, Кеті 

Холмс отримує грошові кошти в розмірі 3 000 000 (трьох 
мільйонів) доларів США. Водночас у вказаному шлюбно-
му контракті зазначено, що він припиняє свою дію через 
11 років подружнього життя. Після припинення дії шлюб-
ного контракту, у разі розірвання шлюбу, Кеті Холмс має 
право  отримати  половину  всього  майна,  яке  належить 
Тому Крузу [16];

–  у  шлюбному  договорі  Рассела  Кроу  та  Даніел-
ли  Спенсер  зазначено,  що  Даніелла  Спенсер  отримує  
3 000 000 (три мільйони) доларів США після народження 
кожної дитини від Рассела Кроу [15].

Висновки.  Проаналізувавши  законодавство  та  прак-
тику укладення шлюбних договорів у різних країнах сві-
ту, можна дійти висновку щодо необхідності розширення 
предмета  шлюбного  договору  в  Україні  шляхом  закрі-
плення  на  законодавчому  рівні  можливості  передачі  на 
підставі шлюбного  договору  у  власність майна,  яке  під-
лягає державній реєстрації.

У  зв’язку  із  цим  пропонуємо  внести  зміни  до  ч.  5  
ст. 93 СК України та викласти її в такій редакції: «На під-
ставі шлюбного договору також може передаватися у влас-
ність одному з подружжя нерухоме майно та інше майно, 
право на яке підлягає державній реєстрації».
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Стаття присвячена з’ясуванню правових категорій «форми реалізації корпоративних прав», «форми корпоративних прав». Доведено 
розмежування між наведеними поняттями. Крім того, проаналізовано законодавство України стосовно регулювання корпоративних пра-
вовідносин, пов’язаних із відповідними юридичними фактами, виведено певні підсумки, та зроблено відповідні висновки.

Ключові слова: корпоративні права, реалізація корпоративних прав, форми корпоративних прав, учасник товариства, право учас-
ника товариства, акціонер. 

Статья посвящена выяснению правовых категорий «формы реализации корпоративных прав», «формы корпоративных прав». До-
казано разграничение между приведенными понятиями. Кроме того, проанализировано законодательство Украины относительно ре-
гуляции корпоративных правоотношений, связанных с соответствующими юридическими фактами, выведены определенные итоги, и 
сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: корпоративные права, реализация корпоративных прав, формы корпоративных прав, участник общества, право 
участника общества, акционер.

The article is sanctified to finding out of legal categories of «form of realization of corporate laws», «form of corporate laws». Differentiation 
is well-proven between the brought concepts over. The legislation of Ukraine is in addition, analysed in relation to adjusting of corporate legal 
relationships of related to the corresponding legal facts, certain results are shown out and corresponding conclusions are done.

Key words: corporate laws, realization of corporate laws, form of corporate laws, participant of society, right for the participant of society, 
shareholder.

Актуальність теми.  Корпоративні  правовідносини  є 
одними  із  найскладніших  секторів  суспільних  правовід-
носин, а тому щоразу потребують законодавчого вдоско-
налення відповідно до наближення до міжнародного зако-
нодавства. Чимала кількість дискусій виникає і з приводу 
дослідження питань реалізації  корпоративних прав  та  їх 
здійснення,  а ще  більше  суперечок  викликають  питання 
щодо форм реалізації корпоративних прав  і форм корпо-
ративних прав. А тому тема статті являється актуальною. 

Реалізація корпоративних прав (тобто здійснення з ме-
тою досягнення певного результату – отримання прибутку, 
вирішення важливого управлінського питання тощо) має 
відбуватися  у  певних  формах.  Залежно  від  конкретного 
корпоративного  права  (право  на  отримання  дивідендів, 
право на управління, право на вихід із товариства і т. ін.) 
форми реалізації корпоративних прав відрізняються. 

На нашу думку, все ж таки необхідно відрізняти такі 
поняття,  як  «форми реалізації  корпоративного права»  та 
«форми корпоративного права», а тому спробуємо це про-
аналізувати у даній роботі.

Теоретичну  основу  даного  дослідження  становлять 
праці  таких  відомих вчених-правників  у  галузі  корпора-
тивного права, як В.А. Васильєв, О.М. Вінник, В.В. Луць, 
Т.В.  Кашаніна,  Н.С.  Глусь,  О.Р.  Кібенко,  Ю.О.  Заїка, 
В.М. Кравчук, А.В. Зеліско, С.В. Томчишин, І.Б. Саракун, 
І.В.  Спасибі-Фатєєва,  С.С.  Кравченко,  Н.С.  Кузнєцова, 
М.В. Оприско, В.А. Бєлов та ін.

Метою даної статті є загальнотеоретична характерис-
тика та з’ясування правових категорій «форми реалізації 
корпоративних прав» і «форми корпоративних прав». Ви-
значити їх співвідношення та протилежність, а також зро-
бити власні висновки. 

Виклад основного матеріалу. Форми реалізації  кор-
поративних  прав  слід  відрізняти  від  форм  корпоратив-
них  прав. Корпоративні  права можуть  існувати  у  різних 
формах:  як  частка  у  статутному  капіталі  товариства,  як 
акція  чи  як  пай.  При  цьому  форма  корпоративних  прав 
не впливає на їхню сутність. Форму корпоративних прав 
необхідно  відрізняти  від  форми  їхньої  об’єктивації.  На-
приклад,  акціонер  є  власником  корпоративних  прав.  Ці 

корпоративні  права,  зважаючи  на  організаційно-право-
ву форму юридичної особи, втілені у формі акцій. Отже, 
акція  є  своєрідною  формою  об’єктивації  корпоративних 
прав: у ТзОВ (ТДВ) – частка; у виробничому кооперати-
ві  –  пай. Проте  будь-які  корпоративні  права мають  бути 
певним чином об’єктивовані на матеріальному (докумен-
тованому) чи електронному носії. Наприклад, право влас-
ності акціонера посвідчується: щодо бездокументарних – 
відповідним цифровим  записом  в  електронному реєстрі; 
щодо документарних (зауважимо, що на сьогодні вони не 
передбачені законодавством) – акцією як окремим паперо-
вим документом,  сертифікатом на певну кількість  акцій. 
Виписка  з  реєстру  не  є  документом,  який  об’єктивує  та 
посвідчує право власності. На нашу думку, вона має суто 
інформативний  характер. Формою  об’єктивації  корпора-
тивних прав учасника ТзОВ (ТДВ) є свідоцтво учасника 
товариства.  Розглянемо  форми  реалізації  корпоративних 
прав детальніше. 

Право брати участь в управлінні товариством є од-
нією з форм реалізації окремих корпоративних прав. Воно 
належить до трійки базових прав. З’ясуємо, в яких формах 
реалізується це право.

Однією з таких форм є можливість брати участь у за-
гальних  зборах  товариства.  Під  час  їхнього  проведення 
право участі в управлінні АТ здійснюється через такі пра-
вові можливості акціонерів: 1) внесення своїх пропозицій 
щодо порядку денного загальних зборів не пізніше, ніж за 
30 днів до їхнього скликання; 2) вимога внесення питань 
до  порядку  денного  загальних  зборів,  вимога  скликання 
позачергових зборів акціонерів у будь-який період і з будь-
якого приводу (якщо виконавчий орган протягом 20 днів 
не виконає цієї вимоги, акціонери мають право скликати 
їх самостійно), проведення ревізійною комісією перевір-
ки фінансово-господарської діяльності АТ; 3) призначен-
ня своїх представників для контролю за ходом реєстрації 
акціонерів,  які  прибули  для  участі  в  загальних  зборах; 
4) тощо. 

Проте  право  участі  в  управлінні  товариством  не  об-
межується тільки участю в загальних зборах. Іншими фор-
мами участі учасників (акціонерів) в управлінні справами 
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товариства є такі: право обирати керівні органи управлін-
ня  товариства;  право бути обраним в  органи управління 
товариством. Акціонер може бути обраний до складу спо-
стережної  ради,  ревізійної  комісії,  виконавчого  органу 
(правління), інших органів, що утворюються товариством 
(лічильна, мандатна комісії тощо).

А. Керницький характеризує діяльність органів управ-
ління  товариством  як  форму  реалізації  корпоративних 
прав [1, с. 3]. Змушені не погодитися з цією думкою. Вва-
жаємо, що в цьому разі право участі учасника (акціонера) 
здійснюється в момент, коли він обирає відповідні керів-
ні органи товариства. Діяльність органів управління не є 
формою реалізації корпоративних прав, а лише повнова-
жень окремих суб’єктів. 

Таким  чином,  формами  реалізації  права  на  участь  у 
товаристві є такі: 1) безпосередня участь в управлінні на 
загальних зборах товариства; 2) обрання керівних органів 
управління  товариством;  3)  можливість  бути  обраним  в 
органи управління товариством. 

Законодавством  України  можуть  встановлюватися 
певні обмеження в реалізації права на участь. Так, напри-
клад, ГКУ закріплює можливість встановлення на законо-
давчому рівні обмежень для певних категорій осіб щодо 
реалізації корпоративних прав та/або їхнього здійснення. 
Зокрема,  відповідно  до  ч.  1  ст.  70  Закону України  «Про 
господарські товариства» учасники повного товариства не 
вправі брати участь у будь-яких інших товариствах (крім 
акціонерних), які мають однорідну з першим мету діяль-
ності. Фактично встановлено обмеження щодо конкурен-
ції  з  товариством.  Аналогічне  правило  діє  для  повних 
учасників у командитних товариствах. 

Право брати участь у розподілі прибутку товариства 
та одержувати його частку (дивіденди) – це інше базове 
корпоративне право. Відповідно до ч. 1 ст. 30 Закону Укра-
їни «Про  акціонерні  товариства»,  дивіденд – це  частина 
чистого  прибутку  акціонерного  товариства  (АТ),  що  ви-
плачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому 
акцію певного типу та/або класу. 

За ст. 116 ЦКУ визначено дві форми реалізації цього 
права: 1) брати участь у розподілі прибутку (дивідендів) 
товариства; 2) одержувати частину прибутку (дивідендів).

Обидві  форми  за  природою  є  самостійними,  які  не 
обумовлюють одна одну. Участь у розподілі прибутку як 
форма реалізації досліджуваного права позбавлена еконо-
мічного  змісту  не може  окремо передаватися  іншій  осо-
бі, а її здійснення опосередковується участю в управлінні 
товариством. Рішення про розподіл балансового прибутку 
приймають на загальних зборах акціонерного товариства, 
які скликаються його правлінням для заслуховування і за-
твердження річного балансу і звіту про стан справ. Брати 
участь у загальних зборах мають право всі його акціоне-
ри незалежно від кількості та виду акцій, що їм належать. 
Проте право брати участь у визначенні напрямів розподі-
лу прибутку належить не всім акціонерам. Зокрема, влас-
ники привілейованих акцій набувають це право, якщо така 
можливість передбачена статутом товариства  (ч. 2 ст. 26 
Закону України «Про акціонерні товариства»).

Одним із проблемних аспектів, що пов’язаний із пра-
вом брати участь у розподілі прибутку,  є момент виник-
нення права на отримання частини прибутку (дивідендів).

У  вітчизняній  доктрині  [2–4]  поширена  думка,  згідно 
з  положеннями  Закону  України  «Про  господарські  това-
риства» (на сьогодні в частині акціонерних правовідносин 
він  не  діє), що  право  на  дивіденд  в  акціонера  (учасника) 
товариства  виникає  з  моменту  оголошення  керівництвом 
про наявність прибутку від діяльності за звітний період. За-
гальні ж збори акціонерів (учасників) не можуть приймати 
рішення про виплату чи невиплату дивідендів. Право дер-
жави на одержання прибутку, як і будь-якого іншого акці-
онера, є безумовним і підлягає задоволенню, як і право на 
участь в управлінні, право на одержання інформації [2; 4].

Слід  заперечити  окреслену  наукову  позицію  з  таких 
міркувань.  Право  одержувати  дивіденди  за  характером, 
як зазначалося вище, належить до категорії потенційних. 
Його реалізація можлива лише за наявності двох умов:

отримання чистого прибутку товариства за результата-
ми фінансового року; 

наявності відповідного рішення компетентного органу 
товариства  про  порядок  розподілу між  його  учасниками 
частини отриманого прибутку. 

Варто наголосити, що рішення про порядок (а не про 
виплату,  оскільки  це  є  обов’язок  товариства  за  наявнос-
ті  умов,  названих  вище)  розподілу прибутку  товариства, 
розмір дивідендів, термін і порядок виплати частки при-
бутку  приймає  вищий  орган  товариства  (загальні  збори 
акціонерного  товариства,  збори  учасників  товариства  з 
обмеженою  відповідальністю)  після  затвердження  ним 
річних  результатів  діяльності  корпорації.  Рішення  із  за-
значених  питань  оформлюється  протоколом,  який  може 
містити такі відомості: розмір дивідендів, що припадають 
на акцію, пай або частку в статутному фонді; дату початку 
виплати дивідендів; спосіб і порядок їхньої виплати. При-
йняття  вищим  органом  товариства  такого  рішення  озна-
чає, що  дивіденд  оголошений  і  з  цього моменту  в  носія 
зазначеного суб’єктивного права виникає юридично забез-
печена можливість вимагати від цього товариства виплати 
оголошених дивідендів.

Якщо  загальні  збори  (збори  учасників)  прийняли  рі-
шення  не  розподіляти  прибуток  товариства,  господар-
ський  суд  не  може  підміняти  вищий  орган  управління 
цього товариства і втручатися у його господарську діяль-
ність. Законодавством не передбачено можливості випла-
ти акціонеру (учаснику) дивідендів (прибутку) на підставі 
рішення суду. 

Разом з тим у практиці відомі винятки з цього правила. 
Наведемо такий приклад. 

Постановою ВГСУ від 6 грудня 2006 р. у Справі за по-
зовом КСП «З» до ЗАТ «К» про визнання рішення загаль-
них зборів недійсним у частині позбавлення дивідендів та 
їхнього стягнення у сумі 50 000 грн. Постанову Львівсько-
го апеляційного господарського суду від 25 липня 2006 р. 
та Рішення господарського суду Рівненської області від 17 
травня 2006 р. скасовано. У мотивувальній частині поста-
нови ВГСУ зазначено таке.

Відмовляючи  в  позові,  суди  не  дали  оцінки  доводам 
позивача про те, що мажоритарний акціонер АТ «С» неза-
конно відмовляє йому у внесенні змін до статуту ЗАТ «К» 
про  визначення  термінів  та порядку виплати дивідендів, 
про незаконність відмови зборів акціонерів у внесенні до 
порядку денного питання розподілу прибутків та виплати 
дивідендів за 1998–2003 рр., про систематичну відмову у 
виплаті дивідендів прибутковим підприємством з момен-
ту його  заснування, про крайню необхідність отримання 
позивачем грошових коштів (дивідендів) у зв’язку з його 
перебуванням у стані неспроможності (банкрутства).

ВГСУ керувався нормами ст. 13 Конституції України, 
відповідно до якої власність зобов’язує, а також приписа-
ми ч. 2, ч. 3 ст. 13 ЦКУ про те, що при здійсненні своїх 
прав особа зобов’язана утримуватися від дій, які могли б 
порушити права інших осіб, а також не допускаються дії 
особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій осо-
бі, та зловживання правом в інших формах.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 116 ЦКУ, учасники господар-
ського товариства мають право в порядку, встановленому 
установчим  документом  товариства  та  законом,  брати 
участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його 
частину (дивіденди). Згідно з приписами п. 3 ч. 2 ст. 159 
ЦКУ, до виняткової компетенції загальних зборів акціоне-
рів  належать:  затвердження  річної  фінансової  звітності, 
розподіл прибутку і збитків товариства.

На підставі системного аналізу наведених норм ВГСУ 
зробив висновок про те, що право акціонерів на отриман-
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ня  частини  прибутку  товариства  (дивідендів)  кореспон-
дується  з  обов’язком  АТ  виплачувати  його  акціонерам 
відповідно  до  термінів  і  порядку,  визначених  статутом. 
Невизначення  зборами акціонерів та статутом АТ части-
ни прибутку, яку мають виплачувати акціонерам як диві-
денди, може бути оцінене судом як порушення норм ма-
теріального права акціонерами, які  володіють більшістю 
голосів в АТ та впливають на прийняття рішень зборами 
акціонерів, що може тлумачитися як дії, які є зловживан-
ням правом, і за положеннями ст. 13 ЦКУ виходять за межі 
цивільних прав.

Проте для застосування наслідків зловживання пра-
вом суд має встановити факт систематичної невиплати 
дивідендів товариством акціонерам (учасникам) за умо-
ви отримання цим товариством прибутку й відсутність 
господарської доцільності у невиплаті дивідендів, а та-
кож наявність вини у діях товариства, що має бути до-
ведено акціонером (учасником) товариства [5, с. 25].

Таким чином, встановивши факт зловживання правом 
товариством  шляхом  систематичної  невиплати  дивіден-
дів  учасникам  (акціонерам)  господарського  товариства, 
ВГСУ  зазначив,  що  за  умови  можливості  такої  виплати 
(що  має  бути  доведено  учасником  товариства  (акціоне-
ром), який звертається до суду з вимогою про здійснення 
товариством такої виплати) акціонерне товариство можна 
зобов’язати здійснити виплату дивідендів.

Інший  проблемний  аспект  –  це  форма  виплати  при-
бутку (дивідендів). Законом України «Про акціонерні то-
вариства» закріплено, що товариство виплачує дивіденди 
винятково  грошовими  коштами. Не  всі фахівці  корпора-
тивного  права  погоджуються  із  згаданою  імперативною 
нормою. Так, І. Саракун зазначає, що, незважаючи на те, 
що грошова форма виплати є найбільш поширеною, світо-
вій практиці відомі також інші її види, такі як акції това-
риства;  оплата дивідендів  у натуральній формі  (майном, 
товарами,  продукцією,  послугами  тощо).  Вважаємо,  що 
формулювання  цієї  статті  більш  доречно  було  би  закрі-
пити  положенням  такого  змісту:  «Дивіденди  товариства 
виплачуються грошима. За рішенням загальних зборів ди-
віденди можуть бути виплачені іншим майном у порядку, 
передбаченому законодавством та статутними документа-
ми товариства». Така альтернативна норма дасть змогу то-
вариству, яке тривалий період часу не виплачує дивіденди, 
розрахуватися  із  власниками  акцій  майном  (продукцією 
товариства тощо) [5, с. 24]. 

На  наш  погляд,  слід  заперечити  вказаний  підхід  до 
форми  виплати  дивідендів.  Відчуження  власного  майна 
корпорації  не  є  оптимальним  шляхом  вирішення  про-
блеми виплати дивідендів. Виплати продукцією, на нашу 
думку, зумовлює повернення до натуральних розрахунків 
і є кроком назад на шляху до ринкової економіки, де ма-
ють  бути  лише  грошові  розрахунки. Виплата  дивідендів 
акціями також суперечить логіці. Якщо в товариства від-
сутні кошти на виплату дивідендів, то звідки попередньо 
можуть  бути  отримані  кошти  на  збільшення  статутного 
капіталу і додаткову емісію акцій? Виплата акціями – це 
крок  до  рейдерства.  Відповідно,  виплата  в  натуральній 
формі та акціями товариства є недоцільною.

Право на отримання інформації про товариство.  
У п. 5 ч. 1 ст. 116 ЦКУ закріплено право учасника товари-
ства одержувати інформацію про його діяльність у поряд-
ку, встановленому установчим документом.

Перед учасником (акціонером) товариства здебільшо-
го постають питання, яку інформацію він може отримати і 
за який період має право одержати необхідну йому інфор-
мацію про діяльність цього товариства. 

Відповідно до  аб.  3  ч.  1  ст.  88 ГКУ, на  вимогу  учас-
ника  товариство  зобов’язане  надати  йому  для  ознайом-
лення  річні  баланси,  звіти  про  фінансово-господарську 
діяльність суб’єкта господарювання, протоколи ревізійної 
комісії,  протоколи  зборів  органів  управління  товариства 

тощо. Аналогічне положення містить п. «г» ст. 10 Закону 
України «Про господарські товариства». 

За означеними нормами товариство зобов’язане надати 
акціонеру для ознайомлення: річні баланси, звіти суб’єкта 
господарювання  про  діяльність,  звіти  про  його фінансо-
во-господарську діяльність, протоколи ревізійної  комісії, 
протоколи  зборів,  протоколи  зборів  органів  управління 
цього товариства.

Для отримання можливості акціонеру ознайомитись з 
офіційними документами товариства йому необхідно на-
правити до виконавчого органу цього товариства інформа-
ційний запит. Запит може бути індивідуальним або колек-
тивним. Він подається в письмовій формі. У запиті мають 
бути зазначені прізвище, ім’я та по батькові акціонера, до-
кумент і письмова або усна інформація, які його цікавлять, 
та адреса, за якою він бажає одержати відповідь.

Згідно  із  Роз’ясненням  Державної  комісії  з  цінних 
паперів  та фондового  ринку «Про порядок  застосування 
пункту  «г»  ст.  10  Закону України  «Про  господарські  то-
вариства» № 5 від 29 жовтня 2002 р., термін вивчення та 
задоволення  запиту  щодо  надання  виконавчим  органом 
товариства інформації визначається ст. 33 Закону України 
«Про інформацію».

За  ст.  33  Закону  України  «Про  інформацію»  термін 
вивчення  запиту щодо доступу до офіційних документів 
на предмет можливості його задоволення не має переви-
щувати  десяти  календарних  днів.  Протягом  десяти  днів 
до відома запитувача письмово доводиться, що його запит 
буде задоволено або що запитуваний документ не підлягає 
наданню для ознайомлення.

Законом не встановлюються обмеження щодо проміж-
ок часу, за який учасник товариства має право отримувати 
інформацію. Разом з тим, існують певні обмеження щодо 
реалізації учасником (акціонером) права на інформацію. У 
Постанові Пленуму ВСУ також зазначається, що учасни-
ку (акціонеру) на його вимогу надаються лише документи 
звітного характеру, а не будь-яка інформація щодо госпо-
дарської діяльності товариства (п. 36 Постанови). Відразу 
уточнюється, що суди не вправі зобов’язувати товариство 
надати інші документи про його діяльність, оскільки це є 
незаконним втручанням у внутрішню господарську діяль-
ність суб’єкта господарювання. 

Згідно  з  положенням  аб.  3  п.  36  Постанови  Пленуму 
ВСУ,  судам  заборонено  зобов’язати  товариство  надавати 
будь-яку іншу інформацію, яка не має характеру звітної або 
не міститься в установчих документах цього товариства. 

Відповідно  до  ч.  2  ст.  4  Закону  України  «Про  цінні 
папери та фондовий ринок», перехід прав на  іменні цін-
ні папери і реалізація прав за ними потребує обов’язкової 
ідентифікації власника депозитарною установою, що веде 
рахунок  у  цінних  паперах  такого  власника.  У  ч.  2  ст.  4 
Закону України  «Про  депозитарну  систему України»  за-
кріплено, що набуття і припинення прав на цінні папери і 
прав за цінними паперами здійснюється шляхом фіксації 
відповідного факту в системі депозитарного обліку. Певні 
складнощі створює також той факт, що учасник (акціонер) 
товариства може вимагати надання інформації про діяль-
ність цього товариства з дати, коли він набув статусу учас-
ника  (акціонера),  виконавши  вимоги  законодавства  про 
депозитарну систему.

Таким  чином,  по-перше,  товариство  зобов’язане  на-
дати  акціонеру  документи  для  ознайомлення,  але  не 
зобов’язане надавати за його запитом копії абсолютно всієї 
документації; по-друге, законодавством України чітко ви-
значений перелік документів, які товариство зобов’язане 
надавати. 

Документи, які не визначені ч. 1 ст. 77 Закону України 
«Про акціонерні товариства» та ч. 1 ст. 88 ГКУ, товариство 
не зобов’язане надавати для ознайомлення. 

Право учасника товариства на вихід із такого това-
риства. Однією із форм реалізації корпоративних прав є 
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вихід із товариства. Відповідно, постає питання, яким чи-
ном здійснюється вихід із товариства. Найбільш часто ви-
хід із товариства відбувається шляхом подання заяви про 
намір виходу учасника цього товариства. 

У  фаховій  літературі  виокремлені  також  інші  способи 
реалізації права учасника на вихід із товариства. Крім добро-
вільного (шляхом подання зави), визначаються такі способи: 
1) примусовий вихід; 2) вихід через причини, що не залежать 
від учасника, який бажає вийти із товариства [6, с. 180]. 

Примусовий  вихід  учасника  слід  розуміти  як  припи-
нення його участі в діяльності товариства, тобто виведен-
ня (виключення) учасника з його складу. Вихід через при-
чини, які не залежать від учасника, – це вибуття зі складу 
учасників на підставі рішення про визнання учасника та-
ким, що вибув із його складу (наприклад, унаслідок смерті 
учасника або оголошення його померлим, ліквідації юри-
дичної особи – учасника товариства),  а  також звернення 
стягнення на частину майна ТзОВ, пропорційну до частки 
учасника у статутному капіталі [6, с. 178–179]. 

Слід висловити деякі застереження щодо цього висно-
вку. По-перше, припинення участі в товаристві не є пра-
вом учасника, оскільки право – це певна можливість пове-
дінки. Якщо особа хоче, то може реалізувати її, а хоче – ні. 
Учасник має право  вибору поведінки:  реалізувати право 
на вихід або не реалізовувати його і залишатися учасни-
ком надалі. Припинення участі (виключення учасника) не 
залежить від волі учасника, хоча певним чином зумовлю-
ється його поведінкою. По-друге, підставою для прийнят-
тя рішення про припинення участі є систематичне неви-
конання обов’язків учасника або певне грубе порушення. 
Підставою для зміни складу учасників товариства є заява 
учасника про вихід. 

Вихід  через  причини,  які  не  залежать  від  учасника, 
також не передбачає вияву реалізації певної можливої по-
ведінки  (як  суб’єктивного  права).  Смерть  учасника  або 
оголошення його померлим, ліквідація юридичної особи –  
учасника товариства не залежать від його волі. 

Отже, єдиним способом реалізації права учасника на 
вихід із товариства є добровільний вихід шляхом вчинен-
ня правочину – подання заяви. 

В юридичній літературі виокремлюють ще одне право 
учасника (акціонера) – це право розпоряджатися на влас-
ний  розсуд  своїми  корпоративними  правами.  Це  перед-
бачає, що акціонер має право без згоди на це товариства 
та інших акціонерів у будь-який період продати (обміня-
ти, подарувати, залишити у спадок) всі або частину своїх 
акцій будь-якій особі за будь-якою ціною [7, с. 3]. Проте 
щодо цього слід заперечити. Можливість розпоряджатися 
(зокрема, відчужити) корпоративними правами – це одна 
із  трьох класичних правоможностей власника – володін-
ня, користування, розпорядження. Розпорядження певним 
майном (у цьому разі корпоративними правами) не може 
бути правом. Ним не наділяють. Апріорі воно або є (якщо 
правовий титул – право власності),  або його нема  (якщо 
правовий  титул  –  право  володіння,  право  оперативного 
управління та ін.). 

Висновки. З огляду на вищевикладене вважаємо, що 
розпорядження (відчуження) корпоративними правами не 
можна  визначати  як  окреме  право  власника  корпоратив-
них  прав.  Разом  з  тим  слід  зазначити,  що  необхідності 
вилучати його зі  ст. 116 ЦКУ немає. Крім того, необхід-
но чітко розмежовувати такі правові поняття, як «форми 
реалізації  корпоративних  прав»,  «форми  корпоративних 
прав», а також «форми об’єктивації корпоративних прав».
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТи РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ВиДАЧУ  
ВиКОНАВЧОГО ЛиСТА НА ПРиМУСОВЕ ВиКОНАННЯ РІшЕННЯ  

ТРЕТЕЙСьКОГО СУДУ, УхВАЛЕНОГО В ЦиВІЛьНОМУ СПОРІ

PrOBLEMaTIC aSPECTS Of ThE PrOCEEdINgS Of ThE wrIT Of ExECuTION  
TO ENfOrCE ThE arBITraTION awardS, adOPTEd IN ThE CIVIL CaSES

Гаврік Р.О.,
кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри цивільного права та процесу

Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Здійснено дослідження проблем, що виникають під час розгляду справ про видачу виконавчого документа на примусове виконання 
рішення третейського суду згідно із цивільним процесуальним законодавством України. Також досліджено законодавство інших країн, 
яке визначає підстави відмови у видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду. Висловлено низку 
пропозицій щодо вдосконалення цивільного процесуального законодавства.

Ключові слова: виконавчий лист, третейський суд, рішення третейського суду, примусове виконання рішення третейського суду, 
оскарження рішення третейського суду.

Осуществлено исследование проблем, возникающих при рассмотрении дел о выдаче исполнительного документа на принудитель-
ное исполнение решения третейского суда согласно гражданскому процессуальному законодательству Украины. Также исследовано 
законодательство других стран, которое определяет основания отказа в выдаче исполнительного документа на принудительное испол-
нение решения третейского суда. Высказан ряд предложений по совершенствованию гражданского процессуального законодательства.

Ключевые слова: исполнительный лист, третейский суд, решение третейского суда, принудительное исполнение решения третей-
ского суда, обжалование решения третейского суда.

The research of the problems that arise during proceedings on issuancing of writ of execution to enforce the arbitration awards under the civil 
procedural law of Ukraine is in this scientific article. Also, there was researched law of other countries, defining the basis for refusal to issue of 
writ of execution to enforce the arbitration awards. Made suggestions for improving the civil procedural law 

Key words: writ of execution, arbitrage, arbitration awards, enforcement of the arbitration award, appeal of the arbitration award.

Постановка проблеми. З набранням чинності Законом 
України «Про третейські суди» на законодавчому рівні було 
закріплено альтернативу у виборі фізичними та юридични-
ми особами способу вирішення спору,  а  саме можливість 
звернутися до державного чи третейського суду.

Цей  закон  визначає  третейський  суд  як  недержавний 
незалежний орган, що утворюється за угодою або відпо-
відним  рішенням  заінтересованих  фізичних  та/або юри-
дичних осіб у порядку, встановленому чинним законодав-
ством, для вирішення спорів, що виникають із цивільних 
правовідносин.

Актуальною проблемою, яка виникла з появою третей-
ського судочинства, є примусове виконання рішень третей-
ських судів, ухвалених у результаті вирішення цивільних 
спорів, оскільки саме по собі рішення третейського суду 
не є виконавчим документом та підлягає підтвердженню 
компетентним  судом,  яким,  згідно  із  Законом  України 
«Про третейські суди», виступає місцевий загальний суд, 
шляхом  провадження  в  справі  щодо  видачі  виконавчого 
листа на примусове виконання рішення третейського суду.

Аналіз практики місцевих судів щодо розгляду справ 
про видачу виконавчого документа на примусове виконан-
ня  рішень  третейських  судів  дозволяє  зробити  висновок 
про необхідність дослідження низки проблем, які виника-
ють під час зазначеної процедури, а також уже в процесі 
виконавчого провадження, відкритого за виконавчим лис-
том, виданим для примусового виконання рішення третей-
ського суду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі 
рішення третейського суду, ухваленого в цивільній справі, 
в Україні й Росії було присвячено низку наукових публі-
кацій,  науково-практичних  коментарів,  дисертацій  і  мо-
нографій  таких  учених,  як Ю.В.  Білоусов, Л.А. Музика, 
В.В. Масюк, М.О. Рожкова, С.О. Курочкін, Ю.Д. Притика, 
Ю.О. Скворцов, В.П. Самохвалов, С.О. Юлдашев та інші. 
Дослідження  зазначених  авторів  спрямовувалися  насам-
перед на вдосконалення механізму правового регулюван-

ня вирішення цивільно-правових спорів у третейських су-
дах, у тому числі його примусового виконання. Водночас 
не всі питання, пов’язані з вирішенням цивільних спорів 
у  третейському суді,  вивчено. Так, проблемні моменти в 
процедурі  видачі  виконавчого  листа  на  примусове  вико-
нання рішення третейського суду в теорії цивільного про-
цесу України майже не досліджувалися.

Метою статті є вивчення проблемних моментів у про-
цедурі  видачі  виконавчого  листа  на  примусове  виконан-
ня рішення третейського суду, формулювання пропозицій 
щодо внесення змін до Цивільного процесуального кодек-
су (далі – ЦПК) України та Закону України «Про третей-
ські суди».

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповід-
но до ст. 45 Закону України «Про третейські суди» після 
вивчення всіх обставин справи третейським суддею, який 
одноособово розглядав справу, або більшістю голосів тре-
тейських суддів, які входять до складу третейського суду, 
приймається рішення третейського суду, яке оголошується 
в засіданні третейського суду.

Таке  рішення,  відповідно  до  ст.  55  Закону  України 
«Про третейські суди», виконується зобов’язаною сторо-
ною  добровільно,  у  порядку  й  строки,  встановлені  в  рі-
шенні.  Якщо  в  ньому  строк  виконання  не  встановлено, 
рішення підлягає негайному виконанню.

Як  свідчить  практика  діяльності  третейських  судів 
зарубіжних  країн,  майже  90%  рішень  третейських  судів 
виконуються добровільно та в належні строки. На думку 
Ю.Д.  Притики,  такі  наслідки  постають  із  природи  тре-
тейського розгляду, адже вихідною засадою третейського 
розгляду  є  добровільність  утворення  третейських  судів, 
що базується на спільному, добровільному волевиявленні 
сторін, яке оформлюється в третейській угоді [1].

Водночас  визнання  презумпції  добровільності  вико-
нання рішення третейського суду не означає, що визнаєть-
ся право сторін ігнорувати наслідки, які постають з ухва-
леного третейським судом рішення.
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З огляду на те, що можливим є невиконання стороною 
третейського розгляду свого обов’язку виконати приписи, 
встановлені  в  рішенні  третейського  суду,  законодавство 
країн,  у  яких  діють  третейські  суди,  передбачає  такий 
інститут  захисту  прав  уповноваженої  особи  в  право-
відносинах, що були предметом розгляду й  вирішення  в 
третейському суді, як примусове виконання. Стаття 57 За-
кону України «Про третейські суди» визначає, що рішення 
третейського суду, яке не виконано добровільно, підлягає 
примусовому виконанню в порядку, встановленому Зако-
ном України «Про виконавче провадження».

Аналіз  законодавства  різних  країн  свідчить,  що  для 
того,  щоб  рішення  третейського  суду  було  виконано  в 
примусовому порядку, воно має пройти певну процедуру 
отримання дозволу на виконання: екзекватурування (ЦПК 
Франції),  оголошення  рішення  третейського  суду  таким, 
що підлягає примусовому виконанню (ЦПК Німеччини), 
видачу судом виконавчого листа на примусове виконання 
рішення  третейського  суду  (ЦПК  України).  Під  час  цієї 
процедури відбувається  судовий контроль  за  арбітражем 
у частині перевірки дотримання третейським судом меж 
компетенції на вирішення конкретного спору [1].

Процедура видачі виконавчого документа на примусо-
ве виконання рішення третейського суду регулюється ст. 
ст. 389-7–389-11 ЦПК України [2] та ст. 56 Закону України 
«Про третейські суди» [3]. Вона передбачає як юридичний 
факт, що спричиняє відкриття провадження у відповідній 
справі, заяву особи, на користь якої прийнято рішення тре-
тейського суду, що має бути подана до суду за місцем про-
ведення третейського розгляду протягом трьох років із дня 
прийняття рішення третейським судом.

Провадження в справі щодо видачі виконавчого доку-
мента на примусове виконання рішення третейського суду 
не передбачає повторне вирішення вже вирішеної  в  тре-
тейському суді справи, проте вже державним судом. Суд 
лише  встановлює  наявність  або  відсутність  підстав  для 
відмови  у  видачі  виконавчого  листа  на  примусове  вико-
нання рішення третейського суду.

Як свідчить аналіз ст. 389-10 Закону України «Про тре-
тейські суди», цими підставами є такі: відсутність чинно-
го рішення третейського суду (п. 1 ст. 389-10 ЦПК Укра-
їни), порушення встановлених правил звернення до суду 
із цією метою (п. п. 2, 3, 8 ст. 389-10 ЦПК України), від-
сутність підстав у третейського суду ухвалювати рішення 
щодо цього спору (п. п. 4–7, 9 ст. 389-10 ЦПК України). 
Перевіряти на обґрунтованість рішення третейського суду 
місцевий суд не має права, він здійснює лише перевірку, 
подібну до тієї, що здійснюється під час провадження, від-
критого за касаційною скаргою, щодо рішень місцевих та 
апеляційних  судів. У цьому випадку  суд перевіряє  лише 
наявність або відсутність порушення норм процесуально-
го права  (такими нормами виступатимуть Закон України 
«Про третейські суди» та регламент відповідного третей-
ського суду).

Законодавство інших країн передбачає різний перелік 
підстав  для  відмови  у  видачі  виконавчого  документа  на 
примусове виконання рішення третейського суду.

Так, відповідно до ст. 46 Федерального закону Росій-
ської Федерації «Про третейські суди в Російській Феде-
рації» 2002 р. підстави для відмови у видачі виконавчого 
документа на примусове виконання рішення третейсько-
го суду є такими: недійсність третейської угоди; рішення 
третейського суду прийнято в спорі, що не передбачаєть-
ся третейською угодою, не підпадає під її умови або міс-
тить постанови з питань, які виходять за межі третейської 
угоди;  склад  третейського  суду  або  третейський  розгляд 
не  відповідали  встановленим  законом  вимогам;  сторону, 
проти якої було прийнято рішення третейського суду, не 
було належним чином повідомлено про обрання (призна-
чення)  третейських  суддів  або про  час  і місце  засідання 
третейського суду, або ж вона з інших причин не могла на-

дати третейському суду свої пояснення; спір не може бути 
предметом  такого  розгляду  відповідно  до  федерального 
закону; рішення третейського суду порушує основополож-
ні принципи російського права. Крім цього, якщо рішення 
третейського суду містить постанови з питань, що вихо-
дять за межі третейської угоди, у тій частині питань, які 
все  ж  передбачалися  третейською  угодою,  приймається 
рішення про видачу виконавчого документа [4].

Стаття 241-3 ЦПК Республіки Казахстан 1999 р., крім 
подібних  підстав  для  відмови  у  видачі  виконавчого  до-
кумента  на  примусове  виконання  рішення  третейського 
суду, містить також такі: одна зі сторін під час укладення 
третейської  угоди  є  недієздатною  або  обмежено  дієздат-
ною;  існує рішення  суду чи  третейського  суду  за  тотож-
ним позовом або відповідна ухвала про припинення про-
вадження в справі; рішення третейського суду суперечить 
публічному порядку Республіки Казахстан [5].

Стаття 486 ЦПК Республіки Молдова 2003 р. додатко-
во передбачає як підставу для відмови у видачі виконав-
чого документа на примусове виконання рішення третей-
ського суду порушення рішенням третейського суду основ 
моралі [6].

Відповідно до ст. 1484 ЦПК Франції 2004 р. підстави 
для  відмови  в  примусовому  виконанні  арбітражного  рі-
шення є такими: якщо арбітр ухвалив рішення за відсут-
ності угоди про арбітраж або така угода є недійсною чи 
такою, що втратила силу; якщо склад арбітражного суду 
було сформовано з порушенням закону; якщо арбітр ухва-
лив  рішення  всупереч  умовам  доручення;  якщо  не  було 
дотримано  принципу  змагальності  сторін;  якщо  арбітр 
порушив імперативну норму; не вказано всі необхідні рек-
візити  рішення,  передбачені  в  ст.  ст.  1471,  1472  та  1474 
ЦПК Франції [7, с. 360–363].

Закон про арбітраж Королівства Швеція 1999 р. в ст. 34 
передбачає можливість відмови від примусового виконан-
ня  рішення  третейського  суду  та  його  скасування,  якщо 
його було проголошено з порушенням строків, передбаче-
них для цього,  якщо  арбітра  було  обрано  з  порушенням 
угоди сторін чи закону, а також якщо рішення, прийняте 
арбітражем, не відповідає вимогам щодо його письмового 
оформлення та підписання [8].

Згідно зі ст. 751 ЦПК Естонської Республіки 2005 р., 
крім уже згаданих підстав для відмови у видачі виконав-
чого документа на примусове виконання рішення третей-
ського суду, передбачається також невідповідність рішен-
ня третейського суду звичаям [9, с. 1495].

Таким  чином,  основними  підставами  для  відмови  у 
виконанні  рішення  третейського  суду,  згідно  із  законо-
давством зарубіжних країн, також визнаються відсутність 
у  третейського  суду  права  ухвалювати  подібне  рішення  
(з огляду на недійсність або нечинність третейської угоди, 
вихід  за  її  межі  чи  суперечність  рішення  вимогам  зако-
ну), неправоздатність складу третейського суду або недо-
тримання вимог щодо форми рішення третейського суду.  
У  будь-якому  випадку  відповідний  державний  суд,  при-
ймаючи  рішення  щодо  примусового  виконання  рішення 
третейського суду, не здійснює повторний розгляд справи, 
уже вирішеної третейським судом, по суті.

Спільним для  законодавства  всіх  країн,  у  тому  числі 
й України,  є  обов’язковість  підтвердження  рішення  тре-
тейського суду компетентним судом для можливості його 
примусового виконання (за окремими винятками, напри-
клад,  ст.  753 ЦПК Естонської  Республіки  допускає  при-
мусове виконання рішення постійно діючого третейського 
суду без процедури підтвердження його компетентним су-
дом [9, с. 1496]).

Водночас  українське  цивільне  процесуальне  зако-
нодавство  містить  дві  додаткові  підстави  для  відмови  у 
видачі  виконавчого  документа  на  примусове  виконання 
рішення  третейського  суду:  ненадання  постійно  діючим 
третейським  судом  на  вимогу  суду  відповідної  справи 
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та  вирішення  третейським  судом  питання  про  права  й 
обов’язки осіб, які не брали участі в справі. Такі підстави 
не передбачаються законодавством проаналізованих нами 
країн, тому виникає питання про їх обґрунтованість з огля-
ду на те, чи є наслідком існування зазначених підстав саме 
відмова у видачі виконавчого документа.

Відповідно до ст. 56 Закону України «Про третейські 
суди» під час розгляду заяви про видачу виконавчого до-
кумента компетентний суд повинен витребувати справу з 
постійно діючого третейського суду, у якому зберігається 
справа, що має направлятися до компетентного суду про-
тягом п’яти днів із дня надходження вимоги. Відсутність 
такого обов’язку щодо справи, за якою було ухвалено рі-
шення  третейським  судом  для  вирішення  конкретного 
спору, пояснюється тим, що згідно зі ст. 54 Закону України 
«Про третейські суди» такі справи зберігаються в компе-
тентному суді.

Водночас  застосовувати  інститут  відмови  у  видачі 
виконавчого  документа  на  примусове  виконання  рішен-
ня  третейського  суду  недоцільно,  оскільки  з  огляду  на 
не  завжди  якісну  роботу  підприємств  пошти  та  зв’язку, 
порушення  строків  прийняття  вихідної  кореспонденції 
канцелярією суду справа може надійти до суду з певним 
запізненням  (незначним). Хоча ч. 2  ст. 389-9 ЦПК Укра-
їни  та  ч.  2  ст.  56  Закону України «Про  третейські  суди» 
передбачають більш тривалий строк для розгляду справи 
про видачу виконавчого документа (а саме місяць), проте 
він починає відраховуватися з моменту подання заяви, а не 
справи з третейського суду. При цьому такий строк є мак-
симальним, тобто суд уже на шостий день після подання 
вимоги до третейського суду про направлення відповідної 
справи має право розглянути подану заяву про видачу ви-
конавчого  документа  та  відмовити  у  видачі  виконавчого 
документа у зв’язку з тим, що відповідна справа з третей-
ського суду ще не надійшла. За таких умов «заручником» 
стає особа, яка прагне отримати присуджене на її користь 
за рішенням третейського суду.

Для недопущення зазначеної ситуації пропонується за-
стосувати спосіб, що застосовується під час апеляційного 
оскарження судових рішень, коли також здійснюється пе-
редача судової справи (з місцевого до апеляційного суду). 
У разі непередачі такої справи у визначені строки суд, від-
повідно до ст. 297 ЦПК України, не відмовляє в задоволен-
ні  апеляційної  скарги,  а  просто  не  відкриває  апеляційне 
провадження.

У  зв’язку  із цим пропонується внести  зміни до ЦПК 
України та Закону України «Про третейські суди», зокре-
ма,  виключити п.  8  ч.  6  ст.  389-10 ЦПК України  та  п.  8  
ч. 1 ст. 56 Закону України «Про третейські суди». Крім цьо-
го, необхідно внести зміни до ЦПК України, доповнивши  
ч. 1 ст. 389-9 ЦПК України другим реченням такого змісту: 
«У випадку, коли подається заява про видачу виконавчого 
листа на примусове виконання рішення постійно діючого 
третейського суду, така заява розглядається суддею одно-
особово протягом п’ятнадцяти днів із дня надходження її 
та відповідної справи, що витребовується, до суду в судо-
вому засіданні з викликом сторін». У зв’язку із цим варто 

вважати друге речення ч. 1 ст. 389-9 ЦПК України третім 
реченням, а також виключити третє речення ч. 2 ст. 389-9 
ЦПК України. Крім того, необхідно внести відповідні змі-
ни до ч. ч. 1, 2 та 6 ст. 56 Закону України «Про третейські 
суди».

Інша підстава відмови у видачі виконавчого документа 
на  примусове  виконання  рішення  третейського  суду,  яка 
потребує аналізу, – це вирішення третейським судом пи-
тання  про  права  й  обов’язки  осіб,  які  не  брали  участі  в 
справі.

У такому випадку відмова суду у видачі виконавчого 
документа на примусове виконання рішення третейського 
суду є логічною, оскільки це фактично свідчить про неза-
конність рішення, порушення процедури вирішення спору 
третейським судом, що може стати підставою також для 
скасування самого рішення третейського суду.

Водночас було б доцільно надати суду право скасову-
вати  рішення  третейського  суду  в  разі,  якщо  підстава,  з 
якої було відмовлено у видачі виконавчого документа на 
примусове  виконання  рішення  третейського  суду,  перед-
бачається в ст. 389-5 ЦПК України та в ст. 51 Закону Укра-
їни «Про третейські суди» як підстава скасування рішення 
третейського суду. Це дозволило б не допускати повтор-
них  звернень  до  суду  із  заявами  про  видачу  виконавчих 
документів на виконання завідомо незаконних (для заяв-
ників) рішень третейського суду.

У  зв’язку  із  цим  пропонуємо  доповнити  ст.  389-10 
ЦПК України ч. 2 такого змісту: «За наявності однієї з під-
став для відмови у видачі виконавчого листа на примусове 
виконання рішення третейського суду, передбачених ч. ч. 
2, 4, 5, 6, 9 ст. 389-10 ЦПК України, суд під час вирішення 
питання про відмову у видачі виконавчого листа за відпо-
відною заявою від сторони або особи, яка не брала участі 
в справі, проте питання про її права й обов’язки було ви-
рішено  третейським  судом,  вирішує  питання  про  скасу-
вання рішення третейського суду». Крім цього, необхідно 
внести відповідні зміни до ст. 56 Закону України «Про тре-
тейські суди».

Висновки. Таким  чином,  законодавство України  про 
третейські суди в цілому передбачає такі ж підстави для 
відмови  у  видачі  виконавчого  листа  на  примусове  вико-
нання рішення третейського суду, як і законодавство про 
третейські суди інших країн, у тому числі країн Європей-
ського Союзу та Співдружності Незалежних Держав.

Необхідно, щоб призначення засідання за заявою про 
видачу виконавчого листа на примусове виконання рішен-
ня постійно діючого третейського суду відбувалося не ра-
ніше отримання компетентним судом відповідної справи з 
третейського суду. При цьому порушення строків надання 
такої справи третейським судом не повинне мати наслід-
ком відмову у видачі виконавчого листа на примусове ви-
конання рішення третейського суду.

Варто  надати  суду  право  скасовувати  рішення  тре-
тейського суду у випадках, коли підстава, з якої було від-
мовлено  у  видачі  виконавчого  документа  на  примусове 
виконання рішення третейського суду, передбачається як 
підстава скасування рішення третейського суду.
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У статті розкривається розуміння інституту третейського судочинства. Наведено історичні факти виникнення третейських і громад-
ських судів. Обґрунтовуються причини виникнення третейських судів в Україні. Аналізується виконання рішень третейських судів, участь 
у цьому процесі органів державної влади. Акцентується увага на тому, що примусове виконання рішень третейських судів перебуває поза 
межами третейського розгляду спорів, є завданням компетентних судів і державної виконавчої служби.

Ключові слова: третейський суд, арбітраж, судочинство, суперечка, третейський розгляд, суспільна влада.

В статье раскрывается понимание института третейского судопроизводства. Приведены исторические факты возникновения третей-
ских и общественных судов. Обосновываются причины возникновения третейских судов в Украине. Анализируется исполнение реше-
ний третейских судов, участие в этом процессе органов государственной власти. Акцентируется внимание на том, что принудительное 
исполнение решений третейских судов находится вне пределов третейского рассмотрения споров, является заданием компетентных 
судов и государственной исполнительной службы. 

Ключевые слова: третейский суд, судопроизводство, спор, третейское разбирательство, общественная власть, государственное 
принуждение.

In the article the understanding of the arbitration proceedings institute has been revealed. The historical facts of arbitration and public 
courts emergence have been given. Reasons of arbitration courts in Ukraine emergence have been given grounds. The execution of arbitration 
courts decisions and participation in this procedure of public authorities have been analyzed. It is given the special attention to the fact that 
the enforcement execution of the arbitration courts decisions is beyond the limits of arbitration disputes consideration and it is the task of the 
competent courts and the state executive service.

Key words: arbitration court, proceedings, dispute, arbitration trial, public authority, state enforcement.

Постановка проблеми. Актуальність дослідження зу-
мовлена  тим, що  з моменту  прийняття  у  2004  р.  Закону 
України  «Про  третейські  суди»  минуло  зовсім  небагато 
часу, проте настільки довгоочікувана легалізація в Україні 
третейського судочинства вже здатна знищити цей інсти-
тут як такий. Ця тенденція стала критичною й вимагає до 
себе пильної уваги, бо переваги та демократичність цього 
способу вирішення спорів справедливо набули широкого 
розповсюдження в юрисдикціях багатьох економічно роз-
винених  і  країн,  що  розвиваються.  Наявність  у  державі 
розвиненої  системи  внутрішніх  і  міжнародних  третей-
ських судів є показником розвитку правового суспільства 
й рівня правової культури держави, стимулом розвитку та 
вдосконалення національної судової системи й забезпечен-
ня захисту інтересів суб’єктів відповідних правовідносин. 
На  сьогодні  з  урахуванням  практики  розвитку  в Україні 
третейського розгляду багато статей Закону України «Про 
третейські суди» потребують унесення змін. Третейський 
розгляд не повинен бути  інструментом у  руках юридич-
но  безграмотних,  недобросовісних  людей,  які  вбачають 
у ньому лише  спосіб поліпшення особистого добробуту.  
У процесі позбавлення від подібних третейських «суддів» 
велику  роль  відіграють  Міністерство  юстиції  України  і 
Третейська палата України.

Стан дослідження. Третейський розгляд як форма ви-
рішення різноманітних суперечок старий, як світ. Третей-
ський спосіб урегулювання суперечок широко практику-
вався в стародавньому світі, причому вже тоді закладалося 
правило – третейський суд повинен бути максимально сто-
роннім для обох сторін спору. Так, Гуго Гроцій із посилан-
ням на Ксенофонта (афінянин, 430–355 рр. до н. е.) писав, 
що  «Кир  обрав  собі  й  ассирійському  царю  третейським 
посередником індійського принца», а з посиланням на Ді-
одора Сицилійського (давньогрецький юрист I століття до 
н. е.) зазначав: «У суперечці між афінянами і мегарянами 
про Саламина були обрані троє суддів-лакедемонців» [1]. 
Також  у  стародавньому  світі  роль  третейських  судів  ви-
конували амфіктионії (релігійні союзи, що виникають біля 

святилища якого-небудь особливо шанованого божества), 
дружні міста, держави (Рим зокрема, а після завоювання 
Римом  Греції  в  суперечках  між  грецькими  державами  – 
Римський сенат). У середні віки в Європі цю роль відіграв 
Папа Римський, вище духовенство, юридичні факультети 
університетів,  парламенти,  імператори,  консули  та  при-
ватні особи. У середньовіччі ця форма вирішення спорів 
була широко поширена й на Русі. Праобраз сучасних тре-
тейських судів зустрічається в літописах XII ст. Як ствер-
джував А.  Віцин,  «усі  письменники  одноголосно  повто-
рюють,  що  суд  посередників,  приватних  осіб  передував 
суду суспільної влади» [2, с. 3], і «третейський суд – пер-
вісна форма суду, спільна для багатьох народів» [2, с. 110].

Україна як член ООН ще на початку 60-х років мину-
лого  століття  підписала  два  основоположних  міжнарод-
них  договори  у  сфері  міжнародного  комерційного  арбі-
тражу та ратифікувала їх: Конвенцію ООН про визнання 
і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень, 
22  серпня  1960  р.;  Європейську Конвенцію  про  зовніш-
ньоторговельний  арбітраж,  25  грудня  1963  р.  І  лише  із 
прийняттям Закону УРСР «Про зовнішньоекономічну ді-
яльність»  від  16  квітня  1991  р.  було  усунуто перешкоди 
і  створено  передумови  для  створення  й функціонування 
міжнародного арбітражу в Україні. Закон закріпив прин-
цип  свободи  зовнішньоекономічного  підприємництва, 
сутність якого полягає у праві всіх суб’єктів господарської 
діяльності вступати в зовнішньоекономічні зв’язки і здій-
снювати їх у будь-яких формах, які прямо не заборонені за-
коном. Тим самим була надана можливість підприємствам 
і  організаціям  усіх форм  власності  та  громадянам брати 
активну участь у міжнародному економічному співробіт-
ництві, що зумовило виникнення між сторонами зовніш-
ньоекономічних контрактів (договорів) розбіжностей, су-
перечок, які вимагали вирішення, у тому числі й шляхом 
арбітражу. Тому не випадково Верховна Рада – парламент 
країни,  у Постанові  про  введення  в  дію  зазначеного  За-
кону запропонувала Торгово-промисловій палаті України 
створити зовнішньоекономічний третейський суд.
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Мета статті – довести, що, по-перше, Україна в осо-
бі  єдиного  органу  законодавчої  влади  сприймає  міжна-
родний арбітраж, третейський суд як один із ефективних 
способів вирішення  зовнішньоекономічних спорів  і буде 
всіляко  підтримувати  його  діяльність;  по-друге,  україн-
ська держава прагне в умовах лібералізації зовнішньоеко-
номічної діяльності й виходу на зовнішній ринок десятків 
тисяч підприємств та організацій України створити пере-
думови для паритетного вирішення спорів між сторонами.

Виклад основного матеріалу.  Реалізуючи  зазначену 
вище  рекомендацію  парламенту,  Президія  Торгово-про-
мислової палати України  (далі – ТПП України) своїм рі-
шенням  від  10  червня  1992  р.  створила  Міжнародний 
комерційний  арбітражний  суд  (далі  –  МКАС)  при  ТПП 
України  й  затвердила  його  Регламент.  Проте  практич-
но  робота  з  організації  діяльності МКАС  почалася  з  11 
серпня 1992 р., коли головою Суду був призначений Ігор 
Гаврилович  Побірченко.  Академік,  професор,  доктор 
юридичних наук,  І. Побірченко  –  засновник  і  незмінний 
керівник протягом 18 років із дня утворення арбітражних 
установ при ТПП України. Саме  завдяки його  зусиллям, 
енергії, мужності, інтелекту, в Україні дуже швидко минув 
етап  становлення  міжнародного  арбітражу,  законодавчо-
го регламентування його діяльності, а за короткий період 
очолювані ним арбітражні інститути стали авторитетними 
й відомими у світі [3]. 

Рішення  третейського  суду  є  обов’язковим  тільки  для 
сторін відповідного спору, стосується їхніх взаємних прав і 
зобов’язань і не повинно тягнути будь-яких обов’язкових на-
слідків для третіх осіб, тим більше для державних органів.

Законом України «Про третейські суди» передбачено, 
що рішення третейського суду виконуються зобов’язаною 
стороною  добровільно.  Якщо  цього  не  відбувається,  то 
таке рішення має виконуватися із використанням держав-
ного примусу, основаного на прийнятті державою резуль-
тату  третейського  розгляду,  який  підлягає  примусовому 
виконанню. Виконання рішення третейського суду,  якщо 
воно  потребує  вчинення  дій  органами  державної  влади, 
місцевого  самоврядування  та  їхніми  посадовими  особа-
ми, можливо за умови видачі компетентним судом вико-
навчого документа. Забезпечення примусового виконання 
рішень третейських судів перебуває поза межами третей-
ського розгляду спорів і є завданням компетентних судів і 
державної виконавчої служби.

Третейські  суди  України  –  недержавний  незалежний 
орган, що утворюється за угодою або відповідним рішен-
ням  заінтересованих  фізичних  та/або  юридичних  осіб  у 
порядку, установленому цим Законом, для вирішення спо-
рів, що виникають із цивільних і господарських правовід-
носин. Завданням третейського суду є захист майнових і 
немайнових прав та охоронюваних законом інтересів сто-
рін третейського розгляду шляхом усебічного розгляду й 
вирішення спорів відповідно до закону.

На  популярності  третейського  розгляду  спорів  нега-
тивно позначається й наявна судова практика щодо такого 
основоположного його принципу, як «компетенція компе-
тенції»  (наявність у третейського суду компетенції щодо 
розв’язання  переданого  йому  спору).  Питання  про  ком-
петенцію має постійно перебувати в центрі уваги третей-
ського суду – з моменту надходження позовної заяви (пе-
реконавшись у відсутності компетенції з розгляду справи, 
третейський суд відмовляє у прийнятті позовної заяви) до 
винесення рішення (у якому третейський суд зобов’язаний 
обґрунтувати  свою компетенцію),  а  також підхід україн-
ських державних судів до питання їх відведення за непід-
судністю, зважаючи на наявність третейської угоди.

Особливе занепокоєння викликає судова практика дер-
жавних судів у справах за позовами про визнання недій-
сними  договорів, що містять  третейські  застереження,  а 
також за позовами про визнання недійсними третейських 
застережень.

Комплексний  аналіз  відповідних  норм  Цивільного 
процесуального кодексу України  (далі  – ЦПК України)  і 
Господарського  процесуального  кодексу  України  (далі 
–  ГПК України)  дає  змогу  зробити  висновок  про  те, що 
за  загальним  правилом  наявність  третейської  угоди  є 
підставою  для  вилучення  спору  з  юрисдикції  загальних 
і  господарських  судів.  Однак  реалізація  цього  правила 
врегульована дуже нечітко, що й породжує більшість про-
блем на практиці. У раніше чинному ЦПК УРСР, у п. 6 ч. 2  
ст.  136,  було  прямо  вказано  на  те, що  наявність  третей-
ського  застереження є підставою для відмови у відкрит-
ті провадження. У нині чинному ЦПК України, в ч. 5 ст. 
130, установлено, що в разі наявності третейської угоди, 
суд повинен у попередньому засіданні залишити позовну 
заяву без розгляду [4]. А коли це не було зроблено на по-
передньому засіданні, суд також повинен залишити позо-
вну заяву без розгляду за наявності заперечень відповіда-
ча проти розгляду спору в державному суді, заявлених до 
початку процесуальної стадії з’ясування обставин у справі 
та перевірки їх доказами (п. 6 ч. 1 ст. 207 ЦПК України). 
Це правило загалом відповідає ч. 1 ст. 8 Типового закону 
ЮНСІТРАЛ «Про Міжнародний торговий арбітраж».

Іншим фактором, який негативно впливає на кількість 
переданих на вирішення третейським судам справ,  є  ви-
ключення в 2010 р. із Закону «Про третейські суди» права 
сторін на вибір місця розгляду спорів у постійно діючо-
му третейському суді. Це обмеження суперечить одному 
з  найважливіших  принципів  третейського  розгляду,  що 
дозволяє сторонам вибирати місце арбітражу (ч. 1 ст. 30 
Закону України «Про третейські суди» [5] і ст. 20 Типово-
го Закону ЮНСІТРАЛ «Про Міжнародний торговий арбі-
траж») [6].

За  кількістю  розглянутих  третейськими  судами  спо-
рів Україна може вважатися лідером серед європейських 
країн.

Чи  означає  така  популярність  третейських  судів  від-
сутність проблем у їх системі? Як у таких умовах здійсню-
ється взаємодія третейських судів із державними?

У Законі України «Про третейські суди» немає поло-
жень, що регулюють відведення державного суду з непід-
судності, основаній на наявності третейської угоди  (ана-
логічних, наприклад, до положень ст. 8 Типового Закону 
ЮНСІТРАЛ  «Про  Міжнародний  торговий  арбітраж»). 
Відповідні норми можна  знайти  тільки  в процесуальних 
кодексах, і практика їх застосування державними судами 
вельми не однозначна.

При взаємодії третейських судів із державними судами 
в процесі заперечування рішень третейського суду або ви-
дачі виконавчих документів на рішення третейського суду 
часто відбувається помилкове розуміння державними су-
дами статусу третейського суду. Так, під час оскарження 
рішень третейського суду державні суди часто залучають 
третейський суд як співвідповідача чи учасника у справі, 
у зв’язку з чим запитують у третейського суду пояснення 
й докази у справі. Однак третейський суд не є юридичною 
особою і не може бути стороною або учасником по справі, 
що знаходиться в провадженні державного суду.

Взаємовідносини третейського суду з державними су-
дами обмежені випадками, прямо зазначеними в процесу-
альних кодексах. Третейський суд зобов’язаний направити 
державному суду на його запит тільки справу третейсько-
го суду. Такий запит державний суд може направити, якщо 
про це до державного суду надійшла заява від особи, яка 
оспорює рішення третейського суду (ст. 389-3 ЦПК Украї-
ни [4], ст. 122-3 ГПК України [7]).

За  наявності  великої  кількості  спорів  за  участю  бан-
ків існує і проблема істотного зростання навантаження на 
державний суд під час розгляду заяв про видачу великої 
кількості  (більше ніж 1 000 на місяць) виконавчих доку-
ментів  на  рішення  третейського  суду.  Виникає  затримка 
у видачі виконавчих документів на рішення третейських 



93

Порівняльно-аналітичне право
♦

судів. У результаті деякі третейські суди, які розглядають 
спори за участю банків, були змушені змінити місце роз-
гляду  своїх  суперечок  з  урахуванням  завантаження  міс-
цевих державних судів, щоб уникнути затримки у видачі 
виконавчих документів.

Висновки. Як  засвідчує  світова  практика,  спожива-
ча потрібно захищати не від третейського розгляду, а від 
нав’язування  йому  сильною  стороною  умов  договору,  у 
тому числі й про порядок вирішення спорів виключно в 
третейському  суді.  Тому  важливо,  щоб  згода  споживача 
було усвідомлена та добровільна.

Третейське  судочинство  потребує  підтримки  держа-
ви й, безумовно, її контролю. Такі питання, як предметна 

компетенція третейських судів, доля третейської угоди про 
переуступку права вимоги за основним договором, мож-
ливість  розірвання  третейської  угоди  державним  судом 
і  подавання  позову  до  державного  суду  про  недійсність 
третейської  угоди,  права  третіх  осіб на  участь  у  третей-
ському розгляді й на оспорювання третейського рішення, 
так  само  як  і  регламентування  процедур,  пов’язаних  із 
третейським розглядом (витребування доказів, забезпечу-
вальні заходи, оспорювання і приведення у виконання тре-
тейського рішення), а також відповідальність третейських 
суддів, потребують зваженого продуманого законодавчого 
переосмислення,  дозволу,  основаного  на  концептуально-
му підході до третейського розгляду загалом.
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В статье анализируются теоретические источники и нормативно-правовые акты, касающиеся брачного договора. Исследуются ис-
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This article analyzes the theoretical sources and normative legal acts which concerning the marriage contract. Are investigated the historical 
prerequisites of the emergence of a marriage contract. Are proposed some ways of improvement of the legal regulation of marriage contract.
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Актуальність теми. Світ  швидко  змінюється,  перед 
нашою  країною  постають  нові  завдання,  але  незмінним 
залишається основа будь-якого суспільства – сім‘я, один 
із  найдавніших  соціальних  інститутів,  який,  змінюючи 
свої форми, функціонував в усіх відомих цивілізаціях та 
культурах. Життєдіяльність  сім‘ї  тісно  пов‘язана  з  соці-
ально-економічною, політичною, культурною реальністю 
країни.  Соціально-економічний  розвиток  в  українському 
суспільстві,  еволюція  сімейних  відносин  та  ставлення 
до шлюбу цілком об’єктивно й закономірно зумовлюють 
необхідність  існування  інституту  шлюбного  договору  в 
сімейному  законодавстві  України.  Введення  договірного 

режиму майна подружжя може не лише сприяти впоряд-
куванню майнових відносин, а й поліпшувати взаємодові-
ру між чоловіком і дружиною [1, с. 287].

Теоретичною  основою  нашого  дослідження  стали 
роботи  відомих  вітчизняних  та  зарубіжних  науковців:  
М.В.  Антокольської,  Є.М.  Ворожейкіна,  Б.М.  Гонгала,  
В.С.  Гопанчука,  С.П.  Індиченка,  О.С.  Іоффе,  В.І.  Кисі-
ля,  П.В.  Крашеніннікова,  Р.Л.  Наришкіної,  Н.В.  Орлової,  
Л.М. Пчелінцевої, З.В. Ромовської, С.Я. Фурси, Р.О. Халфі-
ної, Ю.С. Червоного, Я.М. Шевченко, Н.А. Шебанової та ін. 
Вивченню  історичних передумов договірного регулювання 
сімейних  відносин на  українських  землях присвятили  свої 
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роботи В.І. Озель, О.М. Бирилюк, Я.Н. Щапов, С.В. Щерби-
нін, О.І. Левицький, І.В. Жилінкова, І. Г. Оршанський та ін.

У зв’язку з цим метою цієї статті є дослідження окре-
мих  теоретичних  джерел  та  нормативно-правових  актів, 
що  стосуються  шлюбного  договору,  для  удосконалення 
його правового регулювання.

Виклад основного матеріалу.  На  сьогодні  демогра-
фічна  ситуація  в  Україні  перебуває  у  кризовому  стані, 
ознаками чого є низький рівень народжуваності, знижен-
ня тривалості життя (68,2 роки); підвищення вірогідності 
смертності чоловіків у працездатному віці (близько 38%); 
висока  порівняно  з  розвинутими  державами  смертність 
немовлят і дітей віком до п’яти років, а також постійний 
масштабний  міграційний  відплив  молоді,  що  негатив-
но  позначається  як  на  чисельності  та  статево-віковому 
складі населення,  так  і  на народжуваності. До основних 
проблем  демографічного  розвитку  уряд  відніс  форму-
вання та розвиток сім’ї, зміни шлюбно-сімейної ситуації 
[2]. За даними Державної статистичної служби, в 2012 р. 
в Україні було зареєстровано 278 тис. шлюбів та більше 
168  тис.  розлучень.  Таким  чином,  припинилось  шість  з 
десяти шлюбів. У  2013  р.  кількість шлюбів  на  1000  на-
явного населення  складала –  304,2,  а  розлучень – 164,9, 
отже, майже кожен другий шлюб припиняв своє існування 
[3]. Тому актуальним є вивчення сучасних умов існування, 
національних особливостей прояву загальноєвропейських 
закономірностей демографічного розвитку в Україні,  на-
самперед у шлюбно-сімейній сфері.

За  результатами  аналізу  позицій  учених  наголосимо, 
що  шлюбний  договір  є  різновидом  цивільно-правових 
договорів,  якому  притаманні  як  загальні  для  будь-якої 
угоди  ознаки  (має  відповідати  основним  вимогам,  що 
висуваються до цивільно-правових правочинів,  і  за фор-
мою укладення, і за змістом), так і специфічні (особливий 
суб’єктний склад, зміст і предмет договору) [1, с. 289].

Виник цей інститут і найбільшого поширення отримав у 
європейських країнах та США, особливо популяризуються 
ці відносини сучасним кінематографом. Для України шлюб-
ний  договір  є  порівняно  новим  інститутом,  який  вимагає 
детального  дослідження  та  вдосконалення,  адже  існує  ряд 
проблем, пов’язаних насамперед із укладанням, виконанням 
умов і розірванням цього виду сімейного договору. У контек-
сті  історичного  підґрунтя  договір  як  основоположний  еле-
мент сімейних відносин завжди посідав чільне місце.

Укладення шлюбу починаючи з дохристиянської доби 
Давньоруської історії розглядалося у вигляді певного до-
говору, що укладався або між родами наречених, або між 
нареченим і батьком дівчини. Про це свідчать і самі фор-
ми укладення шлюбу, такі як купівля нареченої та «приве-
дення» нареченої із приданим, що забезпечувалося віном 
з  боку чоловіка  [4,  с.  29–33].  Звичаєві форми укладення 
шлюбу супроводжувалися спеціальною обрядовістю – ве-
сіллям, що  засвідчувала  законність  укладення шлюбу  та 
виникнення прав та обов’язків подружжя [5, с. 41].

Шлюбні відносини в епоху Київської Русі характери-
зувалися рядом особливостей, головними з яких було те, 
що до  запровадження християнства на Русі шлюбні  від-
носини регулювалися нормами звичаєвого права, а після 
– нормами канонічного. Стосовно шлюбного договору за-
значимо, що він становив собою домовленість батьків про 
розмір приданого і призначений день весілля, якщо, зви-
чайно, була згода молодят. У багатьох русичів згода моло-
дят при укладенні шлюбного договору була обов’язковою, 
проте, оскільки договір мав передовсім матеріальний ха-
рактер,  остаточне  рішення  часто  приймалося  батьками 
або родичами молодят [6, с. 44–48].

Так, Уставом князя Ярослава про церковні  суди було 
встановлено  відповідальність  за  порушення  попередньої 
домовленості про майбутній шлюб – заручин, які ще на-
зивали «змовини» або «зговір»: «Аже про девку сыр края 
будеть, з сыр гривну, а за срам еи 3 гривны; а чт потеряно, 

а то еи заплатити; а митрополит 6 гривен, а князь казнить» 
(с. 33) [7, с. 269]. Церква засуджувала ці відносини. Пред-
ставники  церкви  негативно  відносилися  до  укладання 
шлюбу, адже, на їхню думку, шлюб – це духовний союз. З 
часом у церкві запроваджувалося вінчання, відповідно до 
якого на дружину й чоловіка покладалися обов’язки.

Особливістю дошлюбних процедур Литовсько-Руської 
доби було розділення заручин і змовин. Змовини мали ха-
рактер договору, який оформлювався відповідним чином і 
називався «шлюбною інтерцизою» або «листом змовним», 
а також заносився до актової книги [8, с. 6]. Головною ме-
тою  укладення  шлюбного  договору  було  врегулювання 
майнових відносин подружжя. Тут визначалися склад по-
сагу нареченої, який видавався батьком або братами наре-
ченої, та віна нареченого, що зазвичай удвічі перевищував 
розміри посагу, а також розмір відповідальності у разі не-
виконання договору. [5, с. 42 ].

У період нової історії з розвитком економіки і культури 
в країнах Західної Європи відбулася еволюція шлюбно-сі-
мейних відносин. Правове регулювання відносин власнос-
ті між подружжям стало здійснюватися шляхом визначен-
ня правового режиму їх майна – законного і договірного. 
Саме в цей історичний період і з’являється шлюбний до-
говір в його сучасному розумінні – як домовленість між 
майбутнім подружжям при вступі в шлюб, якою визнача-
лися їх майнові відносини. Якщо спочатку дії щодо укла-
дення  шлюбного  договору  досить  часто  носили  просто 
формальний  характер,  то  поступово  інститут  шлюбного 
договору набуває свого правового оформлення та право-
вого значення. Норми про шлюбні договори були включе-
ні до багатьох кодифікованих законодавчих актів (розділ 6 
«Шлюбні договори» Саксонського цивільного Уложення, 
глава 28 «Про шлюбні договори» Загального цивільного 
уложення Австрійської  імперії 1811 р. тощо). Законодав-
ством допускається свобода шлюбних домовленостей на 
законодавчому рівні. Відносини між подружжям регулю-
ються  законом  лише  у  випадку,  коли  сторони  не  уклали 
шлюбного договору [9, с. 11]. Спільним для країн як ро-
мано-германської,  так  і  англо-саксонської  правової  сім’ї 
є  те, що  право  на  укладення шлюбного  договору мають 
особи, які перебувають у шлюбі чи мають намір укласти 
шлюб та які наділені право– та дієздатністю. У більшості 
країн шлюбний договір не може укладатися за допомогою 
представника чи за довіреністю. Шлюбний договір пови-
нен укладатися письмово та нотаріально посвідчується  і 
реєструється в органах влади (Швеція, Італія), а в деяких 
країнах (Франція) обов’язково публікується, якщо один із 
подружжя є підприємцем [9, с. 13–14].

Особливостями договірного регулювання шлюбно-сі-
мейних  відносин  у  радянську  добу  було  закріплення  на 
правовій  основі  рівності  сімейних  прав  чоловіків  і  жі-
нок. Так, відповідно до ст. 106 Сімейного кодексу РСФСР 
1918  р.,  угоди  між  подружжям,  спрямовані  до  примен-
шення майнових  прав  дружини  або  чоловіка,  недійсні  й 
необов’язкові як для третіх осіб, так і для самих чоловіка 
та  дружини,  які  можуть  у  будь-який  момент  відмовити-
ся від їхнього виконання. Важливо також зауважити, що, 
згідно з декретом РНК УРСР «Про громадянський шлюб» 
від 20.02.1919 р., лише зареєстрований шлюб міг бути під-
ставою для виникнення особистих і майнових подружніх 
відносин [10, с. 63–67].

Значення шлюбного договору підвищилося з прийнят-
тям 10 січня 2002 р. Верховною Радою України Сімейного 
кодексу України, який мав набрати чинність з 1 січня 2004 
р. У Сімейному  кодексі України  інститут шлюбного  до-
говору зазнав суттєвих змін і поповнився багатьма законо-
давчими новелами.

Отже, шлюбний договір – це документ,  який уклада-
ється у письмовій формі й нотаріально посвідчується між 
подружжям  [11],  регулює  лише  майнові  відносини  між 
подружжям (наприклад, визначає розмір часток кожного з 
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подружжя зі спільного майна). Проте законодавчо не вста-
новлено  обов’язку  його  державної  реєстрації.  Сторони 
можуть змінити шлюбним договором установлений зако-
ном режим спільної сумісної власності на режим спільної 
часткової  чи  роздільної  власності  на  все майно  подруж-
жя, його окремі види чи на майно кожного із подружжя. 
У  шлюбному  договорі  може  бути  визначене  майно,  яке 
дружина,  чоловік  передає  для  використання  на  спільні 
потреби сім’ї, а також правовий режим майна, подарова-
ного подружжю у зв’язку з реєстрацією шлюбу. Сторони 
можуть  домовитися  про  непоширення  на  майно,  набуте 
ними за час шлюбу, положень ст. 60 СК України і вважати 
його спільною частковою власністю або особистою при-
ватною власністю кожного з них. Сторони також можуть 
домовитися про можливий порядок поділу майна, у тому 
числі і в разі розірвання шлюбу; можуть передбачити ви-
користання  належного  їм  обом  або  одному  з  них  майна 
для забезпечення потреб їхніх дітей, а також інших осіб.

 За своєю правовою природою шлюбний договір є між-
галузевим  цивільно-сімейним  правочином,  спрямованим 
на  зміну  правового  режиму  майна  подружжя  порівняно 

із режимом, встановленим законом. При цьому цивільно-
правовий характер шлюбного договору має перевагу над 
сімейно– правовим, оскільки шлюбний договір спрямова-
ний на реалізацію таких основоположних принципів ци-
вільного права, як рівність сторін, автономія волі, майнова 
самостійність,  а  також у  тому, що шлюбний договір  по-
винен  відповідати  загальним  вимогам,  додержання  яких 
є необхідним для чинності правочину (ст. 203 ЦК Украї-
ни) [12] та його зміна, припинення чи визнання недійсним 
здійснюється на підставах, передбачених ЦК України.

Специфіка  шлюбного  договору  порівняно  з  іншими 
цивільними  правочинами,  тобто  його  сімейно-правовий 
аспект, полягає у його особливому суб’єктному складі та 
змісті [9, с. 17].

Висновки. Шлюбний договір повинен стати тим меха-
нізмом,  що  допомагатиме  учасникам  цивільно-правових 
відносин,  хоч  і  з  особливим  суб’єктним  складом,  ефек-
тивніше використовувати майно, що належить їм на праві 
спільної  сумісної  власності,  а  запровадження  державної 
реєстрації  шлюбних  договорів,  в  свою  чергу,  допоможе 
уникати спірних питань у майбутньому. 
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ОСКАРЖЕННЯ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ РІшЕННЯ СУДУ ОСОБАМи,  
ЯКІ НЕ БРАЛи УЧАСТІ В СПРАВІ

АPPEaL agaINST ThE dECISION By PErSONS whO dId NOT ParTICIPaTE IN ThE CaSE
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здобувач кафедри охорони інтелектуальної власності

Харківського національного університету внутрішніх справ

У статті досліджується механізм судового захисту прав осіб, які не брали участі в справі, в апеляційному порядку. На підставі аналізу 
чинного цивільного процесуального законодавства та судової практики встановлено недоліки у відповідному механізмі правового регу-
лювання, які не сприяють доступності судового захисту зазначених осіб. Визначено основні напрями оптимізації інституту захисту осіб, 
які не брали участі в справі. 

Ключові слова: апеляція, особи, які не брали участі в справі, доступність судового захисту, поновлення строку, межі перегляду 
справи.

В статье исследуется механизм судебной защиты прав лиц, не участвовавших в деле, в апелляционном порядке. На основании ана-
лиза действующего гражданского процессуального законодательства и судебной практики выявлены недостатки механизма правового 
регулирования, что не способствуют доступности судебной защиты указанных лиц. Определены основные направления оптимизации 
института защиты лиц, которые не принимали участия в деле.

Ключевые слова: апелляция, лица, не участвовавшие в деле, доступность судебной защиты, восстановления срока, границы пере-
смотра дела.

The article is devoted to the mechanism of judicial protection on appeal of the rights of persons not involved in the case. Based on the analysis 
of existing civil procedural law and judicial practice established shortcomings in the relevant legal regulation mechanism, do not contribute to 
the availability of judicial protection of these persons. The article defines the main directions of optimization of protection of persons who did not 
participate in the.

Key words: appeal, persons who are not involved in the case, the availability of judicial protection, recovery period, border retrial.

Постановка проблеми. Оскарження  рішення  суду 
особами, не залученими до участі в справі, які вважають 
свої права порушеними цим рішенням, викликає численні 
проблеми, пов’язані з неналежним нормативним забезпе-
ченням доступності судового захисту для цих осіб. Серед 
теоретичних проблем одна з основних полягає в необхід-
ності забезпечення високого рівня гарантій прав осіб, які 
не брали участі в справі [1, с. 41; 2], визначення правового 
статусу осіб, які не залучені до участі в справі, якщо суд 
вирішив питання про їх права та обов’язки, обсягу нада-
них таким особам процесуальних прав  і моменту надан-
ня  їм  прав  осіб,  які  беруть  участь  у  справі  [3,  с.  89–90;  
4, с. 392–408; 5, с. 181–184]. Окреслені проблеми обумов-
лені  як  недостатньо  чітким  підходом  законодавця,  так  і 
вищих  органів  судової  влади щодо  термінології,  яка  за-
стосовується щодо осіб, які не брали участі в справі. На 
практиці  це  призводить  до  складнощів  під  час  подачі 
суб’єктами  із числа осіб аналізованої категорії апеляцій-
них скарг, зокрема, під час застосування норм про підста-
ви для прийняття скарги до провадження, а також для  її 
повернення. Фактично йдеться про доступ до правосуддя 
осіб цієї категорії, який ускладнений, незважаючи на те, 
що зазначені особи наділені правом оскарження рішення 
суду, яке не набрало законної сили.

Метою статті є визначення напрямів оптимізації по-
рядку судового захисту в апеляційному порядку прав осіб, 
які не були залучені до участі в справу.

Питання  апеляційного  оскарження  судових  рішень 
традиційно  є  предметом  досліджень  у  науці  цивільного 
процесуального  права  таких  учених,  як  М.М.  Бородін, 
П.О.  Гвоздик,  Л.Є.  Гузь,  К.В.  Гусаров,  О.В.  Дем’янова, 
В.В. Комаров, В.А. Кройтор, Д.Д. Луспеник, Р.М. Мінчен-
ко, О.М. Трач, Є.А. Чернушенко, П.І. Шевчук та інші.

Забезпечення апеляційного оскарження рішення суду, 
відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 129 Конституції України, є однією 
з основних засад судочинства. Право на оскарження судо-
вого рішення гарантовано ст. 14 Закону України «Про су-
доустрій і статус суддів», згідно з якою учасники судового 

процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених 
процесуальним законом, мають право на апеляційне та ка-
саційне оскарження судового рішення. Перегляд рішень й 
ухвал в апеляційному порядку є гарантією здійснення пра-
ва на судовий захист, а також засобом виправлення вищим 
за ієрархією судом, який перевіряє законність та обґрунто-
ваність рішень й ухвал суду першої інстанції, допущених 
помилок і формування судової практики. 

Конституційний  Суд  України  у  своєму  рішенні  від 
27 січня 2010 р. №3-рп/2010 визнав право на апеляційне 
оскарження судових рішень у контексті положень ч. 1, 2 
ст.  55, п.  8  ч.  3  ст.  129 Конституції України  як  складову 
права кожного на звернення до суду й зазначив, що апе-
ляційне  оскарження  судового  рішення  можливе  в  усіх 
випадках, крім тих, коли закон містить заборону на таке 
оскарження [6].

Однією  з  умов  реалізації  права  апеляційного  оскар-
ження  є  належність  особи  до  кола  суб’єктів,  які  мають 
право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої 
інстанції. У разі подання скарги однією з осіб цієї катего-
рії в скарзі має міститися обґрунтування того, яким чином 
оспорюваним  рішенням  суду  безпосередньо  зачіпаються 
права  або  обов’язки  заявника,  а  за  термінологією  зако-
нодавства  –  якщо  суд  вирішив  питання  про  їх  права  та 
обов’язки. Зокрема, суди вказують, що особи, які не брали 
участь у  справі, можуть подати апеляційну скаргу,  якщо 
рішенням  суду  безпосередньо  вирішено  питання  про  їх 
права  або обов’язки. Тому  за  загальним правилом у цих 
осіб відсутні правові підстави для апеляційного оскаржен-
ня рішень суду, які в майбутньому лише можуть вплинути 
на права та обов’язки осіб, які не залучалися до участі в 
справі. Інакше кажучи, особи, які не брали участі в спра-
ві, мають право оскаржити в апеляційному порядку лише 
ті судові рішення, які безпосередньо встановлюють,  змі-
нюють або припиняють права або обов’язки цих осіб [7]. 
Крім  того,  суди  відмовляють  таким  особам  у  прийнятті 
скарг, наводячи мотиви про те, що в резолютивній частині 
рішення безпосередньо не вирішено питання про їх права 
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чи  обов’язки  [8].  Таке  тлумачення  підстав  пред’явлення 
апеляційної скарги значно звужує можливості судового за-
хисту. У такому випадку апеляційний суд відмовляє в при-
йнятті апеляційної скарги відповідно до ст. 297 Цивільно-
го процесуального кодексу України (далі – ЦПК України). 

Однак очевидним є те, що в подібних випадках вста-
новлюються,  змінюються  чи  припиняються  права  або 
обов’язки  осіб,  не  залучених  у  справу,  опосередковано 
через  ухвалене  рішення,  що  знаходить  підтвердження  в 
судовій практиці [9]. У зв’язку із цим розповсюджена по-
зиція в судовій практиці про обов’язкове визначення в ре-
золютивній частині рішення питань про права цих осіб є 
неправильною.

Узагальнення судової практики вищими судовими ін-
станціями норм цивільного  процесуального  права  також 
свідчить про обмеження можливостей реалізації прав за-
значених  осіб.  Під  час  подання  апеляційної  скарги  осо-
бою, яка не брала участі в справі, про права та обов’язки 
якої суд першої інстанції питання не вирішував, суддя-до-
повідач відповідно до цієї норми та ч. 3 ст. 297 ЦПК Укра-
їни постановляє ухвалу про відмову в прийнятті апеляцій-
ної скарги. Якщо зазначені обставини будуть встановлені 
після прийняття апеляційної скарги до розгляду, апеляцій-
ний  суд  постановляє  ухвалу  про  закриття  апеляційного 
провадження в справі за такою скаргою [12]. Зважаючи на 
відповідне судове тлумачення, К.В. Гусаров слушно від-
значає, що положення п. 8 зазначеної постанови Пленуму 
Верховного Суду України є нелогічним стосовно того, що 
питання  про  прийняття  апеляційної  скарги  до  розгляду 
у  випадку  оскарження  судового  рішення  особою,  яка  не 
брала участі в розгляді справи, має вирішуватися суддею-
доповідачем на етапі прийняття до розгляду апеляційної 
скарги. Суд  відповідно  до ЦПК України  не  вирішує  пи-
тання по суті в момент прийняття апеляційної скарги про 
те, порушені чи ні права особи, яка звертається зі скаргою 
на судове рішення. У протилежному випадку суду апеля-
ційної інстанції необхідно було б із численними обґрунту-
ваннями відмовляти в прийнятті апеляційних скарг із тієї 
підстави, що  судовим  рішенням  права  апелянта жодним 
чином не порушуються. Цим можна обґрунтувати існуюче 
положення цивільного процесуального законодавства сто-
совно відсутності підстав для відмови в прийнятті апеля-
ційної скарги. Крім того, не відповідає цивільному проце-
суальному  законодавству  рекомендація Верховного Суду 
України про необхідність відмовляти в прийнятті  апеля-
ційних скарг у випадку оскарження рішення особами, які 
не мають права апеляційного оскарження. Такий висновок 
ґрунтується на  тому, що ні  ст.  292 ЦПК України, ні  ч.  3  
ст. 297 ЦПК України, на які посилається Пленум Верхо-
вного Суду України в зазначеній постанові, ні інші норми 
цивільного  процесуального  законодавства  не  передбача-
ють для суду апеляційної інстанції можливості постанов-
лення ухвали про відмову в прийнятті апеляційної скарги 
в таких випадках [13, с. 837–838]. 

Викладені положення свідчать про те, що відповідним 
судовим тлумаченням звужуються права осіб, що не від-
повідає  вимогам  справедливого  судочинства.  Крім  того, 
питання по суті апеляційної скарги не повинні вирішува-
тися на стадії її прийняття. У разі прийняття відповідної 
апеляційної скарги суд апеляційної інстанції визначає, чи 
вирішено ухваленим рішенням суду питання про права та 
обов’язки  заявника,  і,  встановивши це,  вирішує питання 
про скасування рішення суду першої інстанції та про залу-
чення заявника до участі в справі. Порушення норм мате-
ріального та процесуального права зазначених осіб може 
бути встановлено виключно під час розгляду справи апе-
ляційним судом. Питання про те, чи дійсно права заявника 
порушені рішенням суду, буде вирішуватися під час роз-
гляду справи апеляційним судом з урахуванням меж, ви-
значених у ст. 303 ЦПК України. Суд апеляційної інстан-
ції також матиме можливість вирішити питання про те, у 

якому процесуальному статусі заявник повинен був брати 
участь у провадженні в справі в суді першої інстанції.

Системний аналіз положень міжнародних нормативно-
правових актів (ст. 8 Загальної декларації з прав людини, 
ч. 3 ст. 2,ч. 1 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські 
і політичні права, ст. 6 Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод), Конституції України (ч. 1  
ст. 55, 64, п. 8 ч. 3 ст. 129), ЦПК України (ст. ст. 3, 13), 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (ст. 14) 
надає змогу визначити, що судовий захист, у тому числі й 
захист в суді апеляційної інстанції, гарантується кожно-
му. Право апеляційного оскарження, крім осіб, які беруть 
участь у справі, поширюється також і на тих осіб, які не 
брали участі в справі, за умови, що суд вирішив питан-
ня про їх права та обов’язки. Розширення кола осіб, які 
мають право на звернення до суду апеляційної інстанції, 
безумовно,  є  прогресивним  явищем,  таким,  що  сприяє 
захисту прав та охоронюваних інтересів цих осіб і в тео-
ретичному та практичному аспекті потребує подальшого 
дослідження [2]. 

Важливою  практичною  проблемою  апеляційного 
провадження  в  цивільному процесі  для  осіб,  які  не  бра-
ли участі  в  справі,  є  проблема  строку подання  відповід-
них скарг, моменту початку його обчислення, можливос-
ті  відновлення  пропущеного  строку  [4,  с.  403–404;  10].  
У римському  цивільному  процесі  відповідний  строк  об-
числювався таким чином. Так, у 1-й книзі Ульпіана «Про 
апеляції» визначено, що якщо рішення було прийнято про-
ти відсутнього, то дводенний або триденний термін слід 
відраховувати з того дня, коли той дізнався про це, а не з 
того, коли було прийнято рішення. А твердження, що від-
сутній може подавати оскарження з того дня, коли дізна-
вся, ми розуміємо саме так у разі, якщо в судовому проце-
сі він не був представлений через повіреного [11, с. 713]. 
Щодо  сучасного  цивільного  процесу  слід  зазначити, що 
підхід, що співвідноситься з підходом римських юристів, 
не отримав своє чітке закріплення. При цьому особам, які 
не були залучені до участі в справі, у відновленні такого 
строку не може бути відмовлено виключно з посиланням 
на його пропуск. Пропущений такою особою строк подан-
ня скарги може бути відновлений за клопотанням цієї осо-
би тоді, коли особа дізналася або повинна була дізнатися 
про порушення його прав чи законних інтересів оскаржу-
ваним рішенням суду. Такий підхід не набув поширення, 
що істотно знижує гарантії прав осіб, які не брали участі 
в справі, що звертаються до суду з метою захисту пору-
шених  прав  і  охоронюваних  законом  інтересів  судовим 
рішенням за чужою справою.

Меті підвищення гарантій осіб, не залучених до учас-
ті в справу, може слугувати надання таким особам права 
вступити в уже розпочатий процес із перегляду судового 
рішення. Прогресивним у цьому відношенні є досвід ци-
вільного  процесу Франції.  Крім  загального  правила  про 
можливість  вступу  третьої  особи  в  провадження  в  суді 
першої  інстанції  законодавство  Франції  передбачає  для 
осіб,  які  не  брали  участь  у  провадженні  в  справі  в  суді 
першої інстанції, за наявності інтересу можливість вступу 
в справу на стадії апеляційного провадження (ст. 555 ЦПК 
Франції) [14].

Особа, яка не залучена до участі в справу, яка вважає 
свої права порушеними рішенням суду, що не набрало за-
конної сили, і дізналась про таке рішення після його ухва-
лення, але до набрання законної сили, повинна мати право 
вступити в апеляційне провадження, ініційоване однією з 
осіб, які беруть участь у справі, що відрізняється від права 
на приєднання до апеляційної скарги (ст. 299 ЦПК Украї-
ни). Крім того, мотиви особи, яка не брала участі в справі, 
викладені в апеляційній скарзі, можуть не співпадати з ви-
могами сторони, яка подала апеляційну скаргу. За умови, 
якщо апелянт вимагає змінити рішення, а особа, не залу-
чена до участі в справі – скасувати, остання повинна бути 
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наділена правом пред’явлення окремої апеляційної скар-
ги. Відповідно  до  роз’яснень Пленуму Верховного Суду 
України в разі, якщо в заяві про приєднання до апеляційної 
скарги, поданої до початку апеляційного розгляду справи, 
фактично містяться  інші вимоги або заявлені  інші моти-
ви, ніж ті, що зазначені в апеляційній скарзі, то така заява 
вважається окремою апеляційною скаргою з всіма наслід-
ками, які із цього випливають. У заяві про приєднання до 
апеляційної скарги можуть міститися лише додаткові об-
ґрунтування, уточнення вже поданої апеляційної скарги, у 
тому числі як питання факту, так і питання права [12]. Ви-
кладені положення свідчать про те, що надання відповід-
ним  особам  права  подати  самостійну  апеляційну  скаргу 
під  час  відкритого  апеляційного  провадження  дозволить 
належним чином здійснити захист їх прав та інтересів.

Отже, закріплений чинним законодавством порядок 
захисту прав осіб, які не залучені до участі в справі, ви-
являє досить низьку ступінь ефективності, що не спри-
яє єдиному тлумаченню цих норм судами. Особи, які не 
залучені до участі в справі, вкрай рідко дізнаються про 
судове  рішення  в  короткий  проміжок  часу,  відведений 
для  оскарження  рішення.  Найчастіше  рішення  на  цей 
момент  набирає  законної  сили  чи  навіть  починається 
процес його примусового виконання. Тому позбавляти 
осіб аналізованої категорії можливостей реалізації пра-
ва на судовий захист на розглянутій стадії процесу є не-
припустимим. 

Основна  неефективність  судового  захисту  зазначеної 
категорії осіб полягає в  тому, що особа,  яка не  залучена 
до участі в справі в суді першої інстанції, не може, всту-
пивши в процес у суді апеляційної інстанції, заявляти нові 
вимоги,  що  не  були  предметом  розгляду  в  суді  першої 
інстанції.  Це  обумовлено  межами  розгляду  справи  апе-
ляційним судом. Суд апеляційної  інстанції  в цивільному 
процесі, на відміну від суду касаційної інстанції, не наді-
лений правом, скасовуючи рішення суду першої інстанції, 
направити справу на новий розгляд. У зв’язку із цим для 
подальшого захисту своїх цивільних прав особа вимуше-

на  звернутися після скасування рішення,  яким вирішено 
питання про її права та обов’язки, із позовом, що збільшує 
темпоральні та матеріальні витрати як сторін, так і зазна-
чених  осіб.  Матеріальні  правовідносини  залишаються  в 
невизначеному  стані,  що  негативно  впливає  на  стабіль-
ність цивільного обороту. 

Висновки. Судовий захист прав та інтересів осіб, які 
не  були  залучені  до  участі  в  справі,  потребує  удоскона-
лення з метою забезпечення його ефективності. Зміни до 
цивільного процесуального законодавства повинні також 
мати  за  основу  доступність  судочинства  для  зазначеної 
категорії осіб. З урахуванням принципу забезпечення апе-
ляційного  оскарження  строк  пред’явлення  апеляційної 
скарги особами, які не брали участі в справі, може бути 
поновлений із моменту, коли особа дізналась чи могла ді-
знатися про рішення суду. 

Визначальним положенням у забезпеченні доступнос-
ті  судового  захисту  є  зміна формулювання  підстав  звер-
нення проаналізованої категорії осіб з апеляційною скар-
гою, оскільки передбачене чинним законодавством під час 
тлумачення  його  судами  створює  суттєві  перешкоди  під 
час прийняття апеляційної скарги. Закріплення на законо-
давчому рівні положення, відповідно до якого «особи, які 
не брали участі в справі, якщо рішення суду вплинуло на 
виникнення,  зміну чи припинення  їх прав чи обов’язків, 
мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення 
суду першої інстанції повністю або частково», підвищить 
гарантії зазначених осіб на прийняття апеляційної скарги. 

Оперативності  судового  захисту  осіб  проаналізова-
ної категорії сприятиме в цілому створення самостійного 
інституту  захисту прав  осіб,  які  не  брали  участі  в  спра-
ві, відмінного від інституту оскарження. Розробка такого 
порядку  у  вигляді  окремого  процесуального  інституту 
або  відповідні  зміни  існуючих  способів  захисту  прав  та 
інтересів розглянутої категорії осіб вимагає самостійного 
дослідження  механізмів  захисту  прав  осіб,  які  не  брали 
участі в справі, що існували й існують в українському та 
зарубіжному процесуальному законодавстві. 
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Статтю присвячено суб’єктам та учасникам спадкових правовідносин. Розкрито правовий статус суб’єктів спадкування та визначено 
коло осіб, які належать до них. Проаналізовано норми українського спадкового законодавства й основні теоретичні роботи науковців у 
цій сфері.
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Статья посвящена субъектам и участникам наследственных правоотношений. Раскрыт правовой статус субъектов наследования и 
определен круг лиц, которые принадлежат к ним. Проанализированы нормы украинского наследственного законодательства и теорети-
ческие работы ученых в этой сфере.

Ключевые слова: наследование, наследственные правоотношения, субъекты наследования, участники наследования, наследник, 
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The article deals with subjects and participants of inheritance. The characteristic features of subjects of inheritance, there legal status are 
analyzed. The topic analyzed the legislation and theoretical works of scholars.

Key word: inheritance, hereditary relationship, subjects of inheritance, participants of inheritance, heir, testator.

Постановка проблеми. Поняття  «спадкові  правовід-
носини» в Цивільному кодексі України (далі – ЦК Укра-
їни)  не  сформульовано,  проте  існування  певних  прав  та 
обов’язків, обумовлених законодавством, потребує комп-
лексного аналізу їх співвідношення й взаємодії. Тому для 
розкриття цього поняття необхідно з’ясувати його елемент-
ний склад, а саме суб’єктів, об’єкт і зміст цих правовідно-
син. На особливу увагу заслуговує такий обов’язковий еле-
мент  будь-яких правовідносин,  як  суб’єкт  (суб’єктивний 
склад).  Суб’єктивний  склад  відображає  правовий  статус 
усіх учасників правовідношення, тому без його розкриття 
неможливо  належним  чином  охарактеризувати  спадкові 
правовідносини. Розкриття суб’єктивного складу спадко-
вого правовідношення надасть можливість здійснити де-
тальне тлумачення основного поняття «спадкові правовід-
носини» для подальшого дослідження у сфері спадкового 
права. Крім того, визначення правового статусу суб’єктів 
спадкування та кола осіб, які до нього належать, є досить 
дискусійним і проблемним питанням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
правового статусу суб’єктів спадкування досліджувалось 
багатьма вченими: Х.З. Піцик, Е.А. Сухановим, В.Ю, Чуй-
ковою,  І.Л. Корнеєвою, Ю.В. Власовим, В.В. Калініним, 
Ю.О. Заікою, З.В. Ромовською, О.І. Неліним, О.В. Скрип-
ником, С.Я. Фурсою, Є.І. Фурсою та іншими.

Метою статті є  встановлення  кола  осіб,  які  входять 
до  суб’єктного  складу  спадкового  правовідношення,  та 
визначення правового статусу кожного окремого суб’єкта 
спадкування відповідно до законодавства України.

Виклад основного матеріалу. Під  час  визначення 
правового  статусу  суб’єктів  спадкування насамперед не-
обхідно дефініювати поняття «суб’єкти правовідносин» у 
загальному розумінні.

На  думку  Х.З.  Піцик,  суб’єктами  правовідносин  є 
учасники (сторони) правових відносин, які мають взаєм-
ні суб’єктивні права та юридичні обов’язки. З огляду на 
це трактування суб’єкти правовідносин  (і спадкоємець,  і 
спадкодавець), володіючи певною сукупністю таких прав 
та обов’язків,  є безумовними суб’єктами спадкових пра-
вовідносин  [1,  с.  18]. Підтверджуючи думку Х.З. Піцик,  
М.В.  Цвік  визначає  суб’єкта  правовідносин  як  тако-
го  суб’єкта  суспільного  життя,  який  здатний  виступати 
учасником  правовідносин,  носієм  юридичних  прав  та 
обов’язків [2, с. 45].

Останнє визначення є більш детальним, ніж попереднє. 
Воно дає змогу визначити суб’єкта правовідносин навіть 
тоді, коли правовідношення не є двосторонніми. Так, на-
приклад, під час складення заповіту заповідач (спадкода-
вець), укладаючи заповіт на користь певного спадкоємця, 
не отримує згоду від нього для включення його в заповіт 
та не може до моменту відкриття спадщини отримати зго-
ду на майбутнє прийняття спадщини такою особою. Тому 
до моменту відкриття спадщини такі правовідносини бу-
дуть мати односторонній характер. І якщо в майбутньому 
цей спадкоємець відмовиться від прийняття спадщини за 
таким заповітом, консолідованих прав та обов’язків у ньо-
го так і не виникне.

При  цьому  слід  розрізняти  такі  поняття,  як  «суб’єкт 
правовідносин» та «учасник правовідносин». Аналізуючи 
загальні положення теорії щодо трактування цих понять, 
можна зробити висновок, що поняття «учасник» є більш 
вузьким поняттям, ніж «суб’єкт». За допомогою поняття 
«учасник  правовідносин» можна  охарактеризувати  лише 
відповідний аспект реального буття суб’єкта правовідно-
шення, тобто його участь у конкретних суспільних право-
відносинах.  Інакше  кажучи,  суб’єктом  спадкових  право-
відносин є особа, яка потенційно здатна бути учасником 
цих правовідносин, проте може й не використати надані їй 
права, а учасником спадкових правовідносин є особа, яка 
реально бере участь у правових (у нашому випадку – спад-
кових)  відносинах.  Слід  також  виокремлювати  поняття 
«суб’єкт права», що є більш узагальнювальним поняттям 
та охоплює своїм змістом учасників усіх видів відносин, 
яких включено до предмета правового впливу в цілому, а 
також до предмета конкретно  галузі права.  Ґрунтуючись 
на  викладеній  позиції,  необхідним  є  розкриття  питання 
щодо  кола  осіб,  яких можна  віднести  до  суб’єктів  спад-
кування.

Е.А. Суханов вважає, що смерть спадкодавця є підста-
вою для  виникнення певних прав  та  обов’язків не  лише 
для  спадкоємця,  а  й  для  інших  осіб,  які  так  чи  інакше 
причетні до спадкування: виконавців заповіту, кредиторів 
і  боржників  спадкодавця, юридичних  осіб,  створених  за 
участю  спадкодавця,  державних  органів,  які  зобов’язані 
вжити заходів для охорони спадкового майна й управління 
ним. Як  і  спадкоємець,  названі  особи можуть  виступати 
учасниками спадкових правовідносин, тому їх можна кла-
сифікувати як суб’єктів спадкових правовідносин. Звичай-
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но, спадкодавець суб’єктом таких правовідносин стати не 
може,  оскільки  вони  виникають  лише  після  його  смерті  
[3, с. 24]. Це трактування виходить із загальних норм ци-
вільного законодавства: зі смертю особи в неї зникає ци-
вільна  право–  й  дієздатність,  тому  учасником  будь-яких 
правовідносин вона вже не може бути. Такої ж думки до-
тримується В.Ю. Чуйкова, яка зазначає, що спадкодавець 
не є суб’єктом спадкування, оскільки його немає в живих 
на момент відкриття спадщини [4, с. 9].

На противагу цій точці зору існує й інша позиція на-
уковців. З огляду на особливість спадкових правовідносин 
і  наявність  спеціальних  законодавчих  норм  щодо  регу-
лювання спадкування до них не можуть застосовуватись 
загальні  правила,  встановлені  законодавством.  Оскільки 
спадкування  за  своєю  правовою  природою  є  правонас-
тупництвом, у якому беруть участь два суб’єкти – право-
давець і правонаступник, то за відсутності праводавця не 
може бути й правонаступництва, а відповідно, і спадкових 
правовідносин.  Крім  того,  навіть  після  фізичної  смерті 
особи в неї  зберігаються окремі права,  наприклад право 
на визнання свого авторства, повагу до своєї особистості 
тощо. Тому фактично певні залишки правоздатності такої 
особи  продовжують  діяти. У  разі  порушення  цього  пра-
ва  праводавця  вже  його  правонаступники  (спадкоємці) 
можуть  звернутися  до  відповідних  органів  за  захистом. 
Отже, не можна погодитись із тезою, що з фізичною смер-
тю особи повністю припиняється  її  здатність мати певні 
права – правоздатність. Тому спадкодавець, на нашу дум-
ку, буде суб’єктом спадкових правовідносин, незважаючи 
на те, що фізично він уже не  існує. Цю позицію поділя-
ють  інші  науковці,  такі  як  І.Л.  Корнеєва,  Ю.В.  Власов, 
В.В. Калінін. Таким чином, до кола осіб, які є суб’єктами 
спадкового правовідношення, на нашу думку, належать як 
спадкоємці, тобто особи, які за законом або за заповітом 
мають право прийняти чи відмовитись від спадщини, так і 
спадкодавець, оскільки без цього суб’єкта (та в сукупності 
з відповідною подією – його смертю або визнанням його 
померлим у судовому порядку) не може виникнути й спад-
кове правовідношення, а також інші особи, які за законом 
чи за розпорядженням спадкодавця сприяють в отриманні 
й збереженні спадкового майна [5, с. 67]. Це такі учасники 
спадкового процесу, як нотаріус, виконавець заповіту, кре-
дитори й боржники спадкодавця, органи влади, що мають 
сприяти  захисту прав  та  інтересів  спадкоємців  і  спадко-
давця. Останні є не обов’язковими, а допоміжними учас-
никами спадкових правовідносин, проте їх включення до 
суб’єктного складу, на нашу думку, є необхідним, оскільки 
в разі їх відсутності спадкування не буде оформлено й на-
лежним чином завершено.

З  огляду  на  цей  аналіз  можна  надати  класифікацію 
суб’єктів  спадкового  правовідношення.  На  нашу  думку, 
суб’єктів спадкування можна класифікувати на таких:

1) спадкодавець;
2) спадкоємець;
3) інші допоміжні суб’єкти, яких у свою чергу можна 

поділити на:
– тих, які  за  законом або за розпорядженням спадко-

давця сприяють в отриманні й збереженні спадкового май-
на (нотаріус, виконавець заповіту,  інші органи влади або 
органи місцевого самоврядування тощо);

– тих, які мають майновий інтерес або отримують від-
повідні майнові права під час спадкування спадкоємцями 
спадщини  (кредитори, боржники спадкодавця,  вигодона-
бувач за сервітутом, відказоодержувач тощо).

Правовий  статус  таких  допоміжних  суб’єктів  та  ви-
падки  їх участі в  спадкових правовідносинах передбача-
ються й чітко визначаються законодавством, тому майже 
не викликають дискусій. Натомість правовий статус таких 
суб’єктів, як спадкодавець і спадкоємець, підлягає більш 
детальному вивченню й розкриттю. Оскільки спадкування 
виникає лише в разі настання події – смерті особи спадко-

давця, то першочергово необхідно розкрити й охарактери-
зувати саме особу спадкодавця.

Відповідно до ст. 1216 ЦК України спадкодавцем може 
бути  винятково  фізична  особа.  Причому  як  громадянин 
України, так і іноземець або особа без громадянства, особа 
з подвійним громадянством з огляду на норми Конституції 
України. Ліквідація юридичної  особи  спадкові  правовід-
носини не зумовлює, оскільки в цьому випадку розподіл 
її майна здійснюється не  за нормами спадкового законо-
давства, а відповідно до законодавства, яке регулює її ді-
яльність [6, с. 78].

Аналізуючи  визначення  особи  спадкодавця,  нада-
не  законодавцем,  можна  побачити,  що  дієздатність  не 
є  обов’язковою  ознакою  для  спадкодавця.  Спадкуван-
ня  є  переходом  певної  сукупності  суб’єктивних  прав  та 
обов’язків,  які  належали  особі,  відповідно,  володіння 
правами  й  обов’язками  є  проявом  правоздатності,  а  не 
дієздатності [7, с. 78]. Виняток становить лише право на 
складення заповіту: його має складати особа, яка має по-
вну цивільну дієздатність.

Більш спірним є поняття «спадкоємець». Коло спадко-
ємців, згідно зі спадковим законодавством, є значно шир-
шим: нині ними можуть бути не лише фізичні особи, а й 
юридичні особи, держави, територіальні  громади, навіть 
міжнародні організації.

ЦК  України  встановлює  коло  осіб,  які  можуть  бути 
закликані до спадкування або на користь яких може бути 
складено заповіт, а також черговість їх закликання за від-
сутності останнього. Так, якщо спадкоємцем за заповітом 
може бути будь-яка особа на розсуд заповідача (спадкодав-
ця), то в разі відсутності заповіту главою 86 книги 6 ЦК 
України визначено 5 черг спадкоємців за законом. Причо-
му в основу визначення спадкоємців за законом покладено 
принцип сімейно-родинних зв’язків зі спадкодавцем. Кож-
на наступна черга має право бути закликаною до спадку-
вання лише в разі відсутності осіб із попередньої черги або 
їх відмови від прийняття спадщини. Розширення кількості 
черг  та  осіб,  які  можуть  бути  спадкоємцями,  порівняно 
із Цивільним кодексом УРСР минулих років, пов’язане з 
втіленням законодавцем принципу «віддаленості держави 
від отримання спадщини». Мається на увазі, що така ве-
лика кількість спадкоємців має практично унеможливити 
визнання спадщини відумерлою та переходу її на баланс 
територіальних громад чи держави.

Розглядаючи  ознаки,  притаманні  особі  спадкоємця, 
можна виявити, що дієздатність для спадкоємця також не є 
обов’язковою ознакою. З огляду на дотримання майнових 
інтересів людини законодавцем було визначено лише те, 
що спадкоємець має бути живим на момент смерті спад-
кодавця [8, с. 78].

Досить дискусійним залишається питання визначення 
правового  статусу  як  спадкоємця  ненародженої  дитини, 
зачатої за життя спадкодавця.

Відповідно до норм Цивільного кодексу УРСР 1963 р. 
до числа спадкоємців за законом включалися діти помер-
лого, зачаті за його життя й народжені після його смерті. 
Однак можливість складати  заповіт на  таку дитину була 
відсутньою.

У ч. 2 ст. 1222 ЦК України цю проблему було вирішено 
принципово інакше: спадкоємцями за заповітом і законом 
можуть бути «особи, які були зачаті за життя спадкодавця 
та народилися живими після його смерті». Отже, ця норма 
розповсюджує свою дію не лише на дітей спадкодавця, які 
прямо походять від нього, а й на будь-яких інших родичів 
або інших осіб, на користь яких спадкодавець як заповідач 
може скласти заповіт.

На  сьогодні  з  огляду на  ст.  1261 ЦК України під час 
спадкування  за  законом  зачата,  проте  ще  не  народжена 
дитина,  яка  походить  від  спадкодавця,  визнається  спад-
коємцем першої черги. Крім  того,  згідно  із  ч.  2  ст.  1298 
ЦК України, якщо заповіт складено на користь такої дити-
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ни, видача свідоцтва про право на спадщину та розподіл 
спадщини  між  усіма  спадкоємцями можливі  лише  після 
народження цієї дитини. Основна умова щодо закликання 
до  спадкування при цьому – народження дитини живою  
[9, с. 46].

Постає питання щодо встановлення правового статусу 
такого суб’єкта спадкування. Зазвичай правоздатність ви-
никає лише з моменту народження, однак при цьому зако-
нодавцем визнано право особи, якої ще не існує. На нашу 
думку,  для  визначення  правового  статусу  такого  спадко-
ємця варто виходити, знов-таки, з особливості спадкових 
правовідносин. Як і особа спадкодавця, ще не народжена 
дитина не існує у фізичному плані, проте юридично вже 
має «потенційну правоздатність» на випадок народження 
її живою. Що знову підтверджує тезу про те, що фізичне 
існування особи не є обов’язковим фактором для виник-
нення або продовження існування в неї певних прав.

Так,  існування  правоздатності  не  слід  змішувати  із 
захистом  законом прав  та  інтересів  особи. Такий  захист 
може  бути  надано  й  тоді,  коли  особа  фактично  ще/вже 
фізично  не  існує,  проте  захист  їх  інтересів  і  прав  буде 
здійснюватись.  Цієї  думки  дотримуються  Н.С.  Бесараб  
[10, с. 17] та К.А. Чернега [11, с. 22].

Аналогічні норми присутні в низці законодавств зару-
біжних країн, таких як Швеція, Бельгія, Угорщина, Нідер-
ланди, Румунія тощо. А за законодавством Німеччини осо-
ба, яка ще не народилася на момент відкриття спадщини, 
проте вже була зачата, вважається такою, що народилася 
до  відкриття  спадщини  (ст.  1923  Німецького  Цивільно-
го Уложення). Отже, ця норма прирівнює таку дитину за 
правовим статусом до осіб,  які вже народилися й мають 
цивільну правоздатність.

Здійснивши характеристику фізичних осіб, які можуть 
виступати як спадкоємці, необхідно розкрити особливості 
спадкування юридичними особами,  державою,  територі-
альними  громадами  та  іншими  організаціями, що  за  за-
коном мають право отримувати спадок. По-перше, усі ці 
суб’єкти можуть бути закликані до спадкування лише як 
спадкоємці за заповітом. Закон не визначає цих суб’єктів 
як спадкоємців у жодній  із черг спадкоємців за законом, 
оскільки останнє ґрунтується на відносинах сім’ї й родин-
ності. Винятком  є  порядок  визнання  спадщини  відумер-
лою. По-друге, необхідною умовою закликання до спадку-
вання для таких суб’єктів є їх існування на час відкриття 
спадщини. Якщо ж будь-який із названих суб’єктів, якого 
визначено спадкодавцем за заповітом, ліквідований або в 
інший спосіб припинив своє існування до відкриття спад-

щини, заповіт у цій частині не буде мати юридичної сили, 
а спадкове правонаступництво здійснюватиметься відпо-
відно до закону [12, с. 47].

Згадані  суб’єкти  мають  такий  же  склад  прав  та 
обов’язків, що  належать  за  законом  спадкоємцям,  окрім 
тих, що можуть належати лише фізичним особам. Так, ці 
суб’єкти можуть відмовитись від прийняття спадщини за 
заповітом, прийняти лише її частину, поновлювати пропу-
щені  строки, подавати позов до суду в разі необхідності 
захисту їх прав та інтересів тощо. Аналізуючи книгу 6 ЦК 
України, можна зробити висновок, що законодавцем було 
сформульовано  текст норм  спадкового  законодавства  та-
ким чином, що ці норми можуть застосовуватися для ре-
алізації будь-яким спадкоємцем своїх прав та обов’язків.

Висновки. Отже, визначення правового статусу тако-
го елемента, як суб’єктний склад правовідношення, надає 
можливість  більш  детально  розкрити  основне  поняття 
спадкових правовідносин. Так,  спадкове правовідношен-
ня за його наближеного аналізу вносить свої корективи в 
загальновідомі поняття, на яких тримається сучасне тео-
ретичне розуміння фізичної особи як суб’єкта цивільних 
правовідносин. Під загальновідомими поняттями при цьо-
му розуміються поняття «правоздатність» і «дієздатність» 
фізичної  особи. Це пов’язано насамперед  з  особливістю 
інституту  спадкування,  що  докорінно  відрізняє  його  від 
звичайного  поняття  правовідношення.  Спадкування,  на 
нашу думку, коректніше визначати як правонаступництво, 
за яким праводавець передає до правонаступників відпо-
відні  права  й  обов’язки  у  зв’язку  зі  смертю праводавця. 
У цьому випадку спадщиною будуть виступати наслідки 
життя померлої особи як майнового, так і немайнового ха-
рактеру. Спадкування є фактичним виконанням останньої 
волі  померлої  людини,  тому  держава  має  забезпечити  її 
повне й неухильне виконання незалежно від того, чи було 
складено  заповіт.  При  цьому  законодавцем  встановлено 
норми, які захищають осіб-спадкоємців від незаконного й 
несправедливого позбавлення їх права на отримання пев-
них майнових благ, що залишилися від померлого. Таким 
чином, визначення кожного окремого елемента правовід-
носин  є  необхідною  складовою  для  аналізу  та  надання 
характеристики основного правовідношення. Визначення 
правового статусу всіх суб’єктів спадкування, які можуть 
виступати учасниками спадкового правовідношення, є не-
обхідним для охарактеризування й подальшого вивчення 
спадкових правовідносин та  інституту спадкування зага-
лом. Це питання, на нашу думку, не є достатньо виріше-
ним, тому підлягає подальшому вивченню.
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Стаття присвячена захисту такого майнового права дитини, як право власності. Визначається специфіка здійснення й захисту права 
власності малолітніми та неповнолітніми дітьми. З’ясовується роль державних органів у забезпеченні належного захисту майнових прав дітей.

Ключові слова: неповнолітні діти, малолітні діти, майно, захист права власності.

Статья посвящена защите такого имущественного права, как право собственности. Определяется специфика реализации и защиты 
права собственности малолетними и несовершеннолетними детьми. Устанавливается роль государственных органов в обеспечении 
надлежащей защиты имущественных прав детей.

Ключевые слова: несовершеннолетние дети, малолетние дети, имущество, защита права собственности.

The article is devoted to the protection of the property rights of the child as ownership. The author determined the specifics of implementation 
and protection of property rights and juvenile minor children. It turns role of government in ensuring adequate protection of property rights of children.

Key words: minor children, minor children, property, protection of property.

Постановка проблеми. Однією з головних ознак ци-
вілізованої, розвинутої, демократичної країни є належний 
рівень правового захисту вразливих верств населення,  їх 
державна  підтримка.  До  однієї  з  таких  верств  належать 
малолітні й неповнолітні діти. Зважаючи на вік  і,  відпо-
відно,  відсутність  у  дітей  можливостей  повною  мірою 
усвідомлювати  значення  своїх  дій  та  керувати  ними,  за-
кон установлює певні обмеження щодо самостійного здій-
снення ними своїх прав, однак це не повинно негативно 
впливати й ускладнювати захист цих прав. Процедура за-
хисту прав дітей мусить мати дієву підтримку державних 
контрольних органів, щоб залишатись ефективною. 

Особливої  уваги  заслуговує  захист  такого  майнового 
права дитини,  як право власності. Саме його  здійснення 
дає змогу формувати забезпечене і стабільне майбутнє ди-
тини  як  повноцінного  члена  суспільства. Вивчення май-
нових прав малолітніх і неповнолітніх дітей є важливою 
складовою розвитку цивілістичних досліджень. 

Стан  дослідження.  Це  питання  є  предметом  дослі-
дження  низки  відомих  наукових шкіл  цивільного  права.  
О.С. Йоффе, С.О. Муромцев,  З.Г. Ромовська, Л.І. Шапо-
вал, Г.Ф. Шершеневич та інші науковці вивчали комплекс 
нормативної  регламентації  процесу  здійснення  захисту 
майнових  прав  малолітніх  і  неповнолітніх  осіб.  Проте 
практика застосування норм щодо правового забезпечен-
ня  захисту  майнових  прав  указаних  осіб  вимагає  більш 
детального  вивчення  в  сучасних  умовах,  коли  збільши-
лася  кількість  порушень  цих  прав  не  тільки  сторонніми 
суб’єктами, які посягають на ці права, а й батьками, опі-
кунами  та  іншими  зацікавленими  особами.  Як  свідчить 
судова практика, найбільше порушуються майнові права 
й інтереси малолітніх і неповнолітніх осіб під час учинен-
ня правочинів  із нерухомим майном, власниками якого є 
малолітні та неповнолітні особи, і під час відшкодування 
шкоди, завданої здоров’ю останніх. 

На  сьогодні  розробляється  і  приймається  багато  кон-
цептуальних норм, що визначають основи правового ста-
тусу особи в суспільстві, створюються сприятливі умови 
для забезпечення її цивільної активності й захисту пору-
шених майнових  прав  та  інтересів. Необхідним  є  дослі-
дження  шляхів  удосконалення  захисту  права  власності 
малолітніх і неповнолітніх осіб.

У захисті майнових прав та інтересів дітей найважли-
вішим є  зв’язок між правовими  гарантіями,  які  їм надає 
закон, і практичною реалізацією права на захист. 

Вітчизняна наука цивільного права останніми роками 
не приділяла достатньої уваги проблемам захисту майно-
вих прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб. 

Мета статті полягає в з’ясуванні специфіки здійснен-
ня й захисту права власності малолітніми та неповноліт-
німи дітьми.

Виклад основного матеріалу. Відповідно  до  поло-
жень Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), усі 
правочини стосовно майна неповнолітніх діляться на три 
види:

1)  правочини,  які  неповнолітні  вправі  вчиняти  само-
стійно;

2) правочини, які неповнолітні можуть учиняти тільки 
за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника;

3) правочини, для вчинення яких, окрім згоди батьків 
(усиновлювачів), піклувальника, необхідно також отрима-
ти дозвіл органу опіки та піклування (ч. 2 ст. 32, ст. 71 ЦК 
України). 

Згідно  з ч.  ч.  2,  3  ст.  177 Сімейного кодексу України 
(далі – СК України), батьки малолітньої дитини не мають 
права  без  дозволу  органів  опіки  та  піклування  вчиняти 
таки правочини щодо її майнових прав:

1)  укладати  договори,  які  підлягають  нотаріальному 
посвідченню  й  (або)  державній  реєстрації,  у  тому  чис-
лі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, 
квартири;

2) давати письмові зобов’язання від імені дитини;
3) відмовитися від майнових прав дитини.
Опікун не може здійснювати дарування від імені під-

опічного, а також зобов’язуватися від його імені порукою.
Відповідно до ст. 72 ЦК України, опікун зобов’язаний 

дбати про збереження та використання майна підопічно-
го в його інтересах. Опікун самостійно здійснює витрати, 
необхідні для задоволення потреб підопічного, за рахунок 
пенсії, аліментів, відшкодування шкоди у зв’язку з утра-
тою  годувальника,  допомоги  на  підопічну  дитину  та  ін-
ших соціальних виплат, призначених на підопічну дитину 
відповідно до законів України, доходів від майна підопіч-
ного тощо.

Якщо  підопічний  є  власником  нерухомого  майна  або 
майна, яке потребує постійного управління, опікун може з 
дозволу органу опіки та піклування управляти цим майном 
або передати його за договором в управління іншій особі.

Опікун  зобов’язаний  діяти  в  інтересах  підопічного, 
дбати про його фізичний і духовний стан, створювати всі 
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необхідні  для  цього  умови.  У  деяких  випадках  виникає 
необхідність  в  управлінні  майном  підопічного.  У  тому 
випадку, якщо внаслідок управління майном підопічного 
буде отримано дохід, опікун має використовувати його ви-
ключно на утримання та в інтересах підопічного.

Основний Закон України, який має найвищу юридич-
ну силу в системі нормативно-правових актів України, у 
ст.  41  закріплює  принцип  неприпустимості  протиправ-
ного  позбавлення  права  власності,  визнаючи  це  право 
непорушним. Цей принцип також передбачений ст. 3 ЦК 
України. Із його змісту випливає неприпустимість позбав-
лення права власності, крім випадків, установлених Кон-
ституцією України й законом. Відповідно до цієї правової 
засади, норми цивільного права забезпечують власникам 
можливість стабільного (сталого) здійснення власницьких 
повноважень і правовий захист від дій щодо безпідставно-
го позбавлення особи свого майна, що мають розглядати-
ся як правові засоби утвердження поваги й непорушності 
права власності.

Власність зумовлює та забезпечує майнову відокрем-
леність суб’єктів цивільних правовідносин. Кожний учас-
ник цивільного обороту, що додержується норм права, має 
бути впевнений у тому, що його право власності не буде 
порушено. Саме  тому Конституцією  визначено  правило, 
згідно з яким жоден суб’єкт цивільного права не може бути 
позбавлений свого майна не інакше як за рішенням суду. 
Більше того, рішення про припинення права власності суд 
може винести лише у випадках, прямо передбачених зако-
ном. Перелік таких підстав визначений законом, є вичерп-
ним і розширеному тлумаченню не підлягає [5].

У ч. 2 ст. 16 ЦК України містить перелік способів за-
хисту  цивільних  прав  та  інтересів.  Аналіз  чинного  зако-
нодавства  свідчить, що під  час  захисту  прав малолітніх  і 
неповнолітніх осіб тією чи іншою мірою можливе застосу-
вання всіх перерахованих у цій статті ЦК України способів 
захисту порушених прав учасників правовідносин. Так, за 
допомогою  відновлювальних  способів  відбувається  по-
вернення до початкового стану як підопічних, так і батьків 
або опікунів. Виходячи із речового характеру прав опікуна 
щодо переданого під  опіку майна  (їхній  зміст  завжди ви-
значається відносно змісту прав власника), ці речові права 
захищаються в абсолютному порядку тими самими право-
вими засобами, що й право власності [7, с. 137].

Зокрема,  один  із  батьків,  опікун можуть  витребувати 
майно, передане під опіку, від  інших осіб, які його неза-
конно утримують, за допомогою віндикаційного позову.

Дитина вправі особисто звернутися до органу опіки та 
піклування,  служби  у  справах  дітей,  центрів  соціальних 
служб для молоді, інших уповноважених органів за захис-
том своїх прав, свобод і законних інтересів.

Абсолютним  суб’єктивним  правом  є  й  право  батьків, 
опікунів на здійснення юридичних дій від імені та в інтер-
есах дітей, підопічних. Саме абсолютність такого права до-
зволяє законним представникам вимагати в установленому 
законом порядку  визнання правочинів,  учинених підопіч-
ними, недійсними, незалежно від того, чи знав контрагент 
правочину про «недостатню дієздатність» свого контраген-
та чи ні. Про абсолютність такого права свідчить і той факт, 
що  законні  представники  отримують  захист  проти  будь-
якого учасника такого правочину [6, с. 232].

Як відомо, способи захисту абсолютного суб’єктивного 
права, яке має як майновий, так і немайновий характер, не 
є  заходами  цивільно-правової  відповідальності.  Для  будь-
якого  заходу  відповідальності  характерне  применшення 
майнових благ на стороні правопорушника, чого під час від-
новлення абсолютного суб’єктивного права не відбувається. 

Тому всі заходи захисту абсолютних суб’єктивних прав 
застосовуються незалежно від вини правопорушника.

Важливе місце посідають припинювальні способи за-
хисту порушених прав учасників правовідносин, які при-
пиняють порушення прав шляхом позбавлення акта  (по-

дії) сили «регулятивного» юридичного факту або режиму 
титулу права. Захист прав громадян може здійснюватися 
шляхом  скасування  вищими органами рішень  і  розпоря-
джень місцевих органів влади й управління, які порушу-
ють майнові  інтереси громадян, а також через уживання 
інших  заходів  адміністративного  характеру.  Відповідно 
до ст. ст. 55, 124 Конституції [2, с. 144], рішення органів 
опіки  та піклування можуть бути оскаржені  безпосеред-
ньо до суду. Однак це положення не виключає можливості 
заінтересованих осіб оскаржити рішення органу опіки та 
піклування до вищого органу чи до суду  (ч. 2 ст. 79 ЦК 
України). 

Керівництво  органами  опіки  та  піклування  й  контр-
оль за їхньою діяльністю здійснюють обласні, Київська та 
Севастопольська міські адміністрації й виконавчі коміте-
ти  вищих  Рад. Ці  органи  скасовують  незаконні  рішення 
органів опіки та піклування, захищаючи особисті й май-
нові інтереси як підопічних, дітей, так і опікунів, батьків. 
Наприклад, приймаються рішення по скаргах опікунів на 
відмову органу опіки та піклування надати згоду на вчи-
нення того чи іншого правочину опікуном тощо.

Важливим засобом захисту права власності малолітніх 
і  неповнолітніх  осіб  є  прокурорський  захист.  06  грудня 
2014 р. був виданий новий Наказ Генеральної прокуратури 
України «Про організацію діяльності органів прокурату-
ри щодо захисту прав  і свобод дітей» № 16гн. Відповід-
но до його положень, а саме ст. 4, одним із пріоритетних 
напрямів представництва інтересів дітей і держави в суді 
визначається  захист  у  сфері майнових прав  дітей,  їх  со-
ціального забезпечення тощо [3].

Прокурорський  нагляд  забезпечується  насамперед 
шляхом  нагляду  за  додержанням  законів  органами  ви-
конавчої  влади  та  місцевого  самоврядування,  на  які  по-
кладено обов’язки щодо захисту прав дітей, у тому числі 
службами  у  справах  дітей  і  спеціальними  установами  й 
закладами соціального захисту для дітей, щодо виконання 
покладених на них законом організаційних, координацій-
них  і  контрольних  функцій  у  вирішенні  питань  захисту 
прав малолітніх та неповнолітніх осіб.

Перевірці додержання законодавства, спрямованого на 
захист майнових прав дітей, передує вчинення низки ор-
ганізаційних заходів, передусім вивчення правових актів, 
які регламентують права дітей на житло і майно, а саме: 
Конституції України  (ст.  ст.  41,  51,  52), ЦК України, СК 
України,  Житлового  кодексу  України,  законів  України: 
«Про  охорону  дитинства»  (ст.  ст.  17,  18),  «Про  органи  і 
служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», 
«Про приватизацію державного житлового фонду» (ст. 8), 
«Про заставу» (ст. ст. 4, 13, 15), «Про нотаріат», «Про міс-
цеве  самоврядування  в Україні»,  «Про  місцеві  державні 
адміністрації» – Правил опіки і піклування, затверджених 
наказом  Міністерства  освіти  і  науки,  Міністерства  охо-
рони  здоров’я, Міністерства  праці  та  соціальної  політи-
ки, Міністерства у справах сім’ї та молоді від 26 травня  
1999 р. № 34/166/131/88 тощо. 

Здійснюючи  захист прав дітей, прокуратура має пра-
во витребування інформації від органів виконавчої влади, 
місцевого  самоврядування  про  угоди  із  нерухомим май-
ном і житлом дітей, на здійснення яких дається дозвіл ор-
ганів  опіки  та  піклування,  із  зазначенням  прізвищ  дітей 
і  адреси  житла, що  відчужувалося,  і  того,  що  придбано 
замість проданого; від державної судової адміністрації – 
щодо  кількості  справ  по житлових  спорах  за  участю  ді-
тей  (про  визнання  права  власності,  виселення,  визнання 
недійсними угод щодо купівлі-продажу  або  спадкування 
житла тощо). Прокуратура також аналізує звернення гро-
мадян про порушення житлових і майнових прав дітей, а 
також повідомлення  засобів масової  інформації  із  зазна-
чених  питань.  Перевірка  додержання  законодавства  про 
захист житлових і майнових прав неповнолітніх та мало-
літніх  дітей  проводиться  в  місцевих  органах  виконавчої 
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влади та самоврядування, службах у справах дітей, закла-
дах освіти й охорони здоров’я тощо.

У  місцевих  органах  виконавчої  влади  та  самовряду-
вання прокурор знайомиться з місцевими програмами за-
хисту прав неповнолітніх, у тому числі майнових і житло-
вих,  із  рішеннями  опікунської  ради щодо  надання  згоди 
на вчинення правочинів із майном неповнолітніх та мало-
літніх осіб тощо.

Відповідно до ст. ст. 22, 23 Закону України «Про місце-
ві державні адміністрації», місцева державна адміністра-
ція реалізовує державну політику в галузі материнства й 
дитинства,  сім’ї  та  молоді,  у  галузі  соціального  захисту 
дітей-сиріт.

Частина  3  ст.  18  Закону  «Про  охорону  дитинства» 
зобов’язує органи опіки та піклування здійснювати контр-
оль за додержанням батьками або особами, які їх заміню-
ють,  майнових  прав  дітей  під  час  відчуження житлових 
приміщень і купівлі нового житла [1, с. 144]. СК України 
(ст. 246) покладає на органи опіки та піклування обов’язок 
контролювати  додержання  прав  дитини,  над  якою  вста-
новлено опіку або піклування [4, с. 135].

Органами опіки та піклування є опікунські ради орга-
нів місцевого самоврядування, заклади освіти й охорони 
здоров’я  (щодо  дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених  батьків-
ського піклування, які утримуються в цих закладах). Без-
посередньо обов’язки опікуна й піклувальника неповно-
літнього виконують відповідні особи, які мають вживати 
заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопіч-
ного (ст. ст. 69 ЦК України).

На підставі рішень виконкому місцевої ради, місцевої 
державної адміністрації про дозвіл на відчуження житла 
дітей прокурор з’ясовує, чи є дані про придбання нового 
житла, замість проданого, чи включено дитину до сторони 
договору купівлі нового житла, чи дорівнює його частка у 
придбаному приміщенні частці, яка йому належала рані-
ше; чи проведено реєстрацію права власності дитини на 
житло.

У нотаріальних конторах проводяться перевірки, коли 
є дані про посвідчення нотаріусом договору із порушен-
ням установленого порядку відчуження житла або майна 
неповнолітньої  чи малолітньої  дитини.  Іншим  способом 
позбавлення  прав  дитини  на  майно  є  укладання  її  бать-

ками  договорів  застави,  де  предметом  застави  є  прива-
тизована квартира, що належить батькам і дітям на праві 
сумісної  власності.  Як  правило,  такі  угоди  укладаються 
несумлінними  батьками  без  наміру  повернути  кредитну 
заборгованість.

У разі встановлення незаконного посвідчення догово-
ру з майном, унаслідок чого дитину було позбавлено жит-
ла або її житлові умови значно погіршилися, орган опіки 
та піклування, а також прокурор в інтересах такої дитини 
можуть у судовому порядку вимагати визнання цих право-
чинів недійсними й поновлення порушених прав дітей, а 
також відшкодування заподіяних збитків (ст. ст. 21, 27 За-
кону «Про нотаріат»).

У відділах приватизації житла та житлово-експлуата-
ційних конторах під час оформлення заяви на приватиза-
цію  квартири  (будинку),  прокурор  з’ясовує  додержання 
вимог  Закону  України  «Про  приватизацію  державного 
житлового фонду», Положення про порядок передачі квар-
тир  (будинків), жилих приміщень у  гуртожитках у  влас-
ність громадян щодо набуття подружжям і дітьми рівних 
прав спільної сумісної власності на житло. Одним із по-
ширених способів порушення прав дитини на житло є на-
дання недостовірних даних про відсутність малолітніх та 
неповнолітніх  дітей,  тоді  як  вони фактично проживають 
із батьками. Тим самим діти усуваються від участі у при-
ватизації житла й позбавляються права власності на житло 
й інших майнових прав.

Прокурори  за  наслідками  перевірок  мають  заходами 
усіх форм представницької діяльності в суді забезпечити 
захист  майнових  прав  неповнолітніх  та  малолітніх  осіб, 
своєчасно  й  обґрунтовано  висунути  позови  (заяви)  для 
реального поновлення порушених прав. У цій роботі ви-
користовуються матеріали прокурорських перевірок, кри-
мінальних справ, звернення громадян, інформація органів 
державної  виконавчої  влади, на які покладено обов’язки 
щодо захисту прав дітей.

Висновки. Отже, держава має належну правову осно-
ву  для  забезпечення  необхідного  рівня  захисту  права 
власності дітей. Однак важливим є також і забезпечення 
належного рівня дотримання й виконання правових при-
писів, що забезпечується добросовісною роботою органів 
опіки та піклування, прокуратури, нотаріусів тощо.
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БЕЗДОКУМЕНТАРНА ФОРМА АКЦІЙ: ПРАВОВиЙ РЕЖиМ ІСНУВАННЯ ТА ОБІГУ
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У статті розглянуто питання існування акцій винятково в бездокументарній формі. Задля реалізації поставлених завдань проаналі-
зовано основні норми чинного законодавства, у яких регулюється це питання. Зроблено спробу розібратись, чи мають власники акцій у 
бездокументарній формі переваги та як захищаються інтереси акціонерів (інвесторів) нормами національного законодавства.

Ключові слова: акція, форма акції, цінний папір, бездокументарна форма, акціонерні товариства.

В статье рассмотрены вопросы существования акций исключительно в бездокументарной форме. Для реализации поставленных 
задач проанализированы основные нормы действующего законодательства, в которых регулируется данный вопрос. Предпринята 
попытка разобраться, имеют ли владельцы акций в бездокументарной форме преимущества и как защищаются интересы акционеров 
(инвесторов) нормами национального законодательства.

Ключевые слова: акция, форма акции, ценная бумага, бездокументарная форма, акционерные общества.

In this article reviewed the issue of shares exclusively in book-entry form. To implement the tasks was analyzed the current legislation, which 
regulated this issue. The author attempted to understand whether the holders of shares in book-entry form have benefits and how their interests 
are protected by national legislation.

Key words: shares, form of shares, security, book-entry form, joint stock companies.

Постановка проблеми.  Прозорість  проведення  опе-
рацій із цінними паперами – один із найважливіших фак-
торів ефективного функціонування ринку цінних паперів. 
Постійні проблеми у сфері реєстрації й обліку цінних па-
перів  документарної  форми  випуску,  що,  сподіваємось, 
уже відійшли в минуле, свого часу спонукали національ-
ного законодавця до розробки й реалізації механізмів пе-
реходу до бездокументарної форми випуску акцій. Депо-
зитарні системи, започатковані в розвинених країнах для 
прискорення обігу цінних паперів на організованій части-
ні ринку, було взято за приклад побудови ефективної де-
позитарної системи в нашій країні, що надзвичайно важ-
ливо та актуально для розвитку фондового ринку України. 
Нині маємо відповідні положення,  закріплені в чинному 
законодавстві,  щодо  винятково  бездокументарної  форми 
існування акцій.

Зміни, які нещодавно відбулись у законодавстві та які 
регулюють правовий режим цінних паперів  акціонерних 
товариств,  а  саме  згаданий перехід до бездокументарної 
форми  існування  акцій  акціонерних  товариств,  у  цілому 
було  позитивно  сприйнято  національним  ринком  інвес-
торів (акціонерів). Хоча слід зазначити, що поряд із при-
хильниками  цієї  новації  існувало  певне  коло  учасників 
ринку, серед яких точилися дискусії щодо необхідності й 
доцільності  такого  заходу. Процес  дематеріалізації  імен-
них  акцій  акціонерних  товариств  проходив  із  певними 
труднощами,  проте  все-таки  отримав  логічне  завершен-
ня, і зараз ми маємо справу з акціями в бездокументарній 
формі. Удосконалення процесів випуску (емісії), зберіган-
ня й обігу акцій є надзвичайно важливим для розбудови 
успішної економіки в нашій державі, а отже, це питання 
має перебувати під пильним наглядом законодавця та про-
фільних фахівців фондового ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, 
пов’язані з правовим режимом та обігом акцій акціонерних 
товариств, знайшли відображення в працях І. Безклубого, 
В.  Бірюкова,  О.  Вінник,  В.  Долинської,  Н.  Кузнєцової,  
І. Назарчука, В. Колесника, О. Онуфрієнка, А. Пилипен-
ка, В. Посполітак, В. Щербини та інших авторитетних на-
уковців. Теоретичні засади цієї проблеми розкрито в ро-
ботах М. Агаркова, В. Бєлова, В. Лаптєва, Н. Нерсесова, 
Г. Шершеневича та багатьох  інших учених. Проблемами 
й  перспективами  розвитку  національного  ринку  цінних 

паперів  займалося чимало українських науковців,  зокре-
ма В. Загорський, В. Ляшенко, Ю. Кравченко, О. Мендрул,  
О. Мозговий, Л. Худолій. Окремо питання функціонуван-
ня депозитарної системи України та досвіду розбудови де-
позитарних систем зарубіжними країнами розглядаються 
в працях О. Барановського, А. Головка, В. Лісового, О. На-
уменка, М. Ройка, С. Хорунжого та інших учених.

Мета статті – розглянути актуальний стан справ із пи-
тань випуску, існування й обігу акцій у бездокументарній 
формі. Аналізуючи правове регулювання існування акцій 
у  нашій  країні,  варто  розібратись,  які  переваги  надають 
власникам акції в бездокументарній формі та чи захища-
ються  інтереси  акціонерів  (у  тому  числі  міноритарних) 
нормами національного законодавства.

Виклад основного матеріалу. У фінансово-правовій 
площині  поняття  «акція»  використовується  в  декількох 
значеннях:  як  неподільна  частка  статутного  капіталу  ак-
ціонерного  товариства,  власник  якої  наділяється  правом 
брати  участь  у  діяльності  акціонерного  товариства;  як 
цінний папір без визначеного строку обігу, що засвідчує 
володіння найдрібнішою часткою статутного капіталу ак-
ціонерного  товариства  та,  відповідно,  надає  власникові 
права акціонера такого акціонерного товариства.

Регулювання питань емісії й обігу цінних паперів ак-
ціонерного товариства зазвичай підпадає під сферу засто-
сування як законодавства про цінні папери, наприклад, За-
кону України «Про цінні папери та фондовий ринок» [1], 
так і законодавства про акціонерні товариства, наприклад, 
Закону України  «Про  акціонерні  товариства»  [2],  норми 
якого в цьому випадку є спеціальними.

Спершу  розглянемо  визначення,  запропоновані  за-
конодавцем,  що  розкривають  поняття  акції  як  цінного 
паперу.  Так,  стаття  194  Цивільного  кодексу  України  [3] 
цінним  папером  визначає  документ  установленої  форми 
з  відповідними  реквізитами,  що  посвідчує  грошове  або 
інше майнове право,  визначає  взаємовідносини  емітента 
цінного папера  (особи,  яка видала цінний папір)  та осо-
би, яка має права на цінний папір, і передбачає виконання 
зобов’язань за таким цінним папером, а також можливість 
передачі прав на цінний папір  і прав  за цінним папером 
іншим особам.

Аналізуючи наведене визначення, слід зауважити, що 
підхід до цінних паперів як до документів є досить звич-
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ним. Цінні папери виникли внаслідок розвитку товарно-
грошових відносин саме в паперовій формі. За тривалий 
час їх існування було сформовано уявлення про цінні па-
пери  як  про  документи, що  посвідчують майнові  права, 
реалізація яких можлива лише шляхом пред’явлення цьо-
го документа, що із часом «переросло» в сформовану кон-
цепцію  класичної  теорії  права  цінних  паперів. Юридич-
ними документами, як зазначав М. Агарков, є документи, 
зміст  яких  посвідчує  ті  чи  інші юридично  вагомі  факти 
або засновані на них правовідносини. Залежно від харак-
теру  зв’язку  між  документом  і  правом  його  володільця 
юридичні документи поділяють на три групи. До першої 
групи належать процесуальні документи, тобто докумен-
ти, що  мають  значення  засобів  доказування  (наприклад, 
договір позики). Ці документи не відіграють жодної ролі 
в динаміці правовідношення, яке виникає, існує й припи-
няється незалежно від наявності документа та його змісту. 
До другої  групи слід віднести конститутивні документи, 
від  належного  оформлення  яких  залежить  виникнення 
самого правовідношення, наприклад, правочин, для якого 
обов’язковим є нотаріальне посвідчення. Цим документам 
надається не лише процесуальне, а й матеріально-правове 
значення. Закон або воля сторін встановлюють, що наяв-
ність документа є необхідною для виникнення відповідно-
го правовідношення. Третю групу становлять документи, 
що мають істотне значення як для виникнення права, так 
і для його здійснення. Усі ці документи різняться загаль-
ною для них ознакою – необхідністю їх пред’явлення для 
здійснення  вираженого  в  них  права.  Такі  документи  на-
зивають цінними паперами [4, с. 173–175].

Підкреслюючи  важливу  роль  документа  в  інституті 
цінних  паперів,  Г. Шершеневич  зазначав, що  папір  стає 
цінним не сам по собі, а в результаті вираження права на 
дещо, що має певну цінність. З  іншого боку, якби право 
могло здійснюватися безперешкодно без паперу, то йому 
не потрібно було б шукати втілення в папері [5, с. 173].

Акція як один із видів емісійних цінних паперів акці-
онерного товариства посвідчує корпоративні права акціо-
нера щодо такого акціонерного товариства. У положеннях 
статті  6  Закону України «Про цінні папери  та фондовий 
ринок» щодо терміна «акція» міститься таке визначення: 
«Акція  –  іменний цінний папір,  який посвідчує майнові 
права його власника (акціонера), що стосуються акціонер-
ного товариства, у тому числі право на отримання частини 
прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та 
право на отримання частини майна акціонерного товари-
ства в разі його ліквідації, право на управління акціонер-
ним  товариством,  а  також  немайнові  права,  передбачені 
Цивільним кодексом України та законом, що регулює пи-
тання  створення,  діяльності  й  припинення  акціонерних 
товариств».

Комплекс корпоративних прав, якими акція (акції) на-
діляє  свого  власника,  невіддільно  пов’язується  із  самим 
цінним  папером,  що  може  перебувати  у  вільному  обігу. 
Відчуження акції передбачає автоматичну передачу ново-
му  власнику  всіх  прав,  які  забезпечуються  цією  акцією, 
оскільки  неможливо  передати  такі  права  частково  або, 
залишивши собі певний набір прав, передати у володіння 
іншій особі цінний папір.

Однак на сьогодні питання про важливість  існування 
акцій у документарній формі вже втратило свою актуаль-
ність, а концепція класичної теорії права цінних паперів 
уже  не  задовольняє  сучасні  умови  існування  цінних  па-
перів. За формою випуску, згідно з положеннями Закону 
України  «Про  акціонерні  товариства»,  акції  мають  бути 
лише іменними та можуть існувати винятково в бездоку-
ментарній формі, тобто у формі облікового запису в депо-
зитарній системі, що є підтвердженням права власності на 
цінний папір.

Варто  зазначити, що акція  як цінний папір належить 
до рухомого майна, хоча може оплачуватися й нерухомим 

майном. Проте щодо цього немає одностайності серед на-
уковців, питання правової природи бездокументарних цін-
них  паперів  зазнають  різних  трактувань. Перша  позиція 
обґрунтовує необхідність зачислення електронних записів 
до цінних паперів у класичному розумінні цього поняття 
з подальшим поширенням на них режиму речі. Зокрема,  
Д.  Мурзін  визначає  цінний  папір  як  безтілесну  річ  
[6, с. 79]. Інші ж науковці визнають бездокументарні цін-
ні  папери  зовсім  новим  інститутом, що  є  відмінним  від 
класичного  уявлення  про  цінний  папір,  та  наголошують 
на  необхідності  законодавчого  закріплення  цього  інсти-
туту. Одним із супротивників віднесення бездокументар-
них цінних паперів до об’єктів цивільних правовідносин 
є В. Бєлов, який стверджує, що під цінними паперами як 
об’єктами  цивільних  правовідносин  необхідно  розуміти 
лише документи, а не вміщені в них суб’єктивні цивільні 
права [7, с. 23].

Важко не погодитись  із Д. Мурзіним,  який має  свою 
думку щодо причин наявності різних позицій у сучасній 
цивілістиці  континентального  права.  Так,  він  говорить: 
«Не  зроблена  свого  часу  рецепція  інституту безтілесних 
речей із римського права призвела до того, що континен-
тальна  юриспруденція  вимушена  в  муках  народжувати 
концепцію  безтілесних  речей.  Римські  правознавці  по-
діляли всі речі, як відомо, на res corporales – матеріальні 
предмети  зовнішнього  світу,  до  яких можна  було  дотор-
кнутись,  і  res  incorporales  –  усі майнові права,  за  винят-
ком  права  власності,  оскільки  останнє  ототожнювалось 
із  самим  об’єктом  цього  права»  [8,  с.  15].  Свого  часу  
О. Онуфрієнко зауважував, що українська правова доктри-
на, реалізуючи концепцію бездокументарних цінних папе-
рів, постала перед проблемою, відомою багатьом країнам 
системи континентального права. Ідеться про можливість 
застосування такого правового титулу, як право власності 
на об’єкти, яких не існує як предметів матеріального світу 
та права на які фіксуються у вигляді записів на електро-
нних носіях [9, с. 29].

Ознайомлюючись  із  чинними нормативно-правовими 
актами щодо правового становища бездокументарних цін-
них паперів,  зокрема акцій, можна зробити однозначний 
висновок,  що  національний  законодавець  не  вбачає  від-
мінностей  між  бездокументарними  й  документарними 
цінними паперами. Положення частини 2 статті 20 Закону 
України «Про акціонерні товариства» встановлює, що ак-
ції товариств існують винятково в бездокументарній фор-
мі, а отже, бездокументарність визначена лише як форма 
існування цінного паперу.

В. Бєлов, досліджуючи правову природу цінних папе-
рів, дійшов висновку, що як документарний, так і бездо-
кументарний  цінний  папір  являють  собою  інформаційні 
записи,  що  можуть  втілюватися  в  різних  матеріальних 
носіях,  причому ці  носії можуть  перебувати  як  безпосе-
редньо в правочинних осіб, так і в третіх осіб. Правочин-
ні особи можуть здійснювати й відчужувати свої права в 
першому випадку безпосередньо, а в другому – за умови 
звернення до особи, у якої перебуває матеріальний носій 
відповідного  запису. Саме  в  цьому  полягає  основна  від-
мінність інститутів класичних (маються на увазі цінні па-
пери  в  документарній формі  існування)  від  бездокумен-
тарних цінних паперів [10, с. 23].

На думку багатьох фахівців і науковців, розвиток рин-
ку цінних паперів тісно пов’язаний із домінуванням пев-
них форм їх існування й випуску. Так, у світовій практиці 
на початковій стадії формування фондового ринку прева-
люють цінні папери на пред’явника. Згодом перевага на-
дається іменним цінним паперам, які, на відміну від цін-
них  паперів  на  пред’явника,  характеризуються  більшим 
ступенем  контрольованості  з  боку  емітентів  і  держави. 
Наступним якісним етапом є поступова  заміна докумен-
тарної  форми  існування  цінних  паперів  бездокументар-
ною. Це було зумовлено такими факторами:
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– збільшенням абсолютної кількості випусків (емісій) 
цінних паперів, особливо акцій, ефективність обслугову-
вання яких нині досягається за рахунок реалізації їх обігу 
у вигляді електронних записів;

– відсутністю потреби в матеріальному носії для здій-
снення прав, яких набуває власник цінних паперів;

–  здатністю  бездокументарної  форми  цінних  паперів 
прискорювати,  спрощувати  та  здешевлювати  розрахун-
ки, рух від одного власника до іншого, зберігання й облік 
тощо.

На  сьогодні  бездокументарна  форма  існування  ак-
цій  притаманна  законодавствам  багатьох  країн  світу.  
В. Посполітак  зазначає, що бурхливому розвитку рин-
ку цінних паперів, масовим емісіям таких цінних папе-
рів, як акції й облігації, уже не відповідає документар-
на  форма  цінних  паперів,  що  передбачає  перебування 
цінних  паперів  (паперових)  у  власника  [11,  с.  49–50].  
В. Галанов та А. Басов щодо зміни форм існування ак-
цій  висловилися  так:  «Перехід  із  документарної  фор-
ми  в  бездокументарну  невідворотно  супроводжується 
тим,  що  цінний  папір,  з  одного  боку,  може  втрачати 
свої властивості, а з  іншого – набувати нових якостей, 
які постають з електронного характеру цінного паперу.  
У такому розумінні можна зазначити, що документарна 
й бездокументарна форма цінних паперів – це не просто 
форми, а певні стадії розвитку цінних паперів, це пере-
хід однієї якості в іншу» [12, с. 12].

Положення чинного  законодавства щодо бездокумен-
тарної форми існування акцій, напевно, варто розглядати 
в руслі загальносвітової тенденції до дематеріалізації цін-
них паперів, що обертаються у вигляді облікових записів 
на рахунках у цінних паперах у зберігачів та в депозитарії. 
Функціонування системи непрямого багаторівневого три-
мання цінних паперів (indirect multi-tiered holding system), 
коли  між  емітентом  і  кінцевим  інвестором  знаходиться 
ланцюг  таких  посередників,  стало  характерною  рисою 
сучасного фондового ринку. Запровадження в нашому за-
конодавстві такого режиму обігу акцій, напевно, продик-
товане прагненням забезпечити якнайшвидше входження 
України в глобалізований простір світового ринку цінних 
паперів.

Перехід до бездокументарних випусків цінних паперів 
в Україні привів до таких позитивних змін:

– збільшення бази цінних паперів для торгівлі на орга-
нізованому ринку цінних паперів;

– прискорення обігу цінних паперів, відповідно, і зрос-
тання ліквідності вторинного ринку;

– зростання впевненості громадськості в безперешкод-
ній реалізації прав власності на цінні папери;

–  усунення  (ліквідації)  витрат  на  обслуговування па-
перових сертифікатів, пов’язаних із їх перевіркою на до-
стовірність, перевезенням, переоформленням під час здій-
снення корпоративних дій або операцій купівлі-продажу, 
спадкування тощо.

Крім того, рейдерські атаки, як відомо, інколи здійсню-
ються за змовою осіб, які планують недружнє поглинання 
акціонерного товариства, та реєстратора товариства, адже 
відсутність реєстру на дату проведення загальних зборів 
унеможливлює  визначення  кворуму,  а  отже,  і  правомоч-
ність таких зборів. За існування акцій винятково в бездо-
кументарній формі та участі в процесі підготовки перелі-
ку акціонерів, які мають право брати участь у загальних 
зборах, депозитарію та зберігачів, ця проблема зникає.

Бездокументарну форму існування цінних паперів, на 
наше переконання, варто розцінювати як наслідок розви-
тку сучасних технологій, як нову форму фіксації корпора-
тивних прав, що  задля мобільності обігу цінних паперів 
виникла  на  вимогу  сучасного  суспільства.  Впевнені, що 
бездокументарна  форма  існування  акцій  сприятиме  роз-
витку цінних паперів, що є складовою фінансового ринку 
нашої країни.

У контексті  дослідження  також варто  звернути увагу 
на деякі положення національного законодавства, що сто-
суються гарантування й охорони прав акціонерів.

Так,  емісія  акцій  для  переведення  зобов’язань  това-
риства в цінні папери дозволяється акціонерним товари-
ствам у порядку,  встановленому Національною комісією 
із цінних паперів та фондового ринку. У разі розміщення 
акціонерним товариством цінних паперів  їх  оплата  здій-
снюється грошовими коштами або, за згодою між товари-
ством  та  інвестором,  майновими  правами,  немайновими 
правами, що мають грошову вартість, цінними паперами 
(крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких 
є набувач,  і  векселів,  за винятком визначених на  законо-
давчому рівні державних облігацій), іншим майном. Фор-
ма  оплати  вартості  акцій  під  час  заснування  товариства 
зазвичай  вказується  в  засновницькому  договорі,  а  в  разі 
розміщення додаткових акцій – у протоколі рішення про 
приватне розміщення акцій або в проспекті емісії акцій у 
випадку їх публічного розміщення.

Інвестор (потенційний покупець) не може здійснювати 
оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов’язань 
щодо виконання для товариства робіт або надання послуг. 
Статутом  акціонерного  товариства  нині  можуть  вста-
новлюватися  також  інші  обмеження  щодо  форм  оплати 
цінних  паперів,  крім  обмеження  чи  заборони  на  оплату 
цінних паперів грошовими коштами. Водночас існує мож-
ливість  оплати  цінних  паперів  товариства  вимогами  до 
товариства,  які  виникли  до  розміщення  цінних  паперів, 
що фактично є наданням можливості неплатоспроможним 
товариствам  переводити  свою  заборгованість  в  облігації 
або  акції.  Ця  норма  законодавства  загалом  не  прив’язує 
можливість  конвертації  певного  боргу  товариства  в 
зобов’язання за борговим емісійним цінним папером або 
обміну вимог кредиторів на акції винятково до здійснення 
будь-яких  судових  процедур  банкрутства,  як  і  не  перед-
бачає неможливість  такої  конвертації  на  будь-якій  стадії 
провадження в справі про банкрутство.

Акціонерне товариство не може надавати позику для 
придбання його цінних паперів  або поруку  за позиками, 
наданими третьою особою для придбання його акцій. За-
борона  на  здійснення  товариством  фінансової  допомоги 
на придбання його акцій є дуже вагомим елементом захис-
ту  прав  акціонерів  і  кредиторів  акціонерних  товариств. 
Під фінансовою допомогою розуміється  надання позики 
емітентом акцій третім особам, як правило, з метою фік-
тивного  завищення  їх  ринкової  вартості  шляхом  штуч-
ного формування попиту. Заборона фінансової допомоги 
зумовлюється  необхідністю  захисту  прав  акціонерів,  на-
самперед  міноритарних,  від  таких  дій  керівництва,  яке, 
володіючи  відповідною  інформацією,  може штучно  сти-
мулювати  зростання  курсу  акцій  товариства шляхом  на-
дання третім особам позик для придбання акцій та вчасно 
продати свої акції за завищеною ціною, після чого падіння 
вартості акцій знецінить інвестиції акціонерної меншості, 
а  також  захисту прав кредиторів,  чиї  вимоги можуть  за-
лишитися незадоволеними внаслідок зменшення вартості 
чистих активів товариства.

У національному законодавстві закріплено деякі осо-
бливості  обігу  цінних  паперів  акціонерних  товариств, 
вони  стосуються  переважно  специфіки  обігу  акцій  то-
вариств  різних  типів.  Публічне  акціонерне  товариство 
зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржо-
вого списку хоча б однієї фондової біржі, а укладення до-
говорів купівлі-продажу акцій такого товариства можливе 
лише на фондовій біржі. Акції ж приватних акціонерних 
товариств, навпаки, не можуть продаватися та/або купува-
тися на фондовій біржі, за винятком випадків їх продажу 
шляхом проведення на біржі аукціону. Також акціонерно-
му  товариству  заборонено  виступати  заставодержателем 
цінних  паперів  власного  випуску.  Власне  кажучи,  щодо 
власних акцій акціонерне товариство не може виступати 
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будь-якою стороною заставних правовідносин, адже з ак-
ціями, які були ним викуплені в акціонерів, дозволяється 
робити лише дві дії: продати або анулювати у встановле-
ному законодавством порядку. Анулювання акцій відбува-
ється  в  порядку,  встановленому  Національною  комісією 
із  цінних  паперів  та  фондового  ринку,  під  час  якого  ак-
ціонерне товариство має право анулювати викуплені ним 
акції  та  зменшити  статутний  капітал  або  підвищити  но-
мінальну  вартість  решти  акцій,  не  змінюючи  при  цьому 
розмір статутного капіталу.

Висновки. Проведений  аналіз  законодавчих  актів 
свідчить про те, що в Україні правовому режиму акції за-
конодавець приділяє достатню увагу. Положення про емі-
сію й обіг акцій є трендовими та відповідають актуальним 
потребам ринку. Однак зупинятись на досягнутому не вар-
то, постійний аналіз змін, яких зазнають законодавчі по-
ложення розвинених європейських країн із цього питання, 

має знаходити вияв у законотворчих ініціативах фахових 
спеціалістів нашої держави. Також відкритим залишаєть-
ся питання потреби встановлення окремого правового ре-
жиму для бездокументарних цінних паперів.

Перспективи дослідження цього питання полягають у 
необхідності пошуку й удосконалення методів правового 
регулювання обігу цінних паперів, а саме акцій акціонер-
них товариств, та особливостей гармонізації відносин між 
усіма зацікавленими особами, які беруть участь у процесі 
випуску й обігу акцій. При цьому завжди слід пам’ятати, 
що чітке, зрозуміле й прозоре законодавство є стимулом і 
приводом до виникнення інтересу щодо акцій національ-
них компаній  із боку широкого кола місцевих та  інозем-
них інвесторів, які завжди перебувають у пошуку вдалих 
форм  інвестування  задля  отримання  бажаних  прибутків, 
що у свою чергу сприятиме більш ефективному зростан-
ню економіки всієї країни.
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ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОЇ ФІЗиЧНОЇ ОСОБи В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНи

ThE NOTION Of PuBLIC PhySICaL PErSON IN ThE uKraINIaN LEgISLaTION

Лісніча Т.В.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Стаття присвячена дослідженню змісту поняття публічної фізичної особи в міжнародному законодавстві й вітчизняних нормативно-
правових актах. Проведено порівняльний аналіз таких термінів, як «офіційна особа», «посадова особа», «публічний діяч», «службова 
особа» тощо. Також проаналізовано наявні доктринальні погляди на сутність цього поняття.

Ключові слова: фізична особа, публічна діяльність, публічна фізична особа, посадова особа, публічний діяч. 

В статье исследуется содержание понятия публичного физического лица в международном законодательстве и отечественных 
нормативно-правовых актах. Проводится сравнительный анализ таких терминов, как «официальное лицо», «должностное лицо», 
«публичный деятель», «должностное лицо» и прочие. Также проанализированы существующие доктринальные взгляды на сущность 
данного понятия.

Ключевые слова: физическое лицо, публичная деятельность, публичное физическое лицо, должностное лицо, публичный деятель.

The article investigates the content of the notion of public physical person in the international legislation and domestic laws and regulations. 
Such terms as “public officer”, “official”, “public figure”, and others are compared. The existing doctrinal views on the essence of this notion are 
analyzed.

Key words: physical person, public physical person, public officer, official, public figure.
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Постановка проблеми. Поступове  визнання  індиві-
дуальної свободи й обмеження державної влади вимагало 
значного часу та великих зусиль людей.

Будь-яка  людина,  незалежно  від  її  діяльності,  стату-
су, обійманої посади, має право на свою приватну сферу, 
куди не матиме доступу будь-хто інший, – особисте життя, 
сім’я, статки, власні переживання й відчуття. 

Водночас окремі види діяльності осіб зумовлюють об-
меження такої приватності, а також формують певні обтя-
ження, що з неї випливають. Саме тому є важливим визна-
чити межу, що визначатиме ступінь можливого втручання. 
Діяльність,  що  зумовлює  припустимість  і  ймовірність 
втручання у приватне життя фізичної особи, зазвичай має 
ознаки публічної.

У зв’язку  із цим потребують вирішення питання, яка 
саме особа може вважатися публічною,  які  її  ознаки,  чи 
завжди  публічність  пов’язана  виключно  із  обійманням 
державних посад, чи може бути зумовлена іншими обста-
винами?

Стан дослідження. Як уже зазначалося, у деяких сто-
сунках фізична  особа може набувати певних додаткових 
правових ознак, пов’язаних із її статусом. 

Разом із тим обіймання певних посад чи зайняття пев-
ною діяльністю іноді може спричинювати виникнення як 
додаткових прав і обов’язків, так і певних обтяжень, іноді 
неформальних, що зумовлені такою діяльністю.

Варто зазначити, що в сучасних цивілістичних дослі-
дженнях увага статусу фізичної особи, діяльність якої має 
ознаки публічної, майже не приділялася.

Так, зокрема, питанням, пов’язаним із діяльністю фі-
зичної особи, діяльність якої має ознаки публічної, при-
діляв увагу у своїй монографії Р. Стефанчук [9]. Також це 
питання  частково  досліджувалось  К.  Можаровською  та  
О. Нагнічук  [1; 2] у процесі роботи над дисертаційними 
дослідженнями. 

Так,  наприклад, К. Можаровська  зазначає, що  ділова 
репутація публічної особи як особисте немайнове благо є 
особливим об’єктом правової охорони [2], підкреслюючи 
тим  самим  особливість  цього  об’єкта  правової  охорони, 
що  випливає  зі  спеціального  статусу  особи,  якій  він  на-
лежить.

Потрібно  відзначити,  що  проблема  публічності  ді-
яльності фізичної особи в літературі досліджувалась пе-
реважно в контексті захисту  її ділової репутації, а також 
діяльності фізичної особи, публічність діяльності якої ви-
пливає  із  виконання  нею певних  управлінських функцій 
від імені держави.

Проте таке розуміння публічності діяльності фізичної 
особи необґрунтовано звужує коло осіб, діяльність яких є 
публічною, і, відповідно, унеможливлює визначення пра-
вового  статусу,  ефективний  правовий  захист  та  охорону 
прав інших осіб, діяльність яких також можна зарахувати 
до публічної.

Метою статті є з’ясування сутності терміна «публічна 
фізична особа» з урахуванням положень чинного законо-
давства,  досвіду  судової  практики  й  теоретичних  дослі-
джень цієї проблеми.

Виклад основного матеріалу. Для з’ясування значен-
ня терміна «публічна фізична особа» варто звернутися до 
тлумачного словника, наукової літератури, законодавства 
й судової практики.

Так,  Академічний  тлумачний  словник  української 
мови прикметник «публічний» визначає як «той, що від-
бувається  в  присутності  публіки,  людей;  прилюдний»,  а 
також такий, що «призначений для широкого відвідуван-
ня, користування; громадський» [3].

Отже, можна зазначити, що в мовному розумінні при-
кметник «публічний» характеризує особу як таку, котра є 
на виду, відкриту для інших людей.

У резолюції ПАРЄ 1165 (1998) «Право на приватність» 
відзначається, що «публічними особами є ті особи, які обі-

ймають державну посаду та (або) користуються дер-
жавними ресурсами, а також усі ті, хто відіграє певну 
роль у суспільному житті, хай то буде у галузі політики, 
економіки, мистецтва, соціальній сфері або будь-якій ін-
шій» [4].

Тож міжнародний досвід до публічних людей зарахо-
вує політиків, чиновників, спортсменів, співаків, акторів, 
телеведучих і навіть журналістів. 

Конвенція ООН проти корупції, ухвалена Резолюцією 
58/4 Генеральної асамблеї від 31.10.2003 р., дає визначен-
ня поняття публічної посадової особи. Відповідно до ст. 2 
Конвенції ООН проти корупції, публічною посадової осо-
бою є будь яка особа, котра призначається або обирається 
й обіймає будь-яку посаду в законодавчому, виконавчому, 
адміністративному чи судовому органі держави-учасника 
на постійній або тимчасовій основі, за плату чи без опла-
ти праці, незалежно від рівня посади цієї особи; будь-яка 
інша особа, котра виконує яку-небудь публічну функцію, 
у тому числі для публічного відомства чи публічного під-
приємства, або надає будь-яку публічну послугу, як це ви-
значено у внутрішньому законодавстві держави-учасника 
і як це застосовується у відповідній галузі правового ре-
гулювання держави-учасника; будь-яка інша особа, котра 
визначається як публічна посадова особа у внутрішньому 
законодавстві Держави-учасниці. 

Тим  не  менше,  з  метою  ухвалення  певних  конкрет-
них  заходів, що передбачені  гл.  2 Конвенції ООН проти 
корупції, публічною посадовою особою може бути будь-
яка  особа,  котра  виконує  будь-яку  публічну функцію  чи 
надає яку-небудь публічну послугу, як це визначено в на-
ціональному  законодавстві Держави-учасниці  і  як це  за-
стосовується у відповідній галузі правового регулювання 
цієї Держави-учасниці.

Отже, останній документ пов’язує публічність особи із 
виконанням нею певних державних функцій.

Варто зазначити, що у вітчизняному законодавстві та-
кож широко вживаним є термін «публічний», але не міс-
титься визначення цього поняття. 

Наприклад, дослідження положень чинного Цивільно-
го кодексу України (далі – ЦК України) дає підстави зро-
бити висновок, що загалом цей термін вживається у двох 
значеннях: стосовно належності певних відносин чи то до 
приватної,  чи  до  публічної  галузі  права,  залежно  від  ін-
тересів, на користь яких вони спрямовані;  якщо йдеться 
про загальноприйняте розуміння терміна «публічний», що 
міститься у тлумачному словнику.

Так, наприклад, у першому значенні вказаний термін 
вживається у ст. ст. 2, 81, 82, ч. ч. 1, 2 ст. 228, ст. 329 тощо 
ЦК України, а у другому – у ч. 5 ст. 146, ч. ч. 5, 6 ст. 152,  
ч. ч. 1, 2. ст. 307, ч. ч. 1, 2 ст. 308 ЦК України.

Водночас у ЦК України цей  термін уживається  і  для 
найменування окремих цивілістичних понять, зокрема по-
няття  «публічний  договір»,  визначення  якого  закріплене 
безпосередньо у ст. 633 ЦК України. 

Також законодавство України не містить і визначення 
терміна «публічна особа», проте містить визначення дея-
ких інших понять, які є такими, що можуть характеризу-
вати окремі аспекти цього поняття, зокрема такі терміни, 
як «офіційна особа», «посадова особа», «публічний діяч». 
Їхній сукупний аналіз допоможе дійти висновку, кого саме 
потрібно зараховувати до публічних фізичних осіб.

Так,  Закон  України  «Про  запобігання  та  протидію 
легалізації  доходів,  одержаних  злочинним  шляхом,  або 
фінансування  тероризму»  оперує  поняттям  «публічний 
діяч» і виділяє його види.

Варто  зазначати,  що  вказаний  нормативно-правовий 
акт  не  містить  як  такого  визначення  вказаного  поняття, 
саме  його  закріплення  зводиться  до  перелічення  видів 
публічних діячів  і посад,  які  є публічними,  а класифіка-
ція  публічних  діячів  за  цим  Законом  та  їхнє  визначення 
загалом відповідає вимогам, що висуваються Групою роз-
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роблення  фінансових  заходів  у  боротьбі  з  відмиванням 
грошей (ФАТФ) [5].

Так, відповідно до п. 29 ст. 1 Закону «Про запобіган-
ня та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним 
шляхом,  або  фінансування  тероризму»,  публічними ді-
ячами є національні публічні діячі, іноземні публічні  діячі, 
діячі, що виконують значні функції в міжнародній органі-
зації, а також їх пов’язані особи. 

Наприклад,  до  національних  публічних  діячів  зако-
ном зараховані такі: Президент України, Прем’єр-міністр 
України, члени Кабінету Міністрів України, Голова та 
члени Центральної виборчої комісії; народні депутати 
України; Голова та члени Правління Національного банку 
України, Голова та судді Конституційного Суду Украї-
ни, Голова та судді Верховного Суду України, Голова та 
члени Рахункової палати; Начальник Генерального штабу 
– Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники 
Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських 
Сил; Голова Служби безпеки України тощо.

До іноземних публічних діячів пропонується зара-
ховувати фізичних осіб, які виконують публічні функції 
в іноземних державах, зокрема глава держави, керівник 
уряду, міністри та їх заступники; депутати парламен-
ту; голови та члени правлінь центральних банків; чле-
ни Верховного Суду, надзвичайні та повноважні посли й 
інші.

Як останній підвид визначаються діячі, котрі ви-
конують значні функції в міжнародній організації, - по-
садові особи міжнародних організацій, які обіймають або 
обіймали протягом останніх трьох років у них керівні по-
сади, а саме: директори, голови правлінь або їх заступни-
ки, або виконують будь-які  інші керівні функції на най-
вищому рівні в міжнародних організаціях, у тому числі в 
міжнародних міждержавних організаціях, члени міжна-
родних парламентських асамблей, судді й керівні посадові 
особи міжнародних судів. 

Аналіз  цього  поняття  дає  підстави  вважати,  що  за 
змістом воно є близьким до поняття «посадова особа», за-
кріпленого в Законі України «Про державну службу» від 
16.12.1993 р. № 3723-XII [6].

Відповідно до ч. 2 ст. 2 вказаного Закону, посадовими 
особами  вважаються керівники й заступники керівників 
державних органів та їх апарату, інші державні службовці, 
на яких законами або  іншими нормативними актами по-
кладено здійснення організаційно-розпорядчих і консуль-
тативно-дорадчих функцій. 

Закон  України  «Про  службу  в  органах  місцевого  са-
моврядування»  від  07.06.2001  р.  №  2493-III  [7]  також 
використовує  поняття  посадової особи,  уживаючи  його 
стосовно  так  званих  посадових  осіб  органів  місцевого 
самоврядування.  Так,  посадовою особою місцевого са-
моврядування  є особа, яка працює в органах місцевого 
самоврядування, має відповідні посадові повноваження 
щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консуль-
тативно-дорадчих  функцій і отримує  заробітну плату 
за рахунок місцевого бюджету. 

Близьким  до  поняття  «посадова  особа»  є  вживане  у 
Кримінальному  кодексі України  (далі  –  КК України)  [8] 
поняття «службова особа». Відповідно до ч. ч. 3, 4 ст. 18 
КК України, службовими особами є особи, котрі постій-
но,  тимчасово  чи  за  спеціальним  повноваженням  здій-
снюють функції представників влади чи місцевого само-
врядування, а також постійно або тимчасово обіймають в 
органах  державної  влади,  органах  місцевого  самовряду-
вання, на підприємствах, в установах чи організаціях по-
сади, пов’язані  з  виконанням організаційно-розпорядчих 
або  адміністративно-господарських  функцій,  або  вико-
нують такі функції за спеціальним повноваженням, яким 
особа наділяється повноважним органом державної влади, 
органом місцевого самоврядування, центральним органом 
державного  управління  із  спеціальним  статусом,  повно-

важним органом чи повноважною службовою особою під-
приємства, установи, організації, судом чи законом.

Службовими особами також визнаються посадові осо-
би іноземних держав (особи, котрі обіймають посади в за-
конодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної 
держави,  у  тому  числі  присяжні  засідателі,  інші  особи, 
які  здійснюють функції  держави для  іноземної  держави, 
зокрема  для  державного  органу  чи  державного  підпри-
ємства),  іноземні  третейські  судді,  особи,  уповноважені 
вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іно-
земних  державах  у  порядку,  альтернативному  судовому, 
посадові  особи  міжнародних  організацій  (працівники 
міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповнова-
жені такою організацією діяти від її імені), а також члени 
міжнародних  парламентських  асамблей,  учасником  яких 
є Україна, та судді й посадові особи міжнародних судів.

Аналіз інших нормативно-правових актів, які, хоча й не 
містять визначення вказаних понять, але оперують ними, 
дає змогу зробити висновок, що вказане поняття («поса-
дова особа», «службова особа») уживається переважно у 
значенні, поданому в Законі України «Про державну служ-
бу».  Так,  наприклад,  указаний  термін  використовується 
в ч.  ч.  4,  5,  6  ст.  17 Закону України «Про державну під-
тримку  засобів масової  інформації  та  соціальний  захист 
журналістів», ч. ч. 11, 12 ст. 7, ч. 2 ст. 11 Закону України  
«Про міліцію», ст. 1, ч. ч. 1, 3 ст. 7 тощо Закону України 
«Про прокуратуру» тощо.

Що стосується осіб, яких також може бути умовно за-
раховано до публічних, окремі питання висвітлені в По-
становах Пленуму Верховного Суду України. Так,  у По-
станові Пленуму Верховного Суду України  «Про  судову 
практику в справах про відшкодування моральної (немай-
нової) шкоди» від 31.03.1995 р. № 4  (зі  змінами) ужива-
ється  термін  «офіційна  особа».  Потрібно  зазначити,  що 
вказаний термін судом уживається паралельно з терміном 
«посадова особа», наприклад указується, що до офіційних 
осіб належать, зокрема, зареєстровані кандидати в депута-
ти (ч. 6 п. 11). 

Отже,  можна  зробити  висновок,  що  законодавство 
України  загалом  досить  однобоко  визначає  поняття  пу-
блічності  особи,  пов’язуючи  публічність фізичної  особи 
з обійманням нею певної державної посади та офіційним 
статусом. Утім це розуміння є надто вузьким для усвідом-
лення сутності зазначеного явища.

У  доктрині  цивільного  права  Р.  Стефанчук  запропо-
нував  закріплення  в  цивільному  законодавстві  спеціаль-
ного правового статусу (правового модусу) «фізична осо-
ба публічного права»,  під  якою пропонується  розуміти 
фізичну особу, котра є посадовою чи службовою особою 
органу державної влади, органу місцевого самоврядуван-
ня,  іншим суб’єктом при здійсненні ним владних управ-
лінських функцій на основі законодавства, у тому числі на 
виконання делегованих повноважень [9]. 

Отже, це визначення є таким, що конкретизує позицію 
законодавця з означеного питання.

В іншому ж, як уже зазначалося, проблеми, пов’язані 
з  публічністю фізичної  особи  аналізуються переважно у 
зв’язку  з  необхідністю  захисту  її  честі,  гідності,  ділової 
репутації. 

Водночас, як зазначає Л. Опришко, Європейський суд 
з прав людини у своїх рішеннях, згідно зі ст. ст. 8, 10 Єв-
ропейської Конвенції про захист прав людини і основних 
свобод,  не  дає  визначень  терміна «публічна особа» й не 
визначає притаманні цим особам ознаки.

Проте,  засвідчує  його  практика,  вирішуючи  питання 
про  захист  права  на  захист  приватного  життя,  наявнос-
ті  чи  відсутності  права  на  свободу  висловлювання,  він 
обов’язково розглядає питання про статус особи, визнача-
ючи, чи є вона публічною [10].

Також Л. Опришко  зазначає, що  аналіз практики Єв-
ропейського  суду  надає можливість  визначити  наявність 
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кількох  взаємопов’язаних  рис,  що  є  обов’язковими  для 
набуття статусу «публічна особа». З одного боку, це наяв-
ність впливу особи на минуле, сучасне чи майбутнє широ-
кого кола осіб; з іншого – суспільний інтерес до життя, 
учинків цієї особи в певний період у зв’язку з її діяльністю.

Отже, очевидним є надто звужений підхід вітчизняно-
го законодавця й вітчизняних науковців до розуміння по-
няття публічності особи, порівняно із загальноприйнятим 
європейським.

Однак  неможливо  заперечувати  певні  особливості 
«публічності» особи, що можуть випливати з того факту, 
що вона обіймає певну державну посаду чи виконує пев-
ні державницькі функції, порівняно з іншими фізичними 
особами, діяльність яких має публічний характер.

Спеціальний,  особливий  правовий  статус  фізичної 
особи публічного права підкреслює також і Р. Стефанчук, 
зазначаючи, що в разі порушення особистих немайнових 
прав фізичної особи, коли порушуються права, об’єктами 
яких  є  вищі  соціальні  цінності  - життя,  здоров’я,  честь, 
гідність,  недоторканність  і  безпека,  або  ж  у  разі,  якщо 
моральна  шкода  завдана  фізичною особою публічного 
права, стає можливою презумпція моральної шкоди [9]. 
Такий підхід, на нашу думку, указує на те, що із набуттям 
статусу публічної фізична особа не лише набуває додатко-
вих прав, обов’язків і обтяжень, що випливають із такого 
статусу,  а  й  підвищується  ступінь  її  відповідальності  за 
свої дії та вчинки. 

Виконання особою певних функцій держави таки по-
кладає на неї додаткову відповідальність за свою поведін-
ку  й  учинки,  тобто  такій  особі  будуть  притаманні  певні 

ознаки публічності вже тільки внаслідок того, що вона є 
представником держави, а не через можливості її впливу 
на суспільну думку, її формування тощо. Так, наприклад, 
у разі виконання особою певних функцій держави можна 
говорити  про  певні  обмеження,  що  стосуються  підтри-
мання авторитету держави, а до особи, котра обіймає таку 
посаду,  можуть  висуватися  підвищені  вимоги щодо  під-
тримання морального вигляду – не викладати фотографії 
в оголеному вигляді, у стані алкогольного сп’яніння тощо. 
У цьому сенсі відомою є історія зі звільненням Ірини Ле-
вандовської, федерального судді із м. Улан-Уде, яка втра-
тила роботу через фото, на яких вона притискала до себе 
та цілувала пляшку горілки, викладені в соціальній мере-
жі. Комісією  із суддівської етики при раді суддів Бурятії 
до ради суддів республіки було надано висновок про «на-
явність у діях судді Ірини Левандовської порушень норм 
судової  етики  під  час  розміщення  в  соціальній  мережі 
«Вконтакті»  особистих фотографій,  на  яких  було  проде-
монстровано вживання спиртних напоїв» [11; 12].

Висновки.  Отже,  виходячи  із  викладеного,  можна 
стверджувати, що поняття «фізична особа публічного пра-
ва» та «публічна особа» збігаються за змістом лише част-
ково, при цьому «фізична особа публічного права» є пу-
блічною особою внаслідок виконання державних функцій, 
тоді як публічна особа в широкому розумінні стає такою 
через наявність  інших ознак: вплив особи на минуле, су-
часне чи майбутнє широкого кола осіб, суспільний інтерес 
до життя, учинків цієї особи  в певний період у  зв’язку 
із  її діяльністю, відігріванням певної ролі в  суспільному 
житті.
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У статті проаналізовано охоронний договір на пам’ятки культурної спадщини, розглянуто його умови та зміст. Актуальність статті зу-
мовлюється необхідністю вивчення теоретичних аспектів укладення, виконання й припинення охоронних договорів на пам’ятки культур-
ної спадщини. На основі аналізу класифікації цивільно-правових договорів за дихотомічним способом надано авторську позицію щодо 
юридичної природи охоронного договору на пам’ятки культурної спадщини, доведено його цивільно-правову природу.

Ключові слова: договір, охоронний договір на пам’ятки культурної спадщини, культурна спадщина, об’єкт культурної спадщини, 
пам’ятка культурної спадщини.

В статье осуществлен анализ охранного договора на памятки культурного наследия, рассмотрены его условия и содержание. Ак-
туальность статьи обусловлена необходимостью изучения теоретических аспектов заключения, исполнения и прекращения охранных 
договоров на памятки культурного наследия. На основе анализа классификации гражданско-правовых договоров по дихотомическому 
способу предоставлена авторская позиция относительно юридической природы охранного договора на памятки культурного наследия, 
доказывается его гражданско-правовая природа.

Ключевые слова: договор, охранный договор на памятки культурного наследия, культурное наследие, объект культурного насле-
дия, памятка культурного наследия.

In the article was analyzed guarding agreement of cultural heritage monument and examined its terms and content. The relevance of the 
article is stipulated by necessity to explore the theoretical aspects of conclusion, execution and termination of guarding agreements of cultural 
heritage monument. In the article on the basis of analyses of civil-law agreements classification by dichotomic method of classification, there was 
given authors attitude concerning legal nature of guarding agreement of cultural heritage monument, proved its civil-law nature.

Key words: agreement, guarding agreement of cultural heritage monument, cultural heritage, object of cultural heritage, cultural heritage 
monument.

Постановка проблеми. Сьогодні,  як  і  багато  років 
тому, можливість  використання  такого  ефективного пра-
вового  інструмента,  як  договір,  не  лише  забезпечує  обіг 
матеріальних благ, а й стає своєрідним універсальним ре-
гулятором суспільних відносин. Незважаючи на те, що ві-
тчизняне цивільне право й наукова юридична література 
містять велику кількість досліджень, присвячених такому 
інституту  цивільного  права,  як  договір,  питання  право-
вої природи охоронних договорів на пам’ятки культурної 
спадщини залишилося поза увагою вчених-цивілістів. Од-
нак загалом питання цивільно-правового режиму об’єктів 
культурної спадщини також є недостатньо дослідженими, 
що має своє пояснення. Адже за час існування незалежної 
України в науці цивільного права питання цивільно-пра-
вового  регулювання  об’єктів  культурної  спадщини  було 
зведено до мінімуму та розкрито лише на рівні окремих 
публікацій.  Проте  дослідження  проблем,  які  виникають 
через  ухилення  власника  пам’ятки  від  укладення  охо-
ронного договору, є актуальним, адже від цього залежить 
збереження таких об’єктів, тому звернення до цієї теми є 
своєчасним.

Стан дослідження. Договірні правовідносини висвіт-
лювалися в багатьох наукових працях, зокрема, у роботах 
М.І.  Брагінського,  В.В.  Вітрянського,  В.А.  Васильєвої,  
І.В.  Венедиктової,  М.К.  Галянтича,  О.В.  Дзери,  
Н.М. Кузнєцової, І.М. Кучеренко, О.С. Йоффе, В.В. Луця, 
Р.А. Майданика,  Р.О. Стефанчука, Я.М. Шевченко  та  ін-
ших авторів. Однак, незважаючи на це,  досі не порушу-
валися  й  не  висвітлювалися  питання  правової  природи 
охоронних договорів у цивільному праві.

Метою статті є  дослідження  правової  природи  охо-
ронного договору на пам’ятки культурної спадщини.

Виклад  основного  матеріалу.  У  ст.  23  Закону  Украї-
ни «Про охорону об’єктів  культурної  спадщини»  (далі  –  
Закон)  [1]  встановлено  режим  використання  пам’ятки 

культурної  спадщини  (далі  –  пам’ятки)  чи  її  частини, 
у  тому  числі  території,  на  якій  вона  розташована,  шля-
хом підписання охоронного договору. Тим самим постає 
зобов’язання  всіх  власників  пам’яток, щойно  виявлених 
об’єктів культурної спадщини чи їх частин або уповнова-
жених ними органів  (осіб) незалежно від форм власнос-
ті  на ці  об’єкти укласти  з  відповідним органом охорони 
культурної  спадщини  охоронний  договір,  порядок  укла-
дання  й  типові  форми  якого  затверджуються  Порядком 
укладення  охоронних  договорів  на  пам’ятки  культурної 
спадщини, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 грудня 2001 р. № 1768 (далі – Порядок) [2].

Ці ж  норми  діють  під  час  передачі  пам’ятки, щойно 
виявленого  об’єкта  культурної  спадщини  або  її  (його) 
частини  у  володіння,  користування  чи  управління  іншій 
особі. При цьому істотною умовою договору про таку пе-
редачу є забезпечення особою, якій передається пам’ятка, 
щойно виявлений об’єкт культурної спадщини чи її (його) 
частина, збереження пам’ятки, щойно виявленого об’єкта 
культурної  спадщини чи  її  (його)  частини  відповідно до 
вимог  Закону  та  умов  охоронного  договору,  укладеного 
власником чи уповноваженим ним органом (особою) з від-
повідним  органом  охорони  культурної  спадщини. Окрім 
того, законодавець допускає приватизацію пам’ятки лише 
за умови укладення майбутнім власником із відповідним 
органом охорони культурної спадщини попереднього до-
говору про укладення в майбутньому охоронного догово-
ру на пам’ятку  (її частину) з викладенням його  істотних 
умов, у тому числі щодо цільового використання пам’ятки, 
робіт,  які майбутній  власник  зобов’язується провести на 
пам’ятці з метою утримання її в належному стані (ст. 18 
Закону).

Тобто фактично це один вид договору, який укладаєть-
ся для охорони пам’яток. Тому вважаємо за доцільне до-
слідити правову природу такого договору.
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Насамперед  зазначимо, що  за  своєю  природою  будь-
який цивільно-правовий договір є правочином. Категорії 
«правочин» і «договір» співвідносяться між собою як за-
гальне й окреме: кожний договір є правочином, проте не 
кожний правочин  є договором. Договорами  є лише дво– 
чи багатосторонні правочини, тоді як правочином можуть 
бути також дії однієї особи, спрямовані на встановлення, 
зміну,  припинення  тощо  цивільних  прав  та  обов’язків 
(односторонні  правочини)  [3,  с.  425].  Це  дає  підстави 
стверджувати, що на договори поширюються загальні по-
ложення щодо правочинів,  закріплені  главою 16 Цивіль-
ного  кодексу  України  (далі  –  ЦК  України).  ЦК  України 
визначає договір  як правочин, що становить юридичний 
факт, в основі якого лежить домовленість двох або більше 
сторін, спрямована на встановлення, зміну чи припинення 
цивільних прав та обов’язків (ст. 626 ЦК України).

Будь-яка  класифікація  цивільно-правових  договорів 
передбачає  їх  поділ  на  однорідні  класифікаційні  утво-
рення (рід, тип, види тощо) за тим чи іншим критерієм. 
Ключовим елементом під час побудови всієї класифікації 
договорів виступає розробка наукового критерію такого 
поділу. Для класифікації договорів у доктрині цивільного 
права традиційно застосовуються два способи: дихотомії 
та  направленості  зобов’язання,  яке  зумовлюється  дого-
вором.

Дихотомічний  спосіб  класифікації  договорів  перед-
бачає можливість їх поділу за всіма підставами, за якими 
проводиться поділ на види правочинів у цілому, та ґрунту-
ється на виділенні певного дихотомічного (тобто поділ на 
два протилежні за значенням елементи) критерію поділу 
(наприклад, оплатні – безоплатні, абстрактні – каузальні, 
умовні – безумовні, неоспорювані – оспорювані, розпоряд-
чі – зобов’язальні, алеаторні – комутативні, комерційні –  
фідуціарні,  строкові  –  безстрокові,  планові  –  непланові, 
загальноцивільні  –  господарські,  підприємницькі  –  спо-
живчі тощо) [3, с. 425].

Проаналізуємо приналежність охоронного договору на 
пам’ятки, використовуючи дихотомічний спосіб класифі-
кації договорів.

Залежно  від  характеру  розподілу  прав  та  обов’язків 
між  учасниками  договори  поділяються  на  односторонні, 
двосторонні та багатосторонні (ст. 626 ЦК України).

На перший погляд охоронний договір можна вважати 
двостороннім, адже права й обов’язки за ним виникають 
у  кожної  зі  сторін:  набувач  отримує  у  володіння,  корис-
тування  чи  управління  пам’ятку  та  зобов’язується  вжи-
вати  заходів,  спрямованих  на  утримання  пам’ятки  в  на-
лежному  стані,  своєчасно  проводити  ремонт,  захищати 
від  пошкодження,  руйнування  чи  знищення;  натомість 
відчужувач (відповідний орган охорони культурної спад-
щини)  зобов’язується не  відчужувати об’єкт, що  є  пред-
метом охоронного договору, крім випадків, коли в резуль-
таті  дій  чи  бездіяльності  власника  пам’ятки  їй  загрожує 
пошкодження або знищення. У такому випадку відповід-
ний орган охорони культурної спадщини робить власнику 
пам’ятки попередження. Якщо власник пам’ятки не вжи-
ває заходів щодо її збереження, зокрема й у зв’язку з не-
можливістю створення необхідних для цього умов, суд за 
позовом відповідного органу охорони культурної спадщи-
ни може постановити рішення про її викуп. При цьому по-
зов про її викуп може бути пред’явлено без попередження. 
Така ситуація є можливою в разі невідкладної необхіднос-
ті забезпечення умов для збереження пам’ятки (ст. 352 ЦК 
України). Наслідком  такого  відчуження  або  вилучення  є 
припинення чинності охоронного договору.

Окрім  того,  ст.  626 ЦК України  визначає  договір  од-
ностороннім,  якщо  одна  сторона  бере  на  себе  обов’язок 
перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися 
від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, 
без виникнення зустрічного обов’язку щодо першої сторо-
ни, що й має місце під час укладення охоронного договору.

Окремі  вчені  односторонніми  називають  угоди,  які 
є  волевиявленням  одного  суб’єкта,  спрямованим  на  ви-
никнення  передбачених  законом  правових  наслідків  
[4, с. 124].

Аналіз  правовідносин,  що  складаються  між  набува-
чем і відчужувачем, вказує лише про обов’язки набувача 
виконувати  розпорядження  відчужувача.  Таким  чином, 
охоронний  договір  можна  вважати  одностороннім,  адже 
користувач  (власник)  пам’ятки  приймає  на  себе  лише 
обов’язки, а орган охорони лишає за собою право контр-
олю за їх виконанням.

Дослідники  правової  природи  договорів  виділяють 
серед  юридичних  договорів  дві  великі  групи:  договори 
простої  конструкції  та  договори  складної  конструкції. 
До  договорів  простої  конструкції  належать  ті,  для  укла-
дення яких достатньо досягти згоди відповідно до вимог 
закону. У  цивільному  праві  вони  називаються  консенсу-
альними.  Для  укладення  договору  складної  конструкції 
необхідна  повна  чи  часткова  реалізація  передбачених  у 
ньому  зобов’язань,  а  інколи  –  досягнення  певного юри-
дичного результату. Такі договори називаються реальними  
[5, с. 55–56].

Незважаючи  на  те,  що  Законом  передбачається 
обов’язкове укладення власником пам’ятки чи її частини 
або  уповноваженим  ним  органом  (особою)  охоронного 
договору з відповідним органом охорони культурної спад-
щини, тобто вже після переходу права власності, на нашу 
думку,  охоронний  договір  слід  віднести  до  консенсуаль-
них договорів, оскільки консенсуальними є договори, які 
вважаються  укладеними  з  моменту  досягнення  угоди  з 
усіх істотних умов у формі, що вимагається законом.

Що ж стосується критеріїв поділу договорів на оплатні 
й безвідплатні, то в юридичній науці пропонуються різні 
підходи. Залежно від наявності (відсутності) у двосторон-
ніх правочинах зустрічного обов’язку однієї сторони нада-
ти певне благо іншій стороні вони поділяються на оплатні 
та  безоплатні.  Оплатним  є  правочин,  у  якому  обов’язку 
однієї сторони вчинити певну дію з надання певного блага 
кореспондує такий же зустрічний обов’язок іншої сторо-
ни.  Відповідно,  безоплатним  слід  вважати  такий  право-
чин, у якому відсутній обов’язок вчинити дію з надання 
певного блага іншій стороні [6, с. 272].

На  думку  М.І.  Брагінського  та  В.В.  Вітрянського, 
оплатними мають вважатися такі договори, за якими пе-
редбачається отримання кожною зі сторін від її контраген-
та певної компенсації, а безоплатними – договори, які не 
передбачають такої компенсації [7, с. 308].

Частина 5 ст. 626 ЦК України називає договір відплат-
ним, якщо інше не встановлено договором, законом або не 
постає із суті договору. Охоронний договір слід віднести 
до  безвідплатного,  оскільки  відплатність  передбачає  на-
дання сторонами договору матеріального задоволення або 
виконання іншого зустрічного зобов’язання щодо вчинен-
ня дій немайнового характеру, які можуть супроводжува-
тися матеріальними витратами або ж не супроводжуватись 
ними взагалі. Хоча охоронним договором передбачається 
виконання реставраційних, ремонтних та інших робіт, це 
не може вважатися платою чи іншим зустрічним наданням 
за виконання своїх обов’язків, оскільки виконання таких 
робіт є істотною умовою для охоронного договору, яким у 
свою чергу встановлюється режим використання пам’ятки 
для власника або користувача. Тобто сам власник чи ко-
ристувач задовольняє свої інтереси шляхом вилучення ко-
рисних властивостей або отримання певних благ від того, 
що володіє чи користується пам’яткою.

Ще  одним  класифікаційним  критерієм  договорів  є 
строк їх виконання. У ст. 631 ЦК України визначено понят-
тя строку дії договору, яким є час, протягом якого сторони 
можуть  здійснити  свої  права  й  виконати  свої  обов’язки 
відповідно  до  договору.  Охоронний  договір  укладається 
на визначений термін, що є його істотною умовою згідно 
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із законом. При цьому зміни до укладених охоронних до-
говорів, погоджені  з  відповідним органом охорони куль-
турної  спадщини,  вносяться шляхом укладення  додатко-
вих угод і набирають чинності з моменту їх підписання (п. 
8 Порядку). Отже, охоронний договір необхідно віднести 
до  строкових.  Водночас  варто  зауважити, що  термін,  на 
який укладається охоронний договір,  законодавчо прямо 
не передбачається. Строк, на який укладається охоронний 
договір, визначається відповідним органом охорони куль-
турної спадщини, який є стороною охоронного договору.

У  юридичній  літературі  цивілісти,  досліджуючи  по-
няття договору, його зміст та умови, поділяють їх на істот-
ні  й  неістотні. ЦК України  істотними умовами договору 
називає умови про предмет договору, умови, що визначені 
законом як істотні або є необхідними для договорів цього 
виду, а також усі умови, щодо яких за заявою хоча б од-
нієї  зі  сторін має  бути  досягнуто  згоди  (ч.  1  ст.  638 ЦК 
України).

Оскільки  пам’ятка  є  предметом  матеріального  світу, 
для визначення пам’ятки як предмета охоронного догово-
ру необхідно її ідентифікувати, тобто визначити її фактич-
ний стан. Інакше через те, що не було визначено предмет 
договору (відповідно, не зрозуміло, що ж потрібно охоро-
няти), охоронний договір буде вважатися неукладеним. На 
практиці є досить поширеним визнання недійсним укла-
дення охоронного договору на пам’ятки культурної спад-
щини  саме  через  недотримання  вимог  щодо  складення 
облікової документації [8]. Тому до охоронного договору, 
окрім  інших  документів,  обов’язково  додається  акт  тех-
нічного  стану  об’єкта  (пам’ятки),  у  якому міститься  по-
вний опис технічного стану пам’ятки та окремих її частин, 
з обов’язковим зазначенням, чи має пам’ятка задовільний 
або незадовільний стан на момент укладення охоронного 
договору. При цьому відмітимо, що акт технічного стану 
поновлюється не рідше ніж раз на 5 років. Якщо ж стан 
пам’ятки  значно  змінився  (після  проведення  ремонтних, 
реставраційних та інших робіт або внаслідок дії чинників, 
що призвели до руйнування чи пошкодження), акт техніч-
ного  стану  поновлюється  в  п’ятиденний  термін  після  її 
зміни (п. 6 Порядку).

Значення  цього  полягає  в  тому, що  від  змісту  такого 
акта залежатиме не лише вартість, а й обсяг і терміни ви-
конання реставраційних (ремонтних) робіт, які є істотною 
умовою охоронного договору.

Відповідно до норм ст. 32 Закону України «Про охоро-
ну культурної  спадщини»  з метою  захисту  традиційного 
характеру  середовища  окремих  пам’яток,  їх  комплексів 
(ансамблів),  історико-культурних  заповідних  територій 
навколо них також мають встановлюватися зони охорони 
пам’яток: охоронні зони, зони регулювання забудови, зони 
охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного 
культурного шару. Межі й режими використання зон охо-
рони  пам’яток  визначаються  відповідною  науково-про-
ектною  документацією  та  затверджуються  відповідним 
органом охорони культурної спадщини.

Тобто перед переданням пам’ятки у володіння чи ко-
ристування орган охорони культурної спадщини має роз-
робити технічну документацію щодо визначення охорон-
ної  зони  навколо  пам’ятки  та  передати  її  копію  під  час 
укладення охоронного договору майбутньому власнику чи 
користувачу. Значення цього полягає в тому, що визначен-
ня меж охоронної зони є також істотною умовою охорон-
ного договору.

Порядком укладення охоронних договорів на пам’ятки 
культурної спадщини до істотних умов охоронного догово-
ру на пам’ятки віднесено також такі: цільове використання 
пам’ятки (при цьому необхідно точно вказати вид викорис-
тання); роботи, які майбутній власник зобов’язується про-
вести на пам’ятці з метою утримання її в належному стані 
(при цьому вказуються види й строки виконання реставра-
ційних,  консерваційних,  ремонтних  робіт;  роботи  мають 
виконуватися в конкретно зазначені терміни відповідно до 
науково-проектної  документації,  затвердженої  в  установ-
леному порядку, за письмовим дозволом органу охорони); 
роботи з упорядження її території;  інші пам’яткоохоронні 
заходи, необхідність  яких визначається  відповідним орга-
ном охорони культурної спадщини. Окрім того, користувач 
(власник) зобов’язується виконувати й інші заходи, спрямо-
вані на забезпечення збереження пам’ятки.

Зауважимо,  що  охоронний  договір  може  містити  та-
кож інші заходи щодо забезпечення збереження пам’ятки 
згідно  із  законодавством,  відповідно,  також  інші  істотні 
умови.

Висновки. Отже,  Закон  зобов’язав  усіх  власників 
пам’яток,  щойно  виявлених  об’єктів  культурної  спадщини 
чи  їх частин або уповноважених ними органів  (осіб) неза-
лежно від форм власності на ці об’єкти укладати з відповід-
ним органом охорони культурної спадщини охоронний дого-
вір. Тим самим він встановив режим використання пам’ятки 
культурної спадщини чи її частини, у тому числі й території, 
на якій вона розташована, шляхом підписання такого дого-
вору, фактично визначивши лише один вид договору, який 
укладається для охорони пам’яток культурної спадщини.

Істотною умовою укладення  охоронного  договору на 
пам’ятки  є  строк,  на  який  він  укладається. На  наше  пе-
реконання, ця умова не відповідає поставленій меті у ви-
падку, коли мова йде не про користувача, а про власника 
пам’ятки, адже строк, на який укладається охоронний до-
говір, законодавчо не визначається. А в разі переукладен-
ня  охоронного  договору  саме  з  власником  без  суттєвих 
змін його умов визначати конкретний строк дії такого до-
говору є недоцільним. Вважаємо, що такий договір саме з 
власником повинен укладатися безстроково.

Наголосимо,  що  до  істотних  умов  охоронного  дого-
вору в обов’язковому порядку варто додати заборону ви-
користовувати пам’ятку культурної спадщини під випро-
бувальні  лабораторії,  склади  й  виробництва  вибухових  і 
вогненебезпечних  матеріалів,  а  також  виробництва,  що 
мають  обладнання,  яке  дає  вібраційний  вплив  на  кон-
струкції пам’ятки, незалежно від їх потужності.
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У статті досліджено теоретико-правовий аспект адміністративно-правового захисту авторського права і суміжних прав. Проаналі-
зовано дефініції «охорона», «захист», «правовий захист». Розглянуто питання юридичної відповідальності за порушення авторських і 
суміжних прав, а також визначено коло суб’єктів, які здійснюють адміністративно-правовий захист авторських і суміжних прав. 

Ключові слова: охорона, захист, правовий захист, авторське право, суміжні права, адміністративно-правовий захист. 

В статье исследован теоретико-правовой аспект административно-правовой защиты авторского права и смежных прав. 
Проанализированы дефиниции «охрана», «защита», «правовая защита». Рассмотрены вопросы юридической ответственности за на-
рушение авторских и смежных прав, а также определен круг субъектов, которые осуществляют административно-правовую защиту 
авторских и смежных прав.

Ключевые слова: охрана, защита, правовая защита, авторское право, смежные права, административно-правовая защита.

 This article deals with the theoretical and legal aspects of administrative and legal protection of copyright and related rights. It was analyze 
several definitions, such as «defense», «protection», «legal protection». The article describes the views on legal liability for infringement of copyright 
and related rights and determines the range of subjects which carry out administrative and legal protection of copyright and related rights.

Key words: defense, protection, legal protection of copyright, related rights, administrative and legal protection.

Актуальність теми.  Однією  з  важливих  умов  фор-
мування  позитивного  іміджу  України  серед  високороз-
винених  світових  держав  та  успішної  реалізації  її  євро-
інтеграційних  намірів  є  забезпечення  належного  рівня 
захисту права  інтелектуальної власності,  зокрема, автор-
ського права і суміжних прав. 

Ефективність  захисту  авторського  права  і  суміжних 
прав  в Україні  зумовлено  з  їх  постійними порушеннями 
та  наслідками:  загрози  окремим  видам  підприємницької 
діяльності;  занепад  видавництва,  культури  (проблеми  із 
відвідуванням і утриманням театрів, кіно); викривлення в 
інформаційній сфері (неефективне і неповне забезпечення 
інформаційних  ресурсів  новими  виданнями),  соціальній 
сфері (зменшення мотивації до творчості) тощо. 

Незважаючи  на  те  що  українське  законодавство  про 
інтелектуальну  власність,  зокрема,  про  авторське  право 
і  суміжні права розроблене у урахуванням вимог міжна-
родних  конвенцій  у  сфері  інтелектуальної  власності  та 
авторського  права  і  суміжних  прав  зокрема,  відповідає 
їх  принципам,  адаптоване  до  вимог  ринкової  економіки, 
свою  охоронну  та  превентивну  функцію  на  етапі  пере-
ходу  до  ринкових  відносин  виконує  погано.  Внаслідок 
цього зросла кількість контрафактів, що стало причиною 
конфронтації із власниками майнових прав, творчими ор-
ганізаціями, суб’єктами шоу-бізнесу, державами. Остання 
проявляється  в  економічних  війнах,  прийнятті  санкцій, 
скороченні  програм  співробітництва,  розміру  інвестицій 
тощо. В таких випадках посилюється публічно-правовий 
захист прав, що разом із приватно-правовим посилює охо-
ронну функцію права.

Актуальність  дослідження  зумовлена  необхідністю 
забезпечення  міжнародних  зобов’язань  України,  нама-
ганням  вступити  у  Світову  організацію  торгівлі, що  не-
можливо  без  приведення  національного  законодавства  у 
відповідність із міжнародним законодавством та ефектив-

ної діяльності держави у особі її органів щодо припинен-
ня правопорушень у сфері авторського права  і суміжних 
прав.

Метою статті є спроба посилення спрямування само-
стійного розвитку та сутності авторського права і суміж-
них прав як об’єкта захисту адміністративним правом. 

Загалом  ступінь  адміністративно-правової  розробки 
проблеми адміністративно-правового захисту авторського 
права  і  суміжних прав наразі  недостатній. Попри  відомі 
роботи М.К Галянтича, Ф.О. Кіріленко та Г.В Корчевно-
го  у  сучасному  адміністративному праві  ці  проблеми не 
досліджуються.  Публікації  теоретичного  і  практичного 
характеру  стосовно  авторського  права  і  суміжних  прав 
здебільшого присвячені аналізу  їх цивільного механізму. 
Проблеми управління і адміністративного захисту цих ін-
ститутів майже не досліджувалися. В поодиноких публі-
каціях поряд із професійним підходом до дослідження та 
викладення проблем правового  захисту  авторського пра-
ва і суміжних прав здебільшого йдеться про констатацію 
його слабкості та необхідність запозичення досвіду зару-
біжних країн.

Виклад основного матеріалу. Проблема  захисту  ав-
торського  права  і  суміжних  прав  є  частиною  загальної 
проблеми  дотримання  права,  стосовно  чого  класик  ні-
мецького права Рудольф фон Ієрінг у роботі «Боротьба за 
право»  обґрунтував  потребу  боротьби  за  конкретне  пра-
во з метою усунення його порушень і виходив із захисту 
приватних інтересів та морально-правових засад захисту 
майнових  прав  [1,  c.  20–29].  Пізніше  Н.І. Матузов  про-
вів розмежування охорони та захисту прав: охорона здій-
снюється постійно,  а  захист лише у випадку порушення 
відповідних суб’єктивних прав і охоронюваних інтересів 
[2, c. 130–131], де охорона є передумовою і має загальний 
характер, а захист і відповідальність за порушення прав є 
одиничним наслідком охорони відповідних прав [3, c. 24]. 
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О. Крупчан та В. Перепелюк, досліджуючи адміністра-
тивно-правовий  аспект  категорій  «правова  охорона»  та 
«правовий захист» права власності, зауважили, що заходи 
охорони  і  захисту  повинні  бути  зорієнтовані  на  потреби 
конкретної особи [4, c. 7], що є проявом людиноцентриз-
му. На  противагу  вирізненню цих  категорій  висловлено, 
що зазначені категорії мають вживатися в одному розумін-
ні, як синоніми [5, c. 1189], що, на наш погляд, суперечли-
во і позбавляє право можливості диференціації механізму 
охорони та захисту порушених прав, а фактично зводить 
їх до одного. Право наразі повинне мати більш тонкий ін-
струментарій, як охорони суб’єктивних прав, так і захис-
ту прав в разі їх порушення. Власне таку позицію провів  
І.Л.  Бородін  стосовно  теоретичного  вивчення  проблем 
адміністративно-правових способів захисту, в т. ч. майно-
вих прав людини і громадянина [6, c. 7].

Наразі  склались  діаметрально  протилежні  підходи 
щодо захисту авторського права  і  суміжних прав адміні-
стративним  правом.  Одні  вчені  зазначають,  що  об’єкти 
авторського права  і  суміжних прав  адміністративно-пра-
вовому захисту взагалі не підлягають, що, на наш погляд, 
не  відповідає  дійсності  [7].  Інші  вважають,  що  адміні-
стративно-правовий захист полягає у застосуванні до по-
рушника  авторських  прав  норм  адміністративного  зако-
нодавства, зокрема, Кодексу України про адміністративні 
правопорушення та Митного кодексу України [8].

Також  не  слід  забувати  про  реєстрацію  авторських 
прав,  депонування  (збереження)  твору  в  Українському 
агентстві авторських та суміжних прав з фіксацією даних 
про  автора,  дати  реєстрації  твору  і  його  назви,  з  метою 
забезпечення  правого  захисту  автора.  Це  визнаний  і  на-
дійний спосіб захисту авторських прав в Україні, який як 
частина реєстраційних процедур є, по суті, адміністратив-
но-правовим.  Тут  ми  солідаризуємося  з  О.В.  Кузьменко 
щодо  адміністративно-правової  природи  реєстраційних 
процедур [9, с. 85], у тому числі й щодо авторських і су-
міжних прав. Так, у 2013 р. було прийнято 5943 рішення 
про реєстрацію об’єктів авторського права, здійснено 5926 
державних реєстрацій авторського права на твір, що на 9% 
більше ніж у 2012 р. [10].

Аксіоматично, що  діяльність  органів  виконавчої  вла-
ди,  інших  уповноважених  суб’єктів  і  відносини, що  ви-
никають при цьому, мають велике значення для реалізації 
прав, зокрема, у сфері авторського права і суміжних прав. 
Тож адміністративне право, з одного боку, покликано за-
безпечувати ефективну діяльність державних органів, які 
здійснюють повноваження  держави  із  забезпечення пра-
вопорядку  у  сфері  авторського права  і  суміжних прав,  а 
також створювати умови для реалізації прав суб’єктів ав-
торського права та їх захисту від свавілля і протидії їх не-
законній діяльності.

Насамперед, на наш погляд, предмет адміністративно-
го права охоплює суспільні відносини, які виникають при 
здійсненні  авторських  і  суміжних  прав,  створення  нор-
мальних умов для розвитку творчої діяльності та викорис-
тання прав на  її  результати. Не  вдаючись у презентацію 
положень доктрини адміністративного права у цій части-
ні,  зауважимо, що йдеться про: 1) діяльність органів ви-
конавчої влади у сфері авторського права і суміжних прав; 
2) внутрішньо-організаційну діяльність інших державних 
органів, установ і організацій, які беруть участь у цій ді-
яльності; 3) здійснення іншими недержавними суб’єктами 
делегованих повноважень органів виконавчої влади у цій 
сфері; 4) здійсненням правосуддя у формі адміністратив-
ного судочинства у зазначеній категорії справ. 

Що стосується державного управління у цій сфері, то 
довгий  час  захист  прав  авторів  в  адміністративному по-
рядку забезпечувало Державне агентство України з автор-
ських і суміжних прав (далі – ДААСП), яке представляло 
інтереси  авторів  та  їх  правонаступників  в  Україні  та  за 
кордоном, за дорученням авторів укладало договори з ви-

давництвами, збирало з видовищних підприємств винаго-
роду за публічне виконання творів літератури і мистецтва 
на території України і за кордоном, від імені авторів та їх 
правонаступників брало участь у розгляді судових спорів. 

Указом Президента України «Про зміни в системі цен-
тральних  органів  виконавчої  влади  України»  від  13  бе-
резня 1999 p. Державне агентство України з авторських і 
суміжних прав було ліквідовано,  а на його базі  у Мініс-
терстві України у справах науки і технологій та Держав-
ному патентному відомстві України створено Державний 
комітет України  з питань науки  та  інтелектуальної  влас-
ності. Функції колишнього ДААСП України перебрав на 
себе цей Комітет, який у зміненому виді діє як Державна 
служба  інтелектуальної власності  (далі – ДСІВ). Лише у 
лютому 2015 р. до ДСІВ надійшло 368 заявок на реєстра-
цію авторського права, 20 заявок – на реєстрацію догово-
рів. Здійснено 458 реєстрацій авторського права на твір та 
прийнято 24 рішення про реєстрацію договорів, які стосу-
ються права автора на твір [11]. Тому таку діяльність ДСІВ 
потрібно розглядати як адміністративно-процесуальну.

Правова охорона авторського права і суміжних прав є 
багатоаспектним явищем, що включає в себе: нормативне 
визначення і закріплення основних положень авторського 
права та суміжних прав та розробку і впровадження осно-
вних  механізмів  їх  реалізації;  визначення  рівня  впливу 
міжнародного законодавства на регулювання авторського 
права  та  суміжних  прав,  приведення  національного  за-
конодавства у  відповідність  із міжнародним;  визначення 
засобів  і  порядку  захисту  авторських  та  суміжних  прав 
та нормативне закріплення механізмів їх реалізації; ство-
рення системи державних органів  та наділення  їх  спеці-
альною компетенцією у сфері реалізації та захисту автор-
ських та суміжних прав; визначення основних принципів 
регулювання та захисту авторських та суміжних прав і на-
прямків подальшого розвитку регулятивного та охоронно-
го законодавства тощо [12, с. 25]. 

Після  вирішення  питання  про  здатність  адміністра-
тивного права захистити авторські та суміжні права слід 
встановитись  у  семантиці  адміністративно-правового 
захисту:  а)  на  загальному  понятійному  рівні;  б)  прояву 
категорії  «захист»  у  законодавстві  та  правовій  доктрині; 
в)  у  адміністративному праві;  г)  у  праві  інтелектуальної 
власності. Щодо першого,  то у Вікіпедії  із  запропонова-
них там понять найбільше підходить: 1) дія за значенням 
захищати, захистити, захищатися, захиститися; 2) охоро-
на, підтримка, заступництво; сукупність правових, еконо-
мічних, організаційних та технічних заходів, що мають на 
меті запобігти порушенням прав будь-кого [13]; «1. Дія за 
значенням захищати» 2. Охорона заступництво, підтримка 
…» [14, с. 733].

Щодо прояву категорії «захист» у законодавстві та пра-
вовій доктрині, то Конституція України закріпила основу 
принципово  нового  погляду  на  суспільне  призначення 
адміністративного права, його якісно нову роль у регулю-
ванні відносин між державою і громадянами. В його цін-
нісній характеристиці акценти щоразу більше зміщуються 
до правоохоронних та правозахисних. За своїм глибинним 
призначенням, як влучно зазначав В.Б. Авер’янов, адміні-
стративне право має визначатися як «право забезпечення 
і  захисту прав людини»  [15, c. 10]. У такому сполученні 
термін «захист» тлумачиться у сенсі захищати чи охоро-
няти, заступництво і підтримка; діяльність у суді з відсто-
ювання інтересів сторони процесу [14, c. 733]. Власне, це 
допомогло нам визначитися в об’єкті захисту: саме автор-
ське право і суміжні права чи права на об’єкти авторського 
права і суміжних прав. 

Термін «правовий захист» в адміністративному праві 
здебільшого  зводиться  до  діяльності  компетентних  ор-
ганів  державної  влади,  органів  управління  і  місцевого 
самоуправління із створення та приведення у дію право-
вих механізмів, які забезпечують реалізацію прав, свобод 
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і  здійснення  обов’язків,  а  також  гарантій,  компенсацій  і 
пільг  згідно  особливості  об’єкту  чи  суб’єкта  захисту.  В 
джерелах,  якщо  абстрагуватися  від  терміну  «цивільних 
прав»,  захист витлумачено як «дії  уповноваженої особи, 
а  також  діяльність  юрисдикційних  органів  та  осіб,  які 
зобов’язані вжити заходів щодо поновлення порушеного, 
оспорюваного чи невизнаного права, а також охоронюва-
ного законом інтересу…» [16, с. 290–291]. 

Варто зазначити, що поняття «правовий захист» може 
вживатися  як  для  зазначення  цілісної  системи,  так  і  на-
явних  форм,  засобів  і  способів  правового  захисту.  Зде-
більшого  його  зміст  охоплює  правову  форму  діяльності 
уповноважених  органів  і  їх  посадових  осіб,  а  також  ре-
зультати такої діяльності: прийняті законодавцем правові 
норми,  які  містять  гарантії  правового  захисту  (абстрак-
тний правовий захист), безпосереднє застосування таких 
норм на практиці й прийняття по ним акту застосування 
права  (конкретний,  реальний  захист);  реалізація  такого 
акту  виконавчими органами  (стадія  оцінки  ефективності 
такого захисту). У системі вони і є змістом правового за-
хисту як правовою цінністю, яка гарантує права на захист. 
Його  напрямами  є  правотворча  і  правозастосовна  діяль-
ності.

Отже, можна зробити висновок, що адміністративно-
правовий захист охоплює: нормотворчу, правозастосовну 
та правоохоронну сфери. Зокрема, йдеться: про управлін-
ня у сфері нормотворчості та наукового її забезпечення і 
проведення  експертиз проектів нормативних  актів  та  за-
безпечення  нормотворчого  процесу;  визначення  кваліфі-
каційних  вимог  до  окремих  об’єктів  авторського  права; 
владно-розпорядчу діяльність державних органів у сфері 
здійснення їх повноважень із дотримання вимог чинного 
законодавства  щодо  регулювання  відносин  у  зв’язку  із 
створенням  та  використання  об’єктів  авторського  права 
і  суміжних прав,  дотримання прав  суб’єктів  авторського 
права  і  суміжних прав, попередження  та  виявлення пра-
вопорушень,  діяльності  самоврядних  об’єднань  творчих 
працівників  з  захисту  авторських  та  суміжних  прав;  за-
безпечення об’єктивного своєчасного та повного розгляду 
справ судами при притягненні порушників до адміністра-
тивної відповідальності. 

Щодо  адміністративно-правового  захисту  авторсько-
го права і суміжних прав, то слід зазначити, що коло його 
форм не обмежується лише правосуддям у справах адмі-
ністративної юрисдикції, що здійснюється адміністратив-
ними судами, але й існують позасудові форми правового 
захисту. Вказане  стосується реалізації права  суб’єкта  ін-
телектуальної власності звернутись зі скаргою до органу 
виконавчої  влади,  уповноваженого  здійснювати  правоза-
хисну діяльність, або до прокуратури. Таке право визначе-
не, зокрема, Законом України «Про звернення громадян» 
[17]. Відповідно до ст. 3 Закону України «Про звернення 
громадян», скарга – звернення з вимогою про поновлення 
прав і захист законних інтересів громадян, порушених ді-
ями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, орга-
нів місцевого самоврядування, підприємств, установ, ор-
ганізацій, об’єднань громадян, посадових осіб. Саме така 
сутність  скарги  визначає  її  віднесення  до  однієї  з  форм 
правового захисту.

Відповідно  до  ст.  52  Закону  України  «Про  авторське 
право і суміжні права» [18], суб’єкти авторського права за 
захистом свого порушеного права та інтересів також мають 
право звертатися в установленому порядку до суду та інших 
органів відповідно до їх компетенції. До органів державної 
влади,  що  здійснюють  захист  прав  інтелектуальної  влас-
ності,  зокрема,  авторського права  та  суміжних прав  в  ад-
міністративному порядку відносяться: Міністерство освіти 
і науки України; Міністерство юстиції України; Міністер-
ство внутрішніх справ України; Служба безпеки України; 
Державна митна служба України; Державна податкова ад-
міністрація України; Антимонопольний комітет України.

Ще одним не менш важливим питанням є дослідження 
відповідальності за порушення авторського права і суміж-
них прав. Адміністративна відповідальність за порушен-
ня  авторських  прав  передбачена  ст.  51-2  Кодексу  Укра-
їни про  адміністративні  порушення  від  7  грудня 1984 р.  
№ 8073-X (далі – КУпАП) [19], згідно з якою за незакон-
не використання об’єкта прав  інтелектуальної власності, 
привласнення авторства на такий об’єкт або інше умисне 
порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власнос-
ті, що охороняється законом, порушника можна притягати 
до штрафу від 10 до 200 неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян (від 170 до 3400 грн.) з конфіскацією неза-
конно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, 
які призначені для її виготовлення. Ст. 164-9 КУпАП [19] 
за  розповсюдження  примірників  аудіовізуальних  творів, 
фонограм,  відеограм,  комп’ютерних програм,  баз  даних, 
упаковки  яких  не  марковані  контрольними  марками  або 
марковані  контрольними  марками,  що  мають  серію  чи 
містять інформацію, які не відповідають носію цього при-
мірника,  або  номер,  який  не  відповідає  даним  Єдиного 
реєстру одержувачів контрольних марок, передбачено від-
повідальність у вигляді накладення штрафу від десяти до 
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з кон-
фіскацією цих комп’ютерних програм. 

Аналіз  чинного  законодавства  про  адміністративні 
правопорушення дозволяє прийти до висновку, що однією 
з ознак адміністративної відповідальності є, зокрема мета 
адміністративної відповідальності, яка полягає у вихован-
ні  людини  в  дусі  дотримання  законів,  поваги  до  правил 
співжиття та запобіганні здійснення нових проступків [20, 
с.  84].  Специфічний  порядок  накладення  адміністратив-
ного стягнення сприяє швидкому розгляду справ про ад-
міністративні правопорушення в порівнянні  зі  складною 
процедурою судового захисту в цивільному процесі.

Перевага адміністративних заходів боротьби з поруш-
никами авторського права і суміжних прав полягає в тому, 
що встановити особу порушника і притягнути його до від-
повідальності можна набагато швидше, ніж у цивільному 
або кримінальному судочинстві. Іноді тільки завдяки опе-
ративним діям правоохоронних  органів можна  отримати 
докази  незаконного  використання,  вийти  на  виробника 
контрафактної  продукції,  його  виробничу  базу  і  склади. 
Вважаємо, що законослухняні книговидавці, рекорд-ком-
панії і музичні видавництва, продюсерські центри та інші 
легальні користувачі  творів  і фонограм мають потужний 
адміністративно-правовий  важіль  впливу  на  недобросо-
вісних конкурентів – осіб, що незаконно використовують 
об’єкти інтелектуальної власності.

Висновки. Ефективність захисту прав у сфері інтелек-
туальної власності, зокрема, авторського права і суміжних 
прав,  залежить  від  досконалості  нормативно-правової 
бази,  сформованої  інфраструктури національної  системи 
правової  охорони  інтелектуальної  власності,  ефектив-
ності підготовки та підвищення кваліфікації фахівців. На 
сьогоднішній  день  перед  державною  системою  охорони 
авторського права  і  суміжних прав стоять спрямовані на 
подальше поширення міжнародних та європейських стан-
дартів  завдання оптимізації правової охорони та  захисту 
авторського права  і суміжних прав, що включає в себе в 
тому числі і адміністративно-правовий захист авторського 
права і суміжних прав. На нашу думку, під адміністратив-
но-правовим захистом авторського права і суміжних прав 
слід  розуміти  врегульовані  законом  суспільні  відносини 
щодо недоторканності об’єктів авторського права і суміж-
них прав, використання майнових прав творчої діяльності, 
протидії неправомірному використанню, що охороняють-
ся нормами адміністративного законодавства через право-
застосовну діяльність уповноважених державних органів 
(посадових осіб), що також спрямовані на попередження 
та  припинення  посягання  на  авторське  право  і  суміжні 
права.
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ОСОБЛиВОСТІ РОЗВиТКУ КОНЦЕПЦІЇ ОСОБиСТих  
НЕМАЙНОВих (МОРАЛьНих) ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛьНОЇ ВЛАСНОСТІ  

В КРАЇНАх ЗАГАЛьНОГО Й КОНТиНЕНТАЛьНОГО ПРАВА

fEaTurES Of dEVELOPMENT Of ThE CONCEPT Of PErSONaL (MOraL)  
INTELLECTuaL PrOPErTy rIghTS IN COMMON Law aNd CIVIL Law COuNTrIES

Радомська А.В.,
аспірант

Київського університету права
Національної академії наук України

У статті розглядаються відмінності в підходах до концепції правового регулювання особистих немайнових (моральних) прав інте-
лектуальної власності категорії творців (авторів і виконавців) у країнах загального права (США, Великобританії, Австралії, Канаді) та 
європейських країнах континентального права. Аналізуються чинники уніфікації положень законодавства країн цих правових систем і 
перешкоди на шляху до їх подальшої уніфікації.

Ключові слова: моральні права, загальне право, континентальне право, авторське право, права виконавців.

В статье рассматриваются различия в подходах к концепции правового регулирования личных неимущественных (моральных) прав 
интеллектуальной собственности категории творцов (авторов и исполнителей) в странах общего права (США, Великобритании, Австра-
лии, Канаде) и европейских странах континентального права. Анализируются причины унификации положений законодательства стран 
этих правовых систем и препятствия на пути к их дальнейшей унификации.

Ключевые слова: моральные права, общее право, континентальное право, авторское право, права исполнителей.

The article covers differences in the approaches to concept of legal regulation of personal (moral) intellectual property rights of artists 
(authors and performers) in common law countries (USA, Great Britain, Australia, Canada) and European civil law countries. It analyzes the 
factors of unification of these legal systems legislation and obstacles to the further unification.

Key words: moral rights, common law, civil law, copyright, rights of performers.
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Постановка проблеми. Змістом права інтелектуальної 
власності є майнові й особисті немайнові (моральні) пра-
ва на результати інтелектуальної діяльності. Актуальність 
дослідження останніх зумовлюється певними факторами:

– по-перше, зростаючою роллю інтелектуальної влас-
ності у світовій економіці. Сучасну епоху назвали «ерою 
права  інтелектуальної  власності». Права  інтелектуальної 
власності останнім часом стали одним із найважливіших 
об’єктів цивільного обороту. Найціннішим капіталом про-
відних компаній світу є права на об’єкти інтелектуальної 
власності, а товари й послуги, засновані на інтелектуаль-
ній власності, є найбільш конкурентоспроможними;

– по-друге, швидкими темпами проходить уніфікація 
правового  режиму  відносин  інтелектуальної  власності 
між країнами загального права (сommon law) і континен-
тального права (civil law). Найкраще це видно на прикла-
ді  правового  регулювання  особистих  немайнових  (мо-
ральних) прав інтелектуальної власності. Незважаючи на 
діаметрально протилежні підходи до характеру цих прав, 
США, Австралія  та Англія  змінюють курс на позитивне 
регулювання моральних прав творців у межах статутного 
права  інтелектуальної  власності.  Підписання  згаданими 
країнами  Пекінського  договору  про  аудіовізуальні  вико-
нання 2012 року свідчить про тенденцію до конвергенції з 
країнами континентального права.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Оскільки 
права інтелектуальної власності є капіталом, учені більше 
уваги  приділяють  проблемам  охорони  й  захисту  майно-
вих прав,  їх  використанню  та  відчуженню. Проте не  всі 
дослідники  займаються  винятково  питаннями  майнових 
прав інтелектуальної власності.

Зокрема, українські цивілісти І.Е. Берестова, В.В. Луць, 
О.О.  Підопригора,  Р.Б. Шишка  ґрунтовно  досліджували 
питання  охорони  особистих  немайнових  прав  творців.  
У  дисертаційних  дослідженнях  У.Б.  Андрусів,  Н.О.  Да-
видової,  Л.В.  Малюги,  Р.О.  Стефанчука,  З.В.  Ромов-
ської, О.О. Посикалюка, Г.В. Чурпіти, С.І. Чорнооченко,  
Л.В. Федюк,  Н.Є.  Яркіної  розкривалися  окремі  питання 
особистих  немайнових  прав  інтелектуальної  власності, 
які належать фізичним і юридичним особам. Поряд із кла-
сичним підходом до характеристики особистих немайно-
вих прав інтелектуальної власності нині формується нова 
концепція,  яка  відповідає  сучасним цивільним правовід-
носинам, які складаються під час реалізації таких прав.

Компаративістські  дослідження  інституту  особистих 
немайнових (моральних) прав інтелектуальної власності в 
країнах СНД проведено В.Л. Вольфсоном, Е.П. Гаврило-
вим, Б.В. Расуловим. Вагомий внесок у розробку цієї про-
блеми  також  зробили В.А. Дозорцев, Л.О. Красавчікова, 
М.М. Малеїна, О.П. Сергєєв.

У Великобританії, Австралії, США, Канаді та Ірландії 
з’являються  наукові  публікації  щодо  необхідності  зміни 
ставлення  урядів  цих  країн  до  регулювання  моральних 
прав інтелектуальної власності. Серед учених, які висту-
пають на  захист моральних прав перед гегемонією копі-
райту, слід назвати таких, як Е. Еденей, Е. Деміч, I. Гар-
дінг, E. Світленд, Г. Піссеч, Дж. Гінбург та інші. Їх позиція 
поки що не підтримується більшістю науковців і населен-
ням, проте поступово відображається в судовій практиці й 
національних законодавствах.

Метою статті є виявлення відмінностей у підходах до 
визначення особистих немайнових (моральних) прав інте-
лектуальної власності в країнах загального права (США, 
Англії, Австралії, Канаді) та континентального права (на-
самперед європейських країн),  які  склалися  історично,  а 
також дослідження останніх тенденцій щодо поступового 
усунення цих відмінностей.

Зв’язок із важливими практичними завданнями. Укра-
їна  повинна  «тримати  руку  на  пульсі»  міжнародних  на-
строїв  щодо  уніфікації  нормативного  врегулювання  від-
носин інтелектуальної власності. Підписавши в 2014 році 

Угоду про асоціацію з Європейським Союзом (далі – ЄС), 
Україна  погодилася  дотримуватись  європейських  стан-
дартів, у тому числі щодо охорони особистих немайнових 
(моральних) прав інтелектуальної власності. Наша держа-
ва є учасником усіх міжнародних угод, які регулюють це 
питання, а саме Бернської конвенції про охорону літера-
турних і художніх творів, Паризької конвенції про охорону 
промислової  власності, Всесвітньої  конвенції  про  автор-
ське право, Договору ВОІВ про виконання й фонограми 
1996 року, Пекінського договору про аудіовізуальні вико-
нання, який був підписаний, проте ще не набрав чинності.

Виклад основного матеріалу. Будучи  країною  кон-
тинентальної  системи  права,  Україна  традиційно  ста-
вить  правове  регулювання  особистих  немайнових  прав 
інтелектуальної  власності  на  чільне  місце.  Витоки  цієї 
традиції починаються із часів Великої французької рево-
люції 1789 року, коли під впливом філософсько-лібераль-
них поглядів європейців Ж.-Ж. Руссо, Вольтера, І. Канта,  
Й.Г. Фіхте  сформулювалося  особливе  ставлення  до  осо-
би автора – творця оригінального твору, що є вираженням 
його  особистості,  соціальної  й  інтелектуальної  цінності. 
У  науковій  літературі  французький  термін  «droit  moral» 
перекладають як «моральні права автора», проте точніше 
було б говорити про «особисті права», які показують осо-
бистий зв’язок творця з твором. Цінність твору пов’язана 
з  репутацією  його  автора,  і  навпаки,  досягнення  автора 
інші люди сприймають крізь призму його творів.

Прикладом  може  слугувати  заплутана  історія  амери-
канської художниці М. Кін, автора сотень портретів дітей 
із  великими  очима,  репутацію  й  досягнення  якої  вкрав 
її  чоловік  У.  Кін.  Він  порушив  моральне  право  дружи-
ни-художниці  на  авторство,  на  зв’язок  зі  своїми  творами 
й репутацію. Подавши в 1986 році позов до  суду, М. Кін 
довела факт  авторства  та  отримала  компенсацію  в  розмі-
рі 4 млн дол. Чотири роки потому, у 1990 році, Федераль-
ний апеляційний суд  скасував компенсацію, проте визнав 
факт нанесення моральної шкоди й наклепу з боку містера  
У. Кіна. М. Кін не стала продовжувати судитися за грошову 
компенсацію, сказавши: «Мені не потрібні гроші. Я лише 
прагнула, щоб усі знали, що картини були моїми» [1].

Моральні  права  творців  охороняються  на  міжнарод-
ному рівні Бернською конвенцією про охорону літератур-
них і художніх творів (ст. 6bis), яка є першим та основним 
міжнародним договором із цього питання. Протягом три-
валого часу положення про моральні права не імплемен-
тувалися в право інтелектуальної власності США, у яко-
му панувала концепція копірайту (права на виготовлення 
копій).  «Копірайт»  означає  сукупність  монопольних  ви-
няткових майнових авторських прав,  які набуваються на 
обмежений строк.

США. З 1979 року Каліфорнія та ще одинадцять штатів 
почали включати норми про окремі моральні права твор-
ців візуального мистецтва до свого законодавства. У 1988 
році США ратифікували Бернську конвенцію про охорону 
літературних і художніх творів. У 1990 році законом Visual 
Artists Rights Act у США вперше на федеральному рівні 
було закріплено моральні права авторів творів візуального 
мистецтва,  зокрема право на авторство й право на недо-
торканість твору від перекручень та інших змін, які шко-
дять репутації автора [2]. Творами візуального мистецтва 
є картини й скульптури, які існують у єдиному екземплярі 
або в кількості копій не більше 200 штук, а також фото-
графії, які зроблено винятково з метою представлення на 
виставці. Не  визнаються  творами  візуального мистецтва 
постери, книги, електронні зображення й службові твори. 
Моральні права письменників, хореографів та інших твор-
ців не мають у США правової охорони в межах копірайту.

Великобританія приєдналася до Бернської конвенції 
про охорону літературних  і художніх творів у 1911 році. 
Проте обов’язку врегулювати на законодавчому рівні мо-
ральні права авторів вона довго не дотримувалася. Лише в 
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1988 році було прийнято Закон про авторське право, про-
мислові зразки й патенти [3], яким охороняються чотири 
види моральних прав авторів, режисерів, виконавців. Ви-
дами цих прав є такі: 1) право авторства (право на атрибу-
цію); 2) право не бути  ідентифікованим як автор чужого 
твору (оманлива атрибуція); 3) право на цілісність твору; 
4) право на збереження приватності фотографій і фільмів, 
знятих  для  особистого  вжитку. Перші  два  види  прав  за-
безпечують ідентифікацію твору з його автором, а останні 
два захищають репутацію автора від негативних змін його 
твору,  наприклад,  від  перекручення,  спотворення,  ско-
рочення,  зроблених  із комерційною метою, що наносить 
шкоду честі й репутації автора.

Британські вчені критикують норми закону 1988 року 
за неповну імплементацію положень Бернської конвенції 
про  охорону  літературних  і  художніх  творів  та  вузький 
перелік  об’єктів,  на  які  поширюються  моральні  права  
[4, c. 479]. Наприклад, право на цілісність твору не поши-
рюється на комп’ютерні програми, службові твори, статті 
в  періодичних  виданнях  та  енциклопедіях.  У  законі  на-
ведено довгий список винятків та уточнень щодо виник-
нення й здійснення моральних прав. Строк дії моральних 
прав  закінчується  разом  зі  строком дії  копірайту,  а  саме 
через 70 років після останнього дня календарного року, у 
якому помер автор. Із цього правила є винятки. Право на 
протидію оманливій атрибуції закінчується через 20 років 
після смерті автора, коли копірайт ще є дійсним.

Австралія, як і інші країни загального права, тривалий 
час  уникала  правового  регулювання  моральних  прав  інте-
лектуальної власності, хоча й підписала Бернську конвенцію 
про охорону літературних і художніх творів. Проте Австралії 
в 2000 році довелося включити до федерального Закону про 
копірайт 1968 року [5] норми про охорону моральних прав 
авторів, а після підписання Договору ВОІВ про виконання й 
фонограми, Договору про вільну торгівлю із США та Дого-
вору про вільну торгівлю із Сінгапуром у Законі про копірайт 
1968 року з’явилися норми про охорону моральних прав ви-
конавців, хоча й у вужчому об’ємі, ніж в авторів.

Нині в Австралії діють норми про право авторства на 
твір,  яке  об’єднує  чотири  елементи:  1)  право  бути  відо-
мим публіці як автор; 2) право перешкоджати іншій особі 
називати себе автором (плагіат); 3) право не бути іденти-
фікованим  як  автор  чужого  твору  (оманлива  атрибуція);  
4) право на оприлюднення [6, с. 238].

Таким  чином,  Австралія  виконала  свої  зобов’язання 
щодо  імплементації  положень  Бернської  конвенції  про 
охорону літературних і художніх творів, а також визнала 
важливість позитивного регулювання моральних прав ін-
телектуальної власності в статутному праві.

У Канаді моральні права авторів і виконавців регулю-
ються Законом про копірайт 1985 року [7]. У 1985 році до 
цього  закону  було  імплементовано  положення  Бернської 
конвенції  про  охорону  літературних  і  художніх  творів 
щодо права авторства та права на цілісність твору. У 2012 
році отримали правову охорону моральні права виконав-
ців. Так, виконавцям надано право на цілісність виконання 
та право на атрибуцію. Унікальним є право протидіяти ви-
користанню твору або виконанню для створення асоціації 
з продуктом, послугою, заходом або інституцією, що на-
носить шкоду честі й репутації творця (ст. 28.2 Закону про 
копірайт Канади).

Моральні права авторів і виконавців у Канаді діють до 
закінчення строку дії копірайту. Цікавим є положення про 
можливість авторів і виконавців у письмовій формі відмо-
витися від своїх моральних прав на користь власника або 
ліцензіата копірайту. У такому випадку ці моральні права 
можуть  використовувати  інші  особи  з  дозволу  власника 
або ліцензіата копірайту (ст. ст. 14.1(4) та 17.1(4) Закону 
про копірайт Канади).

Після смерті автора або виконавця його моральні пра-
ва переходять до спадкоємців, прямо вказаних у заповіті, 

або, якщо такої вказівки немає, до особи, яка успадковує 
інше майно творця.

Як бачимо, у Канаді та інших країнах загального права 
моральні  права  інтелектуальної  власності  розглядаються 
окремо від права копірайту, від них можна відмовитися на 
користь іншої особи, а строк їх дії не є вічним.

У  країнах континентальної Європи моральні  права 
повною мірою закріплено в національному законодавстві, 
хоча вони й мають суттєві відмінності в різних державах. 
Окрім стандартних права авторства та права на цілісність 
твору, багато країн закріплюють за авторами право визна-
чати, коли саме та в який спосіб представити твір публіці. 
У Франції й Іспанії діє право на відзив твору з обігу, навіть 
якщо майнові права на нього було передано іншій особі. 
Більшість  європейських  країн  передбачають  невизначе-
ний строк дії моральних прав і забороняють їх відчужен-
ня. Термін «особисті немайнові права» використовується 
в законодавстві країн СНД та Німеччини, він є адаптова-
ним перекладом поняття «моральні права».

Проблема суттєвих відмінностей у правовому регулю-
ванні моральних прав країн ЄС постійно привертає увагу 
дослідників,  правовласників  та  урядовців.  Єврокомісією 
неодноразово  проводилися  дослідження  питання  уніфі-
кації  моральних  прав  інтелектуальної  власності.  Одним 
із  перших  таких  досліджень  є  звіт  «Зелена  Книга  про 
копірайт  і  суміжні  права  в  інформаційному  суспільстві» 
1995 року  [8]. Розвиток комп’ютерних програм  і  засобів 
комунікації зробив можливим швидке й просте внесення 
змін до оригінальних творів та виконання без дозволу їх 
творців. Такий технологічний прогрес є корисним для сус-
пільства, проте ризиковим для правовласників, зокрема й 
авторів і виконавців.

Директиви ЄС не регулюють питання моральних прав 
інтелектуальної власності. У п. 19 Директиви 2001/29/ЄС 
про гармонізацію окремих аспектів копірайту та суміжних 
прав в інформаційному суспільстві [9] зазначено, що пра-
вовласники країн-членів ЄС у питаннях охорони мораль-
них прав мають діяти відповідно до національного зако-
нодавства, Бернської конвенції про охорону літературних 
і художніх творів, Договору ВОІВ про авторське право та 
Договору ВОІВ про виконання й фонограми. Незважаючи 
на  існування наведених відмінностей у національних за-
конах, уніфікацію так і не було проведено. Автори й вико-
навці можуть отримувати вужчу охорону своїх моральних 
прав у Великобританії порівняно з тим рівнем, який вони 
можуть  отримати  у  своїй  країні. Адже,  як  було  зазначе-
но  вище,  у  Великобританії  моральне  право  виникає  не 
щодо всіх об’єктів авторського права. Положення Дирек-
тиви  2009/24/ЄС Європейського  парламенту  та  Ради  від 
23 квітня 2009 року про правову охорону комп’ютерних 
програм не було однаково  імплементовано країнами ЄС. 
У Великобританії автори комп’ютерних програм не мають 
моральних прав, у Федеративній Республіці Німеччина та 
Франції об’єм цих прав суттєво відрізняється.

Деякі  експерти  вважають,  що  уніфікація  моральних 
прав авторів і виконавців є ризикованою для ЄС, оскільки 
уряди країн дуже серйозно ставляться до посилення по-
зитивної охорони моральних прав. У результаті уніфікації 
цілком можливо, що країнам, у яких моральні права мають 
високий ступінь охорони, доведеться його знизити. Ще од-
ним проблемним питанням є моральні права на матеріали 
журналістів  і фотокореспондентів. У Великобританії мо-
ральні права не виникають на службові твори. Проте не-
має свідчень щодо великої кількості порушень у цій сфері. 
Загалом питання охорони моральних прав лежить більше 
в теоретичній площині, ніж у практичній. Охороняти мо-
ральні права творців – вияв демократичної волі. Із часом 
усе більше законодавців починають це розуміти.

Висновки. Відмінність  у  підходах  до  правового  ре-
гулювання моральних прав  інтелектуальної  власності  в 
країнах  загального  права  та  країнах  континентального 
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права  виникла  ще  у  XVIII  столітті  на  основі  філософ-
ських ідей письменників того часу. У США, Великобри-
танії, Австралії та Канаді моральні права авторів і вико-
навців традиційно відмежовуються від права на копірайт, 
що  зумовлюється  його  матеріалістичною  природою  та 
строковістю. У  більшості  європейських  країн  моральні 
права  сприймаються  як  вираження  особистого  зв’язку 
твору з його автором. Моральні права є соціально корис-
ним явищем.

Підписавши важливі міжнародні договори й конвенції, 
країни загального права не квапилися імплементувати до 

національного законодавства положення цих угод про мо-
ральні права творців. Під тиском економічних зобов’язань 
і вимог асоціацій правовласників наприкінці ХХ століття 
всі країни внесли до законів норми про охорону мораль-
них прав окремих груп авторів і виконавців. Закріпивши 
status  quo,  країни  не  ризикують  здійснювати  подальшу 
уніфікацію  вказаних  прав.  Однак  трапляються  й  окремі 
винятки.  Підписання  в  2012  році  Пекінського  договору 
про аудіовізуальні виконання свідчить про тенденцію до 
вибіркового «латання прогалин» у міжнародному регулю-
ванні моральних прав творців.
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КОНДиКЦІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ В ЦиВІЛьНОМУ ПРАВІ УКРАЇНи:  
ПРОБЛЕМи ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ThE uNJuST ENrIChMENT OBLIgaTIONS IN CIVIL Law Of uKraINE:  
PrOBLEMS Of LEgaL rEguLaTION

Рогатюк А.В.,
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Стаття присвячена вивченню та аналізу інституту кондикційних зобов`язань як способу захисту порушеного права особи та наявних 
прогалин в його нормативному регулюванні. Актуальність даного дослідження полягає в тому, що на даний період розвитку вітчизняної 
цивілістики існують значні прогалини у регулюванні відносин з безпідставного збагачення, а також у розумінні їх співвідношення з інши-
ми вимогами про захист цивільних прав людини та громадянина. Метою даної роботи є проведення системного науково-теоретичного 
аналізу основних понять у сфері кондикційних зобов΄язань, а також формування необхідних поправок та зауважень до цивільного за-
конодавтства України у даній сфері.

Ключові слова: кондикція, кондикційні зобов΄язання, безпідставне збагачення, реституція, віндикація.

Статья посвящена изучению и анализу института кондикционных обязательств как способа защиты нарушенного права личности и 
имеющихся проблем в его нормативном регулировании. Актуальность данного исследования заключается в том, что на данный период 
развития отечественной цивилистики существуют значительные пробелы в регулировании отношений из неосновательного обогаще-
ния, а также в понимании их соотношения с другими требованиями о защите гражданских прав человека и гражданина. Целью данной 
работы является проведение системного научно-теоретического анализа основных понятий в сфере кондикционных обязательств, а 
также формирование необходимых поправок и замечаний к гражданскому законодательству Украины в данной сфере.

Ключевые слова: кондикция, кондикционные обязательства, неосновательное обогащение, реституция, виндикация.

The article is devoted to the study and analysis of the Institute of condictional obligations as a way to protect the violated rights of the 
individual and the existing problems in its normative regulation. The relevance of this study lies in the fact that at this period of the domestic civil 
law development there are significant gaps in the regulation of relations of unjust enrichment, as well as to understanding of their relationship with 
other requirements on the protection of human and civil rights. The aim of this work is to carry out systematic research and theoretical analysis 
of the basic concepts in the field of condictional obligations as well as the formation of the necessary corrections and comments to the civil 
legislation of Ukraine in this field.

Key words: condiction, condictional obligations, unjust enrichment, restitution, vindication.
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Актуальність теми. Сучасні зміни у вітчизняному ци-
вільному законодавстві відображають загальну тенденцію 
посилення  захисту  прав  приватної  особи,  яка  має  місце 
в  останні  десятиліття.  Дослідження  відносин,  які  вини-
кають  внаслідок  набуття  або  збереження  майна  без  до-
статньої правової підстави, котрі нерідко розглядають як 
охоронні  зобов’язання,  коли  іншим  чином  відшкодувати 
шкоду  потерпілому  неможливо,  посідають  у  цьому  про-
цесі не останнє місце.

Актуальність цього дослідження перш за все пов`язана 
з важливістю інституту кондикційних зобов`язань як спо-
собу  захисту порушеного права  особи  та наявними про-
галинами в його нормативному регулюванні. 

Дана тема досить часто висвітлювалась у доктриналь-
них  дослідженнях  таких  вітчизняних  і  забіжних  вчених, 
як М.М. Агарков, С.С. Алексєєв, Ч.Н. Азімов, І.Є. Берес-
това, Д.В. Боброва, Ю.С. Гамбаров, А. Гордон, О.В. Дзера, 
В.М. Ігнатенко, Ю.Х. Калмиков, А.І. Косарєв, Н.С. Мале-
їн, В.П. Маслов, Г.К. Матвєєв, С.Н. Ландкоф, В.В. Луць, 
І.Б.  Новицький,  О.А.  Підопригора,  К.  Побєдоносцев,  
Н.В. Полєтаєв, Й.О. Покровський, В.А. Тархов, Ю.К. Тол-
стой, Є.О. Харитонов, В.М., О.А. Шамшов та ін.

Мета даної роботи – проведення системного науково-
теоретичного аналізу основних понять даної теми.

Означена  мета  обумовлює  вирішення  наступних  за-
вдань:

• ознайомитись з основними підходами до визначення 
суті поняття та основних ознак кондикційних зобов`язань;

•  провести  порівняльний  аналіз  різних  видів 
зобов`язань, що можуть на практиці можуть конкурувати 
з кондикційними зобов`язаннями;

• порівняти законодавче та доктринальне розуміння го-
ловних понять, що охоплює дана тема;

• проаналізувати законодавство України та визначити 
основні шляхи його вдосконалення, вияснити думки вче-
них з цього питання.

При  написанні  цієї  роботи  автор  використовував  на-
ступні методи:

• діалектики (аналіз сучасного стану законодавства);
•  логічний  (встановлення  логічних  зв’язків  між  еле-

ментами  кондикційних  зобов`язань,  формулювання  ви-
сновків з викладеного матеріалу);

•  формально-догматичний  (юридичне  висвітлення 
основних визначень, порівняння різних правничих підхо-
дів до понять даної теми);

• порівняльно-правовий (порівняння основних право-
вих понять та категорій, пов’язаних з даною темою);

•  системного  аналізу  (розгляд  кондикційних 
зобов`язань як цілісної системи);

•  структурно-функціональний  (вивчення  структурних 
елементів системи кондикційних зобов`язань як самостій-
них частин, визначення їх властивостей та значення);

•  тлумачно-правовий  (тлумачення  окремо  взятих  по-
нять,  розгляд  декількох  підходів  до  розуміння  одного  і 
того ж терміна).

Виклад основного матеріалу. Щоб зрозуміти сутність 
кондикційних зобов`язань, необхідно вивести їх загальні 
ознаки [3, c. 567–669]:

1) зобов’язання з безпідставного збагачення відносять-
ся  до  числа  охоронних  зобов’язань,  оскільки  покликані 
відновити порушене в тому чи іншому ланці розподіл ма-
теріальних благ;

2) зобов’язання з безпідставного збагачення замика-
ють  систему  окремих  видів  зобов’язань.  Пояснюється 
це, принаймні, двома обставинами. По-перше, зазначені 
зобов’язання можуть  виникати  з  самих різних юридич-
них фактів, що породжують цивільно-правові наслідки. 
По-друге, займаючи в системі зобов’язань цілком само-
стійне місце, вони нерідко супроводжують зобов’язання, 
що виникають з  інших підстав  і мають  іншу юридичну 
природу,  виступаючи  по  відношенню  до  них  в  якості 

«зобов’язань-супутників»  (ч.  3  ст.  1212 Цивільного  ко-
дексу України);

3) дія зобов’язань з безпідставного збагачення поши-
рюється головним чином на грошові зобов’язання. Адже 
обов`язкова  ознака  речей,  що  можуть  витребуватись  за 
кондикційним позовом – вони мають бути родовими і при 
переході із одного в інший господарський обіг мають змі-
шатись з майном набувача, а інакше мова може йти лише 
про  віндикаційний  позов  (витребування  майна  з  чужого 
незаконного володіння);

4)  майновий  характер  зобов`язань,  адже  їх  основа  – 
відносини по переміщенню матеріальних благ;

5) ці правовідносини виникають між боржником та кре-
дитором  (потерпілим  та набувачем),  направлені  на перемі-
щення матеріальних благ із одної в іншу господарську сферу;

6) кондикційні зобов`язання мають не договірний ха-
рактер,  а  отже,  можуть  виникати  з  самих  різноманітних 
юридичних фактів, окрім договору.

З  урахуванням  всього  вищесказаного,  визначення 
зобов’язань  з  безпідставного  збагачення  буде  таким:  в 
силу  зобов’язань  з  безпідставного  збагачення  одна  сто-
рона  –  боржник,  у  господарській  сфері  якого  відбулося 
придбання  або  збереження майна без  правової  підстави, 
зобов’язана передати це майно особі, за рахунок якої без-
підставне збагачення мало місце, а у випадках, передбаче-
них законом, іншій уповноваженій особі, а інша сторона – 
кредитор має право вимагати передачі їй вказаного майна. 

Дане визначення є доктринальним, і відрізняється від 
легального, що міститься  в  ч.  1  ст.  1212 Цивільного  ко-
дексу  України:  «Особа,  яка  набула  майно  або  зберігала 
його в себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без до-
статньої  правової  підстави  (безпідставно  набуте  майно), 
зобов`язана повернути потерпілому це майно» [2, с. 248].

До  елементів  цивільного  правовідношення,  в  тому 
числі  і  зобов’язального,  прийнято  відносити  його 
суб’єкти,  предмет  (об’єкт)  і  юридичний  зміст,  тобто 
права  і  обов’язки його учасників.  За цим планом можна 
охарактеризувати  і  особливості  елементів  кондикційних 
зобов`язань.

1.  Суб’єкти  зобов’язань  з  безпідставного  збагачен-
ня.  Якщо  виходити  з  легального  визначення  зазначених 
зобов’язань,  даного  в  ч.  1  ст.  1212  Цивільного  кодексу 
України,  то  виявлення  їх  суб’єктного  складу  особли-
вих  труднощів  не  викликає.  В  якості  боржника  в  цих 
зобов’язаннях виступає особа, в господарській сфері яко-
го  без  правової  підстави  утворилася  майнова  вигода,  в 
якості кредитора – особа, за рахунок якої це сталося і яке 
в результаті виявилося в збитку [4,c. 119].

2. Предмет (об’єкт) зобов’язань з безпідставного зба-
гачення.  Поведінка  учасників  розглянутих  зобов’язань 
фокусується на безпідставно придбаному або збережено-
му майні  зі  всіма  змінами,  які  воно  зазнало чи може  за-
знати.  Саме  це  майно  і  складає  предмет  кондикційного 
зобов’язання. 

 3. Зміст зобов’язань з безпідставного збагачення. Як 
уже  зазначалося, юридичний  зміст  зобов’язань  з  безпід-
ставного  збагачення  як  одного  з  видів  цивільних  право-
відносин складають суб’єктивні права та обов’язки його 
учасників. Суб’єктивне право кредитора в кондикційному 
зобов’язанні  – це юридично  забезпечена можливість  ви-
магати повернення безпідставного збагачення з усіма до-
ходами за вирахуванням витрат на його утримання. Відпо-
відно, юридичний  обов’язок  боржника  в  кондикційному 
зобов’язанні  –  це  міра  належної  поведінки  зобов`язаної 
особи, яка виражається в поверненні уповноваженій особі 
безпідставного збагачення з усіма доходами за вирахуван-
ням витрат на його утримання. На перше місце ставиться 
обов’язок в натурі повернути потерпілому майно, що ста-
новить безпідставне збагачення набувача. [5, c. 236]

Необхідно  зазначити,  що  під  час  здійснення  даного 
дослідження  автором  проведено  системний  науково-тео-
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ретичний аналізу основних понять даної  теми,  виявлено 
деякі прогалини та недоліки законодавства та запропоно-
вано власні шляхи вирішення проблем.

Перш  за  все,  на  нашу  думку,  доцільно  змінити  на-
зву  глави  83 Цивільного  кодексу України  «Набуття,  збе-
реження  майна  без  достатньої  правової  підстави»  на 
«Зобов`язання,  що  виникають  внаслідок  безпідставного 
збагачення за рахунок іншої особи».

По-друге,  ч.  2  ст.  1214  Цивільного  кодексу  України  
«У разі безпідставного одержання чи збереження грошей 
нараховуються проценти за користування ними», що від-
силає до ст. 536 Цивільного кодексу України, доповнити 
положеннями про розмір відсотків та порядок їх стягнен-
ня  відповідно  до  норм  цивільного  законодавства  Росій-
ської Федерації  з  даних  питань,  а  саме  розмір  відсотків 
визначити згідно з існуючою в відповідній місцевості об-
ліковою ставкою банківського відсотка на день виконання 
грошового зобов’язання, а при стягненні боргу в судовому 
порядку – на день пред’явлення позову або на день вине-
сення рішення. Відсотки стягувати до дня сплати кредито-
рові суми грошового зобов’язання. Якщо заподіяні креди-
торові  збитки  повністю  не  покриваються  відсотками,  то 
затвердити  право  кредитора  вимагати  від  боржника  від-
шкодування збитків у частині, що перевищує відсотки [2]. 

Також варто звернути увагу на розмежування кондик-
ційних та інших видів зобов`язань, а можливо, навіть нор-
мативно закріпити у главі 83 Цивільного кодексу України 
деякі аспекти даного питання.

Але необхідно сказати, що ще значна кількість питань 
у  цій  галузі  залишається  недослідженою взагалі  або  до-
слідженою недостатньо.

Для розкриття даного розділу спочатку необхідно ви-
значити, що є в даному випадку конкуренцією зобов`язань. 
Особисто ми погоджуємось з І.Е. Берестовою, яка в своїй 
дисертації  на  тему:  «Зобов`язання  з  набуття,  збережен-
ня майна без достатньої правової підстави» при розгляді 
даного питання визначає конкуренцію позовів  як прина-
лежність кредитору декількох теоретично рівних один од-
ному, альтернативних та направлених на захист одного  і 
того ж права або інтересу вимог до боржника; право або 
інтерес  при  цьому  забезпечується  за  вибором  кредитора 
будь-яким одним із найбільш зручних з практичних мірку-
вань способів [7, с.116].

Перш  за  все  варто  звернути  увагу  на  конкуренцію 
кондикційних  зобов`язань  та деліктних  зобов`язань. Для 
виникнення зобов’язань із завдання шкоди необхідна на-
явність вини правопорушника на відміну від зобов’язань з 
набуття, збереження майна без достатньої правової підста-
ви, в яких вина не має значення, оскільки важливий самий 
факт неправомірного набуття (збереження) майна однією 
особою за рахунок іншої. Для виникнення зобов’язань із 
завдання шкоди необхідною умовою є поєднання винної 
поведінки відповідача і наявності особи, яка буде визнана 
та буде  захищатися в якості потерпілої. Для виникнення 
зобов’язань  з  набуття,  збереження  майна  без  достатньої 
правової  підстави  необхідна  відсутність  у  діях  набувача 
умислу і присутній потерпілий, встановлений законом [8].

Зобов’язання із завдання шкоди забезпечує поновлен-
ня майнової  сфери потерпілого в  тому стані,  в  якому ця 
сфера  знаходилася  до  правопорушення,  за  принципом 
повного відшкодування. Указується, що в цьому випадку 
повернення  майнового  надання  дорівнює  обсягу шкоди. 
При  набутті,  збереженні  майна  без  достатньої  правової 
підстави відсутня невідповідність майнової вигоди набу-
вача втратам потерпілого: останньому шкода відшкодову-
ється тільки в тому розмірі, в якому боржник збагатився  
[2, c. 201].

Відшкодування  завданої шкоди  є  мірою  відповідаль-
ності, а обов’язок набувача повернути безпідставно набу-
те (збережене) майно потерпілому не відноситься до мір 
відповідальності,  оскільки  боржник  при  цьому  не  несе 

ніяких  майнових  втрат —  він  зобов’язується  повернути 
тільки майно,  яке  безпідставно  набув  у  потерпілого,  а  у 
випадках, якщо майно може приносити доходи, – і всі до-
ходи, тому що вони також належать до майнової сфери по-
терпілого. 

Дуже важливим є те, що, не дивлячись на зручність по-
терпілим застосування деліктного позову для задоволення 
своїх вимог, перевага повинна надаватися позову із набут-
тя, збереження майна без достатньої правової підстави у 
тих випадках, коли мова йде про «упущену вигоду». Де-
ліктний позов у таких справах не може задовольнити усі 
майнові вимоги потерпілого.

Якщо  ж  порівнювати  зобов`язання  з  безпідстав-
ного  збагачення  та  договірні  зобов`язання,  а  також 
зобов`язання, що виникають  із  вчинення дій в  інтересах 
іншої особи, то перш за все необхідно зазначити, що мета 
вимоги про повернення виконаного за договором полягає 
в  тому,  щоб  домогтися  повернення  виконаного  або  від-
шкодування майнових  втрат  кредитору,  на  підставі  яких 
утворилася майнова вигода у боржника при відсутності на 
той час правової підстави. При настанні об’єктивних об-
ставин, що припиняють договірне правовідношення,  ви-
мога про виконання зустрічного договірного зобов’язання 
трансформується у вимогу про повернення безпідставно 
набутого (збереженого) [3, c. 657].

Вимога  про  повернення  помилково  виконаного  хоч  і 
знаходиться  у  зв’язку  з  договірним  правовідношенням, 
однак не залежить від нього і не здійснює впливу на його 
рух,  тоді  як  вимога про повернення  виконаного  за  дого-
вором у зв’язку з відсутністю (відпадінням) правової під-
стави  виконання  свідчить  про  припинення  початкового 
договірного правовідношення і виникнення зобов’язання 
з набуття, збереження майна без достатньої правової під-
стави. Інститут набуття, збереження майна без достатньої 
правової  підстави  представляє  собою  граничний  інсти-
тут, спрямований на вирішення конфліктів між особами, 
які раніш не перебували у правовідносинах або які були 
суб’єктами недійсних договорів. 

Розмежування зобов’язань з набуття, збереження май-
на без достатньої правової підстави та зобов’язань, що ви-
никають із вчинення дій в майнових інтересах іншої особи 
без її доручення, необхідно проводити за критерієм вольо-
вої направленості дій особи щодо розпорядження майном, 
яке їй належить. Якщо перехід майна від однієї особи до 
іншої  відбувається  в  результаті  дій  самого  потерпілого, 
якій не мав наміру надати майнову вигоду іншій особі, то 
такий перехід слід розглядати як безпідставне набуття або 
збереження майна [6, c. 180–181].

Особливу  увагу  варто  приділити  розмежуванню  кон-
дикційних  зобов`язань  з  віндикаційними  вимогами. 
Віндикаційні  позови  представляють  собою  речово-пра-
вові  засоби  захисту  права  власності. На  відміну  від  них 
зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої 
правової  підстави  є  зобов’язально-правовими  засобами 
захисту, тобто коли власник речі  і фактичний володілець 
нею знаходяться у договірних або недоговірних відноси-
нах. 

Головний  критерій,  яким  належить  керуватися  при 
розмежуванні  зобов’язань  із  набуття,  збереження  май-
на  без  достатньої  підстави  із  віндикаційними  вимогами 
–  природні  властивості  майна  і  визначена  форма  вико-
ристання  цих  властивостей  в  певних  умовах  цивільного 
обігу. За цією ознакою майно поділяється на майно, визна-
чене  індивідуальними  та  визначене  родовими  ознаками  
[7, c. 158].

Розмежування  між  зобов’язаннями  з  набуття,  збере-
ження  майна  без  достатньої  правової  підстави  і  вінди-
каційними  позовами,  які  пред’являються  до  недобро-
совісних  володільців,  необхідно  проводити  також  за 
суб’єктивними  умовами  їх  виникнення.  Зобов’язання  із 
повернення безпідставно набутого виникають тільки тоді, 



124

№ 2 2015
♦

коли  надходження  майна  у  сферу  набувача  відбувається 
при  відсутності  умислу  в  діях  набувача,  наявність  вини 
у  формі  простої  необережності  не  заперечує  настанню 
вказаних  зобов’язань,  тобто  зобов’язання  з набуття,  збе-
реження майна без достатньої правової підстави передба-
чають щонайменше початкову добросовісність набувача. 
Навпаки,  фактичний  володілець  майна,  яке  віндикуєть-
ся,  може  отримати  у  своє  незаконне  володіння  майно  у 
результаті як добросовісних, так  і недобросовісних дій з 
його боку [8].

В окремих випадках ознакою, яка розмежовує ці позо-
ви, є наявність або відсутність майнової вигоди на стороні 
відповідача. Віндикаційний позов пред’являється не тіль-
ки тоді, коли відповідач безоплатно отримує спірне майно, 
але і при відплатному його набутті. Тому на стороні відпо-
відача майнової вигоди може і не бути. Для виникнення ж 
зобов’язання із набуття, збереження майна без достатньої 
правової підстави ця ознака є необхідною. 

Зобов’язання із набуття, збереження майна без достат-
ньої  правової  підстави  також  слід  відрізняти  від  вінди-
каційних позовів  і формою відшкодування, яка допускає 
компенсацію майнових втрат шляхом передачі правомоч-
ній особі речей, однорідних до втрачених або шляхом пе-
редачі їх грошового еквіваленту.

Висновки. Отже,  узагальнюючи  все  вище  сказане, 
варто сказати, що розмежування різних видів зобов`язань 
є надважливим питанням з боку застосування відповідних 
норм на практиці.

Дослідження  ефективності  правового  регулювання 
відносин,  які  виникають  у  зв’язку  з  безпідставним  на-
буттям  або  збереженням  майна,  а  також  встановлення 
напрямку їх подальшого вдосконалення, є актуальними з 
теоретичної та практичної точок зору.

Під час здійснення даного дослідження було проведе-
но системний науково-теоретичний аналізу основних по-
нять даної теми, були виявлені деякі прогалини та недолі-
ки законодавства, запропоновані власні шляхи вирішення 
проблем.

Перш за все, на нашу думку, доцільно  змінити назву 
гл. 83 Цивільного кодексу України «Набуття, збереження 
майна без достатньої правової підстави» на «Зобов`язання, 
що виникають внаслідок безпідставного збагачення за ра-
хунок іншої особи».

По-друге,  ч.  2  ст.  1214  Цивільного  кодексу  України 
«У разі безпідставного одержання чи збереження грошей 
нараховуються проценти за користування ними», що від-
силає до ст. 536 Цивільного кодексу України, доповнити 
положеннями про розмір відсотків та порядок їх стягнен-
ня відповідно до норм цивільного законодавства України 
з  даних  питань,  а  саме  розмір  відсотків  визначити  згід-
но  з  існуючою у  відповідній місцевості  обліковою  став-
кою банківського відсотка на день виконання грошового 
зобов’язання,  а при стягненні боргу в  судовому порядку 
– на день пред’явлення позову або на день винесення рі-
шення.  Відсотки  стягувати  до  дня  сплати  кредиторові 
суми  грошового  зобов’язання.  Якщо  заподіяні  кредито-
рові збитки повністю не покриваються відсотками, то за-
твердити право кредитора вимагати від боржника відшко-
дування збитків у частині, що перевищує відсотки. 

Також варто звернути увагу на розмежування кондик-
ційних та інших видів зобов`язань, а можливо, навіть нор-
мативно  закріпити  у  гл.  83  Цивільного  кодексу  України 
деякі аспекти даного питання.

Але необхідно сказати, що ще значна кількість питань 
у  цій  галузі  залишається  недослідженою взагалі  або  до-
слідженою недостатньо.
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У статті досліджуються наявні проблеми реалізації права спільної часткової власності на квартиру. Автором проводиться аналіз су-
дової практики в справах цієї категорії, унаслідок чого робиться висновок про відсутність єдиного підходу в застосуванні норм цивільного 
законодавства України.

Ключові слова: право власності, право спільної часткової власності, квартира.

В статье исследуются существующие проблемы реализации права общей долевой собственности на квартиру. Автором проводится 
анализ судебной практики по делам данной категории, в результате чего делается вывод об отсутствии единого подхода в применении 
норм цивильного законодательства Украины.

Ключевые слова: право собственности, право общей долевой собственности, квартира.

The article examines the existing problems of the right of common shared ownership of the apartment. The author analyzes the judicial 
practice in cases of this category, which resulted in the conclusion about the absence of a common approach to the application of the norms of 
civilized legislation of Ukrainian.

Key words: right of common ownership, total property law, apartment.

Постановка проблеми.  Інститут  права  власності  на 
нерухоме майно посідає важливе місце в системі цивіль-
ного права України. Водночас наявність значної кількості 
законодавчих  суперечностей  і  проблемних  ситуацій,  які 
виникають у зв’язку з набуттям права власності, його ре-
алізацією та припиненням, викликає науковий інтерес до 
цієї сфери відносин.

Право кожної фізичної або юридичної особи безпере-
шкодно користуватися своїм майном, не допускаючи по-
збавлення особи її майна, крім як в  інтересах суспільної 
необхідності та на умовах, передбачених законом і загаль-
ними принципами міжнародного права, право держави на 
здійснення контролю за використанням власності з ураху-
ванням загальних інтересів або для забезпечення стягнен-
ня податків, інших зборів чи штрафів задеклароване Кон-
венцію про захист прав людини й основоположних свобод 
1950 р., ратифікованою Законом України від 17.07.1997 р.

Водночас ст. 41 Конституції України гарантується, що 
кожен має  право  володіти,  користуватися  й  розпоряджа-
тися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, 
творчої діяльності. Право приватної власності набуваєть-
ся  в  порядку,  визначеному  законом. Ніхто  не може  бути 
протиправно позбавлений права власності. Право приват-
ної  власності  є  непорушним.  Саме  неприпустимість  по-
збавлення  права  власності,  крім  випадків,  встановлених 
Конституцією України  й  законом,  є  однією  із  загальних 
засад цивільного законодавства [1].

Стан дослідження проблеми. Науковою  базою  про-
веденого  дослідження  стали  праці  українських  і  ро-
сійських  учених  у  галузі  цивільного  права  М.В.  Анто-
кольської,  А.В.  Венедиктова,  Д.М.  Генкіна,  К.П.  Граве,  
О.В. Дзери, Н.Д. Єгорова, I.В. Жилінкової, М.В. Зимельової,  
О.С. Iоффе, Н.Ю. Ліннікової, Р.П. Мананкової, М.Г. Мар-
кової,  В.Ф.  Маслова,  Є.А.  Суханова,  Ш.Т.  Тайганазаро-
ва,  Р.О.  Халфінової,  Є.О.  Харитонова,  Ю.С.  Червоного,  
Ш.Д. Чикнашвілі, В.П. Шкредова та інших.

Метою статті є дослідження проблемних питань, які 
виникають у цивільній судовій практиці під час вирішен-
ня спорів, пов’язаних із поділом нерухомого майна, яким 
особи володіють на праві спільної часткової власності.

Виклад основного матеріалу.  Справи  за  позовами 
про  поділ  спільного майна  є  одними  з  найпоширеніших 
у  судовій  практиці.  Однак  через  законодавчі  прогалини 
під час вирішення цієї категорії спорів виникають значні 
труднощі. Так, відповідно до ст. 328 Цивільного кодексу 
України (далі – ЦКУ) право власності набувається на під-
ставах, що не заборонені законом, зокрема, з правочинів. 
Право  власності  вважається  набутим  правомірно,  якщо 
інше прямо не постає із закону або незаконність набуття 
права власності не встановлено судом.

Спільною  частковою  власністю  є  власність  двох  або 
більше  осіб  із  визначенням  часток  кожної  з  них  у  праві 
власності. Частки в праві спільної часткової власності вва-
жаються рівними, якщо інше не встановлено за домовле-
ністю співвласників або законом [1].

Підстави  виникнення  права  спільної  часткової  влас-
ності можуть бути такими:

– придбання у власність майна двома чи більше осо-
бами за цивільно-правовими угодами;

– договір про спільну діяльність;
– домовленість подружжя шляхом укладення шлюбно-

го договору вважати майно, набуте  за час шлюбу,  спіль-
ною частковою власністю;

– прийняття спадщини кількома спадкоємцями;
–  передача  займаних  квартир  (будинків),  житлових 

приміщень у гуртожитках у порядку приватизації в спіль-
ну  часткову  власність  за  письмовою  згодою  всіх  повно-
літніх членів сім’ї, які постійно мешкають у цій квартирі 
(будинку), житлових приміщеннях у гуртожитках [2].

Учасники спільної часткової власності мають право на 
частку  в  праві  власності  на майно  (ч.  1  ст.  356 ЦКУ),  а 
не на конкретно визначену частку в майні. Спільна част-
кова  власність  характеризується  множинністю  суб’єктів 
і  єдністю об’єкта. Відповідно до цієї  концепції  кожному 
зі співвласників спільної часткової власності не може на-
лежати  частка  самого майна. Ці  частки  є  ідеальними  та 
визначаються  відповідними  відсотками  або  в  дробовому 
вираженні.

Відповідно  до  ст.  358 ЦКУ  право  спільної  часткової 
власності здійснюється співвласниками за їхньою згодою. 
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Співвласники можуть домовитися про порядок володіння 
й користування майном, що є їхньою спільною частковою 
власністю.

Кожен  зі  співвласників  має  право  на  надання  йому  у 
володіння й  користування  тієї  частини  спільного майна  в 
натурі, яка відповідає його частці в праві спільної часткової 
власності. У разі неможливості цього він має право вима-
гати від інших співвласників, які володіють і користуються 
спільним майном, відповідної матеріальної компенсації.

Якщо договір між співвласниками про порядок воло-
діння й користування спільним майном відповідно до їх-
ніх часток у праві спільної часткової власності є посвідче-
ним нотаріально, він є обов’язковим також для особи, яка 
придбає згодом частку в праві спільної часткової власнос-
ті на це майно.

З огляду на аналіз вищезазначеної правової норми слід 
дійти висновку, що ця норма регулює саме порядок здій-
снення права часткової власності, тобто порядок користу-
вання спільною частковою власністю без її поділу в нату-
рі, наслідком якого є припинення права спільної часткової 
власності. Зокрема, під час встановлення порядку корис-
тування  будинком  кожному  зі  співвласників  передається 
в користування конкретна частина будинку з урахуванням 
його частки  в праві  спільної  власності  на  будинок. Вод-
ночас виділені  в користування приміщення можуть бути 
неізольованими,  не  завжди  точно  відповідати  належним 
співвласникам  часткам,  оскільки  встановлення  порядку 
користування майном не припиняє право спільної частко-
вої власності на це майно.

Таким  чином,  установлення  співвласниками  порядку 
користування будинком із виділенням конкретних примі-
щень у натурі не припиняє право спільної часткової влас-
ності, оскільки такі частини не перетворюються на об’єкт 
самостійної власності кожного з них.

Отже, домовленість  співвласників про порядок воло-
діння й користування майном, що є їхньою спільною част-
ковою  власністю,  оформлена  нотаріально  посвідченим 
договором,  є  обов’язковою  для  майбутніх  співвласників 
під час здійснення ними правомочностей володіння й ко-
ристування спільним майном [3].

Що  стосується  правомочностей  співвласника  щодо 
розпорядження спільним майном, то вони закріплюються 
в ст. ст. 364, 367 ЦКУ. Так, відповідно до ч. 1 ст. 364 ЦКУ 
співвласник має право на виділ у натурі частки з майна, 
що є в спільній частковій власності. Якщо виділ у нату-
рі частки зі спільного майна не допускається згідно із за-
коном або є неможливим (ч. 2 ст. 183 ЦКУ), співвласник, 
який бажає виділу, має право на отримання від інших спів-
власників  грошової  або  іншої  матеріальної  компенсації 
вартості його частки.

Компенсація співвласникові може надаватися лише за 
його  згодою. Право на частку в праві  спільної часткової 
власності в співвласника, який отримав таку компенсацію, 
припиняється з дня її отримання.

Слід  зазначити, що  дослідження  судової  практики  із 
цієї  категорії  свідчить,  що  суди  на  практиці  по-різному 
трактують і, відповідно, застосовують приписи закону, зо-
крема, у частині щодо сплати грошової компенсації лише 
за  згодою  співвласника. Наприклад,  у  листопаді  2008  р. 
ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2 про 
припинення права на частку в майні, що належить їм на 
праві  спільної  часткової  власності,  зі  сплатою  грошової 
компенсації.

Позивач  зазначив,  що  їм  із  відповідачкою  на  праві 
спільної часткової власності належить трикімнатна квар-
тира в м. Путивлі, зокрема, його частка становить 73/100, 
а  частка  відповідачки  –  27/100.  Також  на  праві  спільної 
сумісної  власності  їм  належить  гараж  у  Путивльському 
гаражно-будівельному кооперативі.

Пославшись на те, що частка відповідачки в квартирі є 
незначною та не може бути виділена в натурі, спільне ко-

ристування квартирою й гаражем не можливе через непри-
язні стосунки між ними після розірвання шлюбу, а також з 
огляду на те, що таке припинення права не завдасть істотної 
шкоди інтересам відповідачки та членам її сім’ї, оскільки 
після розірвання шлюбу вона вибула на постійне проживан-
ня до Російської Федерації, громадянство якої набула, по-
зивач просив припинити право власності відповідачки на її 
частку квартири й 1/2 частки гаража та стягнути з нього на 
її користь відповідну грошову компенсацію. Путивльський 
районний суд Сумської області рішенням від 26.10.2009 р. 
первісний позов задовольнив повністю та припинив право 
власності на майно ОСОБА_2, призначивши сплату грошо-
вої компенсації ОСОБА_2 без її згоди.

Після поданої ОСОБА_2 апеляції на рішення суду пер-
шої  інстанції щодо позбавлення  її  права  власності  спра-
ву розглядала колегія суддів Судової палати у цивільних 
справах Верховного Суду України,  яка дійшла висновку, 
що суд першої інстанції, ухвалюючи рішення про припи-
нення права ОСОБА_2 на частку в майні, яке належить їй 
на праві спільної часткової власності, зі стягненням на її 
користь з ОСОБА_1 відповідної грошової компенсації, ви-
ходив із того, що частка ОСОБА_2 є незначною й не може 
бути виділена в натурі, квартира є неподільною, спільне 
користування нею через неприязні стосунки між сторона-
ми не можливе, до того ж таке припинення не завдасть іс-
тотної шкоди ОСОБА_2 та членам її сім’ї [4].

Такий висновок ґрунтувався на положеннях ч. 1 ст. 365 
ЦКУ, що право особи на частку в спільному майні може 
бути припинене  за рішенням суду на підставі позову  ін-
ших співвласників за таких умов:

– частка є незначною та не може бути виділена в натурі;
– річ є неподільною;
– спільне володіння й користування майном є немож-

ливим;
–  таке припинення не  завдасть  істотної шкоди  інтер-

есам співвласника та членам його сім’ї [1].
Як  зазначено  в  наведеній  вище  ухвалі  суддів  Судової 

палати у цивільних справах Верховного Суду України для 
припинення права співвласника на частку в майні, що нале-
жить йому на праві спільної часткової власності, достатньо 
однієї із чотирьох передбачених у ч. 1 ст. 365 ЦКУ підстав. 
Таке рішення ґрунтувалося на положеннях Постанови Пле-
нуму Верховного Суду України «Про практику застосуван-
ня судами законодавства, що регулює право приватної влас-
ності громадян на жилий будинок» від 04.10.1991 р. № 7, у 
якій зазначено, що за неможливості виділу частки будинку 
в натурі або встановлення порядку користування ним влас-
нику, що виділяється, за його згодою присуджується грошо-
ва компенсація. Розмір грошової компенсації визначається 
за угодою сторін, а за відсутності такої угоди – судом за дій-
сною вартістю будинку на час розгляду справи.

В окремих випадках суд з огляду на конкретні обстави-
ни справи та за відсутності згоди власника, що виділяєть-
ся, може зобов’язати решту учасників спільної власності 
сплатити йому грошову компенсацію за належну частку з 
обов’язковим  наведенням  відповідних мотивів.  Зокрема, 
це може мати місце, якщо частка в спільній власності на 
будинок  є незначною та не може бути виділена в натурі 
або  за  особливими  обставинами  сумісне  користування 
ним не можливе, а власник у будинку не проживає та за-
безпечений іншою житловою площею.

Висновки. Отже, незважаючи на те, що в ч. 2 ст. 364 
ЦКУ вказується, що виплата грошової компенсації може 
здійснюватися лише за згодою співвласника майна, судо-
ва практика може по-різному трактувати й застосовувати 
норми закону. Подібні неузгодженості викликають супер-
ечності під час застосування норм цивільного законодав-
ства та реалізації принципу про рівність усіх перед зако-
ном, справедливості й розумності норм цивільного права, 
що  свідчить  про  необхідність  подальшого  дослідження 
цього питання.
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ПОЛОЖЕННЯ ГААЗьКО-ВІСБІЙСьКих, ГАМБУРЗьКих ТА РОТТЕРДАМСьКих ПРАВиЛ 
ПРО ОБМЕЖЕННЯ ОБСЯГУ ВІДПОВІДАЛьНОСТІ МОРСьКОГО ПЕРЕВІЗНиКА

PrOVISIONS Of ThE haguE-VISBy, haMBurg aNd rOTTErdaM ruLES  
ON LIMITaTION Of SEa CarrIEr’S LIaBILITy

Рябікін Д.А.,
аспірант кафедри міжнародного приватного права

Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стаття присвячена дослідженню такої характерної особливості відповідальності морського перевізника під час перевезення ванта-
жів, як її обмежений характер. Аналізуються положення основних міжнародних конвенцій в галузі торговельного мореплавства, що об-
межують відповідальність перевізника за вантаж. Стаття акцентує увагу на вивченні еволюції положень про обмеження відповідальності 
морського перевізника та основних тенденціях розвитку цього інституту.

Ключові слова: обмеження відповідальності, Гаазькі (Гаазько-Вісбійські) правила, Гамбурзькі правила, морський перевізник, ван-
тажна одиниця, фрахтова одиниця.

Статья посвящена исследованию такой характерной особенности ответственности морского перевозчика во время перевозки гру-
зов, как её ограниченный характер. Анализируются положения основных международных конвенций в сфере торгового мореплавания, 
ограничивающие ответственность перевозчика за груз. Статья акцентирует внимание на изучении эволюции положений об ограничении 
ответственности морского перевозчика и основных тенденциях развития данного института.

Ключевые слова: ограничение ответственности, Гаагские (Гаагско-Висбийские) правила, Гамбургские правила, морской перевоз-
чик, грузовая единица, фрахтовая единица.

The article is devoted to analysis of the limited character of sea carrier’s liability during maritime cargo transportation as one of definitive 
features of such institute. The article analyses the provisions of major international conventions in the sphere of merchant shipping limiting 
the carrier’s liability for cargo. The article focuses on the analysis of the evolution of provisions on limitation of sea carrier’s liability and major 
tendencies of development of this institute.

Key words: limitation of liability, The Hague (Hague-Visby) Rules, Hamburg Rules, sea carrier, shipping unit, freight unit. 

Актуальність теми. Відповідальність  морського  пе-
ревізника  є  одним  з  найбільш  актуальних  питань  між-
народного приватного морського права. У ч. 1 ст. 22 Ци-
вільного  кодексу України  (ЦК)  [1]  визначено, що  особа, 
якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного 
права, має  право  на  їх  відшкодування. Також ч.  3  ст.  22 
ЦК визначається, що збитки відшкодовується у повному 
обсязі, якщо договором або законом не передбачено від-
шкодування у меншому або більшому розмірі. У доктрині 
дане положення називається принципом повноти відшко-
дування.

Втім,  однією  з  основних  особливостей  відповідаль-
ності перевізника  за договором міжнародного морського 
перевезення  вантажу  є  її  обмежений  характер, що  вира-
жається  у  кількісному  та  грошовому  обмеженні  обсягу 
відповідальності перевізника за втрату або пошкодження 
ватажу під час транспортування. 

Стаття  присвячена  дослідженню  положень  про  об-
меження  обсягу  відповідальності  морського  перевізника 
основних міжнародних  конвенцій  у  сфері  торговельного 
мореплавства (Гаазькі (Гаазько-Вісбійські), Гамбурзькі та 
Роттердамські правила) та їхньої еволюції.

Дослідженню  історії  обмеження  відповідальності  у 
приватному  морському  праві  присвячені  праці  таких  ві-
тчизняних,  радянських  та  іноземних  дослідників,  як  

Е. Сельвіг, А.Я. Ворохобський, В.М. Гаврилов, Г.Г. Іванов, 
О.Л. Маковський, В.А. Хохлов, Б. Едер і Г. Беннетт та ін.

Завданням статті  є  аналіз положень основних міжна-
родно-правових  актів  у  галузі  торговельного  мореплав-
ства  про  обмеження  обсягу  відповідальності  морського 
перевізника  як  однієї  з  основних  особливих  складових 
інституту  відповідальності морського  перевізника  за  до-
говором міжнародного морського перевезення вантажу.

Виклад основного матеріалу. Відповідальність  у 
цивільному та міжнародному приватному праві має ком-
пенсаційний  характер.  Як  зазначає  О.С.  Іоффе,  прямим 
наслідком  компенсаційного  характеру  цивільно-правової 
відповідальності  (відновити порушені  відносини – озна-
чає  повністю  усунути  протиправні  наслідки)  є  прин-
цип  повного  відшкодування  [2,  с.  216–217].  Водночас  
В.А. Хохлов наголошує, що потреба у відшкодуванні по-
переднього (до правопорушення) становища кредитора є 
домінантою цивільно-правової відповідальності [3, с. 7].

Аналіз праць даних науковців дозволяє говорити, що 
витоки  обмеження  відповідальності  судновласників  тре-
ба шукати  на  початку XVI  ст.,  коли  у  державах Європи 
(в  тому  числі  у  Нідерландах  та  Франції)  були  прийняті 
перші нормативні акти, що обмежували відповідальність 
судновласників. У першій половині XVIII ст., аби урівня-
ти у правах власних перевізників та перевізників з країн 
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1 За визначенням «Морского энциклопедического справочника» под ред. Н.Н. 
Исанина в 2-х т. – Л. : Судостроение, 1987: Франк (Золотий франк Пуанкаре, 
фр. Poincaré gold franc) є умовною грошовою одиницею, забезпеченою 65,5 мг 
золота проби 900/100, та не є конвертованою валютою.

континентальної Європи, а також заохотити інвестування 
у морське судноплавство, подібний закон було прийнято в 
Англії. В приватному морському праві принцип обмежен-
ня відповідальності перевізника  (судновласника) посідає 
одне з центральних місць та є універсальним принципом, 
що охоплює всі його інститути. Так, Г.Г. Іванов та О.Л. Ма- 
ковський  підкреслюють  факт  існування  розгалуженої 
системи обмеження розміру відповідальності, що існує у 
міжнародному приватному морському праві [4, с. 81–82]. 
У 70-х роках XX ст. В.М. Гаврилов зазначав, що інститут 
обмеження  відповідальності  перевізника  відповідає  по-
требам сучасного торговельного мореплавства [5, с. 3]. 

Стосовно меж відповідальності перевізника та механіз-
мів їхнього визначення, основа сучасної системи обмеження 
відповідальності перевізника за вантаж була закладена у Га-
азьких правилах [6]. Аналізуючи цю систему, В.М. Гаврилов 
виокремлює дві основні складові, що є підставами для обме-
ження обсягу відповідальності перевізника, а саме:

а) фіксований розмір суми відшкодування (у грошово-
му еквіваленті); 

б) кількісну одиницю вантажу, за яку встановлюється 
така фіксована сума відшкодування [5, с. 16].

За загальним правилом, сформульованим у п. 1 ч. 5 ст. 
4 Гаазьких правил,  «перевізник  та  судно ні  в  якому разі 
не  відповідають  за  втрати  або  збитки,  що  були  зазнані 
вантажем або у зв’язку із ними, у сумі, що перевищує 100 
фунтів стерлінгів за місце або одиницю вантажу або екві-
валент такої суми в іншій валюті…». 

Подібне  формулювання  Гаазьких  правил  зумовило 
появу  двох  основних  перешкод  у  практиці  її  застосу-
вання. Як  зазначають  у  своїх  працях  радянські  науковці  
Г.Г. Іванов, В.М. Гаврилов та англійські правники Б. Едер 
і Г. Беннетт, формулювання «за місце  або одиницю ван-
тажу» викликає великі розбіжності у тлумаченні (здебіль-
шого це стосується масових вантажів).

В.М. Гаврилов цілком слушно зазначає, що «між дво-
ма альтернативами немає рівності», та, відповідно, обме-
ження «за одиницю вантажу» застосовується лише у тому 
випадку, коли не застосовується обмеження «за місце ван-
тажу» [5, с. 54].

Що стосується терміну «місце»  (англ. – package),  то, 
посилаючись  на  рішення  від  6  грудня  1968  р.  у  справі 
Aluminios Pozuelo Ltd., Plaintiff-Appellant, v. S. S. Navigator, 
her engines, boilers, etc., and Cia Mar. Unidad S. A. and 
Marina Mercante Nicaraguense S. A., Defendants-Appellees, 
яка розглядалася у Апеляційному суді Сполучених Штатів 
Америки, Б. Едер та Г. Беннетт, визначаючи «місце», вихо-
дять з того, що пакування, призначене для перенесення та 
транспортування вантажу, вважається місцем, а пакуван-
ня, призначене виключно для збереження вантажу, місцем 
не вважається [7, с. 441–443].

Неодностайною є практика тлумачення терміну «оди-
ниця» (англ. – unit). Цей термін може означати або фізичну 
одиницю вантажу, прийняту перевізником від відправни-
ка (так звану «вантажну одиницю», англ. – shipping unit), 
або одиницю, на підставі  якої  обраховується фрахт,  тоб-
то «фрахтову одиницю» (англ. – freight unit). Європейські 
суди розглядають термін «одиниця» у значенні «вантажної 
одиниці», в той час як суди Англії та США розуміють під 
одиницею саме «фрахтову одиницю» [5, с. 55–58].

Проаналізувавши судову практику, Б. Едер та Г. Беннет 
зауважили, що який з цих підходів не був би використаний 
для визначення терміну «одиниця вантажу», все одно про-
слідковується непослідовність. Так, якщо взяти за основу 
концепцію «вантажної одиниці», незрозуміло, чому Гаазь-
кі правила використовують «місце» в якості альтернативи 
«одиниці», оскільки «одиниця вантажу» сама по собі буде 

включати «місце». Крім того, ця концепція, на відміну від 
концепції  «фрахтової  одиниці»,  не  зовсім  підходить  до 
ситуації  навальних  (насипних)  вантажів.  Якщо  взяти  за 
основу концепцію «фрахтової одиниці», то вважається, що 
вона має застосовуватися лише до незапакованих вантажів 
(англ. –  not in packages), з іншого боку, складності можуть 
виникнути у випадку, коли, на відміну від  звичайної  си-
туації,  фрахт  обраховується  за  іншою  системою  ніж  «за 
місце» (англ. – per package). В якості можливого вирішен-
ня даної ситуації Б. Едер та Г. Беннет називають можли-
вість застосування «вантажної одиниці» до індивідуально 
визначених вантажів без пакування (наприклад, до тран-
спортних засобів), а «фрахтової одиниці» – до навальних 
(насипних)  вантажів  (наприклад,  піску)  [7,  с.  452–453]. 
Подібної точки зору дотримується О.М. Садіков: «Судова 
практика схильна визнавати місцем (одиницею) будь-яку 
«зовнішньо-відокремлену»  кількість  вантажу…  а  щодо 
масових  вантажів  використовується  поняття  фрахтової 
одиниці…» [8, с. 220]. Можна зауважити, що такий спосіб 
вирішення зазначеної проблеми є найбільш оптимальним. 
Він дозволяє достатньою мірою компенсувати прогалини 
системи  визначення  меж  відповідальності  перевізника, 
передбаченої п. 1 ч. 5 ст. 4 Гаазьких правил. 

Зазначаючи практичні відмінності між концепціями, що 
застосовуються для з’ясування меж відповідальності переві-
зника, В.М. Гаврилов наголошує, що зазвичай розрахунок, 
що базується на фрахтових одиницях, у порівнянні із розра-
хунком, який базується на вантажних одиницях, тягне за со-
бою встановлення вищої межі відповідальності [5, с. 55–58].

Наступна проблема носить інший характер. Держави – 
учасниці Гаазьких правил, відповідно до ч. 2 ст. 9, мають 
право переводити суми, вказані в золотих фунтах стерлін-
гів  (в тому числі  і межу відповідальності перевізника за 
незбереження вантажу), у власні грошові одиниці. Г.Г. Іва-
нов [4, с. 207] та О.М. Садіков [8, с. 220] в зв’язку із цим 
підкреслюють, що внаслідок валютних коливань у ХХ ст., 
викликаних різноманітними економічними та політични-
ми причинами, межа відповідальності перевізника  стала 
суттєво відрізнятися в різних країнах. Як зауважує Н. Ло-
пез, в таких умовах перевізники отримали змогу обирати 
юрисдикцію із найнижчою реальною межею відповідаль-
ності [9, с. 334–335].

Таким чином Гаазькі правила, встановивши потрібну 
межу  відповідальності  перевізника,  дозволили  не  вклю-
чати до вартості перевезення підвищені  ризики,  а  також 
стали стимулом для розвитку страхування вантажів. Пара-
лельно формулювання п. 1 ч. 5 ст. 4 Гаазьких правил поста-
вило питання про «одиницю вантажу». Протягом ХХ ст.  
межа  відповідальності,  встановлена  Гаазькими  правила-
ми, зменшилась в реальному вираженні та перестала від-
повідати економічним потребам торговельного обігу.

Прийняття Правил Вісбі зумовило зміну режиму перед-
баченого у Гаазьких правилах. Так було змінено ч. 5 ст. 4  
Гаазьких правил щодо обмеження відповідальності пере-
візника. На думку В.М. Гаврилова, при підготовці Правил 
Вісбі  стосовно  обмеження  відповідальності  перевізника 
було  заплановано  вирішити  водночас  декілька  питань:  
а) підвищити межу відповідальності  до рівня,  близького 
до  рівня  1924  р.;  б)  прив’язати  цю  межу  до  більш  ста-
більного  стандарту,  ніж  валюта  будь-якої  держави;  та  
в) вирівняти межу відповідальності в державах-учасницях 
Гаазьких  правил.  Також  планувалося  вирішити ще  одне 
питання, а саме замінити існуючу систему обмеження «за 
місце або одиницю вантажу» іншою системою [5, с. 20]. 

Правила Вісбі містять так звану «дуалістичну» систе-
му визначення межі відповідальності перевізника, що під-
вищує її та передбачає, що якщо характер та вартість ван-
тажу не були повідомлені відправником до завантаження 
та внесені в коносамент, відповідальність перевізника об-
межується сумою у «10 000 франків за місце або одиницю 
або 30 франків1 за один кілограм ваги брутто втраченого 
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або пошкодженого вантажу, залежно від того, яка сума є 
вищою» (п. «а» ч. 5 ст. 4 Правил Вісбі).

Зміни,  внесені  Правилами  Вісбі,  створили  систему 
гнучкого  обмеження  відповідальності:  для  важких  ван-
тажів застосовувати обмеження за кілограм маси брутто, 
а для легких – за місце або іншу одиницю завантаження. 
Б. Едер та Г. Беннет зауважують, що такі зміни Гаазьких 
правил  були  спрямовані  на  вирішення  суперечностей 
щодо застосування обмеження відповідальності  за «оди-
ницю»  вантажу  по  відношенню  до  навальних  вантажів  
[7,  с.  463].  Але,  на  думку  Г.Г.  Іванова,  воно  не  вирішує 
«стару проблему «одиниці» вантажу» [4, с. 209]. На наш 
погляд,  запровадження  дуалістичної  системи  обмеження 
відповідальності перевізника якщо не повністю вирішило 
зазначене питання, то перевело його з практичної площи-
ни у теоретичну. 

На думку Р. Геллавелла, зважене підвищення меж від-
повідальності перевізника було найбільш ефективним ви-
рішенням  питання  меж  відповідальності  перевізника  за 
незбереження вантажу [10, с. 217].

Підвищення меж відповідальності перевізника є осно-
вною новелою Правил Вісбі. Втім, Г.Г. Іванов та О.Л. Ма- 
ковський у 1984 р. зауважували, що встановлення у Пра-
вилах  Вісбі  межі  відповідальності  перевізника  у  фран-
ках  Пуанкаре  більше  не  задовольняє  вимоги  сучасного 
торговельного  обігу:  «Під  час  підготовки  до  перегляду 
Конвенції про обмеження відповідальності 1957 р. в Між-
урядовій морській консультативній організації було наго-
лошено, що через зміну ситуації франк Пуанкаре більше 
не є надійною основою та не може використовуватися у 
подальшому» [4, с. 206].

Таким  чином,  встановивши  дуалістичну  систему  ви-
значення  межі  відповідальності  перевізника,  Правила 
Вісбі на практиці вирішили проблему «одиниці вантажу», 
збільшили межу  відповідальності  перевізника, що  змен-
шилась в реальному вираженні з часу прийняття Гаазьких 
правил, та повернули  її до фактичного рівня 1924 р.,  та, 
прив’язавши межу відповідальності до франка Пуанкаре, 
дозволили  відійти,  при  її  з’ясуванні,  від  валюти  Сполу-
ченого Королівства  та  вирівняти  цю межу  в  різних  дер-
жавах. Але прогресивніше рішення було знайдене десять 
років потому у Протоколі СПЗ.

З  метою  вирішення  проблеми,  зазначеної  Г.Г.  Івано-
вим,  та  приведення  основ  для  обчислення межі  відпові-
дальності перевізника за вантаж у відповідність із новими 
вимогами світової торгівлі у 1979 р. було прийнято Про-
токол СПЗ. На сьогоднішній день Брюссельська конвенція 
в редакції Протоколу СПЗ є останньою діючою редакцією 
і являє собою так звану Гаазько-Вісбійську систему регу-
лювання морських перевезень. 

Єдиною  новелою  Протоколу  СПЗ  є  запровадження 
меж  відповідальності  перевізника,  що  обраховуються  у 
розрахункових одиницях, прирівняних до одиниці «спеці-
ального права запозичення» – СПЗ (англ. – Special Drawing 
Right), як вона визначена Міжнародним валютним фондом 
(п. 2 ст. 2 Протоколу СПЗ). СПЗ прив’язане до кошику із 
п’яти світових валют та постійно змінюється. На відміну 
від франка Пуанкаре СПЗ не пов’язана із вартістю золота. 
З прийняттям Протоколу СДР п. «а» ч. 5 ст. 4 Гаазько-Віс-
бійських правил звучить наступним чином: «Якщо харак-
тер та вартість вантажу не були повідомлені відправником 
до завантаження та внесені в коносамент, ані перевізник, 
ані судно ні в якому разі не відповідають за будь-які втра-
ти  або  пошкодження,  зазнані  вантажем  або  пов’язані  із 
ним, в сумі, що перевищує 666,67 розрахункових одиниць 
за місце або одиницю або 2 розрахункові одиниці за один 
кілограм ваги брутто втраченого або пошкодженого ванта-
жу, в залежності від того, яка сума є вищою».

На  XI  сесії  Робочої  групи  ІІІ  з  транспортного  права 
ЮНСІТРАЛ  було  зауважено,  що  встановлене  Протоко-
лом СПЗ обмеження сьогодні повністю покриває  збитки 

власників вантажів у 90% випадків, крім цього, в практиці 
сучасних  контейнерних  перевезень  зменшується  розмір 
одиниць пакування. Таким чином, дана межа відповідаль-
ності повністю задовольняє вимоги сучасного міжнарод-
ного торговельного мореплавства. 

Варто зауважити, що Протокол СПЗ є не першим між-
народно-правовим актом, що регулює морське перевезен-
ня вантажів, в якому було використано СПЗ в якості осно-
ви для  обчислення меж відповідальності.  За  рік  до його 
прийняття було прийнято Гамбурзькі правила, що містять 
аналогічне положення. У Гамбурзьких правилах із Гаазь-
ко-Вісбійських  правил  було  запозичено  «дуалістичну» 
систему  визначення  меж  відповідальності  перевізника, 
що складає 835 розрахункових одиниць за місце або іншу 
одиницю  завантаження,  або  2,5  розрахункові  одиниці  за 
один кілограм ваги брутто втраченого або пошкодженого 
вантажу в залежності від того, яка сума є вищою (п. «а»  
ч. 1 ст. 6 Гамбурзьких правил). В якості розрахункової оди-
ниці, відповідно до ст. 26 Гамбурзьких правил, було вико-
ристано СПЗ. При цьому Гамбурзькі правила у порівнянні 
з  Гаазько-Вісбійськими  правилами  встановлюють  межу 
відповідальності перевізника, яка є вищою на чверть. 

Г.Г.  Іванов  та  О.Г.  Маковський  зауважують,  що  в  
ч. 1 ст. 6 Гамбурзьких правил у порівняні із Гаазько-Віс-
бійськими  правилами  значною  мірою  було  деталізовано 
визначення  одиниці  вантажу.  В  Гамбурзьких  правилах 
вжито  термін  «одиниця  завантаження»  (рос.  –  едини-
ца отгрузки).  Таке  визначення  видається  Г.Г.  Іванову  та  
О.Г. Маковському найбільш прийнятним: «одиниці відван-
таження» (ящик, мішок, клітка тощо) завжди вказуються у 
коносаменті  і  завжди просто розрахувати граничну суму 
обмеження  відповідальності  [4,  с.  210].  Таким чином,  із 
застосуванням  замість  терміну  «одиниця  вантажу»,  що 
використовується у Гаазьких та Гаазько-Вісбійських пра-
вилах,  терміну  «одиниця  завантаження»  Гамбурзьким 
правилам на нормативному рівні вдалося вирішити гостре 
практичне питання «одиниці вантажу», що поставало під 
час застосування Гаазьких правил та яке набуло теоретич-
ного характеру з прийняттям Правил Вісбі.

У  ХХІ  ст.  Робочій  групі  ІІІ  з  транспортного  права  
ЮНСІТРАЛ вдалося значною мірою модернізувати правові 
режими, що регулюють морське перевезення вантажів. Піс-
ля декількох років дискусій було завершено роботу над тек-
стом проекту Роттердамських правил, а остаточний проект 
тексту,  схвалений  ЮНСІТРАЛ,  був  прийнятий  Генераль-
ною Асамблею ООН 11 грудня 2008 р. (резолюція ГА ООН 
A/RES/63/122).  Нову  «Конвенцію  про  договори  повністю 
або частково морського перевезення вантажів» (Роттердам-
ські правила) було відкрито для підписання на спеціальній 
конференції, проведеній в Роттердамі у вересні 2009 р.

Роттердамські  правила  запроваджують  новий  режим 
визначення  межі  відповідальності  перевізника.  Так,  від-
повідно до ч. 1 ст. 59 Роттердамських правил,  за  загаль-
ним правилом «відповідальність перевізника за порушен-
ня його зобов’язань за цією Конвенцією обмежується 875 
розрахунковими  одиницями  за  місце  або  іншу  одиницю 
відвантаження або трьома розрахунковими одиницями за 
один кілограм ваги брутто вантажу, що є предметом по-
зову або суперечки залежно від того, яка сума є вищою». 
При цьому ч. 3 ст. 59 визначає СПЗ в якості розрахункової 
одиниці для цілей Роттердамських правил.  

Зазначене  положення  демонструє,  що  межа  відпові-
дальності, що встановлюється Роттердамськими правила-
ми, на 40 СПЗ за місце або одиницю відвантаження та на 
0,5 СПЗ за один кілограм ваги брутто перевищує гранич-
ний показник відповідальності перевізника, передбачений 
у Гамбурзьких правилах.

Роттердамські правила містять «дуалістичну» систему 
визначення  межі  відповідальності  перевізника,  в  такий 
спосіб,  як  і  Гамбурзькі  правила,  вирішуючи  проблему 
«одиниці вантажу». 
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Окремо  варто  відмітити  питання  порядку  обчислен-
ня суми, що підлягає відшкодуванню. Гаазькі правила не 
містять  норм,  які  регулюють  порядок  обчислення  суми, 
що підлягає відшкодуванню в разі завдання шкоди. Тому 
питання про визначення вартості вантажу у випадку його 
незбереження має вирішуватися у відповідності до норм 
права, що застосовується до договору морського переве-
зення.

Новелою Гаазько-Вісбійських правил є норма, яка вста-
новлює порядок обчислення суми, що підлягає відшкоду-
ванню. Така сума обчислюється виходячи з вартості ванта-
жу у тому місці та в той день, де і коли вантаж був або мав 
бути  вивантажений  із  судна  у  відповідності  до  договору. 
Вартість вантажу визначається за ціною на товарній біржі, 
або, якщо така ціна відсутня – за  існуючою ринковою ці-
ною, а якщо немає ані першої, ані другої ціни – виходячи 
зі звичайної вартості вантажів аналогічного виду та якості 
(п. «b» ч. 5 ст. 3 Гаазько-Вісбійських правил). Порядок об-
числення відшкодування, що міститься у ст. 22 Роттердам-
ських правил,  загалом дублює положення Гаазько-Вісбій-

ських правил. Водночас на відміну від Гаазько-Вісбійських 
та Роттердамських правил Гамбурзькі правила не містять 
положень про порядок обчислення розміру збитків у випад-
ку незбереження вантажу. Вирішення цього питання Гам-
бурзькі правила  залишають  за правом, що  застосовується 
до договору морського перевезення вантажу.

Висновки. Обмеження  обсягу  відповідальності  мор-
ського перевізника  за  вантаж у  кількісному  та  грошово-
му вимірах є однією з основних особливих рис інституту 
відповідальності перевізника за договором міжнародного 
морського перевезення вантажу. Положення про обмежен-
ня обсягу відповідальності морського перевізника за ван-
таж містяться у всіх існуючих сьогодні режимах морських 
перевезень  (Гаазькі  (Гаазько-Вісбійські).  Гамбурзькі  та 
Роттердамські  правила),  а  також  у  національному  зако-
нодавстві  більшості  держав  світу. Положення  про  обме-
ження  відповідальності  морського  перевізника  сьогодні 
цілком відповідають вимогам сучасної світової торгівлі та 
забезпечують баланс  інтересів перевізників  та власників 
вантажів.
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В статті розглядаються поняття цивільних прав і обов’язків, їх історія, характеристика і підстави виникнення. Розкривається спів-
відношення понять «цивільне право» та «цивільні права» та поняття цивільних правовідносин як особливого виду суспільних відносин. 

Ключові слова: цивільне право, цивільні права, цивільні правовідносини, цивільні обов’язки, цивільне законодавство. 

В статье рассматриваются понятия гражданских прав и обязанностей, их история, характеристика и основания их возникновения. 
Раскрывается соотношение понятий «гражданское право» и «гражданские права» и определение гражданских правоотношений как 
особого вида общественных отношений. 

Ключевые слова: гражданское право, гражданские права, гражданские правоотношения, гражданские обязанности, гражданское 
законодательство. 

The concepts of civil rights and obligations, their history, their characteristics and grounds of their origin are looked over, the relationship 
between the concept of civil law and civil rights and the definition of civil relations as a special kind of public relations. 

Key words: civil law, civil rights, civil matters, civil obligations, civil law. 

Актуальність теми. Після  розпаду  Радянського  Со-
юзу  і  проголошення  незалежності  Україна  задекларува-
ла курс на створення ринкової економіки. З’явилися нові 
форми власності. Інститут права приватної власності був 
закріплений  в  законодавстві.  З  появою  законної  можли-

вості  займатися  підприємницькою  діяльністю  роль  ци-
вільного права, як регулятора суспільних відносин в но-
вих історичних умовах, значно посилилась. 

Конституція  закріпила  відповідальність  держави  пе-
ред  людиною  за  свою  діяльність.  Зміст  і  спрямованість 
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держави визначають права і свободи людини та їх гарантії. 
Права і свободи особистості визнані найвищою цінністю. 
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є голо-
вним обов’язком держави. Пріоритетний напрям держав-
ної діяльності – створення умов для реалізації потенціалу 
кожним членом суспільства. 

Сучасна Україна  бачить  своїм  соціальним,  економіч-
ним і політичним ідеалом європейські країни з працюю-
чими  усталеною  демократичною  системою  і  ринковими 
відносинами. Основним і єдиним задекларованим курсом 
зовнішньої політики України є євроінтеграція. Мета євро-
інтеграції – створення шляхом модернізації умов для вхо-
дження до європейських розвинутих країн.

Завдання цивільного права – забезпечувати усталений 
та  стабільний  розвиток  громадянського  суспільства,  мо-
дернізовувати норми регулювання суспільних відносин до 
вимог постіндустріальної ери, економіки знань. Від якості 
регулювання,  здійснення  та  захисту  цивільних  прав  за-
лежить побудова правової держави в Україні, бо кінцева 
мета права як інструмента регулювання суспільних відно-
син – в злагоді та добробуті в суспільстві.

Вивченням  проблем  цивільного  права,  його  ознак  і 
історії  займалися  такі  вітчизняні  і  зарубіжні  вчені,  як:  
С.С. Алексєєв, О.С. Іоффе, Е.А. Суханов, Р.О. Стефанчук, 
О.О. Штефан, Т.В. Рудник. 

Основні завдання статті:  1)  осягнути  та  дослідити 
зміст понять: цивільні права, цивільні обов’язки, цивільні 
правовідносини; 2) здійснення правового аналізу поняття 
«цивільні права», опис та аналіз їх визначальних елемен-
тів і особливостей. 

Виклад основного матеріалу. Ст. 21 Конституції про-
голошує, що «усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та 
правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та не-
порушними» [ 1 ]. 

Ст. 24 встановлює, що «громадяни мають рівні консти-
туційні  права  і  свободи  та  є  рівними  перед  законом. Не 
може  бути  привілеїв  чи  обмежень  за  ознаками  раси,  ко-
льору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 
статі,  етнічного  та  соціального  походження,  майнового 
стану,  місця  проживання,  за  мовними  або  іншими  озна-
ками» [ 1 ]. 

Виходячи зі змісту теорії права, система права: галузь, 
підгалузь,  інститут,  стаття,  норма. Галузь  є  відносно  са-
мостійним структурним елементом. Окрема галузь права 
виникає,  коли  існують  самостійні  предмет  регулювання, 
його ознаки та методи дослідження. 

В країнах континентальної Європи системи права, до 
яких відноситься і Україна, під цивільним правом розумі-
ється галузь права, що регулює майнові, а також особисті 
немайнові відносини на основі принципів рівності, свобо-
ди договорів, неприпустимості втручання в особисті спра-
ви,  безперешкодного  здійснення  своїх  цивільних  прав, 
забезпечення відновлення порушених прав та  їх судовий 
захист. Цивільне право становить ядро приватного права. 
Поділ права на публічне та приватне виник також в рим-
ському праві.

Приватне  право  регулює  взаємовідносини  приватних 
осіб  за  допомогою  правил  диспозитивного  характеру. 
Приватні  інтереси  не  повинні  бути  противоправними. 
Щоб задовольнити свої майнові інтереси, суб’єкту право-
відносин потрібно їх спочатку правильно усвідомити. 

Для приватної системи права характерний диспозитив-
ний метод регулювання, який дозволяє учасникам приват-
них відносин самим вирішувати питання о формі їх пра-
вовідносин,  врегульованих нормами права. Тобто можна 
стверджувати про реалізацію одного із головних принци-
пів приватного права – добровільного волевиявлення. 

Для публічної системи права характерний  імператив-
ний метод регулювання.

Часто  вищезазначені  методи  входять  у  синтез.  На-
приклад,  в  цивільно-процесуальному  праві  регулювання 

здійснює  імперативно-диспозитивний  метод.  Імператив-
ний метод регулює питання, пов’язані з діями суду, тобто 
органа державної влади судової гілки. Диспозитивний же 
регулює  процесуальну  діяльність  і  поведінку  учасників 
процесу. 

Суб’єкти приватного права відокремлені від держави, 
не можуть примусово впливати на інших учасників при-
ватних відносин. 

Як відомо, для ринкової економіці на відміну від пла-
нової (встановленої в більшості, але не всіх соціалістич-
них  державах)  характерні  різноманіття  форм  власності 
(приватна, комунальна, державна тощо). Оскільки приват-
не право закріплює інститут приватної власності, воно ві-
діграє ключову роль у розбудові незалежної, демократич-
ної, потужно розвинутої, здатної конкурувати в сучасних 
умовах  глобалізації  держави.  Приватна  власність  слугує 
розвитку ринкової економіки, встановленню та закріплен-
ню демократичного правового режиму, сприяє збільшен-
ню  громадянського  суспільства  –  суспільства  активних 
громадян  з  високим  рівнем  особистої,  політичної,  пра-
вової  культури.  В  країнах  с  законодавчим  закріпленням 
інституту  приватної  власності  більш  розвинуті  товарно-
грошові відносини, тобто більше суб’єктів підприємниць-
кої  діяльності,  як  наслідок,  ширша  база  оподаткування, 
існують біржі, де розміщується акції,  виникає фондовий 
ринок тощо. Завдяки цьому ці країни називають розвину-
тими. Це доводять об’єктивні економічні дані, наприклад, 
розмір ВВП на душу населення. 

Найбільш  поширена  особливість  цивільного  права  у 
тому, що її основні принципи закріплені та кодифіковані 
в  нормативно-правовому  акті  (кодексі),  який  служить  в 
якості первинного джерела права. 

Суттєвою  особливістю  цивільного  права  є  те,  що  в 
кодексі превалюють статті з коротким змістом. Тобто ви-
роблені  загальні  принципи  регулювання,  а  не  фактичні, 
окремі справи. 

Історично цивільне право – сукупність правових ідей 
і  систем,  виведена  в  основному  рахунку  з  Кодексу Юс-
тиніана,  але  в  значній  мірі  пізніше  трансформована  під 
впливом наполеонівського, німецького, канонічного, фео-
дального та місцевого права, а також під впливом право-
вих  доктрин,  таких  як  природне  право  і юридичний по-
зитивізм. 

Термін  «цивільне  право»  походить  з  античності.  
В  Стародавньому  Римі  під  цивільним  правом  (лат.  Lus 
civile) розумілось діюче право римлян як міста-держави, 
тобто  право  виключно  громадян  Риму.  В  майбутньому 
цивільне  право  охопило  всю  область  приватного  права. 
Оскільки за період існування Римської імперії були досяг-
нуті нові культурні, наукові висоти, європейські держави 
використовували досвід та положення римських правни-
ків та законотворців. Також впливали розвиток інституту 
приватної власності, земельних відносин, зростання тор-
гівлі,  збільшення  населення  міст.  Цей  процес  має  назву 
«рецепція римського права». Так це поняття  з’явилося в 
сучасній юридичній термінології (civil law). 

Зрештою, роботи цивілістів і коментаторів призвели до 
розвитку загального зводу законів, єдиної правової мови, 
виробили  науково-терміновий  апарат  і  загальний  метод 
навчання  правознавству,  який  називається  Jus  commune, 
або загальне право, в якому зведені воєдино норми кано-
нічного та римського права,  і в якійсь мірі, феодального 
права. 

Частина римського права, яка регулювала різні майнові 
відносини, в переробленому вигляді визначила основний 
зміст  створених  в XIX  ст.  кодексів,  які,  розпочинаючи  з 
Кодексу Наполеона,  прийнятого  в  1804  р.,  отримали на-
зву «цивільні». Назва знаменувала перехід від суспільного 
стану до національної держави – держави вільних і рівно-
правних громадян. Новаторство та цінність цього кодексу 
можна оцінити, враховуючи, що він не втратив юридичну 
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силу протягом двох століть та зі змінами і доповненнями 
діє в наш час. Кодекс залишився одним із головних дже-
рел в процесі формування цивільного права багатьох країн 
Європи, Північної та Латинської Америки.

Цивільне право – термін, використання якого відрізня-
ється в різних правових системах. 

В країнах англосаксонської системи права під цивіль-
ним правом (англ. Civil law) розуміються правові системи 
континентальної (романо-германської) правової сім’ї. 

Тривалий час термін «приватне право» в Україні не ви-
користовувався. В радянській правовій науці існував тер-
мін «цивільне право» замість терміну «приватне право», 
оскільки  марксистсько-ленінська  комуністична  ідеологія 
заперечувала все «приватне» в сфері господарства. 

В Україні основним нормативно-правовим актом в га-
лузі  цивільного  права  є Цивільний  кодекс України,  при-
йнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р., який 
набрав чинності 1 січня 2004 р. 

Кодекс побудований за пандектною системою – прин-
ципом побудови цивільного кодексу, при якому виділяєть-
ся загальна частина, речове, зобов’язальне, сімейне, спад-
кове права. В Україні  сімейне право виділене в окремий 
Сімейний  кодекс.  Пандектна  система  виникла  в  XVIII–
XIX  ст.  під  час  об’єднання  джерел  римського  приватно-
го  права Юстиніанових  Дігест  (інша  назва  –  Пандекти) 
німецькими правознавцями.  «Пандекти»  з  грецької  –  те, 
що охоплює все. Від інституційної системи права пандек-
тна відрізняється наявністю загальної частини з викладом 
норм наступних структурних розділів. Цивільний Кодекс 
України складається з шести книг, в залежності від сфе-
ри регулювання. Він є кодексом приватного права, тобто 
регулює відносини у приватній сфері. Якщо приватні від-
носини не врегульовані іншим спеціальним законодавчим 
актом,  ЦК  застосовується  за  принципом  субсидіарності, 
тобто найбільшої ефективності. 

Ст.  1  роз’яснює,  які  відносини  регулює  цивільне  за-
конодавство:  «Цивільним  законодавством  регулюються 
особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відно-
сини), засновані на юридичній рівності, вільному волеви-
явленні, майновій самостійності їх учасників» [ 2 ]. 

Щоб осягнути, що таке майнові відносини, треба до-
слідити, який зміст вклав у це поняття законодавець. Так, 
ст. 190 вказує: «Майном як особливим об’єктом вважають-
ся окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та 
обов’язки»  [2]. До  речей  також  відносяться  гроші,  цінні 
папери  (акції,  облігації  тощо).  Цивільне  законодавство 
регулює  всі  майнові  відносини,  засновані  на  принципах 
юридичній  рівності,  вільному  волевиявленні,  майновій 
самостійності їх учасників, якщо предмет регулювання не 
належить іншим спорідненим галузям приватного права. 

Як правило, майнові відносини існують в товарно-гро-
шовій формі. Це  відносини  власності,  яка  складається  з 
трьох елементів: права володіти, користуватися та розпо-
ряджатися майном. У товарно-грошових відносинах від-
бувається перехід матеріальних благ від одного учасника 
відносин до іншого. 

Особисті немайнові відносини регулюються нормами 
Книги  2  «Особисті  немайнові  права  фізичної  особи»  та 

Книги 4 «Право інтелектуальної власності». Слово «осо-
бисті»  вказує  на  неможливість  відчуження  цих  прав  від 
особи. 

Окрім  нормативно-правових  актів  органів  державної 
влади, джерелами цивільного права є також договори, які 
відповідають  загальним  засадам  цивільного  законодав-
ства, звичаї, міжнародні договори в галузі цивільного пра-
ва, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України. 

Як  свобода  неможлива  без  відповідальності,  так  ци-
вільні  права  не  можуть  існувати  окремо  від  обов’язків. 
Цивільні  обов’язки  –  це  міра  належної  поведінки 
зобов’язаної особи. 

Е.А  Суханов  надає  таке  визначення:  «Цивільні  пра-
вовідносини  виникають  в  результаті  цивільно-правового 
регулювання  майнових  і  деяких  особистих  немайнових 
відносин» [3]. 

Суспільні відносини врегульовані нормами права, учас-
ники яких мають суб’єктивні права і обов’язки, називають-
ся правовідносинами. Відповідно, цивільні правовідносини 
виникають, змінюються та припиняються в результаті ци-
вільно-правового  регулювання  майнових  і  особистих  не-
майнових відносин. Відповідно до ст. 11 ЦКУ, підставами 
виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема є: 1) до-
говори та  інші правочини; 2) створення літературних, ху-
дожніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуаль-
ної, творчої діяльності; 3) завдання майнової (матеріальної) 
та моральної шкоди іншій особі; 4) інші юридичні факти. Із 
змісту статті, слід зробити висновок про те, що під правами 
і обов’язками, про підстави виникнення яких тут  ідеться, 
розуміється широке коло правових явищ [4]. 

Цивільні права та обов’язки виникають із дій осіб, що 
передбачені актами цивільного законодавства, а також  із 
дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією 
породжують цивільні права та обов’язки. 

Цивільне право можна розглядати в п’ятьох вимірах: 
1) як галузь права; 2) як система законодавства  (позити-
вістський підхід); 3) як самостійна наука; 4) як навчальна 
дисципліна; 5) як суб’єктивне право учасника цивільних 
правовідносин. 

Цивільне право як суб’єктивне право існує на поєднан-
ні принципів і норм природного і позитивного права. При-
родне право як право, що особа отримує при народженні 
(наприклад, право на справедливий суд), позитивне право 
як юридично закріплені норми цивільного законодавства. 
Суб’єктивне право належить певній особі – учаснику ци-
вільних  правовідносин.  Цивільне  право  –  це  юридично 
гарантована  можливість  поведінки  учасника  цивільних 
правовідносин, захист якої гарантований державою. 

Висновки. Цивільне право належить тільки учаснику 
цивільних правовідносин. Таке право виникає із положень 
законодавства, при укладенні договору, на основі звичаїв. 
Захист  цивільного  права  забезпечується  судом,  нотаріу-
сом,  органами  державної  влади. Цивільне  право  склада-
ється з трьох елементів: 1) можливість поводитися певним 
чином;  2) можливість  вимагати  певної  поведінки  від  ін-
ших  учасників  правовідносин;  3)  можливість  захищати 
свої порушені права у судовому порядку. 
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ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

В статті розглянуті проблемні питання, що виникають в медичних закладах при отриманні інформації щодо пацієнта різними 
суб’єктами держави. Проведено огляд законодавства, визначено основні напрямки вирішення конфліктів при отриманні конфіденційної 
інформації.

Ключові слова: пацієнт, інформація, запит, адвокат, лікар.

В статье рассматриваются вопросы, возникающие при получении информации о пациенте в медицинском учреждении разными 
субъектами государства. Проведен анализ действующего законодательства, определены основные направления по разрешению  
конфликтов, которые возникают в данных ситуациях.

Ключевые слова: пациент, информация, запрос, адвокат, врач.

In the articles analyzes problem questions that arise up in medical establishments at the receipt of information on a patient by the different 
organs of the state. 

Key words: patient, information, query, advocate, doctor.

Актуальність теми. Сьогоднішній стан медичної га-
лузі в період реформування доконче потребує створення 
потужної  системи юридичних  правових  норм щодо  від-
носин  пацієнта  й  представників  медичних  закладів  як 
суб’єктів права з різноманітними правами та обов’язками.

Згідно  чинного  законодавства,  медичні  працівники  і 
пацієнти наділені правами та обов’язками у взаємовідно-
синах між собою, але, на превеликий жаль, інколи ні одна 
зі сторін не намагається звертати на це увагу, не уявляю-
чи, що кожна  сторона наділена правами  та  обов’язками. 
Лише у  випадках,  коли настають непередбачені  ситуації 
внаслідок лікування, проведеного втручання, пацієнти ви-
мушені звертатися за правовою допомогою, щоб отримати 
роз’яснення щодо своїх прав відносно лікарів, та відшко-
дувати шкоду, заподіяну лікарями. 

Метою  цієї  роботи  є  визначення основних норм, по-
рядку надання  інформації щодо пацієнта в медичних за-
кладах третім особам, суб’єктам, які на законних підста-
вах мають право отримувати конфіденційну інформацію. 

Виклад основного матеріалу. Однією  з проблем,  яку 
можна  вирішувати  без  стороннього  втручання  –  це  про-
блема щодо надання медичної  інформації. Думка,  яка  су-
проводжує  медичних  працівників  «одностайна  заборона 
на  ознайомлення  з  медичною  документацією  пацієнта», 
є  не  правильною  і  незаконною.  Всі  норми,  які  визначе-
ні  законодавством,  чітко  передбачають  право  пацієнта  на 
ознайомлення  з  медичною  інформацією.  Так,  ст.  34  Кон-
ституції України  гарантує кожному право вільно  збирати, 
зберігати, використовувати і поширювати інформацію. За-
кон України «Основи  законодавства України про охорону 
здоров’я» (далі –Основи) також дає визначення (ст. 39), де 
де «Пацієнт, який досяг повноліття, має право на отриман-
ня достовірної і повної інформації про стан свого здоров’я, 
у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними 
документами,  що  стосуються  його  здоров’я».  Визначено 
також, що батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники 
мають  право  на  отримання  інформації  про  стан  здоров’я 
дитини  або  підопічного. Медичні  працівники  зобов’язані 
надати пацієнтам в доступній формі інформацію про стан 
їх здоров’я, мету проведення запропонованих досліджень і 
лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворю-

вання, у тому числі наявність ризику для життя і здоров’я. 
Якщо  інформація  про  хворобу  пацієнта  може  погіршити 
стан його здоров’я або погіршити стан здоров’я фізичних 
осіб,  визначених  частиною другою цієї  статті,  зашкодити 
процесові лікування, медичні працівники мають право на-
дати неповну  інформацію про стан здоров’я пацієнта, об-
межити можливість їх ознайомлення з окремими медични-
ми документами. У  разі  смерті  пацієнта  члени його  сім’ї 
або  інші  уповноважені  ними  фізичні  особи  мають  право 
бути  присутніми  при  дослідженні  причин  його  смерті  та 
ознайомитися з висновками щодо причин смерті,  а  також 
право на оскарження цих висновків у суді [1].

Отже,  можна  визначитись,  що  законодавчо  держава 
наділила гарантіями пацієнта для отримання такого роду 
інформації. В свою чергу, медичні працівники мають зо-
всім іншу думку з цього приводу, оскільки це для них є не-
бажаною проблемою, тому що використання пацієнтами 
даної  інформації, на думку лікарів, може мати несприят-
ливі наслідки для них самих, і у разі, якщо пацієнт, маючи 
та володіючи документами щодо стану свого здоров’я і не 
отримавши від медичного закладу і лікаря якісної медич-
ної допомоги, має право використати дану  інформацію  і 
звернутися до суду чи до правоохоронних органів. На сьо-
годні ми можемо також побачити велику кількість судових 
справ, які підлягають розголосу і навіть висвітлення про-
блем в засобах масової інформації щодо неналежного на-
дання медичної допомоги, що принесе негативний імідж 
лікувальному закладу. Фундаментом формування доказо-
вої бази для кримінальних та цивільних справ може стати 
медична документація. До такої інформації можна відне-
сти  документи  медичного  закладу:  амбулаторні  картки, 
історії хвороби, результати досліджень, матеріали медич-
них втручань, отримані від пацієнта «інформовані згоди». 
Це є основним і єдиним джерелом доказів щодо наданого 
лікування. Звісно, дана інформація може вплинути на про-
вадження,  як  доказова  інформації  щодо  правильних  дій 
лікарів так і навпаки. Тому в результаті надання допомоги 
трапляються вкрай неприємні  ситуації,  коли в медичних 
закладах не можна знайти потрібну інформацію щодо ста-
ну здоров’я пацієнта, чи коли лікарі навмисно знищують 
документацію  з  метою  уникнення  подальшого  розвитку 
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конфлікту,  не  розуміючи  того,  що  це  є  початком  нового 
конфлікту. Можна допустити, що і пацієнти також можуть, 
користуючись своїм право на ознайомлення з інформацією 
щодо стану свого здоров’я, використати її з метою відшко-
дування матеріальної та моральної шкоди щодо наданого 
та отриманого ними лікування. Але всі суб’єкти відносин 
повинні розуміти, що неправдива інформація, умисне зни-
щення документів, призводе зовсім до інших негативних 
результатів, дій кримінального характеру.

Процедура  та  порядок  надання  інформації  тісно  вза-
ємодіють з нормами ст. 39-1 Основ – «Право на таємни-
цю про стан здоров’я», якою передбачено право пацієнта 
на  «таємницю  про  стан  свого  здоров’я,  факт  звернення 
за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, 
одержані  при  його медичному  обстеженні.  Забороняєть-
ся  вимагати  та  надавати  за  місцем  роботи  або  навчання 
інформацію  про  діагноз  та  методи  лікування  пацієнта». 
Таким чином, інформація щодо пацієнта може набути роз-
голосу третім особам лише за його згодою або йому осо-
бисто. Виключенням з цього правила становлять офіційні 
запити від правоохоронних та судових органів. Адвокат-
ські запити, які на сьогодні теж набули актуальності, ви-
значають особливий порядок надання інформації, і в таких 
випадках медичні працівники повинні уважно розглядати 
і знати, як працювати з такими документами. Наприклад, 
адвокатський запит містить свої особливості оформлення. 
Згідно ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність», передбачено, що адвокатським запитом 
визнається  «…письмове  звернення  адвоката  до  органу 
державної  влади,  органу  місцевого  самоврядування,  їх 
посадових та службових осіб, підприємств, установ і ор-
ганізацій незалежно від форми власності  та підпорядку-
вання,  громадських  об’єднань  про  надання  інформації, 
копій документів, необхідних адвокату для надання пра-
вової  допомоги  клієнту.  До  адвокатського  запиту  дода-
ються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на 
заняття  адвокатською  діяльністю,  ордера  або  доручення 
органу  (установи),  уповноваженого  законом  на  надання 
безоплатної  правової  допомоги.  Вимагати  від  адвоката 
подання разом з адвокатським запитом інших документів 
забороняється. Адвокатський  запит не може стосуватися 
надання  консультацій  і  роз’яснень  положень  законодав-
ства.  Надання  адвокату  інформації  та  копій  документів, 
отриманих під час здійснення кримінального проваджен-
ня, здійснюється в порядку, встановленому кримінальним 
процесуальним  законом.  Орган  державної  влади,  орган 
місцевого  самоврядування,  їх  посадові  та  службові  осо-
би, керівники підприємств, установ, організацій, громад-
ських  об’єднань,  яким  направлено  адвокатський  запит, 
зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання 
запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії до-
кументів, крім інформації з обмеженим доступом і копій 
документів,  в  яких  міститься  інформація  з  обмеженим 
доступом. У разі якщо адвокатський запит стосується на-
дання  значного  обсягу  інформації  або  потребує  пошуку 
інформації серед значної кількості даних, строк розгляду 
адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти 

робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовжен-
ня, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше 
п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту. 
У разі якщо задоволення адвокатського запиту передбачає 
виготовлення  копій  документів  обсягом  більш  як  десять 
сторінок, адвокат зобов’язаний відшкодувати фактичні ви-
трати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може 
перевищувати  граничні  норми  витрат  на  копіювання  та 
друк, встановлені Кабінетом Міністрів України відповід-
но до Закону України «Про доступ до публічної інформа-
ції». Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, 
несвоєчасне  або  неповне  надання  інформації,  надання 
інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою 
відповідальність, встановлену законом, крім випадків від-
мови в наданні інформації з обмеженим доступом. Таким 
чином, чітко врегульований порядок надання інформації. 
Якщо між пацієнтом та адвокатом була підписана угода на 
надання правової  допомоги,  яка  саме  і  передбачає отри-
мання  адвокатом  всієї  інформації щодо  свого  клієнта  та 
її подальше зберігання в таємниці (за бажанням клієнта –  
пацієнта), оскільки як і лікар, який зберігає медичну таєм-
ницю щодо пацієнта, так і адвоката повинні зберігати всю 
інформацію щодо свого клієнта. 

Медичним працівникам треба уважно переглядати до-
датки до адвокатських запитів, на кого оформлені ордера 
чи угоди,  тому що саме на цю людину,  з  якою укладена 
угода, і буде надана медична інформація! Вимагати інших 
документів,  інформації у  адвоката  заборонено, крім тих, 
що передбачені Законом [2].

Запити  з  правоохоронних  органів  оформлюються  на 
офіційних бланках, де чітко визначаються підстави щодо 
вимоги надання інформації, номера кримінальних прова-
джень та чинна нормативно-правова база, згідно якої дані 
органи мають право отримувати інформацію.

Інша мова щодо запитів з місць роботи пацієнтів. Чин-
не цивільне  законодавство,  а  саме ч 2  ст.  286 ЦК Украї-
ни, забороняє вимагати та подавати за місцем роботи або 
навчання  інформацію  про  діагноз  та  методи  лікування 
фізичної  особи.  Будь-які  клопотання  роботодавця,  його 
представника  до  закладу  охорони  здоров’я  з  вимогою 
надати  медичну  інформацію  про  працівника  суперечать  
ст. 32 Конституції України, ст. 23 ЗУ «Про інформацію», 
ст.  286 ЦК України,  ст.  40 Основ  законодавства України 
про охорону здоров’я [3]. Ця інформація для роботодавця 
становить медичну таємницю, і це є серйозними справами 
в судах, якщо порушуються норми діючого законодавства. 

Висновки. Отже, медичним закладам доречно втілю-
вати  в  практичну  діяльність  існуючи  норми  законодав-
ства і право та обов’язок самих лікарів виконувати діючи 
норми.  Необхідністю  при  цьому  виявляється  постійне 
навчання медичних працівників  в  галузі медичного пра-
ва  та  запровадження  на  базі  закладу  основних  правил 
оформлення  документів  та  їх  надання  зацікавленим  в 
тому особам. Зауважимо лише на тому, що ці норми пови-
нні розповсюджуватися не лише на лікарів, які займають-
ся безпосередньо лікуванням пацієнтів, а всього діючого 
персоналу медичного закладу. 
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Статья посвящена анализу процесса реформирования законодательства в сфере стандартизации хозяйственной деятельности и 
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The article is devoted the analysis of process of reformation of legislation in the field of standardization of economic activity and basic going 
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РОЗДІЛ 4.
ГОСПОДАРСьКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСьКО-ПРОЦЕСУАЛьНЕ ПРАВО

Постановка проблеми.  На  сьогодні  в  умовах  пере-
форматування  всього  нормативно-правового  масиву  ак-
тів досить актуальним є детальне вивчення та порівнян-
ня чинного й перспективного  законодавств. До  того ж у 
зв’язку  зі  вступом  до ЄС  під  новим  кутом  зору  загалом 
переглядаються основні підходи щодо управління еконо-
мічними процесами в державі. Активне переоцінювання 
відбувається  й  у  контексті  основних  засобів  державного 
регулювання  господарської  діяльності,  зокрема  питання 
стандартизації.

Одним із найбільш важливим завдань (у контексті на-
шого дослідження) є пошук і виокремлення головних про-
блем правового забезпечення державної політики у сфері 
стандартизації, а також основного законодавчого масиву в 
цій галузі на предмет відповідності міжнародним стандар-
там і реаліям сьогодення.

Стан дослідження. Загальні  питання  стандартизації 
були розкриті науковцями ще за радянських часів, зокре-
ма це роботи Г. Антонова, О. Комарова, В. Огризкова та 
інших. Сучасні  дослідження  стандартизації  подані  пере-
важно  роботами Д. Сакояна. Проблеми правового  забез-
печення  правової  та  економічної  політики  розглянуті  в 
працях О.  Бідея,  Д.  Задихайла,  І. Мілейка,  В. Юсупова,  
О. Ющика, Л. Яричевської й інших. 

Однак  аналіз напрацювань указаних науковців  з  ура-
хуванням нещодавнього прийняття нового нормативного 
акта у сфері стандартизації – Закону України «Про стан-
дартизацію»,  дає  змогу  констатувати  відсутність  на  сьо-
годні повних і цілісних досліджень проблем законодавчо-
го забезпечення процесу стандартизації.

Мета статті – аналіз основних новел законодавства у 
сфері стандартизації та надання пропозицій щодо його по-
дальшого вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Варто  зауважити,  що 
найголовнішою  є проблема окреслення  основних напря-
мів державної політики у сфері господарювання, насампе-
ред економічної політики.

Господарський  кодекс  України  (далі  –  ГК  України) 
фактично  започаткував формування  концепції  правового 
забезпечення державної економічної політики. Так, ст. ст. 
9 і 10 ГК України передбачено основні форми й напрями 
державної економічної політики. Проте більшість науков-
ців, зокрема Д. Задихайло та В. Юсупов, прямо вказують 
на відсутність у країні дієвого механізму, який забезпечу-
вав  би  якісне  та  своєчасне  розроблення  й  затвердження 
державної економічної політики у відповідних норматив-
но-правових актах, а також чіткого механізму її впливу як 
суспільного імперативу на реальні ринкові економічні від-
носини [1, с. 149; 2, с. 26].

Державна  політика  в  тій  або  іншій  сфері  національ-
ної  економіки,  її  зміст,  загальний  вектор  її  впливу  зале-
жать передусім від  того сектора, на який  здійснюватиме 
свій вплив держава. Так, Д. Задихайлом була висловлена 
думка, що вся державна політика у сфері економіки реалі-
зується через  застосування державою окремих, відносно 
усталених  комплексів  засобів  приватноправового  та  пу-
блічно-правового регулювання [1, с. 154–155]. При цьому 
конкретне поєднання вказаних комплексів заходів держав-
ного впливу залежатиме від природи суспільних відносин, 
на  які  вони  впливатимуть,  й  обсягу  прав  та  обов’язків, 
якими наділені суб’єкти й учасники таких відносин.

Окремі складові державної економічної політики були 
розглянуті представниками господарсько-правової науки, 
зокрема визначено інноваційну політику, технологічну по-
літику, транспортну політику, політику у сфері ціноутво-
рення тощо [3, с. 56; 4, c. 111; 5, с. 47; 6].
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Державна  політика  у  сфері  стандартизації  частково 
регламентована на законодавчому рівні. Так, ухвалений у 
2014  р.  Закон України  «Про  стандартизацію» формулює 
мету стандартизації, основні принципи державної політи-
ки у сфері стандартизації, об’єкти й суб’єкти стандарти-
зації тощо. Однак визначення самого поняття «державна 
політика у сфері стандартизації» він, на жаль, не містить.

Так, ч. 2 ст. 4 Закону України «Про стандартизацію» 
встановлено, що  державна  політика  у  сфері  стандарти-
зації  базується  на  збалансованому  застосуванні  таких 
принципів:

1)  забезпечення  участі  фізичних  і  юридичних  осіб  у 
розробленні національних стандартів та кодексів устале-
ної практики;

2) відкритості й прозорості процедур розроблення та 
прийняття  національних  стандартів  і  кодексів  усталеної 
практики з урахуванням  інтересів усіх зацікавлених сто-
рін;

3) неупередженого прийняття національних стандартів 
і кодексів усталеної практики на засадах консенсусу;

4) добровільного застосування національних стандар-
тів і кодексів усталеної практики, якщо інше не передбаче-
но нормативно-правовими актами;

5)  відповідності  національних  стандартів  і  кодексів 
усталеної практики законодавству;

6)  адаптації  до  сучасних  досягнень  науки  і  техніки, 
сприяння впровадженню інновацій та підвищення конку-
рентоспроможності продукції вітчизняних виробників;

7)  доступності  національних  стандартів  і  кодексів 
усталеної  практики,  а  також  інформації  про  них  для  ко-
ристувачів;

8) пріоритетності прийняття в Україні міжнародних  і 
регіональних стандартів та кодексів усталеної практики як 
національних;

9) дотриманні міжнародних  і регіональних правил та 
процедур стандартизації;

10) участі в міжнародній і регіональній стандартизації;
11) прийняття й дотримання суб’єктами стандартизації 

Кодексу доброчинної практики з розроблення, прийняття 
та застосування стандартів відповідно до Угоди Світової 
організації торгівлі про технічні бар’єри в торгівлі, що є 
додатком до Марракеської Угоди про заснування Світової 
організації торгівлі від 15 квітня 1994 р.

На підставі  аналізу ознак  визначень різних видів дер-
жавної політики, цілей і принципів стандартизації держав-
ну політику у сфері стандартизації можна визначити (у 
загальному вигляді) як складову економічної політики дер-
жави, що являє собою цілісну систему правових, економіч-
них, організаційних заходів державного впливу на проце-
дуру стандартизації в державі, виявляється в систематичній 
діяльності органів державної влади та місцевого самовря-
дування, слугує визначеній Законом меті.

Досить  важливим  у  контексті  статті  є  дослідження 
основних новел законодавства у сфері стандартизації. Од-
разу варто акцентувати на тому, що у 2014 р. було прийня-
то новий Закон України «Про стандартизацію» (далі – За-
кон). Однак, хоча загалом Закон є значним кроком уперед 
у реформуванні системи стандартизації в країні й, відпо-
відно, заслуговує на високу оцінку, його окремі положення 
викликають певні зауваження.

Метою його прийняття  (яка  декларувалась  і  повинна 
була б чітко прописана в самому Законі) є вдосконалення 
правових  та  організаційних  засад  національної  стандар-
тизації, спрямованих на приведення її у відповідність до 
європейської моделі, а також утворення й функціонування 
єдиного національного органу стандартизації. Однак ч. 1 
ст.  4 Закону визначає перелік цілей, що, на нашу думку, 
варто все ж доповнити його головною метою, яку ми за-
значили, а також доповнити ч. 1 ст. 4 п. 10 такого змісту: 
забезпечення якості продукції, робіт і послуг, оскільки, як 
правильно зазначає М. Кузьміна, якість продукції є визна-

чальним  фактором  соціальної,  екологічної,  структурно-
галузевої, зовнішньоекономічної політики держави. З од-
ного боку, виробництво якісної продукції визначає рівень 
населення  країни,  здоров’я  нації  та  безпеки  навколиш-
нього середовища; з іншого – це можливість прискорення 
темпів економічного розвитку й підвищення ролі держави 
на міжнародному рівні [7, с. 137].

До того ж аналіз змісту цього нормативного акта дає 
підстави стверджувати, що фактично орган стандартизації 
здійснює свою діяльність на засадах державно-приватно-
го  партнерства.  Тому  вважаємо  доцільним  включити  до 
принципів реалізації державної політики у сфері стандар-
тизації також і принцип забезпечення реалізації механізму 
державно-приватного партнерства під час стандартизації.

Безперечно,  однією  з  найбільших  позитивних  змін, 
яка передбачена новим Законом «Про стандартизацію», є 
створення в Україні Національного органу стандартизації, 
який не є органом державної влади, але має повноваження 
щодо розгляду й  затвердження національних  стандартів. 
Проте потрібно повністю погодитись із положеннями Ви-
сновку  Головного  науково-експертного  управління  Кабі-
нету Міністрів України щодо того, що необхідно уточнити 
статус публічної юридичної особи – національного органу 
стандартизації,  зокрема  визначити,  що  він  є  державним 
підприємством із відповідним уточненням його повнова-
жень. У Законі цього зроблено не було. Так, п. 12 ст. 1 За-
кону визначає національний орган стандартизації як орган 
стандартизації, визнаний на національному рівні, що має 
право бути національним членом відповідних міжнарод-
них  і  регіональних  організацій  стандартизації.  А  ст.  11 
цього самого Закону передбачає, що функції національно-
го органу стандартизації виконує державне підприємство, 
яке не підлягає приватизації, утворене центральним орга-
ном  виконавчої  влади, що  реалізує  державну політику  у 
сфері  стандартизації. Очевидно, що обидві ці норми не-
обхідно «привести до єдиного знаменника». Пропонуємо 
викласти п. 12 ст. 1  і ч. 1 ст. 11 Закону в такій редакції: 
«Національний  орган  стандартизації  –  це  державне  під-
приємство,  утворене  центральним  органом  виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері стандарти-
зації й має право бути національним членом відповідних 
міжнародних та регіональних організацій стандартизації». 

Викликає  суттєві  зауваження  також  формулювання 
абзацу  2  ч.  1  ст.  11  Закону,  де  зазначено, що  національ-
ний орган стандартизації не може мати на меті одержання 
прибутку від своєї діяльності. Уважаємо, така норма може 
бути розтлумачена по-різному, оскільки мова йде по май-
бутній час. Зі змісту цієї норми фактично випливає, що ра-
ніше й нині орган може мати на меті отримання прибутку, 
а тому пропонуємо фразу «не може мати» замінити на «не 
має».

Істотною  зміною,  на  думку  юристів  Goldblum  and 
Partners,  є  й  те,  що  державні  органи  не  беруть  участі  в 
ухваленні  рішень  щодо  прийняття  і  скасування  націо-
нальних стандартів. Цим питанням займається виключно 
Національний  орган  стандартизації,  дії  якого може  бути 
оскаржено, для чяого, згідно зі ст. 14 Закону, створено ко-
місію з апеляції [8].

Варто погодитись з окремими дослідниками з приводу 
того, що підприємства, установи й організації, які мають 
право у відповідних сферах діяльності та  з урахуванням 
своїх господарських і професійних потреб організовувати 
й виконувати роботи зі стандартизації, доцільно включити 
до суб’єктного складу керівної ради. Можливо, це рішен-
ня вплинуло б на умови ведення бізнесу в реаліях сього-
дення.

Досить логічними є положення  ст.  22 Закону, що пе-
редбачають перевірку національних стандартів і кодексів 
усталеної  практики  на  відповідність  законодавству,  по-
требам виробників  та  споживачів,  рівню розвитку науки 
й техніки, інтересам держави, вимогам міжнародних, ре-
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гіональних стандартів і кодексів усталеної практики. Од-
нак періодичність здійснення таких перевірок суперечить 
вимогам  сьогодення. На  сьогодні,  коли  встановлено  чіт-
кий  вектор  розвитку  держави  в  напрямі  євроінтеграції, 
передбачається великий обсяг законотворчих робіт, а та-
кож, зважаючи на інтенсифікацію науково-технічного про-
гресу  останніми  роками,  установлений  строк  перегляду 
стандартів і кодексів усталеної практики один раз у п’ять 
років є, на нашу думку,  завеликим. Пропонуємо змінити 
цей термін на один раз у рік. Логічно було б переглядати 
вказані об’єкти наприкінці року (або ж на початку наступ-
ного року) після оприлюднення річного звіту за рік і даних 
статистичних спостережень.

Практичне застосування національних стандартів і ко-
дексів усталеної практики (які, відповідно до вимог чинних 
нормативно-правових  актів,  є  обов’язковими  до  застосу-
вання)  залежить  від  того,  наскільки  своєчасно  відповідні 
суб’єкти поінформовані про обов’язковість  їх  застосуван-
ня. Частиною 3 ст. 23 Закону передбачено, що національний 
орган стандартизації забезпечує розміщення на офіційному 
веб-сайті текстів національних стандартів  і кодексів уста-
леної практики, обов’язковість застосування яких установ-
лена нормативно-правовими актами, не пізніше ніж за 30 
календарних  днів  із  дня  офіційного  опублікування  таких 
актів із безоплатним доступом до зазначених національних 
стандартів  і  кодексів  усталеної  практики.  Однак  указана 
норма потребує уточнення, оскільки з аналізу її змісту не-
зрозуміло,  розміщуються  на  офіційному  веб-сайті  тексти 
національних стандартів і кодексів усталеної практики, які 
набули чинності чи які набудуть чинності. Якщо національ-
ні стандарти й кодекси усталеної практики набули чиннос-
ті й будуть опубліковані аж протягом 30 днів із моменту їх 
офіційного опублікування, то як саме вони будуть викону-
ватись, якщо до них немає фізичного доступу зацікавлених 
осіб. Тому пропонуємо викласти ч. 3 ст. 23 Закону в такій 
редакції:  «Національний  орган  стандартизації  забезпечує 
розміщення на офіційному веб-сайті текстів національних 
стандартів і кодексів усталеної практики, обов’язковість за-
стосування яких установлена нормативно-правовими акта-
ми, не пізніше ніж за 30 календарних днів із дня офіційного 
опублікування таких актів, але не пізніше ніж за 5 кален-
дарних днів до дати набуття ними чинності з безоплатним 
доступом до зазначених національних стандартів і кодексів 
усталеної практики».

До того ж варто акцентувати увагу на деяких змістових 
зауваженнях та описках. Так, загальноприйнятий термін, 
що  використовується  в  українському  законодавстві  для 
позначення органу будь-якої юридичної з питань нагляду, 
є:  у  Законі  України  «Про  стандартизацію»  використову-
ється поняття «керівна рада». Уважаємо доцільним замі-
нити його загальноприйнятим терміном «наглядова рада» 
для уникнення плутанини й колізій і вироблення єдиного 
підходу до розуміння органів юридичних осіб.

У абз. 2 ч. 1 ст. 4 Закону фразу «керування різноманіт-
ністю» варто замінити на «управління різноманітністю», а 
у абзаці 6 – фразу «забезпечення безпечності праці» – на 
«забезпечення безпеки праці». У Законі містяться й  інші 
граматичні, синтаксичні й змістові помилки, які необхідно 
дати на доопрацювання філологам.

Висновки. Насамкінець  варто  зауважити,  що  при-
йняття  нового  Закону  України  «Про  стандартизацію»  є 
великим кроком уперед у процесі реформування законо-
давства України відповідно до вимог реалій сьогодення та 
міжнародних стандартів. Додатково необхідно акцентува-
ти увагу на основних позитивних моментах нового Закону 
України «Про стандартизацію».

По-перше, це створення єдиного національного органу 
стандартизації.

По-друге, що заслуговує на особливу увагу, це питання 
розподілу прав інтелектуальної власності на створені на-
ціональні стандарти й кодекси усталеної практики. Однак 
ці питання необхідно було б прописати детальніше.

По-третє,  важливим  здобутком  є  скасування 
обов’язкового  погодження  проектів  національних  стан-
дартів із центральними органами виконавчої влади.

По-четверте,  скасування  вимоги щодо  державної  ре-
єстрації технічних умов та скасування дії через 15 років 
галузевих документів (ОСТ СРСР, ГСТУ, СОУ тощо) до-
датково підтверджує наміри законодавця не відступати від 
заявлених орієнтирів на міжнародні стандарти в цій сфері.

По-п’яте,  актуальним  надбанням  для місцевого  са-
моврядування  є  втрата  центральними  органами  вико-
навчої  влади  повноважень  щодо  прийняття  галузевих 
стандартів.

Незважаючи на суттєві достоїнства цього нормативно-
го документа, має тривати подальша законотворча робота 
щодо його вдосконалення, а також приведення у відповід-
ність із нормами європейських і міжнародних стандартів.
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У статті висвітлено окремі питання правового регулювання захисту іноземних інвестицій в умовах глобалізації. Проведено аналіз 
досліджень науковців у цій сфері, законодавчої бази держави та реального стану надходжень інвестицій. Досліджено рейтинг інвестицій-
ного клімату України. Запропоновано рекомендації щодо підвищення інвестиційної привабливості держави.

Ключові слова: іноземні інвестиції, глобалізація, іноземний інвестор, інвестиційні відносини, законодавство, міжнародний договір, 
інвестиційна привабливість.

В статье освещаются некоторые вопросы правового регулирования защиты иностранных инвестиций в условиях глобализации. Про-
веден анализ исследований ученых в этой сфере, законодательной базы государства и реального состояния поступлений инвестиций. 
Исследован рейтинг инвестиционного климата Украины. Предложены рекомендации для повышения инвестиционной привлекательнос-
ти государства. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, глобализация, иностранный инвестор, инвестиционные отношения, законодательство, 
международный договор, инвестиционная привлекательность.

The article highlights some issues of legal regulation of the protection of foreign investments in the context of globalization. The analysis of 
scientists’ research in this area, the legal framework of the state and the real state of investments have been made. It was investigated the rating 
of the investment climate in Ukraine. Recommendations to improve the investment attractiveness of the state are proposed.

Key words: foreign investments, globalization, foreign investors, investment relations, law, international treaty, investment attractiveness.

Постановка проблеми. Залучення іноземних інвести-
цій в економіку є одним із найбільш пріоритетних завдань, 
які стоять перед урядом України на шляху подолання еко-
номічної кризи, розвитку конкурентоспроможного та ви-
сокотехнологічного виробництва.

Слід  зазначити,  що  приплив  іноземних  інвестицій  в 
Україну останніми роками значно зменшився, що зумовле-
но політичною та економічною нестабільністю в державі, 
а  також відсутністю дієвих правових механізмів  захисту 
та гарантій для іноземних інвесторів. Останнє викликано 
недосконалістю та невідповідністю чинного вітчизняного 
законодавства принципам і вимогам, які задекларовано в 
міжнародних нормативно-правових актах та міжнародних 
договорах [1].

Необхідно  підкреслити,  що  правовий  режим  інозем-
них інвестицій встановлює держава, на території якої вона 
здійснюється, відповідно до національного законодавства. 
Однак він не повинен суперечити нормам міжнародного 
інвестиційного  права.  Проблеми  співвідношення  норм 
міжнародного й національного права із захисту іноземних 
інвестицій є актуальними. Незважаючи на те, що іноземні 
інвестиції захищені міжнародним правом, держави-реци-
пієнти не завжди їх дотримуються. 

Слід  зазначити, що  іноземний  інвестор  зацікавлений 
у державних  гарантіях  стабільності правового режиму у 
сфері недоторканості приватної власності, оподаткування, 
діяльності  акціонерних  та  інших  товариств.  Недоопра-
цювання  та  подвійне  розуміння  правового  регулювання 
таких  товариств  можуть  стримувати  приплив  іноземних 
інвестицій, незважаючи навіть на наявність дієвого наці-
онального  законодавства. Принципове  значення  для  іно-
земного  інвестора  мають  правові  гарантії  забезпечення 
швидкого  вирішення  спорів  між  державою-реципієнтом 
та  іноземним інвестором або між юридичними та фізич-
ними особами різних держав, які беруть участь в одному 
інвестиційному проекті,  спорів,  які можуть виникнути в 
результаті націоналізації або  інших способів примусово-
го вилучення  іноземної власності  [2]. Однак у більшості 

країн, зокрема й Україні, питання швидкої, адекватної та 
ефективної компенсації іноземних інвестицій не вирішені.

Стан дослідження. Проблемам  правового  регулю-
вання  захисту  іноземних  інвестицій  присвячені  праці 
таких  відомих  вітчизняних  та  зарубіжних  учених,  як  
А.Г. Богатирьов, Л.І. Волова, Г.В. Ігнатенко, А.А. Ковальов,  
С.В.  Черніченко,  Л.  Бразелл,  В.  Великжан,  В.  Вортлей,  
Р. Вильсон, Д. Карро, П. Жюйар, П. Мачлински, П. Нор-
тон, А. Парра, Э. Паасивирта, Я. Паульссон, Д. Салакью-
зе, М.  Сорнараджа,  Дж. Шварценбергер,  А.  Фотурос  та 
інші.  Окремі  аспекти  іноземного  інвестування  розгляда-
лись у працях О.М. Винника, Е.Р. Кибенка, К.С. Хахуліна,  
В.М.  Коссака,  С.М.  Лисниченко,  А.В.  Омельченка,  
В.Ю. Полатая, А.С. Семерака та інших науковців.

Відносини,  пов’язані  з  іноземними  інвестиціями  в 
Україні, регулюються законами України «Про інвестицій-
ну діяльність» [3], що спрямований на забезпечення рів-
ного захисту прав, інтересів і майна суб’єктів інвестицій-
ної діяльності незалежно від форм власності, а також на 
ефективне інвестування народного господарства України, 
розвиток міжнародного економічного співробітництва та 
інтеграції; «Про режим іноземного інвестування» [4], дія 
якого  поширюється  виключно  на  іноземних  інвесторів  і 
підприємства  з  іноземними  інвестиціями;  «Про  зовніш-
ньоекономічну  діяльність»  [5],  Господарським  кодексом 
України  [6], яким регулюються особливості режиму  іно-
земних інвестицій на території України (ст. ст. 390–399), 
іншими  законодавчими  актами  та  міжнародними  дого-
ворами України. Проте слід пам’ятати, що деякі важливі 
питання залучення іноземних інвестицій регулюються не 
тільки зазначеним базовим законодавством, але ще й по-
датковим, митним та іншим спеціальним законодавством 
України. При цьому, незважаючи на визначеність у базо-
вих законах та міжнародних договорах принципів та норм, 
безпосередньо спрямованих на надійний правовий захист 
іноземних  інвестицій,  податкове  та митне  законодавство 
України жодним чином не спрямоване на захист прав ін-
весторів, що суттєво відрізняє його від законодавства єв-
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ропейських  країн,  основною  метою  якого  є  мінімізація 
податкового  та  митного  навантаження  на  інвестора  [1]. 
Тому,  на  нашу  думку,  повинна  продовжуватися  реформа 
податкової системи в напрямі фіскального стимулювання, 
що сприятиме формуванню додаткових інвестиційних ре-
сурсів на підприємствах.

У разі, якщо міжнародним договором України встанов-
лено інші правила, ніж ті, що передбачено законодавством 
України про іноземні інвестиції, застосовуються правила 
міжнародного договору [4].

Метою статті  є розгляд сучасного стану надходжень 
інвестицій  в Україну  та  окремих  проблем  правового  ре-
гулювання захисту іноземних інвестицій в умовах глоба-
лізації.

Виклад основного матеріалу. Правове  регулювання 
іноземних  інвестицій  органічно  й  нерозривно  пов’язано 
з  міжнародним  публічним  і  приватним  правом. Правова 
природа сучасних інвестиційних відносин передбачає, що 
норми міжнародного права  є  координуючим фактором у 
єдиному  комплексі  з  правовим  механізмом  регулювання 
іноземних інвестицій.

Необхідно зазначити, що законодавство кожної держа-
ви-реципієнта у сфері правового регулювання  іноземних 
інвестицій охоплює великий перелік  законодавчих актів: 
конституцію,  цивільне  законодавство,  змістом  якого  є 
принципові положення про власність та її можливу обме-
ження, про націоналізацію та способи компенсації за на-
ціоналізоване майно, норми, які відносять до економічних 
та соціальних прав громадян, а також закон про надра, тру-
довий і земельний кодекси тощо. Цей комплекс законів та 
інших нормативних актів, які прямо або побічно регулю-
ють іноземні інвестиції, не повинні суперечити як нормам 
міжнародного права в цілому, так і нормам міжнародного 
інвестиційного права зокрема. Тому не можливо розгляда-
ти  іноземні  інвестиції  як основний  засіб  вирішення всіх 
економічних проблем держави за рахунок великих дола-
рових  вливань  розвинених  країн.  Залучення  іноземних 
інвестицій  не  повинно  перетворюватися  в  колонізацію 
та повний розпродаж національної  економіки. Так, мож-
на  стверджувати, що це  є  вирішенням окремих проблем 
держави на цьому етапі  її  розвитку,  з  яким не можна не 
погодитись.  Тому  сутність  ефективного  правового  регу-
лювання  іноземного  інвестування  означає  підвищення 
добробуту  держави,  забезпечення  сприятливих  умов  та 
державних  гарантій, що передбачає  встановлення  відпо-
відних організаційно-правових норм інвестування.

На  нашу  думку,  необхідно  нагадати,  що  визначення 
поняття глобалізації широко представлено в науковій літе-
ратурі. В  економічному аспекті  глобалізація означає  зріст 
міжнародного обміну товарами, послугами та капіталом. Її 
рушійною силою є високі, наукоємні технології, які полег-
шують міжнародний обмін, приводять до збільшення част-
ки  експорту й  імпорту,  включають регіональну  економіку 
в  систему всесвітнього розподілу праці. Це приводить до 
лібералізації зовнішньої торгівлі та грошових ринків різних 
держав, інтернаціоналізації виробництва та ринку реалізації 
продукції, а також широкому засвоєнню технологій, завдя-
ки  яким  забезпечуються  безперешкодний  та  прискорений 
рух міжнародних потоків товарів, послуг та капіталів. Про-
мислове виробництво реорганізується, тому що продукція 
окремих держав перетинає кордони, а підприємства вихо-
дять на фінансові ринки світу та забезпечують збут продук-
ції за кордоном. В умовах глобалізації структура виробни-
цтва й фінансів різних країн стають взаємопов’язаними та 
взаємозалежними.  Процес  супроводжується  збільшенням 
кількості  закордонних  трансакцій,  що  у  свою  чергу  при-
водить до нового міжнародного розподілу праці,  за  якого 
створення  національного  багатства  більшою  мірою  зале-
жить від господарюючих суб’єктів інших країн.

Останнім  часом  в  Україні  спостерігається  тенденція 
поступового  скорочення  величини  митних  бар’єрів  та 

розуміння  необхідності  лібералізації  міжнародних  еко-
номічних  відносин.  Якщо  держава  хоче  отримати  мак-
симальну  вигоду  від  глобалізаційних  процесів,  то  вона 
має проводити збалансовану, раціональну зовнішню еко-
номічну політику. Для цього,  на нашу думку, необхідно, 
щоб лібералізація торговельного та фінансового обороту 
здійснювалась на основі національних інтересів держави 
відповідно до дво– та багатосторонніх угод, їх відкритості 
та наявності ефективної правової бази. 

Необхідно  зазначити,  що  важливою  особливістю  ра-
ціональної  макроекономічної  політики  є  відкритість  у 
рамках регіональної міждержавної інтеграції, що підтвер-
джує досвід Європейського Союзу. Міжнародна практика 
показує,  що  відкритість  економіки  держави  передбачає 
інтеграцію  національної  економіки  в  той  або  інший  ре-
гіональний союз  і  є початковим етапом участі  в процесі 
глобалізації, що має як позитивні, так і негативні наслідки 
для України.  З  одного  боку,  це  злиття  економічних  про-
цесів у світовому масштабі, у результаті якого формується 
новий  транснаціональний  системний  рівень  економіки  з 
відповідними  закономірностями  правового  регулювання, 
а з іншого – на думку окремих науковців, економічні від-
носини  регулювання  здійснюються  адміністративними 
методами. Так, Міжнародний валютний фонд після надан-
ня  кредитів Україні  фактично  директивно  визначає  про-
граму дій уряду нашої держави.

Негативні тенденції в розвитку економіки України, які 
спостерігаються  за  останні  роки,  зумовлені  стресовими 
трансформаціями соціально-економічного та політичного 
середовища, розгортанням бойових дій на Сході України, 
анексією Російською Федерацією Автономної Республіки 
Крим, засвідчують недосконалість та вичерпаність чинни-
ків  економічного  зростання  в Україні. Тому  відновлення 
економічного зростання в Україні вимагає побудови нової 
моделі  економічного розвитку,  заснованої на  інвестицій-
них  засадах,  глибокій  інтеграції  промислового потенціа-
лу з екологічною та соціальною складовими виробничого 
процесу. Важливим кроком у цьому напрямі стало підпи-
сання та ратифікація Угоди про асоціацію та поглиблену 
й  усеосяжну  зону  вільної  торгівлі  між Україною  та  Єв-
ропейським Союзом, що  відкриває  нові  можливості  для 
української економіки, але одночасно із цим вимагає здій-
снення докорінних реформ у соціально-економічній сфері 
та  всеохоплюючої  модернізації  виробництва.  Реалізація 
євроінтеграційних намірів України стане можливою лише 
за умови мобілізації та ефективного спрямування значних 
інвестиційних  ресурсів  у  розбудову  промислового  комп-
лексу, який має стати рушійною силою економічного зрос-
тання в Україні [7, с. 3].

Для  України  проблема  пошуку  шляхів  розв’язання 
глобальних  викликів  має  особливо  важливий  характер.  
В умовах членства держави у ВТО це неможливо без за-
безпечення гарантій безпеки бізнесу, мінімізації політич-
них і соціальних ризиків, створення нормальної правової 
сфери та дієвої судової системи, усунення корупції, вирі-
шення питань власності на землю, реформування банків-
ської системи, поліпшення міжнародного іміджу України 
тощо. Без вирішення цих питань Україна приречена зали-
шитися на узбіччі світового розвитку.

Важливе значення для залучення  іноземного  інвесту-
вання має рейтинг інвестиційного клімату. Слід зазначити, 
що Україна представлена в таких рейтингах інвестиційної 
привабливості:  Глобальний  індекс  конкурентоспромож-
ності; Індекс «Doing Business»; Індекс інвестиційної при-
вабливості; Індекс сприйняття корупції; Глобальний баро-
метр корупції; Звіт про конкурентоспроможність регіонів 
України; Індекс економічної свободи [7, с. 14]. За результа-
тами аналітичної доповіді Національного інституту стра-
тегічних  досліджень  за  2014  рік  виявлено  фактори,  що 
знижують  інвестиційну  привабливість України:  ситуація 
із захистом права власності (135 місце із 144), захист прав 
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на інтелектуальну власність (129 місце), адміністративний 
тиск  на  бізнес  (115  місце),  втрата  незалежності  судової 
системи (140 місце), фаворитизм в управлінні (116 місце), 
ефективність  системи  вирішення  суперечок  (129  місце) 
[8]. Залишаються проблемними питання банкрутства під-
приємств,  ведення  зовнішньо-економічної  діяльності  та 
захисту прав міноритарних акціонерів та інші. 

У Концепції Державної цільової економічної програми 
розвитку інвестиційної діяльності на 2011–2015 роки ви-
значено, що основними причинами низької інвестиційної 
активності є такі [9]:

– несприятливі умови для інвестування, а саме: недо-
сконале законодавство з питань захисту права власності, 
адміністрування податків, отримання у власність земель-
них ділянок, провадження підприємницької діяльності та 
здійснення контролю за нею;

–  недостатній  рівень  державної  підтримки  інвести-
ційної діяльності, неналежним чином розвинена система 
підготовки інвестиційних програм і проектів для надання 
державних інвестицій;

– нерозвиненість інвестиційного ринку та інфраструк-
тури;

– відсутність дієвих механізмів державно-приватного 
партнерства в інвестуванні.

Якщо  порівнювати  виявлені  тенденції  по Україні  за-
галом та по регіонах, можна зробити висновок, що вони 

не збігаються, а в деяких регіонах спостерігається карди-
нально  інша  ситуація.  Отже,  варто  зосередити  увагу  на 
детальному досліджені  та оцінці регіональної  структури 
прямих іноземних інвестицій, оскільки виявлені тенденції 
темпів  зростання  інвестицій  в Україні  в  цілому не  відо-
бражають регіональні тенденції, а навпаки, дуже різнять-
ся [10].

На нашу думку, основною причиною низького значен-
ня індексу держави є ситуація у сфері валютного регулю-
вання,  стан  реформування  судової  системи,  порушення 
відшкодування ПДВ, злиття політичних і бізнес-інтересів 
та  корумпований  протекціонізм,  незадовільний  захист 
власності, вплив виконавчої влади на судову систему, дис-
кримінаційне ставлення до іноземних інвестицій, відсут-
ність  прозорого  ринку  землі,  можливості  експропріації 
доходів і майна [11].

Висновки. Таким чином, інвестиційний клімат в Укра-
їні для потенційних інвесторів є швидше не сприятливим, 
ніж позитивним. Тому правильний та ефективний захист 
іноземних  інвестицій  та  їх  правильний  розподіл між  га-
лузями народного господарства забезпечить економічний 
розвиток та підвищить авторитет нашої держави у світо-
вому  співтоваристві.  Вирішення  проблем,  які  перешко-
джають  ефективному  інвестуванню,  сприятиме  покра-
щенню інвестиційного клімату України та її економічного 
становища.
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Статтю присвячено дослідженню проблем правового регулювання підстави й умов матеріальної відповідальності сторін трудових 
правовідносин. Особлива увага приділяється характеристиці трудового правопорушення як підстави матеріальної відповідальності в 
трудовому праві. Також подається перелік умов матеріальної відповідальності суб’єктів трудових правовідносин, розкривається їх зміст.

Ключові слова: підстава матеріальної відповідальності, умови матеріальної відповідальності, трудове правопорушення, майнова шкода.

Статья посвящена исследованию оснований и условий материальной ответственности сторон трудового правоотношения. Особое 
внимание уделяется характеристике трудового правонарушения как основания материальной ответственности в трудовом праве. Также 
дается перечень условий материальной ответственности субъектов трудовых правоотношений, раскрывается их содержание.

Ключевые слова: основание материальной ответственности, условия материальной ответственности, трудовое правонарушение, 
имущественный вред.

The article is devoted to the research of the grounds and conditions of the material responsibility of the sides of labor relations. A correlation 
of notions grounds and conditions of the material responsibility of the sides of labor relations was carried out in the article. Labor offense is 
determined by the author as the grounds of the material responsibility in labor law. Also the grounds of the material responsibility of the subjects 
of labor relations were selected and formulated there.

Key words: grounds of the material responsibility, conditions of the material responsibility, labor offense, material damage.

РОЗДІЛ 5.
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛьНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Постановка проблеми. Створення ефективного механіз-
му відшкодування шкоди, заподіяної одній стороні трудового 
договору неправомірними діями  іншої сторони,  є одним зі 
стрижневих завдань науки й практики трудового права на су-
часному етапі. Згаданий механізм повинен включати правове 
регулювання підстави, умов, конкретних випадків і порядку 
притягнення роботодавця та працівника до матеріальної від-
повідальності.  При  цьому  чіткій  і  детальній  регламентації 
підстави й умов такої відповідальності, на нашу думку, на-
лежить важлива роль у побудові концепції матеріальної від-
повідальності сторін трудового договору загалом.

Стан дослідження.  Теоретичною базою  статті  стали 
дослідження  відомих  фахівців  у  галузі  трудового  права 
І.В.  Зуба,  О.М.  Короткої,  А.М.  Лушнікова,  М.В.  Луш-
нікової,  П.Д.  Пилипенка,  В.І.  Прокопенка,  В.Г.  Ротаня,  
С.В.  Савіна,  Л.О.  Сироватської,  П.Р.  Стависького,  
Б.С. Стичинського, Н.М. Хуторян та багатьох інших. Про-
те науковцям, незважаючи на ґрунтовні розвідки, не вда-
лося сформувати єдиного підходу до проблеми правового 
регулювання  підстави  й  умов  матеріальної  відповідаль-
ності, що, на жаль, не сприяє побудові уніфікованого по-
нятійного апарату у сфері цієї галузевої відповідальності.

Мета статті полягає  у  виробленні  пропозицій  щодо 
визначення  змісту підстави й умов матеріальної відпові-
дальності сторін трудового договору.

Виклад основного матеріалу дослідження. Визнання 
взаємного характеру матеріальної відповідальності в тру-
довому праві позначилося також на проблемі регламента-
ції підстави й умов матеріальної відповідальності сторін 
трудових  відносин.  Ця  проблема  зумовлюється  тим,  що 
чинне трудове законодавство встановлює підставу та умо-
ви  матеріальної  відповідальності  лише  працівника.  На-
явність такої прогалини в правовому регулюванні фахівці 
в  галузі  трудового права вважають серйозним недоліком 
чинного трудового законодавства.

Нерідко під умовами й підставами юридичної відпові-
дальності розуміють такі правові категорії, як шкода, про-
типравність,  причинний  зв’язок між ними,  а  також вина 
суб’єкта трудових правовідносин. Так,  автори «Науково-
практичного коментаря до законодавства України про пра-
цю» виділяють юридичні факти  (протиправну поведінку 
працівника, пряму дійсну шкоду, причинний зв’язок між 
протиправною поведінкою працівника та шкодою й виною 
працівника), які вони називають підставами матеріальної 
відповідальності [1, с. 571].

Як наголошує В.П. Мироненко, підставою матеріаль-
ної відповідальності як правовідносин щодо відшкодуван-
ня шкоди є юридичний факт – скоєння правопорушення, у 
результаті якого виникла шкода [2, с. 56]. На трудове май-
нове правопорушення як на підставу матеріальної відпо-
відальності вказує П.Р. Стависький, а до умов матеріаль-
ної  відповідальності  вчений  відносить  окремі  елементи 
правопорушення: майнову шкоду, порушення обов’язку в 
трудовому правовідношенні, причинний зв’язок між пору-
шеним обов’язком і майновою шкодою [3, с. 77].

Підставою матеріальної відповідальності, як наголошу-
ють О.С. Пашков та О.В. Смирнов, слід вважати дійсну шко-
ду, а умовами – такі елементи правопорушення, пов’язаного 
із заподіянням шкоди підприємству, установі, організації, як 
вина, протиправність діяння, причинний зв’язок між проти-
правною поведінкою та її наслідками [4, с. 323].

Аналогічного  висновку  доходить В.І.  Прокопенко,  роз-
глядаючи пряму дійсну шкоду як підставу матеріальної від-
повідальності,  за наявності  якої для настання матеріальної 
відповідальності необхідні такі умови: протиправна поведін-
ка працівника, причинний зв’язок між протиправною пове-
дінкою та заподіяною шкодою, вина [5, с. 424].

О.М.  Коротка  до  умов  матеріальної  відповідальнос-
ті відносить вину, пряму дійсну шкоду, протиправну по-
ведінку  однієї  зі  сторін  трудового  договору,  причинний 
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зв’язок  між  протиправною  поведінкою  та  її  результатом 
у формі прямої дійсної шкоди. Учений  зазначає, що три 
умови  мають  об’єктивну  якість,  адже  вони  є  водночас 
ознаками  об’єктивної  сторони  правопорушення.  Вина ж 
має суб’єктивну якість, оскільки є складовою суб’єктивної 
сторони правопорушення [6, с. 75].

З  огляду  на  те, що  матеріальна  відповідальність  має 
багато  спільних  рис  із  цивільно-правовою  відповідаль-
ністю,  вважаємо  цілком  доречним  звернутися  також  до 
відповідних напрацювань у галузі цивільного права. Так, 
згідно  з  концепцією  В.В.  Вітрянського,  підставою  ци-
вільно-правової  відповідальності  (єдиною  та  спільною) 
є порушення суб’єктивних цивільних прав, як майнових, 
так  і  особистих  немайнових,  оскільки  цивільно-право-
ва  відповідальність  є  відповідальністю  одного  учасника 
майнового обороту перед іншим, відповідальність поруш-
ника перед потерпілим;  її  загальною метою є відновлен-
ня  порушеного  права  на  основі  принципу  відповідності 
розміру  відповідальності  розміру  заподіяної  шкоди  або 
збитків.  Умовами  ж  цивільно-правової  відповідальнос-
ті  В.В.  Вітрянський  вважає  протиправність  порушення 
суб’єктивних цивільних прав, наявність збитків (шкоди), 
причинний зв’язок між порушенням суб’єктивних цивіль-
них прав і збитками (шкодою), вину порушника [7, с. 705].

Інші  представники  науки  цивільного  права,  зокрема 
В.Т. Смірнов та А.А. Собчак, звертали увагу на неприпус-
тимість змішування понять «підстави відповідальності» й 
«умови відповідальності», вживання їх як тотожних, при 
цьому  справедливо  зазначаючи:  «Кожне  явище,  відобра-
жене у відповідному понятті, володіє певним, лише йому 
властивим  змістом.  <…>  Вони  мають  різне  юридичне 
значення». Автори пропонують розглядати «підстави» як 
те, що зумовлює будь-яке явище, а «умови» – як ознаки, 
що  характеризують  основу  та  без  наявності  яких  явище 
не може виникнути. Можна  сказати, що «підстава» – це 
юридичний факт, який зумовлює виникнення певних пра-
вовідносин, їх зміну й припинення, а «умови» – це те, що 
характеризує цей факт у цілому або окремі його сторони 
[8, с. 56].

Варто  наголосити, що  в  трудовому  законодавстві  де-
яких  зарубіжних країн  (зокрема,  у  ст.  400 Трудового  ко-
дексу Республіки Білорусь від 26.07.1999 р. № 296-З [9], 
ст.  198  Трудового  кодексу Азербайджанської  Республіки 
від 01.02.1999 р. № 618-IQ [10], ст. 166 Трудового кодексу 
Республіки Казахстан від 15.05.2007 р. № 252-ІІІ [11]) ви-
діляються власне умови матеріальної відповідальності, а 
поняття «підстава матеріальної відповідальності» не вжи-
вається. Так, ст. 186 «Умови настання матеріальної відпо-
відальності»  Трудового  кодексу  Республіки  Узбекистан 
від 21.12.1995 р. № 161-І [12] передбачає, що матеріальна 
відповідальність  сторони  трудового  договору  настає  за 
шкоду, заподіяну нею іншій стороні в результаті своєї ви-
нної протиправної поведінки (дії або бездіяльності).

У розділі ХІ «Матеріальна відповідальність» Трудово-
го кодексу Республіки Молдова від 28.03.2003 р. № 154-XV  
[13], наприклад, терміни «підстава» й «умови» взагалі не 
використовуються,  однак  на  підставу  вказує  ч.  1  ст.  328 
цього кодексу, відповідно до якої сторона індивідуального 
трудового договору відшкодовує матеріальну шкоду, запо-
діяну нею другій стороні в результаті протиправної й ви-
нної дії або бездіяльності. А норма ч. 1 ст. 327 Трудового 
кодексу Республіки Молдова передбачає обов’язок сторо-
ни  індивідуального  трудового  договору  (роботодавця  чи 
працівника),  яка  заподіяла  матеріальну  та/або  моральну 
шкоду  іншій  стороні  під  час  виконання  своїх  трудових 
обов’язків,  відшкодувати  цю шкоду  відповідно  до  цього 
кодексу й інших нормативних актів, із чого можна зробити 
висновок про виділення умови цієї відповідальності. Інак-
ше кажучи,  сторони  трудових  правовідносин несуть ма-
теріальну відповідальність за умови, що шкоду заподіяно 
під час виконання ними своїх трудових обов’язків.

Цікаво, що в Трудовому кодексі Литовської Республі-
ки від 04.06.2002 р. № IX-926  [14] виділено як підставу, 
так  і  умови  матеріальної  відповідальності  сторін  трудо-
вих правовідносин  як  окремі  складові  настання  їх мате-
ріальної відповідальності. Зокрема, відповідно до ст. 245 
Трудового  кодексу  Литовської  Республіки  матеріальна 
відповідальність  настає  у  зв’язку  з  правопорушенням,  у 
результаті якого один суб’єкт трудових відносин заподіює 
шкоду іншому суб’єкту невиконанням чи неналежним ви-
конанням трудових обов’язків. Згідно зі ст. 246 Трудового 
кодексу  Литовської  Республіки  матеріальна  відповідаль-
ність настає  за  таких умов: 1)  коли  заподіюється шкода;  
2)  заподіюється  шкода  в  результаті  протиправної  діяль-
ності;  3)  наявний причинний  зв’язок між протиправною 
діяльністю й виникненням шкоди; 4) наявна вина поруш-
ника;  5)  порушник  і  потерпіла  сторона на момент пору-
шення прав перебували в трудових відносинах; 6) виник-
нення шкоди пов’язане з трудовою діяльністю.

У сучасних реаліях розвиненої ринкової економіки та 
членства в Європейському Союзі матеріальна відповідаль-
ність як інститут трудового права зберігається не лише в 
трудовому законодавстві Литовської Республіки, а й у га-
лузевому  кодифікованому  акті  Республіки  Польща.  При 
цьому в Кодексі праці Республіки Польща від 26.06.1974 
р.  [15]  структурно  відокремлюється  комплекс  норм  про 
матеріальну  відповідальність  працівника,  що  міститься 
в  главі V  «Матеріальна  відповідальність  працівників»,  а 
ст. 114 цього кодексу вказує на її підставу. Так, працівник, 
який у результаті невиконання чи неналежного виконання 
трудових обов’язків зі своєї вини заподіяв майнову шко-
ду роботодавцю, несе матеріальну відповідальність  згід-
но з правилами, визначеними в Кодексі праці Республіки 
Польща. Що стосується матеріальної відповідальності ро-
ботодавця, то норми, якими передбачаються випадки такої 
відповідальності,  розміщуються  в  різних  главах  Кодексі 
праці Республіки Польща: у главі IV «Обов’язки робото-
давця та працівника»,  главі X «Безпека та гігієна праці» 
тощо.  Також  відсутнє  загальне  формулювання  підстави 
матеріальної відповідальності роботодавця.

Отже, зміст категорії «підстава» у «Філософському ен-
циклопедичному  словнику»  розкривається  як  «судження 
чи ідея, з дійсності якої постає дійсність іншого судження 
чи ідеї (наслідку): логічна підстава чи підстава пізнання» 
[16, с. 323]. А «Великий тлумачний словник: сучасна укра-
їнська мова від А до Я» дає таке визначення: «Підстава – це 
те головне, на чому базується,  ґрунтується,  засновується 
що-небудь» [17, с. 379]. Термін «підстава», як наголошує 
фахівець у галузі кримінального права В.О. Навроцький, 
можна визначити як «вихідні, головні положення». Діяти 
на підставі чого-небудь – спиратися на щось, мати щось 
за основу, відштовхуватися від чогось, мати щось як ви-
правдання,  достатній  привід  для  діяльності  [18,  c.  55]. 
Традиційно  термін «підстава юридичної  відповідальнос-
ті»  вживається  в  таких  двох  значеннях:  1)  нормативно-
правовий припис, що передбачає можливість застосуван-
ня юридичної відповідальності  (правова підстава), тобто 
те, на основі чого особа несе відповідальність; 2) діяння, 
що відбулося в реальній дійсності, незважаючи на пряму 
заборону його вчинення в правовій нормі, тобто фактична 
підстава; те, за що особа несе відповідальність.

У юридичній  літературі  представлена  також  інша  по-
зиція щодо підстави юридичної відповідальності. Зокрема, 
представники науки кримінального права стверджують, що 
як підстава відповідальності виступає не правопорушення, 
а склад правопорушення [19, с. 4]. Однак варто погодитися з 
висновком Р.Л. Хачатурова й Д.А. Ліпінского, що склад пра-
вопорушення  є  теоретичною  конструкцією,  науковою  аб-
стракцією, а правопорушення – це факт реальної дійсності, 
тому склад правопорушення не може слугувати підставою 
відповідальності.  Елементи  складу  правопорушення  кон-
кретизують ознаки правопорушення, проте не підмінюють їх  
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[20,  с.  243].  Таке  твердження  є  особливо  слушним щодо 
підстави  матеріальної  відповідальності,  оскільки  у  сфе-
рі трудового права можемо спостерігати ситуацію, за якої 
більшість конкретних складів трудових правопорушень не 
сформульовано в нормах трудового права, а санкції трудо-
вого права не «прив’язані» до конкретних складів. Це озна-
чає, що юридична конструкція трудового правопорушення 
носить переважно загальний характер, тому для висновку 
про те, чи є певне фактичне протиправне діяння трудовим 
правопорушенням, потрібно «накласти» цей загальний аб-
страктний опис (склад) на конкретне неправомірне діяння. 
Якщо  в  реальному  індивідуальному  діянні  виявляються 
ознаки, зафіксовані в нормах трудового права у вигляді за-
гальної правової абстракції (складу), то його треба визнати 
трудовим правопорушенням.

Досліджуючи юридичну  конструкцію  трудового  пра-
вопорушення, А.М. Лушніков та М.В. Лушнікова справед-
ливо наголошують, що для більшості вчених необхідність 
виділення  галузевого  правопорушення  не  є  очевидною. 
Представники  науки  трудового  права  обмежуються 
окремим  розглядом  дисциплінарної  й  матеріальної  від-
повідальності,  характеризуючи  в  цьому  контексті  лише 
дисциплінарний  проступок.  Йому  надають  переважно 
універсального  значення,  іноді  виділяють  також  трудове 
майнове правопорушення працівника, а про підставу ма-
теріальної  відповідальності  роботодавця,  як  правило,  не 
згадують [21, с. 738].

Свого часу П.Р. Стависький констатував ситуацію, за 
якої інша сторона трудового договору ніби звільнялася від 
відповідальності  в  трудових  правовідносинах,  оскільки 
за  вчинення  дисциплінарного  проступку  дисциплінарну 
й  матеріальну  відповідальність  можуть  нести  посадові 
особи, а не підприємство, установа, організація [3, с. 77].  
У  свою  чергу  Л.О.  Сироватська  наводить  повний  склад 
правопорушення як підстави матеріальної відповідальнос-
ті підприємства (установи). Суб’єктом відповідальності за 
шкоду, заподіяну працівникові, вказується саме підприєм-
ство  чи  установа.  Об’єктом  майнового  правопорушення 
підприємства Л.О. Сироватська називає майнові інтереси 
працівника. Науковець відзначає, що безпосередні об’єкти 
пов’язані  з  порушенням  прав  працівника  на  здоров’я  й 
безпечні  умови  праці,  на  працю,  на  винагороду  та  інші 
виплати. Об’єктивну  сторону  складають  протиправні  дії 
(бездіяльність) роботодавця, шкода та причинний зв’язок 
між  ними.  Зрештою,  суб’єктивна  сторона  представлена 
виною підприємства, установи [22, с. 141–168].

Власне  розуміння  аналізованих  понять  запропонував 
П.Р. Стависький, на думку якого підставою матеріальної 
відповідальності  роботодавця  слід  визнати  трудове май-
нове правопорушення [3, c. 77]. Проте йому справедливо 
заперечує  Н.М.  Хуторян,  зазначаючи,  що  роботодавець 
вчиняє  не  лише  трудові  майнові  правопорушення  щодо 
працівника, а й низку правопорушень немайнового харак-
теру,  наприклад,  незаконне  переведення на  іншу  роботу, 
якщо  воно  не  приводить  до  зниження  заробітної  плати, 
тощо [23, с. 186]. На нашу думку, поняття «майнове право-
порушення» переважно не характеризує правопорушення 
в цілому, а лише акцентує увагу на специфіці шкоди, на-
явність якої є обов’язковою для притягнення роботодавця 
до  матеріальної  відповідальності.  Однак  роботодавець, 
вчиняючи  майнове  правопорушення,  може  заподіяти  та-
кож моральної шкоди працівникові. Вважаємо, що наве-
дені аргументи свідчать про потребу використання більш 
вдалої загальної конструкції «трудове правопорушення».

З огляду на зазначене привертає увагу позиція С.В. Са-
віна, який пропонує визначення трудового правопорушен-
ня  як підстави матеріальної  відповідальності  роботодав-
ця. Учений розуміє трудове правопорушення роботодавця 
як винне протиправне діяння (дію або бездіяльність) робо-
тодавця в особі його виконавчого органу, що спричинило 
порушення трудових прав працівників  і заподіяння йому 

майнової  та/або  моральної шкоди,  за  вчинення  якого  до 
нього повинні  застосовуватися передбачені  трудовим за-
конодавством санкції матеріальної відповідальності [24].

Щодо  підстави  матеріальної  відповідальності  пра-
цівника доволі поширеною є думка, що такою підставою 
слугує також трудове майнове правопорушення. Вважає-
мо, що майнове правопорушення  є  лише одним  із  видів 
або  окремим  складом  дисциплінарного  проступку.  Так,  
В.М.  Смірнов,  класифікуючи  дисциплінарні  проступки, 
виділяв серед них також такі, що посягають на збережен-
ня й правильне використання майна підприємства (втрата 
або псування інструментів, устаткування, спецодягу, мате-
ріалів тощо) [25, с. 154].

Тому вважаємо очевидним, що якщо дисциплінарний 
проступок  спричинив  також  заподіяння  майнової  шко-
ди  роботодавцю,  то  він  не  перестав  бути  дисциплінар-
ним  проступком.  Відповідно,  майнове  правопорушення 
працівника  необхідно  визнавати  дисциплінарним  про-
ступком, оскільки необхідність дбайливого ставлення до 
майна роботодавця належить до його обов’язку дотриму-
ватися трудової дисципліни. Інакше кажучи, дисциплінар-
ний проступок – це  трудове правопорушення,  суб’єктом 
якого виступає працівник, і якщо він, вчинивши його, за-
подіяв майнової шкоди роботодавцю, то існує підстава по-
кладення на нього матеріальної відповідальності.

Як бачимо, поняття «трудове правопорушення» являє 
собою універсальну наукову конструкцію для позначення 
всіх порушень трудових обов’язків працівниками й робо-
тодавцями,  вчинення  яких  є  підставою  застосування  до 
них матеріальної відповідальності.

На переконання А.М. Лушнікова та М.В. Лушнікової, 
трудове правопорушення можна визначити як винне про-
типравне  діяння  суб’єкта  трудових  правовідносини,  яке 
спричинює  заподіяння  шкоди  трудовим  правам  іншого 
суб’єкта цих правовідносин та за вчинення якого норма-
ми трудового законодавства встановлено відповідальність 
[21, с. 745].

На думку Н.М. Хуторян, трудове правопорушення сто-
рін трудових правовідносин – це протиправне, винне не-
виконання чи неналежне виконання  стороною трудового 
правовідношення (індивідуального чи колективного) тру-
дових обов’язків, яке спричинило заподіяння матеріальної 
та/або немайнової шкоди іншій стороні трудового право-
відношення, відповідальність за яке передбачається нор-
мами трудового права [23, с. 188].

Повертаючись  до  характеристики  умов  матеріальної 
відповідальності,  насамперед  зазначимо,  що  «Великий 
тлумачний словник: сучасна українська мова від А до Я» 
дає таке визначення терміна «умова»: необхідна обстави-
на, яка робить можливим здійснення, утворення чого-не-
будь або сприяє чомусь [17, с. 623]. Тому варто погодитись 
із Н.М. Хуторян, яка визначає такі умови матеріальної від-
повідальності, як обставини або фактори, за яких здійсню-
ється, реалізується матеріальна відповідальність за наяв-
ності підстави. До цих умов учений відносить дотримання 
встановленого порядку притягнення до відповідальності, 
правильне визначення розміру шкоди [23, с. 183].

Н.І.  Дуравкіна  пропонує  до  умов  матеріальної  відпо-
відальності  віднести  такі:  наявність  трудового  правового 
зв’язку між суб’єктами правовідносин; ці відносини пови-
нні бути саме трудовими; дотримання порядку притягнен-
ня до матеріальної відповідальності; правильне визначення 
розміру  матеріальної  відповідальності;  деліктоздатність 
тощо [26, с. 12]. Такий висновок науковця є дещо сумнів-
ним,  оскільки  деліктоздатність  –  це  ознака,  яка  характе-
ризує  суб’єкта  правопорушення,  а  отже,  входить  до  його 
складу.  До  того  ж  із  переліку  умов  матеріальної  відпові-
дальності, запропонованого Н.І. Дуравкіною, не зрозуміло, 
про які інші умови йде мова. Вважаємо, що формулювання 
умов матеріальної відповідальності повинне бути чітким і 
конкретним, носити вичерпний характер.
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З  огляду  на  викладене  можна  стверджувати,  що  під 
умовами матеріальної  відповідальності  розуміються  такі 
правові  категорії,  які  дублюють  окремі  елементи  право-
порушення: наявність шкоди, заподіяної в результаті про-
типравного діяння, причинний зв’язок між протиправним 
діянням  і  виникненням  шкоди,  вину  правопорушника. 
Описана позиція щодо дослідження цієї проблеми є най-
більш  усталеною.  Проте  очевидно,  що  всіх  наведених 
умов  для  притягнення  до  матеріальної  відповідальності 
недостатньо хоча б тому, що вони (за винятком вини) роз-
кривають і конкретизують зміст лише одного із чотирьох 
елементів  правопорушення  –  об’єктивної  сторони.  При 
цьому  поза  увагою  залишаються  ознаки  суб’єкта  трудо-
вого  правопорушення,  а  саме  його  трудова  дієздатність, 
об’єкт і факультативні складові об’єктивної сторони (час, 
місце,  обстановка  вчинення  правопорушення),  які  іноді 
мають  визначальне  значення.  Адже  протиправне  діяння 
слід кваліфікувати як трудове правопорушення, якщо його 
вчинено в робочий час, протягом якого працівник, відпо-
відно до трудового, колективного договорів, правил вну-
трішнього трудового розпорядку, зобов’язаний перебувати 
на робочому місці  та виконувати свої  трудові обов’язки. 
Крім  того,  уточнення  правозастосовним  органом  часу  й 
місця вчинення суб’єктом трудових правовідносин трудо-
вого правопорушення набуває  істотного характеру,  якщо 
територія підприємства, службове приміщення або місце 
виробництва,  роботи  пов’язані  зі  шкідливими  чи  небез-
печними умовами праці, використанням джерел підвище-
ної небезпеки або таким виробничим процесом, порушен-
ня якого може викликати вкрай тяжкі наслідки.

Водночас у вказаних вище положеннях законодавства 
інших  країн  і  позиціях  галузевої  правничої  літератури 
зустрічається виділення також інших умов, а саме: пере-
бування порушника й потерпілої  сторони на момент по-
рушення прав у трудових відносинах, виникнення шкоди 
пов’язане з трудовою діяльністю (ст. 246 Трудового кодек-
су Литви [5]); дотримання порядку притягнення до мате-
ріальної відповідальності; правильне визначення розміру 
шкоди тощо.

Отже, базуючись на розумінні умов як зовнішніх обста-
вин чи факторів, за яких здійснюється, реалізується матері-
альна  відповідальність  за  наявності  підстави, можна  кон-
статувати, що  вони  не  виступають  ідентичними  окремим 
елементам  підставами,  оскільки  умови  відповідальності, 
підстава та її елементи – різні за етимологічним і юридич-
ним змістом поняття. Тому слід зазначити, що матеріальна 
відповідальність сторін трудових відносин настає за таких 
умов: 1) перебування суб’єктів відповідальності в правовід-
носинах, які виникли в результаті укладення трудового до-
говору; 2) якщо мало місце невиконання чи неналежне ви-
конання стороною трудових правовідносин обов’язку, який 
встановлюється для неї цим трудовим договором; виділен-
ня такої умови обумовлює необхідність точно встановити, 

чи належить порушений обов’язок, унаслідок чого заподі-
яно майнової шкоди, до кола трудових обов’язків конкрет-
ного працівника або роботодавця; 3) заподіяння шкоди, яке 
мало  місце  під  час  виконання  сторонами  своїх  трудових 
обов’язків або пов’язане з їх виконанням; 4) якщо відсутні 
обставини,  які  виключають  матеріальну  відповідальність 
сторони  трудового  договору  (стан  крайньої  необхідності, 
заподіяна шкода належить до категорії нормального вироб-
ничо-господарського ризику).

Висновки. Підсумовуючи  викладене,  варто  наголо-
сити, що нормативне закріплення й визначення загальних 
підстави та умов матеріальної відповідальності працівни-
ка й роботодавця є важливим кроком удосконалення пра-
вового  регулювання  та  досягнення  належного  балансу  в 
питанні  застосування  цього  виду  відповідальності.  При 
цьому трудове правопорушення як факт об’єктивної дій-
сності  становить  єдину, необхідну й достатню фактичну 
підставу матеріальної відповідальності суб’єктів трудових 
відносин. Правова підстава – це нормативна конструкція, 
яка  містить  опис  усіх  об’єктивних  і  суб’єктивних  ознак 
трудового правопорушення; такий опис у трудовому пра-
ві в більшості випадків може мати лише загальний, а не 
детальний  вигляд.  Тому  пропонуємо  у  відповідних  нор-
мах нового Трудового кодексу України визнати підставою 
матеріальної  відповідальності  трудове  правопорушення, 
нормативно  закріпити  визначення  цього  поняття  з  вка-
зівкою  на  його  об’єктивні  й  суб’єктивні  ознаки,  а  саме 
на  протиправне  винне  невиконання  чи  неналежне  вико-
нання  стороною трудових правовідносин своїх  трудових 
обов’язків, у результаті якого заподіюється майнова шкода 
іншій стороні. У зв’язку із цим втрачає доцільність виді-
лення в новому базовому законі умов матеріальної відпо-
відальності,  які  дублюють  окремі  елементи  складу  тру-
дового  правопорушення.  Якщо  ж  розглядати  сукупність 
зовнішніх  обставин  чи  факторів,  за  яких  здійснюється, 
реалізується  матеріальна  відповідальність  за  наявності 
підстави, умов матеріальної відповідальності сторін тру-
дового договору, то ними є такі: перебування суб’єктів у 
правовідносинах, що виникли в результаті укладення тру-
дового договору; шкода заподіюється невиконанням чи не-
належним виконанням стороною трудових правовідносин 
обов’язку, який належить до кола  її трудових обов’язків, 
встановлених  трудовим  договором;  заподіяння  шкоди 
має  місце  під  час  виконання  сторонами  своїх  трудових 
обов’язків або пов’язується  з  їх виконанням; відсутність 
обставин,  що  виключають  матеріальну  відповідальність 
сторони трудового договору.

Очевидно,  усунення  теоретичних  суперечностей  у 
вирішенні проблеми підстави й умов матеріальної відпо-
відальності  в  трудовому праві  сприятиме  детальній  роз-
робці галузевої конструкції трудового правопорушення, а 
отже, допоможе вирішити низку проблем, з якими щоден-
но стикається юридична практика.
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У статті проаналізовано врегулювання питання щодо припинення трудових відносин за проектом Трудового кодексу України. Розгля-
нуто додаткові підстави припинення трудових відносин за ініціативою роботодавця з надомниками, домашніми працівниками та спортс-
менами. Визначено доцільність вдосконалення проекту Трудового кодексу України.
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В статье проанализировано урегулирование вопроса о прекращении трудовых отношений по проекту Трудового кодекса Украины. 
Рассмотрено дополнительные основания прекращения трудовых отношений по инициативе работодателя с надомниками, домашними 
работниками и спортсменами. Определена целесообразность совершенствования проекта Трудового кодекса Украины.

Ключевые слова: трудовые отношения, прекращение трудовых отношений, инициатива работодателя, проект Трудового кодекса, 
надомники, домашние работники, спортсмены.

In the article the settling of the end of labor relations according to the project of Labor code of Ukraine is analyzed. The additional bases for 
the end of labor relations on employer’s initiative with outworkers, house workers and sportsmen are examined. The reasonability of improvement 
of the project of Labor code of Ukraine is defined.

Key words: labor relations, end of labor relations, employer’s initiative, project of Labor code, outworkers, house workers, sportsmen.

Постановка проблеми. Актуальність  обраної  темати-
ки  обумовлюється  необхідністю  гармонізації  національно-
го  законодавства  до  європейських  стандартів.  На  сьогодні 
важливою  умовою  розвитку  трудового  права  є  прийняття 
Трудового  кодексу  України  (далі  –  проект  ТК  України),  у 
зв’язку з темою дослідження постає необхідність детально-
го дослідження проекту ТК в частині особливостей припи-
нення трудових відносин. На прикладі аналізу особливостей 
припинення трудових відносин із надомниками, домашніми 
працівниками  та  спортсменами необхідно  систематизувати 
інформацію, отриману в ході дослідження обраної тематики.

Метою статті є дослідження проекту Трудового кодек-
су України  в  контексті  особливостей  припинення  відно-
син із різними категоріями працівників.

Стан дослідження.  У  сучасній  науці  трудового  пра-
ва  дослідженню  правового  регулювання  припинення 
трудових  відносин  приділили  свою  увагу  такі  вчені,  як  
Л.Я. Гінцбург, Т.Ю. Коршунова, С.М. Прилипко, О.І. Про-
цевський,  Г.Х. Шафикова,  Г.Ф. Шершеневич, О.М.  Яро-
шенко. Однак, не применшуючи внесок указаних авторів, 
питання, винесене на дослідження, потребує оптимізова-
ного  аналізу  в  частині  особливостей  додаткових  підстав 
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припинення трудових правовідносин із різними категорі-
ями працівників.

Виклад основного матеріалу. Проектом ТК України 
в ч. 1 ст. 92 виділяються такі підстави припинення трудо-
вих відносин: закінчення строку трудового договору, зго-
да  сторін,  розірвання  трудового  договору  за  ініціативою 
працівника, розірвання трудового договору за ініціативою 
роботодавця, рішення вищого органу управління або на-
глядової ради роботодавця про припинення повноважень 
(відкликання) голови та членів наглядової ради та/або ви-
конавчого  органу,  а  також  будь-яких  інших  працівників, 
якщо їх призначення (обрання) та звільнення (відкликан-
ня)  належить  до  компетенції  вищого  органу  управління 
або наглядової ради відповідно до установчих документів 
роботодавця;  незалежні  від  волі  сторін  підстави  [1].  На 
думку С.В. Васильєва, усі види підстав припинення тру-
дових відносин договору поділяють умовно на 4 групи за-
лежно від волі сторін: а) взаємна воля сторін (сюди вчений 
відніс  і  закінчення  строку  дії  трудового  договору,  адже 
тут воля сторін співпала); б) за волею працівника (за його 
власним бажанням); в) за волею роботодавця; г) за волею 
третіх осіб. Також існує й інший критерій класифікації «за 
суб’єктами», коли підстави поділяються на «загальні» та 
«додаткові» (спеціальні) [2, c. 132–133]. Так, Г.І. Чанишева 
та Н.Б.  Болотіна  вважають, що  всі  підстави припинення 
трудового договору класифікують залежно від двох кри-
теріїв: 1) виду юридичного факту, що є причиною припи-
нення  (діяльність чи бездіяльність),  та  2)  волевиявлення 
яких  саме  суб’єктів  спричинило  припинення  трудового 
договору.  За  першим  критерієм  учені  розрізняють  при-
пинення трудового договору у зв’язку з певними подіями 
(закінчення терміну дії договору, смерть працівника), а за 
іншим – у зв’язку з певними юридичними діями: взаємне 
волевиявлення  сторін;  ініціатива  працівника;  ініціатива 
власника;  ініціатива третіх осіб; порушення правил при-
йому на роботу [3, с. 120]. Припинення дії трудового дого-
вору є правомірним у таких випадках: 1) якщо наявна за-
значена в законі підстава; 2) якщо дотримано відповідний 
порядок  звільнення працівника  згідно  із  цією підставою 
[4, с. 145].

Частина 2 ст. 92 зазначеного проекту вказує: «Закона-
ми можуть бути передбачені додаткові підстави для при-
пинення трудових відносин за ініціативою роботодавця з 
окремими  категоріями  працівників  або  за  певних  умов» 
[1].  Отже,  у  нашому  дослідженні  приділимо  увагу  саме 
змісту ч. 2 ст. 92 проекту ТК України. 

Специфічне  функціональне  призначення  додаткових 
підстав розірвання трудового договору зумовлює необхід-
ність вирішення питання про переважність застосування 
загальних чи додаткових підстав у кожному конкретному 
випадку [4, с. 148].

На практиці нерідко  виникають  такі  обставини,  коли 
роботодавець має загальні й спеціальні підстави для звіль-
нення  певної  категорії  працівників.  Звичайно,  виникає 
питання,  яку  підставу  для  звільнення  має  застосовувати 
роботодавець. Верховний Суд України допускає розірван-
ня  трудового  договору  за  ініціативою  власника  не  лише 
з однієї, а й із декількох підстав, якщо такі підстави є са-
мостійними й не виключають можливості їх одночасного 
застосування.  Наприклад,  звільнення  за  різні  вчинки  за 
наявності передбачених  законодавством умов може бути 
здійснено одночасно за п. 3 ст. 40 і п. 2 ст. 41 Кодексу за-
конів про працю України (далі – КЗпП) [5, с. 84].

О.С.  Прощина,  досліджуючи  особливості  правового 
регулювання надомників, в одній зі своїх наукових робіт 
доводить:  «Усупереч  пануючій  в  спеціальній юридичній 
літературі думці, що надомників неможливо звільняти за 
всіма існуючими загальними правилами трудового права, 
така  думка  в  більшості  випадків  є  хибною.  Основними 
доводами  вчених,  які  вважають  інакше,  є  існування  та-
ких обставин,  як прогул та  здійснення  за місцем роботи 

розкрадання  майна  роботодавця,  які  на  практиці  мож-
на  застосувати  в  тому  разі,  наприклад,  коли  надомник:  
1)  працює  відповідно  до  фактичного  режиму  робочого 
часу; 2) підмінив деталі в механізмах, наданих йому робо-
тодавцем для роботи. Разом із тим існують й особливі (так 
звані  «додаткові»)  підстави  припинення  трудових  відно-
син. Специфічними підставами розірвання трудового до-
говору між роботодавцем та надомником є: 1) зміна жит-
лово-побутових умов працівника, яке зумовлює фактичну 
неможливість продовження працівником виконання своїх 
обов’язків на дому; 2) неодноразове порушення працівни-
ком своїх обов’язків із надання роботодавцю достовірних 
відомостей  про  використання  ним  свого  робочого  часу  
[6, с. 174–175]. 

М.В.  Писарева  в  дисертаційному  дослідженні  дохо-
дить таких висновків щодо припинення трудових відносин 
із професійними спортсменами: «Припинення контрактів 
із професійними спортсменами здійснюється на підставі 
загальних  норм  трудового  законодавства:  переважно  за-
стосовуються закінчення строку дії контракту, угода сто-
рін та додаткові підстави, визначені контрактом. Однак із 
прийняттям ТК України в існуючій редакції правове регу-
лювання припинення трудового договору  з професійним 
спортсменом матиме ряд недоліків в силу трансформації 
інституту контракту в  строковий  трудовий договір». До-
слідник указує на те, що російський законодавець пішов 
шляхом  законодавчого  закріплення  найбільш  вживаних 
підстав для припинення трудових договорів  із професій-
ними  спортсменами.  Так,  у  ст.  348.11  ТК  додатковими 
підставами визнано такі: 1) спортивна дискваліфікація на 
строк шести та більше місяців; 2) використання спортсме-
ном, у тому числі одноразове, допінгових засобів та (або) 
методів, що було встановлено під час проведення допінго-
вого контролю в порядку, встановленому у відповідності 
з федеральним законом. М.В. Писарева пише про те, що 
задля  уникнення  порушення  прав  спортсменів  та  забез-
печення врахування специфіки їхньої трудової діяльності 
слід вдосконалити процедуру припинення строкових тру-
дових договорів, прямо закріпити за професійним спортс-
меном право на дострокове припинення трудового догово-
ру, а також законодавчо закріпити найбільш застосовувані 
на  практиці  додаткові  підстави  припинення  контрактів 
із  професійними  спортсменами  –  дискваліфікація  стро-
ком більше 6 місяців та вжиття, у тому числі одноразове, 
допінгу,  встановлене  в  передбаченому  законом  порядку  
[7,  с.  15].  Слід  особливо  звернути  увагу  на  таку  підста-
ву,  як  дискваліфікація,  оскільки М.В.  Писарева  виявила 
цікаву неузгодженість між чинним КЗпП та спеціальним 
законом у сфері спорту – Законом України «Про фізичну 
культуру і спорт».

Так, учений відмічає, що ч. 12 ст. 37 Закону України 
«Про фізичну культуру і спорт» дискваліфікацію встанов-
лено  як  підставу  для  припинення  трудових  відносин  із 
професійним спортсменом: «Спортсмен – член національ-
них  збірних  команд  України  в  разі  його  дискваліфікації 
(відсторонення) від участі в спортивних заходах, зокрема 
за порушення правил спортивних змагань та/або положен-
ня (регламенту) про спортивні змагання, норм, визначених 
міжнародними та всеукраїнськими спортивними федера-
ціями, а також за використання заборонених у спорті за-
собів  (допінгу),  одночасно  виключається  центральним 
органом виконавчої влади, що реалізовує державну полі-
тику у сфері фізичної культури та спорту, з національної 
збірної команди та штатної команди національних збірних 
команд України». Однак дослідник справедливо підіймає 
таке  питання:  яка  нормативна  підстава  в  цьому  випадку 
застосовується  до  спортсмена  під  час  розірвання  з  ним 
трудового договору, оскільки таких підстав,  які б окрес-
лювали означену ситуацію, у КЗпП не передбачено. Далі 
вона припускає, що вочевидь така підстава має бути про-
писана в контракті задля того, щоб звільнення спортсмена 
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було  здійснено  із  дотриманням  установленого  порядку.  
У разі відсутності такої підстави в контракті спортсмена 
можуть  «примусити»  звільнитися  за  власним  бажанням 
чи  за  угодою  сторін. Наявна  прогалина:  у  спеціальному 
законі міститься додаткова підстава припинення трудово-
го договору, яка не передбачена трудовим законодавством. 
Крім того, указана підстава передбачена лише для спортс-
менів,  які  є  членами національних  збірних  команд,  хоча 
відомо, що вона використовується й під час припинення 
трудових  договорів  зі  спортсменами  комерційного  спор-
ту. Для її усунення конструктивним М.В. Писарева вважає 
крок до законодавчого закріплення дискваліфікації як під-
стави  для припинення  трудового  договору  (контракту)  у 
трудовому законодавстві в окремій главі, де б визначалися 
особливості  правового  регулювання  трудової  діяльнос-
ті  окремих  категорій  працівників,  зокрема  професійних 
спортсменів.  Вона  наводить  як  можливий  варіант  вирі-
шення й застосування ч. 4 ст. 104 «інші підстави розірван-
ня трудового договору за ініціативою роботодавця з окре-
мими  категоріями  працівників  можуть  бути  передбачені 
спеціальними законами» [8, c. 148–149], що знову ж таки 
відсилає нас до ч. 2 ст. 92 проекту ТК України. 

Однак  виникає  таке  питання:  якщо  в  нині  чинному 
трудовому законодавстві не передбачено такої можливос-
ті спеціальних законів встановлювати додаткові підстави 
для припинення трудових відносин, зокрема в ч. 1 ст. 40 
КЗпП вказується, що «трудовий договір, укладений на не-
визначений строк, а також строковий трудовий договір до 
закінчення  строку  його  чинності  можуть  бути  розірвані 
власником  або  уповноваженим  ним  органом  лише  у  ви-
падках»  і  надається  вичерпний  перелік  таких  випадків, 
а  також  ст.  41  КЗпП  чітко  окреслює  додаткові  підстави 
припинення  трудового  договору  [9],  і  при  цьому  Зако-
ном України «Про фізичну культуру і спорт» встановлено 
окрему,  не  передбачену  КЗпП,  підставу  для  звільнення, 
то яка ж ситуація буде спостерігатися тоді, коли буде при-
йнято проект ТК України, який узаконює таку можливість 
спеціальних законів.

Мова тут йде про те, що, якщо за жорсткого імператив-
ного підходу радянських часів, який дістався нам у спадок 
у чинному кодексі, спостерігаються такі колізії, то що ж 
буде за умови встановлення додаткових підстав для розі-
рвання трудових договорів спеціальними законами. Яким 
чином будуть забезпечені права працівників окремих ка-
тегорій, стосовно яких будуть діяти такі спеціальні закони 
з додатковими підставами? Чинним проектом ТК України 
не передбачено ніякого механізму узгодження норм про-
екту ТК України з такими спеціальними законами в час-
тині визначення додаткових підстав. Слід приділити увагу 
цьому  питанню,  оскільки  тенденція,  яку  простежуємо  в 
проекті ТК України, свідчить про більш пом’якшений під-
хід до обмеження прав роботодавців. 

Так, І.Ю. Філіп пише: «На даний час чинне трудове за-
конодавство обмежує права роботодавців при розірванні 
трудового договору  за його  ініціативою більшою мірою, 
ніж  передбачено  проектом  Трудового  кодексу  України. 
Такий висновок ґрунтується на аналізі його положень та 
дає підстави вважати, що проект встановлює більше під-
став  для  розірвання  трудового  договору  за  ініціативою 
роботодавця,  серед  яких передбачене право роботодавця 
звільняти  працівників  за  наявності  умов  економічного, 
технологічного, структурного, організаційного характеру, 
тобто не лише в разі змін в організації виробництва та пра-
ці,  ліквідації,  реорганізації,  банкрутства  або  перепрофі-
лювання підприємства, установи, організації, скорочення 
чисельності або штату працівників, а й при злитті, приєд-
нанні, поділу, виділенні, перетворенні, перепрофілюванні 
юридичної особи-роботодавця, що тягне за собою скоро-
чення  чисельності  або штату працівників  хоча на  даний 
час неприпустиме скорочення чисельності або штату пра-
цівників  у  зв’язку  з  приєднанням,  поділом,  виділенням, 

перетворенням, перепрофілюванням підприємства. Змен-
шується перелік осіб, яким надається переважне право на 
залишення на роботі в разі скорочення. Так, не застосову-
ється переважне право до працівників,  які  навчаються  у 
вищих  і  середніх  спеціальних учбових  закладах без  від-
риву  від  виробництва,  а  перевага  надається  особам,  які 
навчаються за направленням роботодавця чи підвищують 
кваліфікацію без відриву від виробництва. Проектом ви-
ключено також учасників бойових дій, інвалідів війни та 
осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про 
статус ветеранів війни,  гарантії  їх  соціального  захисту»; 
авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків 
і раціоналізаторських пропозицій; особи із числа депорто-
ваних з України протягом п’яти років, із часу повернення 
на постійне місце проживання до України; працівників із 
числа колишніх військовослужбовців строкової служби та 
осіб,  які  проходили  альтернативну  (невійськову)  службу, 
– протягом двох років із дня звільнення їх зі служби». Ви-
кладене дає підстави стверджувати, що проект Трудового 
кодексу України значно скасовує обмеження прав робото-
давців під час розірвання трудового договору, установлені 
чинним  трудовим  законодавством,  та  надає  більше  прав 
під  час  скорочення  чисельності  або  штату  працівників, 
що, як наслідок, потягне за собою збільшення безробіття 
та зниження рівня життя [10, с. 119–120].

Враховуючи  означену  тенденцію,  об’єктивно  не  слід 
забувати, що особливості припинення трудових відносин 
усе  ж  існують  і  вимагають  їхнього  врегулювання.  Так, 
на  додаток  викладених  прикладів  можна  навести  й  ви-
сновок, зроблений А.Я. Бартків щодо врегулювання при-
пинення  трудового  договору  з  домашніми  працівниками 
та фізичною особою, у якої вони працюють. Так, учений 
пише:  «Розірвання  трудового  договору  (звільнення  пра-
цівника),  який  був  укладений  на  невизначений  строк,  а 
також строкового трудового договору до закінчення стро-
ку  його  чинності  відбувається  в  таких  випадках:  1)  від-
сутність  потреби  в  продовженні  використання  найманої 
праці для приватного обслуговування роботодавця-фізич-
ної особи чи членів його сім’ї; 2) виявлення невідповід-
ності працівника займаній посаді або виконуваній роботі 
внаслідок  недостатньої  кваліфікації  або  стану  здоров’я, 
які  перешкоджають  продовженню  цієї  роботи;  3)  систе-
матичне невиконання працівником без поважних причин 
обов’язків,  покладених  на  нього  трудовим  договором 
або  позадоговірним  зобов’язанням,  якщо  до  працівника 
раніше  застосовувалися  заходи  дисциплінарного  чи  гро-
мадського  стягнення;  4)  прогул;  5)  нез’явлення на  робо-
ту протягом більш як чотирьох місяців підряд унаслідок 
тимчасової  непрацездатності,  не  рахуючи  відпустки  по 
вагітності й родах, якщо законодавством не встановлений 
триваліший строк збереження місця роботи (посади) при 
певному захворюванні; 6) появи на роботі в нетверезому 
стані,  у  стані  наркотичного  або  токсичного  сп’яніння; 
7) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі 
дрібного)  майна  власника,  встановленого  вироком  суду, 
що набрав законної сили, чи постановою органу, до ком-
петенції  якого  входить  накладення  адміністративного 
стягнення або застосування заходів громадського впливу. 
У випадку припинення правовідносин між працівником та 
роботодавцем-фізичною особою законодавством потрібно 
передбачити можливість роботодавця розірвати трудовий 
договір  без  пояснення причин,  оскільки,  підставами для 
розірвання  правовідносин  із  такими  працівниками  мо-
жуть бути, зокрема, недбале поводження з майном робо-
тодавця або членів його сім’ї, поширення відомостей, що 
ганьблять честь і гідність роботодавця, його сім’ї, тощо»  
[11, с. 89–90].

Науковець  А.С.  Цапенко  зазначає:  «Щоб  уникнути 
колізій  у новому Трудовому кодексі України,  доцільно у 
ньому закріпити загальне правило щодо неприпустимості 
включення норм, які регулюють трудові відносини, до ін-



148

№ 2 2015
♦

ших законів, крім випадків, коли це безпосередньо перед-
бачено в  самому кодексі»  [12,  с.  292]. Ми вважаємо, що 
думка дослідника  є  слушною,  тому що неприпустимість 
включення норм, які регулюють трудові відносини до ін-
ших законів, крім випадків, які мають бути встановлені в 
ТК України, виключає можливість колізій норм трудового 
права.

Висновки. Таким чином, можна  зробити  такі  висно-
вки:  а)  проект  Трудового  кодексу  України  недостатньо 
врегульовує питання припинення трудових правовідносин 
із різними категоріями працівників, тому постає необхід-
ність  у  вдосконаленні  правового  регулювання  вказаного 
питання;  б)  необхідною  умовою  припинення  трудових 
відносин  з  окремими  категоріями  працівників  є  можли-
вість закріплення спеціальними законами додаткових під-
став  для  припинення  відносин  із  вказаними  суб’єктами, 
проект  Трудового  кодексу  України  передбачає  цю  мож-

ливість, що є безумовно позитивним моментом у модер-
нізації цього правового інституту; в) постає необхідність 
законодавчого  закріплення  спеціальними  законами  мі-
німальних вимог щодо  таких додаткових підстав припи-
нення трудових відносин: обґрунтованість, відповідність 
міжнародним стандартам у сфері праці  задля уникнення 
порушення прав працівників унаслідок встановлення до-
даткових  підстав  припинення  трудових  відносин,  також 
необхідно встановити перелік тих категорій працівників, 
яким можуть встановлюватися додаткові підстави припи-
нення трудових відносин. Тому запропоновано ч. 2 ст. 92 
проекту ТК України викласти в такій редакції: «Законами 
можуть бути передбачені додаткові обґрунтовані підстави 
для припинення  трудових відносин  за  ініціативою робо-
тодавця, які мають відповідати міжнародним стандартам 
у сфері праці, з окремими визначеними в законодавчому 
порядку категоріями працівників або за певних умов». 
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РЕЖиМ РОБОЧОГО ЧАСУ: ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТи

MOdE Of wOrKINg TIME: CONCEPT aNd ELEMENTS

Кравців З.Я.,
аспірант кафедри трудового, аграрного та екологічного права

Львівського національного університету імені Івана Франка

У статті висвітлено наукові підходи щодо визначення поняття режиму робочого часу. Наведено різні позиції щодо класифікації еле-
ментів режиму робочого часу. Проаналізовано правові норми, що регулюють режим робочого часу як на вітчизняному, так і на міжнарод-
ному рівні.

Ключові слова: робочий час, режим робочого часу, елементи режиму робочого часу.

В статье освещены научные взгляды относительно понятия режима рабочего времени. Приведены различные позиции по класси-
фикации элементов режима рабочего времени. Проанализированы правовые нормы, регулирующие режим рабочего времени как на 
отечественном, так и на международном уровне.

Ключевые слова: рабочее время, режим рабочего времени, элементы режима рабочего времени.

In article highlights the scientific views on the mode of working time concept. Present classification used to define mode of working time 
elements. Analyzed the legal rules governing regime of work both at domestic and international level.

Key words: working time, mode of working time, mode of working time elements.
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Одним  із  центральних  інститутів  трудового  права 
України є робочий час. Інститут робочого часу торкається 
інтересів як працівника, так  і роботодавця. Правові нор-
ми цього інституту покликані забезпечувати працівникам 
права на відпочинок та на закріплення міри праці, що сто-
сується  інтересів  обох  сторін  трудового договору. Різно-
манітні  види  трудової  діяльності,  які  виникають  під  час 
реалізації громадянами конституційного права на працю, 
вказують на необхідність подальшого розвитку правово-
го  закріплення окремих видів режиму робочого часу. На 
сьогодні немає законодавчого визначення поняття «режим 
робочого  часу».  Правове  регулювання  режиму  робочого 
часу потребує реформування та  законодавчого вдоскона-
лення.

Визначення поняття режиму робочого часу є актуаль-
ним питанням, яке викликає інтерес науковців трудового 
права. Серед учених, які приділяли увагу цьому питанню, 
варто назвати О.І. Процевського, Н.М. Хуторян, Р.І. Кон-
дратьєва, П.Д. Пилипенка, Н.Р. Нікітіну, О.М. Ярошенка, 
І.О. Снігірьову, Є.П. Смирнову, Н.Б. Болотіну, М.І. Горді-
єнка, В.С. Венедиктова та інших.

Метою статті є узагальнення наукових позицій,  ана-
ліз  міжнародного  й  українського  законодавства  щодо 
з’ясування  поняття  «режим  робочого  часу»  та  виокрем-
лення його елементів.

Відсутність  легального  визначення  режиму  робочо-
го  часу  зумовлює  зацікавлення  науковців  та  призводить 
до  неоднозначного  трактування  його  на  практиці.  Так,  
Н.Б. Болотіна під режимом робочого часу розуміла встанов-
лений законодавством або локальними нормативно-право-
вими актами порядок розподілу й використання робочого 
часу протягом доби, тижня,  іншого календарного періоду. 
На думку Є.П. Смирнової, режим робочого часу – це роз-
поділ норми робочого часу для конкретних категорій пра-
цівників у межах певного календарного періоду [1, с. 128]. 
І.О. Снігірьова вважає: «Під режимом робочого часу слід 
розуміти форму його організації, тобто розподіл норми ро-
бочого часу за певними календарними періодами з ураху-
ванням надання належного працівнику відпочинку в цьому 
періоді» [2, с. 160]. В.Г. Малов стверджує: «Під режимом 
робочого  часу  в  трудовому  праві  слід  розуміти  розподіл 
часу роботи в межах доби чи іншого календарного періоду, 
початок і закінчення щоденної роботи (зміни), початок і за-
кінчення перерви для відпочинку й харчування».

П.Д. Пилипенко вважає, що в трудовому праві під ре-
жимом робочого часу слід розуміти встановлений локаль-
ними правовими актами (графіком, розпорядком тощо) та 
обов’язковий для конкретного колективу працівників по-
рядок розподілу норми тривалості робочого часу протягом 
доби, тижня та інших календарних періодів.

Узагальнення  наведених  визначень  режиму  робочого 
часу дозволяє виділити такі характерні для цього поняття 
ознаки:

1) порядок розподілу робочого часу протягом конкрет-
ного календарного періоду;

2) встановлення режиму робочого часу законодавством 
чи локальними нормативно-правовими актами.

Серед практиків і науковців іноді побутує думка щодо 
ототожнення  понять  режиму  роботи  й  режиму  робочого 
часу, а також необґрунтована підміна одного поняття  ін-
шим. Про це зауважує Ю.П. Дмитренко, який наголошує, 
що  режим  роботи  не  слід  ототожнювати  з  режимом  ро-
бочого часу,  і вважає, що вони співвідносяться як ціле й 
частина. Науковець розглядає режим роботи як розподіл 
праці й відпочинку працівників на підприємстві,  в уста-
нові,  організації  протягом  доби  чи  іншого  календарного 
періоду та встановлений порядок організації роботи під-
приємства. Під режимом робочого часу Ю.П. Дмитренко 
розуміє  закріплений,  як  правило,  локальними  норматив-
ними  актами  та  обов’язковий  для  працівників  окремого 
підприємства  порядок  розподілу  робочого  часу  в  межах 

різних  календарних  періодів.  Натомість  Ю.В.  Царенко 
вважає  поняття  «режим  робочого  часу»  «помилкою»  за-
конодавця. На  його  переконання,  більш  адекватним  тер-
міном міг би бути термін «режим роботи». Однак ми не 
погоджуємось із такою думкою, оскільки режим робочого 
часу встановлюється для працівників,  а  режим роботи – 
для підприємства, і вони не завжди співпадають.

Варто підтримати науковців, які вважають за необхідне 
розрізняти режим робочого часу працівника та режим ро-
боти підприємства (установи, організації). Режим робочо-
го часу є індивідуальним, оскільки працівники мають свій 
графік роботи, який може бути єдиним для всіх або вста-
новлюватись  окремо  для  кожного  підрозділу  залежно  від 
характеру виробництва, категорій працюючих та інших об-
ставин. Іноді режим роботи підприємств, установ, організа-
цій визначає режим робочого часу працівників. Розглядаю-
чи це питання, доцільніше, на наше переконання, закріпити 
термін «режим робочого часу», а не «режим роботи».

На  відміну  від  вітчизняного  трудового  законодав-
ства в  трудових кодексах  інших держав поняття режиму 
робочого  часу  закріплено. Наприклад,  ст.  123 Трудового 
кодексу Республіки Білорусь та ст. 101 Трудового кодексу 
Киргизької Республіки визначають режим робочого часу 
як чинний у наймача порядок розподілу для працівників 
норм щоденної  та щотижневої  тривалості робочого часу 
й часу відпочинку протягом доби, тижня, місяця та інших 
календарних періодів. Режим робочого часу визначає час 
початку й  закінчення  робочого  дня  (зміни),  час  обідньої 
та інших перерв, послідовність чергування працівників на 
змінах, робочі й вихідні дні. Законодавство цих двох кра-
їн до поняття режиму робочого часу включає час обідньої 
перерви та вихідні дні. На нашу думку, це не є правиль-
ним, оскільки такі питання мають регулюватися окремим 
розділом про час відпочинку.

У ст.  95 Трудового кодексу Азербайджанської Респу-
бліки закріплено таке поняття режиму робочого часу: що-
денна тривалість робочого часу, його початок і закінчення, 
час  і тривалість перерв у роботі, кількість добових змін, 
графіки  змінності  та  їх  складання,  підсумований  облік 
робочого  часу,  правила  заміни  відпрацьованих  робочих 
днів  вихідними  днями  (надання  відгулів),  а  також  кіль-
кість робочих днів на тиждень, які визначаються правила-
ми внутрішнього розпорядку підприємства або трудовим 
чи  колективним  договором. Трудовий  кодекс  Республіки 
Туркменістан  у  ст.  66  наводить  аналогічне  визначення, 
проте додає також, що режим робочого часу являє собою 
роботу з ненормованим робочим днем для окремих кате-
горій працівників. Вважаємо, що не варто було б у визна-
чення поняття режиму робочого часу включати елементи 
й види режиму робочого часу, оскільки воно стає громізд-
ким, його зміст під час узагальнення втрачається. Варто в 
окремій статті чи підпункті закріпити всі ці елементи, уна-
слідок чого визначення було б чіткішим і лаконічнішим.

Поняття «режим робочого часу» згадується в трудово-
му законодавстві не всіх країн Європейського Союзу. Так, 
наприклад, польське трудове законодавство закріплює по-
няття робочого часу. Відповідно до ч. 1 ст. 128 Трудового 
кодексу Польщі робочий час – це час, протягом якого пра-
цівник залишається в розпорядженні роботодавця на ро-
бочому місці або в іншому місці, вказаному для виконання 
роботи [8]. Таке визначення є досить особливим, оскільки 
в ньому немає традиційної прив’язки до трудової функції 
працівника й належного регулювання цієї функції.

У ст. 147 Трудового кодексу Литовської Республіки ре-
жим робочого часу визначається як розподіл (чергування) 
часу праці й відпочинку кожного працівника протягом доби, 
тижня або облікового періоду, а також початок і кінець що-
денної роботи (зміни), що визначається згідно з правилами 
трудового розпорядку підприємства, установи, організації. 
Початок і кінець робочого часу в державних установах, під-
приємствах та організаціях визначає уряд [6].



150

№ 2 2015
♦

У проекті Трудового кодексу України від 27.12.2014 р. 
також не закріплено поняття режиму робочого часу. У ч. 
1 ст. 126 цього документа зазначено лише, що режим ро-
бочого часу працівників встановлюється правилами вну-
трішнього  трудового  розпорядку  відповідно  до  режиму 
роботи  юридичної  особи-роботодавця.  Режим  робочого 
часу працівників, зайнятих у роботодавця – фізичної осо-
би, визначається за  згодою сторін  [9]. Неоднозначні під-
ходи у визначенні поняття режиму робочого часу викли-
кають необхідність у законодавчому закріпленні поняття 
«режим робочого часу». На нашу думку, у Трудовому ко-
дексі України поряд із робочим часом варто надати визна-
чення  поняття  режиму  робочого  часу,  що  у  свою  чергу 
зумовить однакове його трактування.

Неоднозначність  підходів  у  визначенні  поняття  ре-
жиму робочого часу викликає необхідність у чіткому ви-
діленні  елементів  режиму  робочого  часу.  Так, Є.В. Кон-
дратьєва  виділяє  такі  елементи  режиму  робочого  часу:  
1) тривалість робочого тижня з виділенням форми органі-
зації трудового процесу (5-денна з двома вихідними дня-
ми, 6-денна з одним вихідним днем, робочий тиждень із 
наданням вихідних днів за змінним графіком; поденний і 
підсумований облік робочого часу); 2) роботи з ненормо-
ваним робочим днем для окремих категорій працівників; 
3)  тривалість щоденної  роботи  (зміни);  4)  час початку й 
закінчення роботи; 5) час перерв у роботі; 6) число змін 
на добу; 7) чергування робочих і неробочих днів, що вста-
новлюється  колективним  договором  або  правилами  вну-
трішнього  трудового  розпорядку. Перший  елемент,  який 
виділяє  Є.В.  Кондратьєва,  на  наше  переконання,  можна 
віднести саме до початку й закінчення роботи залежно від 
тривалості робочого тижня. Робота з ненормованим робо-
чим днем, на нашу думку, є не елементом режиму робочо-
го часу, а видом режиму робочого часу. Виділення наступ-
них елементів вважаємо доцільним і необхідним.

На  переконання  Н.Б.  Болотіної,  елементи  робочого 
часу є такими:

– час початку й закінчення роботи;
– тривалість перерв для відпочинку та харчування;
– тривалість і порядок чергування змін.
У свою чергу Є.П. Смирнова до режиму робочого часу 

включає  поденний  і  підсумований  облік  робочого  часу, 
ненормований  робочий  день,  режим  гнучкого  робочого 
часу,  багатозмінний  режим  роботи,  поділ  робочого  дня 
на частини. Однак, на нашу думку, такий перелік є радше 
спробою класифікації режиму робочого часу на види, а не 
виокремленням елементів режиму робочого часу.

Проаналізувавши наведені позиції,  зауважимо, що до 
елементів режиму робочого часу слід віднести час почат-
ку й закінчення роботи, час і тривалість перерв у роботі, 
тривалість та порядок чергування змін.

У законодавстві закріплено лише окремі елементи ре-
жиму робочого часу. Зокрема, Указом Президента України 
«Про введення на території України регіональних графіків 
початку  робочого  дня»  від  26.04.1995  р.  передбачається 
введення рішеннями виконкомів обласних рад регіональ-
них  (місцевих)  графіків початку робочого дня для одно-
змінних підприємств усіх форм власності.

Дослідивши  питання  правового  регулювання  й  ви-
значення  режиму робочого  часу, можна  зробити  висно-
вок, що  правове  закріплення  поняття  «режим  робочого 
часу» із чітким переліком його елементів є необхідним. 
До елементів режиму робочого часу, на наше переконан-
ня, варто віднести час початку й закінчення роботи, час 
і тривалість перерв у роботі, тривалість та порядок чер-
гування змін. У зв’язку з відсутністю єдиного підходу до 
визначення поняття «режим робочого часу» та  з метою 
уникнення  неоднозначного  його  трактування  необхідно 
закріпити його на  законодавчому рівні.  З  огляду на  ви-
значення,  запропоновані  науковцями,  вважаємо, що під 
режимом робочого часу варто розуміти встановлений ло-
кальними правовими актами та обов’язковий для праців-
ників порядок розподілу робочого часу протягом певного 
календарного періоду.
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У статті аналізуються проблеми вдосконалення соціально-забезпечувального законодавства в Україні. Акцентується увага на осо-
бливостях таких форм систематизації законодавства, як кодифікація та інкорпорація. Досліджується процес створення бази національ-
ного соціально-забезпечувального законодавства. Розглядаються проблеми законотворчої діяльності в частині створення єдиного коди-
фікаційного акта України у сфері соціального забезпечення. 

Ключові слова: соціально-забезпечувальне законодавство, систематизація соціально-забезпечувального законодавства, кодифіка-
ція, інкорпорація, Пенсійний кодекс України.

В статье анализируются проблемы совершенствования социально-обеспечительного законодательства в Украине. Акцентируется 
внимание на особенностях таких форм систематизации законодательства, как кодификация и инкорпорация. Исследуется процесс со-
здания базы национального социально-обеспечительного законодательства. Рассматриваются проблемы законотворческой деятель-
ности в части создания единого кодификационного акта Украины в сфере социального обеспечения.

Ключевые слова: социально-обеспечительное законодательство, систематизация социально-обеспечительного законодатель-
ства, кодификация, инкорпорация, Пенсионный кодекс Украины.

In the article the problem of improving the socio-interim legislation in Ukraine. The attention is focused on features such as forms of legislation 
systematization and codification of incorporation. The process of creating a database of national socio– interim legislation. The problems of 
legislative activity in terms of creating a single act of codification Ukraine in the field of social security.

Key words: social security and legislation systematization of security and social legislation, codification, incorporation, Pension Code of 
Ukraine.

Постановка проблеми. Тенденції розвитку права со-
ціального  забезпечення  безпосередньо  пов’язані  з  про-
цесом формуванням значного масиву законодавчих актів, 
які регулюють соціально-забезпечувальні відносини. Про-
блема формування джерел права соціального забезпечен-
ня є однією з найбільш дискусійних у науковій літературі. 
Створення дієво функціонуючої законодавчої бази – одна 
з  вагомих ознак розвитку держави.  Залишається ця про-
блема невирішеною і в сучасній Україні. Складний процес 
формування  національного  соціально-забезпечувального 
законодавства вказує на значний масив теоретично-прак-
тичних  питань,  які  потребують  поглибленого  вивчення, 
зокрема  проблема  подальших  перспектив  кодифікації  як 
найвищої форми систематизації. Створення системи соці-
ального  забезпечення  європейського  рівня  в Україні має 
базуватися на  активному  законотворчому процесі  у  сфе-
рі  соціального  забезпечення.  Проте  в  цілому  юридична 
наука  продовжує  залишатися  «національно  замкнутою» 
та  не  виходить  за  рамки  нашого  українського  середови-
ща. На думку  І.В. Спасибо-Фатєєвої, це позначається на 
процесах  законотворчості,  які  абсолютно не  вписуються 
в  європейські  процеси  з  їхніми  правовими  тенденціями 
[1,  с.  64].  Аналізуючи  кодифікаційні  процеси  в  Україні, 
Ю.С. Шемшученко підкреслює, що оскільки держава не 
здатна зупинити темпи та масштаби накопичення суспіль-
них проблем, що потребують правового регулювання, так 
само й штучно скоротити її втручання в регулювання цих 
проблем, то для розв’язання цієї суперечності залишаєть-
ся лише пошук шляхів удосконалення самої правотворчої 
діяльності [2, с. 32].

Стан дослідження. Аналіз доктрини права соціально-
го забезпечення засвідчує, що проблема кодифікації соці-
ально-забезпечувального законодавства України належить 
до найбільш згадуваних у спеціальній науковій літературі. 
Процес систематизації соціально-забезпечувального зако-
нодавства України досліджували такі вчені: В.М. Андріїв, 
Н.Б. Болотіна, В.Я. Бурак, Є.А. Гетьман, О.В. Москаленко, 

О.Л. Кучма, С.М. Прилипко, С.М. Синчук, Б.І. Сташків, 
М.М. Шумило, О.М. Ярошенко та інші. Водночас науковці 
й досі не дійшли єдиної думки щодо цього питання. Тому 
проблема вдосконалення соціально-забезпечувального за-
конодавства  вимагає  комплексного дослідження  з  враху-
ванням тенденцій сучасного розвитку держави.

Виклад основного матеріалу. У  доктрині  права  со-
ціального  забезпечення  побутує  позиція,  що  прийняття 
кодифікаційного  акта  у  сфері  соціального  забезпечення 
–  це  веління  часу  та  необхідність.  При  цьому  хаотична 
розпорошеність  чинного  соціально-забезпечувального 
законодавства України, відсутність системного підходу в 
правовому регулюванні, неузгодженість багатьох норм по-
роджує практичні складнощі в реалізації ефективної коди-
фікації  соціального-забезпечувального  законодавства.  У 
зв’язку із цим Н.Б. Болотіна підкреслювала, що існує на-
гальна потреба прийняття загального акта у сфері соціаль-
ного забезпечення, який встановив би загальні засади всієї 
системи правового механізму в цій області. Таким актом 
мають  бути  Основи  законодавства  про  соціальне  забез-
печення, яким було б забезпечено структурно-системний 
зв’язок  у  кожній  структурній  частині  права  соціального 
забезпечення (її підгалузях) і в цілому в рамках цієї галу-
зі права [3, с. 29]. Як слушно наголошує С.М. Прилипко, 
на  сучасному  етапі  сформовано  теоретичне й  практичне 
підґрунтя  для  систематизації  соціального  законодавства, 
яке  необхідно  проводити  шляхом  кодифікації  [4,  с.  26]. 
Заслуговує на увагу точка зору Ю.В. Васільєвої, що соці-
ально-забезпечувальне законодавство безсистемне, супер-
ечливе та складне в застосуванні. Воно все більше пере-
творюється  на  таємну  область  знань,  розібратися  в  якій 
можуть лише фахівці. Явна  криза  законодавства про  со-
ціальне забезпечення вимагає прийняття заходів не просто 
щодо впорядкування, а й щодо істотного перегляду всього 
галузевого  законодавства  [5,  с.  3]. Відповідно,  серед на-
уковців немає одностайної позиції, яким саме має бути но-
вий кодифікаційний акт у сфері соціального забезпечення. 



152

№ 2 2015
♦

А.В. Скоробогатько вважає, що таким актом має бути Со-
ціальний кодекс, у який увійдуть найважливіші норми та 
на найвищому рівні врегульовуватиметься вся сукупність 
відносин у цій сфері [6, с. 479]. На думку Т.С. Прокопової, 
Українській державі потрібен акт, який зафіксував би єд-
ність і завершення створення системи законодавства про 
соціальне  забезпечення  та  страхування  саме  як підсумо-
вуючий  документ.  Таким  актом  має  стати  якісно  новий 
законодавчий акт – Кодекс про соціальне страхування та 
забезпечення громадян [7, с. 326]. Л.М. Князькова вказує, 
що з урахуванням наявної системи законодавства України 
варто підтримати  ідею щодо створення Кодексу соціаль-
ного забезпечення [8, с. 456]. Про необхідність прийнят-
тя  Кодексу  соціального  захисту  пише  й  І.С.  Ярошенко, 
це, на її погляд, сприятиме узгодженню правових норм у 
вказаній  сфері  [9,  с.  7].  З  огляду на це  залишається  від-
критим  питання  концепції  нового  кодифікаційного  акта, 
щоб  він  не  перетворився  в  безсистемну  збірку  соціаль-
но-забезпечувальних норм. Про те, що такі побоювання є 
небезпідставними, свідчать практичні спроби кодифікації 
соціального законодавства, які можемо спостерігати нині 
в Україні. Наприклад, як це вбачається з проекту Соціаль-
ного  кодексу  від  15  лютого  2013  р. №  2311  [10]  (далі  –  
проект  Соціального  кодексу),  у  якому  відсутній  чіткий 
системний  підхід щодо  поділу  на  Загальну  та Особливу 
частини. Зокрема, алогічним є, на нашу думку, віднесення 
до  Загальної  частини  основ  загальнообов’язкового  дер-
жавного соціального страхування та соціального обслуго-
вування. Крім того, у Загальній частині проекту Соціаль-
ного кодексу пропонується перелік державних стандартів 
та  гарантій,  норми  щодо  яких  розміщені  непослідовно: 
серед основних державних гарантій, які визначаються ви-
ключно  законами,  відсутній  гарантований  Конституцією 
України прожитковий мінімум (ст. 15), хоча далі в ст. ст. 
12, 18 проекту Соціального кодексу вказане поняття засто-
совується та визначається його правовий зміст. 

Застосоване  в  назві  проекту  Соціального  кодексу 
України  поняття  «соціальний»  за  своєю  суттю  передба-
чає  охоплення  всіх  соціальних  прав  людини,  а  не  лише 
соціальні  стандарти,  соціальне  страхування,  соціальне 
обслуговування,  соціальне  забезпечення  вразливих  кате-
горій громадян. З огляду на позиції, визначені в науковій 
літературі, соціальні права та свободи людини та громадя-
нина – це міра можливої поведінки або діяльності людини 
в соціальній сфері, що передбачає задоволення законних 
інтересів і потреб у сфері трудової діяльності, соціального 
захисту та охорони здоров’я [11, с. 189]. Як бачимо, понят-
тя «соціальні права» є похідним від поняття «соціальний» 
і тому, крім державних соціальних стандартів, соціально-
го страхування, соціальних допомог, соціального обслуго-
вування, включає в себе право на працю, освіту, охорону 
здоров’я  тощо.  Відповідно,  назва  «Соціальний  кодекс» 
є значно ширшою за своїм змістом, ніж коло суспільних 
відносин, що  охоплено  запропонованим  кодифікаційним 
актом. З огляду на наведені  аргументи вважаємо, що за-
пропонована розробниками проекту Соціального кодексу 
назва  кодифікаційного  акта  соціально-забезпечувального 
законодавства потребує переосмислення  та  зміни. Більш 
прийнятною щодо лінгвістичних позицій та змісту цього 
кодифікаційного акта, на наш погляд, була б назва Кодекс 
соціального  забезпечення  України,  що  за  своєю  суттю 
узгоджується  з  Європейським  кодексом  соціального  за-
безпечення.  Таким  чином,  уточнюється, що  цей  збірник 
законів є результатом кодифікації саме соціально-забезпе-
чувального законодавства, хоча ми вважаємо передчасним 
здійснювати  кодифікацію  всього  соціального-забезпечу-
вального законодавства України. 

У цьому питанні логічно-виваженою є думка Н.М. Тол- 
кунової,  яка  підкреслює,  що  можливість  впорядкування 
значного масиву соціально-забезпечувального законодав-
ства шляхом кодифікації в одному кодифікаційному акті в 

умовах сьогодення виглядає дискусійно [12, с. 137]. Такий 
підхід призведе до створення занадто громіздкого збірни-
ка  законів, що навряд чи сприятиме процесу ефективної 
систематизації  соціально-забезпечувального  законодав-
ства України. Новаторською стосовно цього питання є по-
зиція вченого О.В. Москаленко, яка вказує на доцільність 
кодифікації  соціально-забезпечувального  законодавства 
залежно від організаційно-правової форми соціального за-
безпечення. Вона наголошує, що такий підхід дасть мож-
ливість усунути множинність і суперечливість норматив-
них актів, значною мірою полегшить правозастосування, 
сприятиме законності й підвищить рівень гарантій реалі-
зації прав громадян України у сфері соціального захисту 
[13, с. 326]. На наш погляд, кодифікацію соціально-забез-
печувального законодавства варто здійснювати за підгалу-
зями права соціального забезпечення.

Базуючись  на  доктринальних  підходах,  слід  конста-
тувати,  що  серед  науковців  сформувалась  думка,  що  як 
сформовану підгалузь права соціального забезпечення до-
цільно насамперед розглядати пенсійне право, відповідно, 
і  кодифікацію,  на  наш погляд,  бажано починати  зі  ство-
рення  проекту  Пенсійного  кодексу  України,  що  у  свою 
чергу дозволить впорядкувати розпорошене пенсійне за-
конодавство та максимально усунути колізії, що  існують 
у цьому законодавстві. Підтримуємо точку зору Ф.Г. Бур-
чака, який пише, що вдосконалення законодавства є важ-
ливою умовою подолання колізій у законах та між ними. 
У процесі кодифікаційної роботи можуть бути виявлені та 
усунуті існуючі протиріччя між окремими актами з метою 
впорядкування всієї системи. Проте для цього необхідно 
розробити  методику  проходження  проектів  кодифікацій-
них  законодавчих  актів. Мова  йде  про  забезпечення  на-
лежної правової та термінологічної експертизи [14, с. 8].

Слід відмітити, що  ідея створення Пенсійного кодек-
су  України  не  є  новою  в  праві  соціального  забезпечен-
ня.  Зокрема,  це  питання  у  своїх  працях  вивчали  україн-
ські  науковці: В.М. Андріїв, Н.Б.  Болотіна,  І.М. Сирота,  
Л.П. Шумна, М.М. Шумило  та  інші. Аргументованою  є 
думка М.М. Шумила, що в Україні наявна криза джерел 
права соціального забезпечення. Головний шлях подолан-
ня цієї кризи він вбачає в кодифікації пенсійного законо-
давства [15, с. 281–282]. Учений доводить, що результатом 
пенсійної реформи має стати Пенсійний кодекс України, 
що врахує положення чинного законодавства, а також за-
кріпить  новели, що  удосконалять  пенсійне  забезпечення 
громадян [16, с. 152]. Наприклад, дослідники М.Л. Заха-
ров, Е.Г. Тучкова, В.Б. Севостьянова з огляду на сучасні 
реалії резонно вказують, що в основу проекту Пенсійного 
кодексу мають бути покладені загальновизнані у світовій 
практиці концепції соціального страхування, міжнародний 
досвід  функціонування  обов’язкових  страхових  пенсій-
них систем у розвинених країнах із ринковою економікою  
[17, с. 3]. Зрозуміло, що зміст майбутнього Пенсійного ко-
дексу повинен визначатися шляхом конструктивного діа-
логу науковців та практиків із метою підготовки проекту 
якісного нормативного акта, у якому будуть охоплені всі 
особливості  цієї  сфери  соціально-забезпечувальних  від-
носин. Таким чином, початковим етапом кодифікації соці-
ально-забезпечувального законодавства України, на нашу 
думку, має стати впорядкування пенсійного законодавства 
України як вагомої складової предмета права соціального 
забезпечення. 

Процес  систематизації  соціально-забезпечувального 
законодавства у формі кодифікації як тенденція, спрямо-
вана  на  перспективу,  повинен  базуватися  на  інкорпора-
ційних заходах, які варто розглядати як передумову, пер-
ші кроки до кодифікації. Інкорпорація (від лат. In corporo 
–  букв.  в  сукупності)  –  це  така  форма  систематизації, 
коли  нормативні  акти  певного  рівня  об’єднуються  по-
вністю або частково в різного роду збірники чи зібрання 
в  певному  порядку  (хронологічному,  алфавітному,  сис-
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темно-предметному) [18, с. 67]. Ми підтримуємо позицію  
А.В. Міцкевича, який ще в 60-х роках минулого століття 
підкреслював,  що  оскільки  кодифікація  законодавства  –  
найбільш  складний  вид  систематичної  обробки  законо-
давства, що вимагає тривалого часу, крім того, ніколи не 
охоплює  всього  нормативного  матеріалу,  інкорпорація 
стає необхідним супутником кодифікації,  її доповненням 
і водночас передумовою подальших кодифікаційних робіт 
[19, с. 85]. Слід розрізняти офіційну інкорпорацію, тобто 
видання  відповідних  збірників  інкорпорованого  законо-
давства  спеціально  уповноваженими  на  те  державними 
органами  та  неофіційну  інкорпорацію,  яка  здійснюєть-
ся  відомствами,  організаціями  та  приватними  особами 
[20,  с. 141]. В Україні процес офіційної  інкорпорації  со-
ціально-забезпечувального  законодавства  як  передумови 
кодифікації  розвивається  досить  повільно,  як  правило, 
це  практика  системно-предметної  або  хронологічної  ін-
корпорації,  спрямованої на об’єднання в  збірниках  зако-
нодавчих актів за  інститутами соціального забезпечення. 
При цьому в Україні  є поширеною так  звана неофіційна 
інкорпорація, яка реалізується шляхом видання збірників 
нормативно-правових  актів  соціально-забезпечувального 
законодавства  в  приватній  видавничій  сфері. Незважаю-
чи на те, що така практика сприяє підвищенню правових 
знань громадян, вона не завжди базується на професійно-
му підході в добірці нормативних актів і може слугувати 
поширенню такого  виду деформації  правосвідомості  на-
селення,  як правовий дилетантизм  (означає  вільне пово-
дження із законом (поверхове або неадекватне тлумачення 
правових норм, відсутність системного підходу під час їх 
оцінки тощо) [21].

З метою формування єдиних науково-практичних по-
глядів  із  цього  питання  в  науковій  літературі  [22,  с.  70] 
висловлюються пропозиції щодо необхідності  створення 
уповноваженого  органу  з  питань  кодифікації  законодав-
ства України – спеціально уповноваженої комісії. Врахо-
вуючи складність, поступовість, зумовлену об’єктивними 
факторами,  певну  сповільненість  процесу  кодифікації 
соціально-забезпечувального  законодавства  України, 
така  точка  зору  заслуговує  на  увагу,  оскільки  дозволяє 
впритул  підійти  до  проблеми  ефективної  систематиза-
ції  соціально-забезпечувального  законодавства  України 
у  формі  кодифікації.  Спеціально  уповноважена  комісія 
з  питань  кодифікації  законодавства,  на  нашу  думку,  має 
бути створена як спільний орган Міністерства юстиції та 
Міністерства  соціальної  політики  України.  Такий  підхід 
дозволить  консолідувати  зусилля  правників  та  фахівців 
соціально-забезпечувальної  сфери  на  ефективну  роботу 
в кодифікаційному руслі. Своєчасним також є звернення 
уваги на необхідність  залучення до  законотворчого про-
цесу  громадськості,  оскільки  це  сприятиме  врахуванню 
в процесі розробки проекту Пенсійного кодексу України 
інтересів різних соціальних груп, прозорості, відкритості 
та доступності законотворення [23, с. 5].

Висновки. Враховуючи  зазначене,  варто  зробити  ви-
сновок, що  формування  права  соціального  забезпечення 
як  галузі  права  вимагає  активізації  правотворчого  про-
цесу у формі систематизації соціально-забезпечувального 
законодавства з метою впорядкування, приведення у від-
повідність хаотично-розпорошеного масиву чинних нор-
мативно-правових актів. Кодифікацію слід розглядати як 
найвищу форму систематизації  соціально-забезпечуваль-
ного законодавства України. Кодифікація соціально-забез-
печувального законодавства України – це процес система-
тизації  чинного  законодавства, що потребує  злагодженої 
співпраці  представників  влади  та  суспільства  з  метою 
розробки та прийняття кодифікаційних актів у сфері соці-
ального забезпечення, які відповідатимуть  загальноєвро-
пейським  традиціям  демократичного  розвитку.  Вагомим 
кроком на шляху кодифікації соціально-забезпечувально-
го законодавства має стати активізація процесу офіційної 

інкорпорації у вказаній сфері, що підвищуватиме загаль-
ний рівень правової  культури населення України  в  соці-
альних питаннях. Розробка та прийняття проекту Пенсій-
ного кодексу України може стати обґрунтованим початком 
кодифікації  соціально-забезпечувального  законодавства, 
враховуючи  вагоме  значення  пенсійних  правовідносин 
у  сфері  соціального  забезпечення  та  доктринальні  поло-
ження стосовно  існування пенсійного права як підгалузі 
права  соціального  забезпечення.  У  процесі  кодифікації 
особлива увага має приділятися системі, яка буде покла-
дена в основу Пенсійного кодексу України, що дозволить 
запобігти  плутанині  в  юридичній  термінології,  а  також 
відповідатиме  принципу  чіткості  та  ясності  чинного  за-
конодавства.  На  нашу  думку,  Пенсійний  кодекс  України 
повинен  складатися  з  таких  структурних  частин:  Глава 
І. Загальні положення (Визначення понять. Пенсійне  за-
конодавство України. Принципи пенсійного забезпечення 
в  Україні.  Структура  системи  пенсійного  забезпечення 
України.  Види  пенсій.  Суб’єкти  пенсійних  правовідно-
син. Страховий стаж. Коефіцієнт страхового стажу. Пер-
соніфікований  облік  в  системі  загальнообов’язкового 
державного  пенсійного  страхування.  Особи,  які  під-
лягають  загальнообов’язковому  державному  пен-
сійному  страхуванню.  Добровільна  участь  у  системі 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхуван-
ня.  Глава ІІ. Солідарна система загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування  (Пенсія  за  віком  у 
солідарній  системі  загальнообов’язкового  державного 
пенсійного  страхування.  Пенсія  по  інвалідності  в  солі-
дарній  системі  загальнообов’язкового  державного  пен-
сійного  страхування.  Пенсія  у  зв’язку  з  втратою  году-
вальника  в  солідарній  системі  загальнообов’язкового 
державного  пенсійного  страхування.  Порядок  нараху-
вання,  перерахунку  та  виплати  пенсій  у  солідарній  сис-
темі  загальнообов’язкового державного пенсійного  стра-
хування.  Організація  та  порядок  здійснення  управління 
в  солідарній  системі  загальнообов’язкового  державного 
пенсійного  страхування.  Пенсійний  фонд  України.  Ко-
шти Пенсійного  фонду  України). Глава ІІІ. Пенсії окре-
мим категоріям працівників (Пенсії за віком на пільгових 
умовах.  Умови  призначення.  Працівники  зі  шкідливими 
та важкими умовами праці, які мають право на пенсійне 
забезпечення за віком на пільгових умовах. Пенсії грома-
дянам,  які  постраждали  від Чорнобильської  катастрофи. 
Пенсії  за  віком  інвалідам  (особам,  хворим  на  гіпофізар-
ний  нанізм  (ліліпутам),  та  диспропорційним  карликам). 
Пенсії  за  віком  працівникам  освіти,  охорони  здоров’я, 
соціального  забезпечення.  Пенсії  військовослужбовцям. 
Глава ІV. Накопичувальна система загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування (Участь  у  накопи-
чувальній  системі  загальнообов’язкового  державного 
пенсійного страхування. Одноразова виплата в накопичу-
вальній  системі  загальнообов’язкового  державного  пен-
сійного  страхування. Довічна  пенсія  з  установленим пе-
ріодом у накопичувальній системі загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування. Довічна обумовлена 
пенсія  в  накопичувальній  системі  загальнообов’язкового 
державного  пенсійного  страхування.  Довічна  пенсія  по-
дружжя в накопичувальній системі загальнообов’язкового 
державного пенсійного  страхування. Порядок  укладення 
та  оплати  договору  страхування  довічної  пенсії  в  нако-
пичувальній  системі  загальнообов’язкового  державного 
пенсійного  страхування.  Успадкування  пенсійних  акти-
вів  у  накопичувальній  системі  загальнообов’язкового 
державного  пенсійного  страхування.  Організація  та  по-
рядок  здійснення  управління  в  накопичувальній  системі 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхуван-
ня. Накопичувальний фонд України. Пенсійні активи На-
копичувального фонду України). 

Глава V. Недержавне пенсійне забезпечення (Недер-
жавні  пенсійні фонди. Відкриті  пенсійні фонди  в  систе-
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мі недержавного пенсійного  забезпечення. Корпоративні 
пенсійні фонди в системі недержавного пенсійного забез-
печення. Професійні пенсійні фонди в системі недержав-
ного  пенсійного  забезпечення.  Діяльність  недержавних 
пенсійних фондів у системі недержавного пенсійного за-
безпечення. Участь у системі недержавного пенсійного за-
безпечення. Пенсійний контракт у системі недержавного 

пенсійного забезпечення. Пенсійні схеми в системі недер-
жавного пенсійного  забезпечення. Пенсія  на  визначений 
строк  у  системі  недержавного  пенсійного  забезпечення. 
Пенсійна  виплата, що  здійснюється  одноразово  в  систе-
мі недержавного пенсійного забезпечення. Успадкування 
пенсійних активів у системі недержавного пенсійного за-
безпечення).
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДи  
ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗЕМЛЯМи 

ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛьНОЇ ВЛАСНОСТІ

LEgaL rEguLaTION Of COMPETENCE Of STaTE gOVErNMENT  
aNd LOCaL auThOrITIES wITh rEgard TO dISPOSaL Of LaNd STaTE  

aNd MuNICIPaL PrOPErTy
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асистент кафедри земельного і аграрного права 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

У статті розглядається правове регулювання компетенції органів державної влади та місцевого самоврядування щодо розпоряджен-
ня земельними ділянками державної та комунальної власності. Визначено фактори, що впливають на формування та розмежування 
компетенції органів місцевого самоврядування та органів державної влади. Здійснено аналіз поширених юридичних помилок, що ство-
рюють дефекти набутого права на земельну ділянку на прикладі судових справ. 

Ключові слова: повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування щодо розпорядження земельними ділянками, 
юридичні помилки під час визначення уповноваженого органу щодо розпорядження земельними ділянками державної та комунальної 
власності. 

В статье рассматривается правовое регулирование компетенции органов государственной власти и местного самоуправления по рас-
поряжению земельными участками государственной и коммунальной собственности. Определены факторы, влияющие на формирование и 
разграничение компетенции органов местного самоуправления и органов государственной власти. Осуществлен анализ распространенных 
юридических ошибок, которые создают дефекты приобретенного права на земельный участок на примере судебных дел.

Ключевые слова: полномочия органов государственной власти и местного самоуправления по распоряжению земельными участ-
ками, юридические ошибки при определении уполномоченного органа по распоряжению земельными участками государственной и 
коммунальной собственности.

The article deals with the legal regulation of competence of state government and local authorities with regard to disposal of land in state 
and municipal property. It identifies the factors that influence the formation and allocation of powers of local governments and public authorities. 
Completes the analysis of common legal errors that create defects in the acquired rights for land in case of lawsuits.

Key words: powers of state and local authorities for disposal of land, legal errors while determining the competent authority to dispose of 
land in state and municipal property.

РОЗДІЛ 6.
ЗЕМЕЛьНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРиРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Постановка проблеми.  Невід’ємною  складовою  зе-
мельного  правопорядку  в  країні  є  наявність  правового 
регулювання управлінської компетенції у  сфері розпоря-
дження земельними ресурсами та, що не менш важливо, 
чіткий  розподіл  повноважень  між  органами  державної 
влади  й місцевого  самоврядування. Не  дивлячись  на  те, 
що  правове  регулювання  повноважень  у  сфері  розпоря-
дження  земельними  ресурсами  займає  центральне місце 
в системі земельного законодавства України, кількість су-
дових спорів, в основі яких лежить питання правомірності 
прийняття  рішень  органів  державної  влади  та місцевого 
самоврядування щодо розпорядження земельними ресур-
сами, є стабільно високою. 

Першопричиною  цього  явища  є  складна  структура 
норм,  присвячених  правовому  регулюванню  компетенції 
органів держаної влади та місцевого самоврядування під 
час  розпорядження  земельними  ділянками,  що  призво-
дить до різного їх тлумачення під час застосування. 

Важливість правильного визначення компетенції орга-
нів державної влади та органів місцевого самоврядування 
у сфері розпорядження земельними ресурсами обумовлю-
ється тим, що «держаний акт на право власності на землю 
видається на підставі рішення органу місцевого самовря-
дування, тому вирішення питання про правомірність ви-
дачі державного  акта безпосередньо  залежить від  закон-
ності рішення органу, на підставі якого такий акт видано 
[1]». Аналогічні висновки відображено в постановах Вер-

ховного Суду України від 18 вересня 2013 р. за справою  
№ 6-12цс13 [2], від 23 жовтня 2013 р. за справі № 6-93цс13 
[3]; від 25 червня 2014р. за справою № 6-67цс14 [4]; від 24 
грудня 2014 р. за справою № 6-212цс14 [5]. 

Ось  чому  правильно  визначена  компетенція  органів 
державної  влади  та  місцевого  самоврядування  у  сфері 
розпорядження земельними ресурсами є первісним юри-
дичним способом захисту, який необхідно застосовувати 
перед набуттям прав на земельні ділянки державної та ко-
мунальної власності. 

Саме  тому метою статті є  аналіз  правового  регулю-
вання компетенції  органів державної  влади  та місцевого 
самоврядування щодо розпорядження земельними ділян-
ками  державної  та  комунальної  власності,  визначення 
факторів, що впливають на формування й розмежування 
компетенції органів місцевого самоврядування та органів 
державної  влади,  а  також  аналіз  поширених юридичних 
помилок,  що  створюють  дефекти  набутого  права  на  зе-
мельну ділянку. 

Стан дослідження. Основою для цього  дослідження 
є праці В.І. Андрейцева, Г.І. Балюк, О.І. Заєць, П.Ф. Кули-
нича, А.М. Мірошниченка, Р.І. Марусенка, І.І. Каракаша, 
Т.О. Коваленко, Т.Г. Ковальчук, В.В. Носіка, В.І. Семчика, 
В.Д. Сидора, Н.І. Титової, Ю.С. Шемшученка, М.В. Шуль-
ги та інших. 

Виклад основного матеріалу. Правовою  нормою, 
яка з 1 січня 2002 р. формувала концепцію розмежування 
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компетенції органів державної влади та органів місцево-
го  самоврядування  у  сфері  розпорядження  землями  був 
п.  12 Перехідних  положень  Земельного  кодексу України 
(ділі – ЗК України [6]), згідно з яким до розмежування зе-
мель  державної  та  комунальної  власності  повноваження 
щодо розпорядження землями в межах населених пунктів 
здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, а за 
межами населених пунктів – відповідні органи виконавчої 
влади. Особливості  та  проблеми правового  регулювання 
розподілу компетенції між органами державної  влади та 
місцевого  самоврядування щодо  розпорядження  земель-
ними ділянками за зазначеною концепцією вже були пред-
метом  окремого  розгляду  [7],  продовженням  якого  є  ця 
стаття. 

З прийняттям Закону України «Про внесення змін до 
деяких  законодавчих  актів  України  щодо  розмежування 
земель  державної  та  комунальної  власності» №  5245-VI 
від 6 вересня 2012 р. (далі – Закон № 5245) [8], який на-
брав чинності 1 січня 2013 р., п. 12 Перехідних положень 
ЗК  України  було  скасовано,  що  обумовило  такі  зміни  в 
правовому регулюванні: 

1) Втрачає чинність діючий до 1 січня 2013 р. механізм 
розмежування земель державної та комунальної власнос-
ті, зміст якого зводився до розподілу компетенції між ор-
ганами державної влади та місцевого самоврядування за 
критерієм місця розташування земельної ділянки;

2)  Станом  на  1  січня  2013  р.  всі  землі  державної  та 
комунальної  власності  в Україні  вважаються розмежова-
ними  (п.  7 Прикінцевих  та  перехідних положень  Закону  
№ 5245). 

3) З вступом у силу Закону України № 5245 базовою 
та  основною  нормою,  яка  формує  компетенцію  органів 
державної  влади  та місцевого  самоврядування  в  частині 
розпорядження земельними ресурсами під час передачі їх 
у власність або користування є ст. 122 ЗК України, яка за-
стосовується як спеціальна щодо ст. ст. 7–12 ЗК України. 

Таким чином, із 1 січня 2013 р. земельними ділянками 
комунальної власності розпоряджаються: 

– сільські, селищні, міські ради передаючи земельні ді-
лянки відповідних територіальних громад для всіх потреб;

– Верховна Рада Автономної Республіки Крим, облас-
ні,  районні  ради передають  земельні  ділянки  з  відповід-
них земель спільної власності територіальних громад для 
всіх потреб.

Земельними ділянками державної власності розпоря-
джаються: 

– Районні державні адміністрації, крім випадків, наяв-
ності компетенції Центрального органу виконавчої влади 
з питань земельних ресурсів та Кабінету Міністрів Украї-
ни, передають на їхній території земельні ділянки в межах 
сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб та за 
межами населених пунктів для реалізації такої діяльності: 
а) ведення водного господарства; б) будівництва об’єктів, 
пов’язаних  з  обслуговуванням  жителів  територіальної 
громади  району  (шкіл,  закладів  культури,  лікарень,  під-
приємств  торгівлі  тощо);  в)  індивідуального дачного бу-
дівництва;

–  Центральний  орган  виконавчої  влади  з  питань  зе-
мельних  ресурсів  (Держземагенство  /  Державна  служба 
України з питань геодезії, картографії та кадастру) та його 
територіальні  органи передає  земельні  ділянки  сільсько-
господарського призначення у власність або в користуван-
ня для  всіх потреб,  крім  випадків наявності  компетенції 
Кабінету Міністрів України;

– Обласні державні адміністрації на їхній території пе-
редають земельні ділянки у власність або в користування 
в межах міст обласного значення та за межами населених 
пунктів, а також земельні ділянки, що не входять до скла-
ду певного району, або у випадках, коли районна державна 
адміністрація не утворена, для всіх потреб, крім випадків, 
наявності  компетенції  районної  державної  адміністрації, 

Центрального органу  виконавчої  влади  з питань  земель-
них ресурсів та Кабінету Міністрів України; 

– Київська та Севастопольська міські державні адміні-
страції в межах їхніх територій передають земельні ділян-
ки із земель державної власності, крім випадків наявності 
компетенції Центрального органу виконавчої влади з пи-
тань земельних ресурсів та Кабінету Міністрів України;

– Рада міністрів Автономної Республіки Крим на  те-
риторії  Автономної  Республіки  Крим  передає  земельні 
ділянки із земель державної власності, крім випадків на-
явності  компетенції  районної  державної  адміністрації, 
Центрального органу  виконавчої  влади  з питань  земель-
них ресурсів  та Кабінету Міністрів України,  у  власність 
або в користування в межах сіл, селищ, міст, що не вхо-
дять до  складу певного району,  та  за межами населених 
пунктів для всіх потреб, а також погоджує передачу таких 
земель у власність або в користування районними держав-
ними адміністраціями на їхній території для будівництва 
об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням жителів територі-
альної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, 
підприємств торгівлі тощо);

– Кабінет Міністрів України передає земельні ділянки 
із земель державної власності у власність або в користу-
вання у випадках, визначених ст. 149 цього кодексу, та зе-
мельні ділянки дна територіального моря.

–  Державні  органи  приватизації  здійснюють  продаж 
земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які під-
лягають приватизації.

Слід враховувати, що Верховна Рада Автономної Рес-
публіки Крим, Севастопольська міська  державна  адміні-
страція  та  Рада Міністрів  Автономної  Республіки  Крим 
нині не мають правомочностей приймати розпорядження 
стосовно  розподілу  земельних  ділянок  на  відповідних 
територіях на підставі ч. 2, ч.  6, ч.  7  ст. 122 ЗК України 
внаслідок того, що сухопутна територія АР Крим та міс-
та Севастополя, внутрішні води цих територій, внутрішні 
води та територіальне море України навколо Кримського 
півострова оголошено окупованою територією, управлін-
ня якою здійснюється з урахуванням Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим 
на тимчасово окупованій території» [9]. 

Згідно із ч. 4 ст. 11 цього закону набуття та припинен-
ня права власності на нерухоме майно, яке знаходиться на 
тимчасово окупованій території, здійснюється відповідно 
до законодавства України за межами тимчасово окупова-
ної території. У разі неможливості здійснення державним 
реєстратором  повноважень  щодо  державної  реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та  їх обтяжень на тим-
часово  окупованій  території  орган  державної  реєстрації 
визначається Кабінетом Міністрів України.

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про створення вільної 
економічної зони «Крим» та про особливості здійснення 
економічної діяльності на  тимчасово окупованій  терито-
рії  України»  [10]  об’єкти  права  приватної,  державної  та 
комунальної  власності, що розташовані  (знаходяться) на 
тимчасово окупованій  території України,  залишаються у 
власності осіб, які мали такі об’єкти у власності (користу-
ванні) на початок тимчасової окупації.

Протягом строку тимчасової окупації:
а) передача права приватної власності на об’єкти, що 

розташовані (знаходяться) на тимчасово окупованій тери-
торії України, підлягає реєстрації на іншій території Укра-
їни  згідно  з  правилами,  встановленими  законодавством 
України;

б)  приватизація  об’єктів  державної  та  комунальної 
власності  здійснюється  згідно  із  Законом  України  «Про 
приватизацію  державного  майна»  та  законодавством 
України про приватизацію комунального майна;

в) будь-які правочини із землями, що розташовані (зна-
ходяться) у межах тимчасово окупованої території Украї-
ни, здійснюються за правилами, встановленими ЗК Укра-
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їни  та  іншим  законодавством  України  щодо  відчуження 
(продажу, оренди) землі на території України.

З огляду на  зазначене правових підстав для розпоря-
дження  землями,  визначеними  ч.  2,  ч.  6,  ч.  7  ст.  122  ЗК 
України, що потрапляють у сферу компетенції Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, Севастопольської дер-
жавної адміністрації та Ради Міністрів АРК, не має вна-
слідок запровадження особливого правового режиму цих 
територій. 

Як видно з аналізу зазначених норм, з 1 січня 2013 р. 
критерієм розмежування повноважень між органами дер-
жавної влади та місцевого самоврядування є форма влас-
ності на земельні ділянки. 

Відповідно до ст. 4-1 Закону України «Про державну ре-
єстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 
[11] рішення органів виконавчої влади або органів місцево-
го самоврядування про передачу земельних ділянок у влас-
ність  або  користування  (постійне  користування,  оренда, 
користування  земельною  ділянкою  для  сільськогосподар-
ських  потреб  (емфітевзис),  користування  чужою  земель-
ною ділянкою для забудови (суперфіцій), сервітут) прийма-
ється без здійснення державної реєстрації права держави 
чи територіальної громади на такі земельні ділянки, крім 
випадків, коли право власності на земельні ділянки держав-
ної або комунальної власності вже зареєстровано в Держав-
ному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

У разі продажу земельних ділянок державної чи кому-
нальної  власності  або  прав  на  них  (оренди,  суперфіцію, 
емфітевзису)  на  земельних  торгах державна реєстрація 
права держави чи територіальної громади на них здій-
снюється після затвердження в порядку, встановленому 
Земельним  кодексом  України,  документації із землеу-
строю, за якою здійснюється їх формування, до проведен-
ня таких земельних торгів.

Державна реєстрація права держави чи територіаль-
ної громади на земельні ділянки, які сформовані із земель 
державної чи комунальної власності, здійснюється після 
затвердження  в  порядку,  встановленому  Земельним  ко-
дексом  України,  документації із землеустрою, за якою 
здійснено таке формування, одночасно з державною ре-
єстрацією похідного речового права на такі земельні 
ділянки (постійне  користування,  оренда,  користування 
земельною  ділянкою  для  сільськогосподарських  потреб 
(емфітевзис),  користування  чужою  земельною  ділянкою 
для забудови (суперфіцій), сервітут), крім випадків, коли 
рішенням відповідного органу про затвердження докумен-
тації  із  землеустрою  передбачено  здійснення  державної 
реєстрації переходу права власності на земельні ділянки. 

Отже, державна та комунальна власність на земельну 
ділянку відповідно до ст. ст. 125, 126 ЗК України, ст. 4-1 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень» має підтверджуватись 
витягом  про  державну  реєстрацію  права  державної  або 
комунальної власності на земельну ділянку, яка здійсню-
ється в результаті завершення процедури формування зе-
мельної ділянки під час її відчуження або передачі прав на 
земельну ділянку державної та комунальної форми влас-
ності іншому суб’єкту. 

Таким чином, як вбачається з аналізу норм законодав-
ства, первісний правовстановлюючих документ на земель-
ну ділянку державної чи комунальної власності не може 
виступати гарантією правильного визначення компетенції, 
оскільки визначення форми власності на земельну ділянку 
відбувається в результаті реалізації компетенції органів 
державної влади та місцевого самоврядування щодо роз-
порядження земельною ділянкою. 

Отже,  компетенція  органів  державної  влади  та  міс-
цевого самоврядування має бути визначена ще до стадії 
формування земельної ділянки та розпорядження нею. 

Як  вбачається  із  ч.  1  ст.  84  ЗК України,  у  державній 
власності перебувають усі землі України, крім земель ко-

мунальної  та  приватної  власності.  У  комунальній  влас-
ності (власності територіальних громад сіл, селищ, міст) 
перебувають такі ділянки: а) усі землі в межах населених 
пунктів,  крім  земельних ділянок приватної  та державної 
власності; б) земельні ділянки на яких розташовані будів-
лі, споруди,  інші об’єкти нерухомого майна комунальної 
власності незалежно від місця їх розташування (ч. ч. 1, 2 
ст. 83 ЗК України).

З огляду на зазначене можна виділити такі фактори та 
критерії розмежування компетенції між органами держав-
ної влади та органами місцевого самоврядування у сфері 
розпорядження  землями державної  та  комунальної  влас-
ності: 

– формування земель державної власності відбуваєть-
ся за залишковим принципом, тобто в державній власності 
перебувають усі земельні ділянки, які не передані в кому-
нальну та приватну власність; 

– місце розташування земельної ділянки є базовим (за-
гальним)  критерієм формування державної  та  комуналь-
ної власності на землю (у межах населеного пункту – зем-
лі  комунальної  власності,  за  межами  населених  пунктів 
– землі державної власності);

– земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти дер-
жавної або комунальної власності, є фактором (особливою 
умовою), що безпосередньо впливає на форму власності 
на  земельну  ділянку  незалежно  від  місця  розташування 
земельної ділянки;

–  спеціальний  правовий  режим  земельної  ділянки 
(земельні  ділянки  сільськогосподарського  призначення; 
земельні ділянки дна територіального моря;  земельні ді-
лянки, на яких розташовані об’єкти, що підлягають прива-
тизації; мета використання земельної ділянки) є спеціаль-
ним  критерієм  розмежування  компетенції  між  органами 
виконавчої  влади щодо розпорядження  землями держав-
ної власності, в основі якого лежить факт наявності чи від-
сутності компетенції Кабінету Міністрів України. 

Встановлення компетенції Кабінету Міністрів України 
ускладнюється бланкетним характером норми ч. 8 ст. 122 
ЗК України, яка не може бути застосована без аналізу ком-
петенції Кабінету Міністрів України за ст. 149 ЗК Украї-
ни на конкретну визначену дату, оскільки сама ст. 149 ЗК 
України загалом та ч. 9 ст. 149 ЗК України зокрема мала 
декілька редакцій. 

Викладене  дозволяє  зробити  висновок,  що  період  з 
1 січня 2002 р. (з моменту вступу ЗК України в силу) до 
31 грудня 2012 р. (період застосування п. 12 Перехідних 
положень ЗК України та обмеженого застосування ст. 
122 ЗК України) відрізняється від періоду з 1 січня 2013 
р.  (період застосування ст. 122 ЗК України в повному 
обсязі)  тільки  тим, що в перший період органи місцево-
го  самоврядування  розпоряджались  землями  державної 
власності, а в другий період – розпоряджаються землями 
комунальної власності. Фактори та критерії розмежуван-
ня повноважень між органами місцевого самоврядування 
та органами державної влади за змістом є однаковими для 
періодів правового регулювання до 31 грудня 2012 р., так і 
з 1 січня 2013 р. по цей час. 

Складність та неоднозначність тлумачення ст. 122 ЗК 
України та ст. 149 ЗК України (як до 1 січня 2013 р., так 
і  після  1  січня  2013  р.),  підтверджується  сформованою 
за  роки  існування  ЗК України  судовою практикою щодо 
скасування  рішень  органів місцевого  самоврядування  та 
розпоряджень органів державної влади. Так, аналіз судо-
вої практики, дозволяє виділити такі найбільш поширені 
помилки, які призводять до нівелювання набутих прав на 
земельні ділянки (на прикладі права власності на земельні 
ділянки): 

– порушення компетенції  органів місцевого самовря-
дування чи органів державної влади внаслідок помилки у 
визначенні місця розташування земельної ділянки (у меж-
ах/за межами населених пунктів); 
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– порушення компетенції органів державної влади вна-
слідок неправильного тлумачення ч. 8 ст. 122 та ч. 9 ст. 149 
ЗК України; 

–  недоведеність  факту  припинення  права  постійного 
користування; 

– порушення компетенції органів державної влади вна-
слідок не доведення мети використання земельної ділянки 
(порушення ч. 3 ст. 122 ЗК України);

Прикладом порушення компетенції внаслідок помилки 
під час визначення місця розташування земельної ділянки 
(у межах/за межами населених пунктів), а  також пору-
шення компетенції внаслідок відсутності попереднього 
вилучення земельної ділянки з постійного користування 
є Постанова Судової палати у цивільних справах Верхо-
вного Суду України за справою № 6-67цс14 від 25 червня 
2014 р. [4].

Відповідно  до  вихідних  умов  справи  Рішенням  Ко-
цюбинської  селищної ради від 24  грудня 2008 р.  затвер-
джено проект землеустрою та передано у власність Осо-
би  земельну  ділянку  для  будівництва  й  обслуговування 
будинку. На підставі  вказаного рішення 29 січня 2009 р. 
Особі-1 видано державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку. Відповідно до договору купівлі-продажу 
від 5 червня 2009 р. Особа-1 відчужила належну їй земель-
ну ділянку Особі-2, про що на державному акті зроблено 
відмітку про перехід права власності на цю земельну ді-
лянку до Особі-2. У лютому 2013 року прокурор м. Ірпеня 
Київської області в  інтересах держави звернувся до суду 
з  позовом про  визнання  таких  актів:  1)  визнання рішен-
ня Коцюбинської селищної ради від 24 грудня 2008 р.; 2) 
визнати недійсним державний акт на право власності на 
земельну ділянку,  виданий на підставі цього рішення 29 
січня 2009 р. Особі-1; 3) визнати право власності держави 
на земельну ділянку.

Як  аргументація  своїх  позовних  вимог  стверджува-
лось, що земельна ділянка розташована за межами насе-
леного пункту смт. Коцюбинське Київської області. Крім 
того, на думку прокурора земельна ділянка перебувала в 
постійному користуванні КП «Святошинське лісопаркове 
господарство», що підтверджується постановою Ради Мі-
ністрів Української РСР від 20 червня 1956 р.

Проаналізувавши зазначені аргументи, Верховний Суд 
України встановив, що рішення прийняте Коцюбинською 
селищною радою з перевищенням своїх повноважень  і з 
порушенням вимог п. 12 розділу X «Перехідні положен-
ня» ЗК України, оскільки на момент його прийняття рі-
шення ради були відсутні будь-які графічні або інші зем-
левпорядні документи, які б підтверджували межі смт. 
Коцюбинське Київської області, а тому державний акт, ви-
даний на підставі незаконного рішення ради, є недійсним.

Щодо другого аргументу,  то суд вважав недоведеним 
факт належності спірної земельної ділянки до земель лі-
сового фонду та перебування її в користуванні КП «Свя-
тошинське лісопаркове господарство», тому цей аргумент 
відхилений під час розгляду справи. 

Більш розширене обґрунтування подібної позиції Верхо-
вного Суду України можемо знайти в Постанові Верховного 
Суду України від 24 грудня 2014 р. № 6-212цс14 [5], відпо-
відно до якої під час розгляду аналогічного аргументу про-
куратури щодо  відсутності  факту  попереднього  вилучення 
земельної ділянки лісового фонду з постійного користування 
суд зазначив, що згідно з пунктом 5 розділу VIII «Прикін-
цеві положення» Лісового кодексу України до одержання в 
установленому  порядку  державними  лісогосподарськими 
підприємствами державних актів на право постійного корис-
тування земельними лісовими ділянками, документами, що 
підтверджують це право на раніше надані землі, є планово-
картографічні матеріали лісовпорядкування. 

Планово-картографічні  матеріали  лісовпорядкування 
складаються на підставі натурних лісовпорядних робіт та 
камерального дешифрування аерознімків, містять детальну 

характеристику лісу. Перелік планово-картографічних лісо-
впорядкувальних матеріалів, методи їх створення, масшта-
би, вимоги до змісту та оформлення, якості виготовлення 
тощо регламентується галузевими нормативними докумен-
тами. Зокрема, за змістом пункту 1.1 Інструкції про поря-
док  створення  і  розмноження  лісових  карт,  затвердженої 
Державним комітетом СРСР по лісовому господарству 11 
грудня 1986 р., планшети лісовпорядкувальні належать до 
планово-картографічних матеріалів лісовпорядкування. 

Таким чином, вирішуючи питання про те, чи перебуває 
земельна ділянка в постійному користуванні державного 
лісогосподарського  підприємства,  необхідно  вивчати  ба-
зові планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, 
перелік  яких  також  можна  знайти  в  Наказі  Державного 
комітету  України  по  земельних  ресурсах,  Міністерства 
фінансів України, Міністерства економіки України від 15 
червня 2001 р. № 97/298/124 «Про затвердження Розмірів 
оплати земельно-кадастрових робіт та послуг», що заре-
єстрований у Міністерстві юстиції України від 10 липня 
2001 р. за № 579/5770 [12].

Факт наявності  або  відсутності  компетенції Кабінету 
Міністрів України, визначеної ст. ст. 122 та 149 ЗК Укра-
їни, буде впливати на наявність компетенції обласної або 
районної державної адміністрації під час розпорядження 
землями державної власності. 

Приймаючи рішення на користь компетенції районної 
державної  адміністрації,  варто  пам’ятати  про  мету  ви-
користання  земельної  ділянки.  Адже  необґрунтована  та 
недоведена  мета  використання  земельної  ділянки  може 
призвести до прийняття рішення неуповноваженим орга-
ном влади, зокрема, з порушенням ч. 3 ст. 122 ЗК України, 
прикладом  чого  може  служити  Постанова  Вищого  гос-
подарського суду України від 24  грудня 2014 р. у  справі  
№ 906/771/13 [13]. 

Зокрема, після придбання земельної ділянки на тери-
торії Глибочинської сільської ради площею 2 га, що розта-
шована за межами населеного пункту, ТОВ «Лідер Моторс 
Україна» було розроблено проект землеустрою щодо змі-
ни цільового призначення  земельної  ділянки  із сільсько-
господарського призначення на землі іншого комерційного 
призначення (під будівництво автосалону, станції тех-
нічного обслуговування, офісних та побутових примі-
щень, готелю, кафе та ліцензійного складу). Зазначений 
проект  землеустрою  було  затверджено  Розпорядженням 
Голови  Житомирської  районної  державної  адміністрації  
№ 500 від 29 квітня 2010 р., після чого ТОВ «Лідер Мо-
торс  Україна»  отримано  новий  державний  акт  на  право 
власності на земельну ділянку на землі іншого комерцій-
ного призначення.

Скасовуючи Розпорядження Голови Житомирської ра-
йонної державної адміністрації № 500 від 29 квітня 2010 р.,  
суд зазначив, що третя особа (Глибочинська сільська рада) 
не  надала  доказів  того, що  зміна  цільового  призначення 
земельної ділянки ТОВ «Лідер Моторс Україна» пов’язана 
з будівництвом об’єкту, призначеного для обслуговування 
населення територіальної громади району, як це вимага-
ється ч. 3 ст. 122 ЗК України.

Аналогічний підхід можна простежити в рішенні Гос-
подарського суду Миколаївської області від 6 червня 2014 р. 
за справою № 915/1439/13 [14]. 

Отже, однією з головних стадій «створення» правово-
го титулу на землю є правильно встановлена компетенція 
органу державної влади чи органу місцевого самовряду-
вання ще до факту формування земельної ділянки такими 
шляхами: 

– візуального обстеження запланованої до відведення 
частини землі на предмет виявлення фактів забудови, на-
явності  інших природних ресурсів  (водойм, лісів,  чагар-
ників, садів та інше);

–  запитів  та  аналізу  відповідей  компетентних  орга-
нів щодо місця розташування,  складу угідь  та цільового 
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призначення запланованої до відведення земельної ділян-
ки,  встановлених  меж  населених  пунктів  та  прав  інших 
суб’єктів щодо земельної ділянки;

–  витребування  документів,  що  можуть  знадобитись 
для встановлення категорії запланованої до відведення зе-
мельної ділянки;

– встановлення мети використання майбутньої земель-
ної ділянки.

Такі ж методи варто використовувати під час перевірки 
правового режиму земельної ділянки, яка набувається на 
вторинному ринку незалежно від часу її формування. 

Висновки.  Правове  регулювання  та  судова  практика 
свідчать про те, що не варто недооцінювати значення пер-
вісно обраного компетентного органу, так само як і не вар-
то  переоцінювати  факт  наявності  правовстановлюючого 
документа на земельну ділянку або кількість проведених 
операцій щодо її відчуження. 

Адже  один  раз  допущена  правова  помилка щодо  зе-
мельної  ділянки  не  виправляється,  вона  «приречена  су-

проводжувати» земельну ділянку потягом усього строку її 
існування, створюючи та зберігаючи правовий дефект на-
бутого права. Про це достатньо яскраво свідчать останні 
тенденції судової практики щодо перегляду раніше вине-
сених рішень (Постанова Верховного Суду України від 20 
березня 2013 р. у справі № 6-13цс13[15]). 

Водночас  викладене  вище  дозволяє  стверджувати, що 
правове  регулювання  компетенції  органів  державної  вла-
ди та місцевого самоврядування щодо розпорядження  зе-
мельними  ділянками  державної  та  комунальної  власності 
необхідно  спрощувати  та  вдосконалювати  за  принципом 
«щоб було зрозуміло всім». У правовій площині взаємодії 
держави й особи має бути  забезпечений прозорий баланс 
інтересів, який дозволить не витрачати час на пошук істи-
ни в судових інстанціях щодо компетентного органу, а буде 
спрямований на створення умов для реалізації найефектив-
ніших управлінських рішень щодо використання та охоро-
ни земель як  із боку органів влади та місцевого самовря-
дування, так із боку землевласників та землекористувачів.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МиСЛиВСТВА  
У ГАЛиЧиНІ ПІД ЧАС ПЕРшОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНи

STaTE rEguLaTION Of huNTINg IN gaLICIa durINg ThE fIrST wOrLd war

Проців О.Р., 
головний спеціаліст 

Івано-Франківського обласного управління лісового 
та мисливського господарства

У статті висвітлено особливості державного регулювання мисливства у Галичині під час Першої світової війни як у соціально-еконо-
мічному, так і у гуманітарному аспектах.  

Ключові слова: мисливство, війна, товариство мисливців, Австро-Угорська імперія.

В статье освещены особенности государственного регулирования охоты в Галичине во время Первой мировой войны в социально-
экономическом и гуманитарном аспектах.

Ключевые слова: охота, война, общество охотников, Австро-Венгерская империя.

The given article highlights the specifics of state regulation of hunting in Galicia during the First World War in social, economic and 
humanitarian aspects.

Key words: hunting, war, hunting societies, Austro-Hungarian Empire.

Актуальність теми. Суспільні  конфлікти,  які  пере-
ростають у міждержавні воєнні воєнні дії, вносять певні 
корективи  перед  органами  державної  влади  особливості 
дрежавного регулювання у соціально-економічних, гума-
нітарних та політичних суспільних відносинах. 

Дана проблематика знайшла своє відображення  в пе-
ріодичній  пресі Австро-Угорської  імперії,  а  саме  в жур-
налах  Łowiec  («Мисливець»),  який  виходив  у  Львові  як 
друкований орган Галицького мисливського товариства з 
10 січня 1878 р., Łowiec Polski («Мисливець польський»), 
що  виходив  у  Варшаві  як  орган  цісарського  товариства 
правильного полювання Польщі  з  1899  р. Серед  дослід-
ників, які вивчали дану проблематику, – Я. Зеленчук [8],  
Ф. Ружинський [1], Е. Шехтель [1], І. Марцинків [12].  

Метою дослідження  є  аналіз  політики Австро-Угор-
ської  імперії  у  сфері  державного  регулювання  ведення 
мисливського  господарства  та  полювання,  торгівлі  про-
дукцією полювання, обігу мисливської зброї під час Пер-
шої світової війни.

Незважаючи  на  відносно  велику  кількість  наукових 
праць з проблем державного регулювання,  питання осо-
бливостей державного регулювання під час воєнних кон-
фліктів не досліджувалось. 

Висвітлення даної теми дасть змогу широко проаналі-
зувати всі сторони організації мисливства у Галичині під 
час  військових  дій,  зокрема,  Першої  світової  війни,  які 
лежать в історичній, економічній, політичній площинах. 

Основним  завданням  дослідження  є  опис  та  аналіз 
стану законодавчого забезпечення правових, економічних, 
соціальних  відносин  у  сфері  державного  регулювання 
мисливства під час Першої світової війни в Галичині. 

Об’єктом дослідження є система державного регулю-
вання ведення мисливства в Галичині під час Першої сві-
тової війни.

Виклад основного матеріалу. З початком суспільних 
конфліктів, війн загострюється питання забезпечення на-
селення продуктами харчування. У вирішенні даного пи-
тання  зростає  регулююча роль  органів  державної  влади. 
Слід  відмітити, що  тодішнє населення Галичини спожи-
вало порівнянно малу кількість м’яса. Всього, за обрахун-
ками тодішніх дослідників, на початку ХХ ст. мисливство 
давало 10% споживання м’яса дичини [1]. Для забезпечен-
ня рівномірного  споживання м’ясної продукції Намісни-
цтво Галичини вжило заходів щодо обмеження його спо-
живання. Зокрема, розпорядженням намісника Галичини 

від 15 травня 1915 р. L. 8994, яке було видано на підставі 
п.  1  розпорядження міністра  внутрішніх  справ  та мініс-
терства торгівлі і рільництва (Австрії) від 8 травня 1915 р.,  
наказувалось, що  продаж м’яса  та  м’ясних  виробів    до-
зволявся не у всі дні тижня, а лише у неділю, понеділок, 
середу, четвер і суботу. У вівторок і п’ятницю не лише не 
дозволялась продавати м’яса, а й  їжу з м’яса у ресторанах 
та корчмах. За порушення даної вимоги штраф становив 
до 5 тис. крон або арешт до шести місяців. Дане розпо-
рядження було підписане намісником Галичини Коритов-
ським [2].

Крім  врегулювання  днів  продажу  дичини  врегульо-
вувалась також і її ціна. Зокрема, розпорядженням від 27 
жовтня 1916 р. L. 3448/ХІ Намісника Галичини генерала 
Діллера регулювалась організація торгівлі дичиною.  Так, 
для Королівства Галичини і Лодомерії з Великим Князів-
ством Краківським  було  доручено  утворити  єдине  бюро 
щодо  закупівлі  дичини,  яке  розміщувалось  у Кракові  по 
вул. Ринок, 1. Його діяльність поширювалась на всю Гали-
чину. Всі уповноважені до полювання у господарстві, де 
відстрілювалось за мисливський сезон більш як 100 зай-
ців,  зобов’язані  були  повідомити  бюро. Про  проведення 
полювання потрібно було повідомити бюро за десять днів 
до початку полювання. Крім того, всі уповноважені до по-
лювання повинні були повідомляти бюро про кількість до-
бутої дичини.  Встановлювались фіксовані ціни, за якими 
викуповувалась дичина: кабан, олень – 2,50 крони за 1 кг, 
козуля – 3,80 крон за 1 кг, одна голова зайця – 5 крон.

Встановлювалась також максимально допустима вар-
тість дичини, яку продавали на ринках і яка була на 30% 
вищою,  ніж  при  гуртовій  закупівлі  у  товаровиробників: 
кабан, олень – 3,50 крони за 1 кг, козуля – 5 крон за 1 кг, за 
голову зайця –7,50 крони.

Якщо дичина продавалась не розібраною, то кабана та 
оленя не дозволялось продавати вище ніж 3,80 крони за 1 кг, 
козулю – більше  5,10 крони, а зайців – більш ніж за 8 крон. 
За порушення вимог цього розпорядження державна пові-
това влада повинна була накласти штраф на порушника –  
5 тис. крон або арешт на шість тижнів. Кошти від сплачених 
штрафів повинні були направлятись у бюджет намісництва 
Галичини для їх використання на бідних людей [3].

Практично аналогічні механізми державного регулю-
вання застосовувались і при продажі риби. Відповідно до 
вимог Намісника Галичини, встановлювались максималь-
но допустимі  рівні цін на живу рибу.  Зокрема,  відповід-
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но до розпорядження міністра рільництва Австрії від 19 
жовтня 1916 р. про врегулювання торгівлі прісноводними 
видами риб, визначалась ціна реалізації риби. Ціни коре-
лювались від величини партії проданої риби, а саме: чим 
більша партія,  тим дешевшою була ціна. Так, при реалі-
зації коропа в кількості більшій 50 кг потрібно було спла-
тити максимум 4,30 крони за кілограм, а при партії до 50 
кг – 4,50 крони. Вартість лина за 1 ц при партії до 50 кг 
становила 430 крон, а понад 50 кг – 405 крон, щуки, відпо-
відно, – 450 та 430 крон.

Також регулювалась вартість риби, яка продавалась на 
ринках, яка не повинна була перевищувати більш як 15% 
від оптової ціни, а саме: короп – 5 крон за 1 кг, лин – 4,80 
крон за 1 кг, а щука – 5 крон за 1 кг. Пункт 5 даного роз-
порядження зобов’язував власника рибного господарства 
при  вилові  риби  із  ставів  негайно  повідомляти  повітову 
державну владу про кількість виловленої риби з зазначен-
ням виду. Визначалось, що міністр внутрішніх справ був 
уповноважений  вказати  керівнику  рибальського  госпо-
дарства, кому він повинен продати деяку частину риби за 
встановленими  цим  розпорядженням  цінами.  За  невико-
нання цих вимог передбачалась взагалі безкоштовна кон-
фіскація риби з накладанням штрафу до 5 тис. крон або 
арешту до шести тижнів [4]. 

Наступним  нормативно-правовим  актом,  який  врегу-
льовував торгівлю рибою, було розпорядження Намісника 
Галичини від 28 листопада 1917 р. L/ 30/124/А «У справі 
врегулювання  торгівлі  рибою,  виловленої  у  прісних  во-
дах», видане на виконання рішення Австрійського уряду 
від 24 жовтня 1917 р. L. 98551. Дане розпорядження вре-
гульовувало не  лише  гранично допустиму  вартість  риби 
від партії продажі, але й диференціювало вартість риби в 
залежності від місця реалізації та часу реалізації. Зокрема, 
при реалізації риби на ринках Львова та Кракова визнача-
лась більша ціна, ніж у інших місцях, а найдорожче дозво-
лялось реалізовувати рибу у квітні,  травні, червні,  тобто 
у період, коли у риби проходить нерест і її не бажано ви-
ловлювати.   Детальніше   граничну вартість риби подано 
у таблиці.

Також слід відмітити, що через інфляцію австрійської 
валюти  (крони)  була  збільшена  максимально  допусти-
ма вартість риби. Зокрема, при реалізації партії риби до  
50 кг 1 кг коропа коштував не більш як 7,10 крони, лина –  
7,10  крони  та  щуки  –  8,40  крони.  Дещо  меншою  була 
максимальна вартість для риби, коли  її продавали оптом 
(більше як 50 кг), а саме: короп – 6,90 крони за 1 кг, лина –  
6,90 крони, та щуки – 7,7 крони [5].

З  приходом  війстськових  дій  на  територію Галичини 
російська окупаційна влада взагалі заборонила  полюван-
ня, щоб не було чути жодних пострілів і тим самим не три-
вожити військові патрулі. Більше того, у мисливців була 
конфіскована зброя, через що полювання стало неможли-
вим. В цих умовах Галицьке мисливське товариство вка-
зувало, що у військових умовах  з’явились форс-мажорні 

обставини і Цивільний кодекс, відповідно до ст. ст. 1104, 
1105 звільняє сторони від договірних зобов’язань. 

Слід відмітити, що Галицьке намісництво врегулюва-
ло дане питання шляхом видання розпорядження L. ХVIb 
59.619 «Оренда права, сплата орендної плати за період, в 
якому під час війни право полювання не могло виконува-
тись». Це  розпорядження  скеровувалось  до  всіх  старост 
та гмін, керівників магістратів міст Львова та Кракова, де 
вказувалось,  що  для  виконання  розпорядженням  від  17 
серпня 1914 р. L. 19422 населення Галичини повинно було 
здати старостам або поліції зброю. З цього часу орендарі 
права  полювання  не мали можливості  виконувати  право 
полювання. 

Посилаючись на п. 1104 Цивільного кодексу вказува-
лось, що орендна плата за право полювання під час війни 
не повинна сплачуватись, так як правом полювання прак-
тично ніхто не користується [6].

Війна  з  її  негативними  екологічними  наслідками  най-
більше  позначається  на  зменшенні  чисельності,  насампе-
ред, великих копитних тварин через поширення браконьєр-
ства [7]. Відомі випадки, коли під час війни один чоловік 
на Гуцульщині добув 360 оленів, а найзлісніші браконьєри 
за добутих нелегально оленів побудували собі навіть великі 
хати [8]. Найбільше збитків мисливству завдали не військо-
ві  дії,  а місцеві  браконьєри  [9;  10]. У  славнозвісній Біло-
везькій Пущі за період 1914–1918 рр. було знищено всю по-
пуляцію зубрів, яка нараховувала 536 голів [11]. 

Про  перебіг  війни  та  її  вплив  на  популяцію  дичини 
можна  дізнатись  з  мемуарів  тодішніх  мисливців.  Так,  зі 
спогадів Івана Марцінківа – багатолітнього директора од-
ного  із мисливських  господарств у Карпатах,  «з перших 
днів  вересня  1914  р.  до  15  травня  1915  р.  без  перерви, 
вдень і вночі стріляли гармати, строчили кулемети та кара-
біни, як у пеклі. Цілі армії,  як ті мурашки, обсіли всі гори. 
Не було такого закутку, колиби, землянки,  де б не ступив 
солдат і не постріляв звірину» [12]. 

Під покровом війни у горах почало діяти багато місце-
вих браконьєрів, що спричинило велике  зменшення оле-
нів. Погіршувала ситуацію і та обставина, що до австрій-
ської армії були призвані практично всі єгері, а відповідно, 
здійснювати охорону було нікому [13]. 

Найбільше під час військових дій постраждали копит-
ні тварини, яких було легко добути, тоді як зайці, перната 
дичина  практично  зовсім  не  постраждали,  так  як  для  їх 
добування нарізна армійська зброя  не була придатна [14]. 

Під час Першої світової війни російські солдати біля 
міста Коломиї настріляли стільки оленів, що харчувались 
їх м’ясом самі, а решту продавали місцевому населенню. 

Оцінюючи вплив військових дій на стан дичини, стар-
ший лісовий радник   С. Кохановський відзначав, що ди-
чина головним чином була більше знищена у тих місце-
востях, де проходили найбільші військові дії. Проте були 
і обставини, що мали позитивний вплив на стан дичини 
навіть під час війни, а саме:   

За кілограм в кронах

Вид риби Від 1 серпня 
до 15 грудня

Від 16 грудня 
до 31 січня В лютому В березні

В квітні, 
травні,  

червні і липні

Короп
В Галичині, за винятком 
міста Львова та Кракова 8,00 8,10 8,20 8,30 8,40

У Львові та Кракові 8,20 8,30 8,40 8,50 8,60

Лин
В Галичині, за винятком 
міста Львова та Кракова 8 8,10 8,20 8,30 8,40

У Львові та Кракові 8,20 8,30 8,40 8,50 8,60

Щупак
В Галичині, за винятком 
міста Львова та Кракова 8,80 8,90 9,00 9,10 9,20

У Львові та Кракові 9,00 9,10 9,20 9,30 9,40
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– загальна мобілізація призвала до армії багатьох чо-
ловіків до 36-річного віку, а в цьому віці багато хто з них 
був браконьєром; 

– заборона будь-якого полювання;
– конфіскація у населення  зброї,  якої  лише у   Львів-

ському  магістраті  було  зібрано  на  один  мільйон  крон. 
Причому  у  членів  Галицького  мисливського  товариства 
вилучено 537 рушниць, не враховуючи карабінів та іншої 
зброї; 

– під час війни в країні значно збільшилось патрулю-
вання території;

– військова зброя не зовсім підходила для полювання 
на дичину [15].

Навіть тогочасні мисливці вказували, що за час війни 
збільшилась чисельність не лише таких хижаків, як лиси-
ці, але й диких кабанів [16].

Через військові дії послабився державний контроль у 
боротьбі  з браконьєрством. Більше того, практично були 
припинені  договори  про  оренду  права  полювання,  ніхто 
не наглядав за дотриманням правил полювання. Ці обста-
вини зумовили ріст браконьєрства. Налагодити контроль з 
боку держави за нелегальним полюванням вдалось лише 
починаючи  з  весни  1919  р.,  коли  польська  влада  почала 
наводити порядок [17]. 

Через  військові  дії  мисливство  Галичини  зазнало  і 
культурної  втрати.  Зокрема,  був  пограбований  відомий 
у всій Європі музей мисливських трофеїв [18], які збері-
гались  на  протязі  42-х  років Лисовицьким мисливським 
товариством [19]. Навіть по закінченні війни негативний 
вплив зберігався у подальшій деморалізації місцевого на-
селення [20], що звикло до грабежів [21], а фактор зали-
шення під час військових дій зброї лише посилив мотива-
цію до браконьєрства [22].

Свій негативний вплив війна позначила і на діяльнос-
ті  громадських  мисливських  організацій,  які  у  великій 

мірі впливали на законодавчий процес у галузі мислив-
ства. Зокрема, призупинило своє існування  мисливське 
товариство  ім. святого Губерта, яке було організоване в 
1876 р. у Львові [23]. Лише завдяки жертовності декіль-
кох  багатих  людей  збереглось Галицьке мисливське  то-
вариство [24].

Під час війни громадським мисливським організаціям 
не дозволялось видавати друковані матеріали, наприклад, 
журнал «Ловець»,  головний редактор переоформив жур-
нал на себе як приватну особу, і він у такому вигляді про-
довжив своє життя, не  зменшуючи тираж, хоча й прохо-
див російську цензуру від 3 вересня 1914 р. і до 22 червня  
1915 р. [25]. 

Гірша  доля  спіткала  журнал  «Ловець  Польський», 
який після виходу у 1914 р. № 15 від 1 серпня припинив 
свою роботу [26], бо власне в цей день і почалась Перша 
світова війна [27].

Висновки. Узагальнюючи вищенаведене, слід відзна-
чити,  що  органи  виконавчої  влади  намагались  врегулю-
вати обіг  споживання дичини,  застосовуючи правові ме-
тоди регулювання  з метою недопущення  зростання ціни 
та доступу до м’ясних та рибних продуктів широких мас 
населення. Фактичне призупинення на час війни ведення 
мисливського  господарства  спричинило  активний розви-
ток браконьєрства та нездатність органів державної влади 
впливати  на  нього.  Військовий  стан  мав  негативне  зна-
чення  до  діяльності  громадських  мисливських  організа-
цій, що  призвело  до  їх  закриття,  а  періодичні  друковані 
видання у випадку, коли їхню діяльність не було припине-
но, зазнавали утисків з боку цензорів, чим спотворювався 
реальний стан справ.  

Хоча й минає майже сто років  з часу вибуху Першої 
світової  війни,  але  актуальність  досліджень  державного 
регулювання під час воєнних дій залишається, і її необхід-
но проводити у соціально-економічному аспекті.
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У статті розкрито питання щодо права комунальної власності на об’єкти тваринного світу. Вивчається суб’єктно-об’єктний склад 
цього права. У висновку сформульовано складові, через які розкривається сутність досліджуваного права.

Ключові слова: право комунальної власності, право комунальної власності на об’єкти тваринного світу, поняття об’єктів тваринного 
світу.

В статье раскрыт вопрос относительно права коммунальной собственности на объекты животного мира. Изучается субъектно-
объектный состав этого права. В выводе сформулированы составные, посредством которых раскрывается сущность исследуемого права.

Ключевые слова: право коммунальной собственности, право коммунальной собственности на объекты животного мира, понятие 
объектов животного мира.

The issue of a right of community property to fauna objects is revealed in the article. Subject-object composition of this right is studied. 
Components through which essence of the studied right is disclosed are worded in the conclusion.

Key words: right of community property, right of community property to fauna objects, notion of fauna objects.

Постановка проблеми. Тваринний світ – це важли-
вий  елемент  навколишнього  природного  середовища, 
який  перебуває  у  взаємозв’язку  з  іншими  природними 
об’єктами  з  взаємним  їх  впливом один на одного. Від-
повідно до словникових джерел тваринний світ – це су-
купність диких тварин, живих організмів, які  існують і 
розвиваються  в  стані  природної  волі  в  навколишньому 
середовищі  (на  суші,  у  воді,  в  атмосфері,  ґрунті  тощо) 
[1]. Тваринний світ – це дикі тварини, що перебувають 
у  відповідному  стані  та  в  межах  різних  складових  на-
вколишнього  природного  середовища.  Тваринний  світ 
має важливе значення як природний ресурс, зокрема як 
відповідна сировина (технічна, лікарська), продукт спо-
живання,  матеріал  для  розведення  диких  тварин.  Тому 
дослідження  об’єктів  тваринного  світу  взагалі  та  як 
об’єктів права комунальної власності зокрема має важ-
ливе значення.

Стан наукового дослідження. Над окресленою про-
блематикою  працювали  В.І.  Андрейцев,  Ю.О.  Вовк,  
А.П.  Гетьман,  І.І.  Каракаш,  М.В.  Краснова,  С.В.  Раз-
мєтаєв, П.В.  Тихий, Ю.С. Шемшученко, М.В. Шульга. 
Хоча в роботах наведених учених не було достатньо ви-
світлено питання щодо права комунальної власності на 
об’єкти тваринного світу.

Метою статті є вивчення суб’єктно-об’єктного скла-
ду права  комунальної  власності  на  об’єкти  тваринного 
світу з дослідженням норм чинного законодавства та на-
укових напрацювань із цих аспектів [5; 6; 11].

Виклад основного матеріалу. Згідно  із  ч.  5  ст.  5 
Закону України  «Про  тваринний  світ»  [2]  об’єкти  тва-
ринного світу в Україні можуть перебувати в державній, 
комунальній і приватній власності. Тому об’єкти тварин-
ного  світу належать до  тієї  категорії природних ресур-
сів, які можуть перебувати на праві власності як у дер-
жави, так і в територіальних громад, а також фізичних і 
юридичних осіб.

Згідно  зі  ст.  6  Закону  України  «Про  тваринний 
світ»  саме  щодо  права  комунальної  власності  на  ці 
об’єкти передбачається, що об’єкти тваринного світу, 
які утримуються (зберігаються) підприємствами, уста-
новами й організаціями комунальної форми власності, 
є  об’єктом  права  комунальної  власності.  Тобто  в  цій 
нормі  визначаються  відповідні  суб’єкти,  а  саме  під-

приємства, установи й організації комунальної форми 
власності, які утримують (зберігають) об’єкти тварин-
ного світу.

Що  стосується  суб’єктного  складу  досліджувано-
го права, то відповідно до ст. 142 Конституції України, 
ст.  60  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в 
Україні»  [3]  та норм  інших нормативно-правових актів 
суб’єктами права комунальної власності є територіаль-
ні  громади,  хоча  в  положеннях  Закону  України  «Про 
тваринний  світ»,  як  уже  зазначалося,  вказуються  під-
приємства,  установи  й  організації  комунальної  форми 
власності,  на  утриманні  (зберіганні)  яких  перебувають 
об’єкти тваринного світу.

Дослідивши окремі положення норм чинного законо-
давства  (наприклад,  ст.  ст.  5,  6,  26,  60  Закону України 
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  ст.  169  Ци-
вільного кодексу України [4] тощо) щодо взаємозв’язку 
територіальних  громад  із  підприємствами,  установами 
й організаціями комунальної форми власності, можемо 
дійти таких висновків: 1) суб’єктами права комунальної 
власності  є  територіальні  громади;  2)  чинним  законо-
давством передбачається можливість створення терито-
ріальними  громадами юридичних  осіб  публічного  пра-
ва; 3) підприємства, установи й організації комунальної 
власності  –  це  суб’єкти,  що  функціонують  на  основі 
комунальної власності; 4) власниками майна, яке пере-
дається підприємствам, установам та організаціям кому-
нальної власності, є територіальні громади.

Що  стосується  вивчення  об’єктів  цього  права,  то 
окремі  аспекти потребують поглибленого дослідження. 
Зокрема, згідно із ч. 1 ст. 3 Закону України «Про тварин-
ний світ» об’єкти тваринного світу, на яких поширюєть-
ся дія цього закону, є такими:

– дикі тварини, зокрема хордові, у тому числі хребет-
ні  (ссавці,  птахи,  плазуни,  земноводні,  риби  та  інші)  і 
безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та інші) 
в усьому  їх  видовому й популяційному різноманітті  та 
на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), 
які перебувають у стані природної волі, утримуються в 
напіввільних умовах чи в неволі;

– частини диких тварин (роги, шкіра тощо);
– продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск 

тощо).
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Згідно  із  ч.  2  ст.  1  Закону України «Про  тваринний 
світ»  відносини  в  галузі  охорони,  використання  й  від-
творення сільськогосподарських, свійських тварин, а та-
кож діяльність, пов’язана з охороною та використанням 
залишків  викопних  тварин,  регулюються  відповідним 
законодавством України.

Тому Закон України «Про тваринний світ» визначає 
правовий режим саме диких тварин, їх частин і продук-
тів  їх  життєдіяльності,  не  стосуючись  сільськогоспо-
дарських, свійських тварин, а також залишків викопних 
тварин.

Тобто  об’єкти  тваринного  світу  (у  тому  числі  як 
об’єкти  права  комунальної  власності),  на  яких  розпо-
всюджується дія Закону України «Про тваринний світ», 
вирізняються такими характеристиками: по-перше, вони 
є дикими тваринами (їх частинами, окрім залишків ви-
копних тварин, та продуктами  їх життєдіяльності), які, 
відповідно,  не  належать  до  сільськогосподарських  і 
свійських; по-друге,  вони перебувають у стані природ-
ної волі (середовищем існування яких є дика природа), 
утримуються (зберігаються1) у напіввільних умовах чи в 
неволі. Розглянемо ці складові.

Поняття диких тварин як формулюється на загально-
теоретичному рівні, так і визначається в законодавстві. 
Зокрема, П.В. Тихий зазначає, що дика фауна як об’єкт 
екологічних  правовідносин  –  це  сукупність  усіх  диких 
тварин,  які  знаходяться  в  стані  відокремленості  та  пе-
ребувають на волі, у неволі чи напіввільних умовах, на 
суші, у воді, ґрунті й повітрі, у межах державної юрис-
дикції України [5]. Дикі тварини – це тварини (хордові, у 
тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, 
риби  тощо)  і  безхребетні  (членистоногі, молюски,  гол-
кошкірі  тощо)  у  всьому  їх  видовому  й  популяційному 
різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, 
лялечки  тощо)),  природним  середовищем  існування 
яких є дика природа, щодо яких людиною не здійснюва-
лося селекційної діяльності та генетичних змін [6].

У свою чергу в абз. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 
захист тварин від жорстокого поводження» [7] визнача-
ється, що дикі тварини – це тварини, природним серед-
овищем існування яких є дика природа, у тому числі ті, 
які перебувають у неволі чи напіввільних умовах. Згідно 
з абз. 7 ч. 1 розділу І Порядку утримання та розведення 
диких тварин, які перебувають у стані неволі або в на-
піввільних умовах [8], дикі тварини – це тварини, при-
родним середовищем існування яких є дика природа, у 
тому числі ті, які перебувають у неволі чи напіввільних 
умовах.

Окрім цього, ще раз зазначимо, що з огляду на поло-
ження ч. 1 ст. 3 та ст. 6 Закону України «Про тваринний 
світ»  до  об’єктів  тваринного  світу,  які  можуть  перебу-
вати на праві комунальної власності, належать не лише 
дикі тварини, а й їх частини (роги, шкіра тощо) та про-
дукти життєдіяльності (мед, віск тощо).

Друга  характеристика  об’єктів  тваринного  світу,  на 
яких  розповсюджується  дія  Закону  України  «Про  тва-
ринний  світ»,  –  це  стан  їх  перебування.  Вони  можуть 
знаходитися в стані природної волі, утримуватися (збе-
рігатися) у напіввільних умовах чи в неволі.

Під станом природної волі слід розуміти не обмеже-
ний людиною безпосередній природний зв’язок живого 
з навколишнім середовищем [9, с. 582].

Тобто стан природної волі тварини характеризується 
безпосереднім  зв’язком  із  навколишнім  природним  се-
редовищем, який не обмежується втручанням людини.

Що стосується утримання2 диких тварин у напіввіль-
них  умовах,  то  згідно  з  абз.  22  ч.  1  розділу  I Порядку 
утримання та розведення диких тварин, які перебувають 
у  стані  неволі  або  в  напіввільних  умовах,  зазначаєть-
ся, що утримання диких тварин у напіввільних умовах 
–  це  утримання  в штучно  створених  умовах набутих  у 
встановленому порядку диких тварин, у яких вони жив-
ляться переважно природними кормами, проте не мають 
можливості вільно переміщатися за межі штучно ізольо-
ваної ділянки природних угідь.

З наведеного визначення постає висновок, що утри-
мання  диких  тварин  у  напіввільних  умовах  характери-
зується,  по-перше,  наявністю  штучно  створених  умов 
перебування  (зокрема,  ізольованих  ділянок  природних 
угідь);  по-друге,  відсутністю  можливості  вільного  пе-
реміщення  за  визначені  межі;  по-третє,  переважанням 
вживання природних кормів; по-четверте, набуттям тва-
рин у встановленому законом порядку.

Що ж стосується утримання диких тварин у неволі, 
то в ст. 8 Закону України «Про захист тварин від жорсто-
кого поводження» зазначаються особливості утримання 
таких тварин: а) за створення умов, що відповідають їх 
біологічним, видовим та  індивідуальним особливостям 
(без створення відповідних умов таке утримання не до-
пускається); б) наявність дозволу, що видається належ-
ним органом державної влади відповідно до норм чин-
ного  законодавства  (має  місце  виняток:  допускається 
утримання диких тварин без дозволу в разі тимчасового 
утримання  врятованої  постраждалої  тварини);  в)  утри-
мання дрібних диких тварин, які традиційно утримують-
ся людьми в неволі та можуть бути забезпечені умовами 
утримання відповідно до норм чинного законодавства.

Окрім того, у розділі III Порядку утримання та розве-
дення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в 
напіввільних умовах, у п. 3.3 передбачено, що утриман-
ня диких тварин у неволі дозволяється  з  такою метою: 
демонстрації й проведення екологічно-виховної роботи 
під час організації дозвілля; реабілітації; розведення та 
подальшої  реінтродукції;  проведення  наукових  дослі-
джень (використання в наукових цілях); використання у 
видовищних  заходах,  під  час  організації  дозвілля;  роз-
ведення  для  підвищення  продуктивності  мисливських 
угідь тощо.

Тому на підставі закріпленого вище в аспекті порів-
няння утримання диких тварин у напіввільних умовах і 
в неволі можна зазначити, що утримання диких тварин 
у  неволі  характеризуються  такими  рисами:  а)  штучно 
створеними  умовами  перебування,  що  відповідають  їх 
біологічним, видовим та індивідуальним особливостям; 
б)  відсутністю  можливості  виходити  за  межі  відповід-
них  споруд  їх  перебування;  в)  відсутністю можливості 
живитися  природними  кормами;  г)  наявним  дозволом, 
що  видається  відповідним  органом  державної  влади 
згідно з нормами чинного законодавства.

Висновки. Отже,  з огляду на  закріплені положення 
щодо  суб’єктно-об’єктного  складу  права  комунальної 
власності на об’єкти тваринного світу можемо зробити 
такі узагальнення: 1) суб’єктами досліджуваного права 
є територіальні громади, об’єкти тваринного світу яких 
утримуються  (зберігаються)  підприємствами,  устано-
вами  й  організаціями  комунальної  форми  власності;  
2)  об’єктами  досліджуваного  права  є  дикі  тварини  (їх 
частини, окрім залишків викопних тварин, і продукти їх 
життєдіяльності), які не належать до сільськогосподар-
ських  і  свійських  тварин, перебувають у  стані природ-
ної волі (середовищем існування яких є дика природа), 
утримуються (зберігаються) у напіввільних умовах чи в 
неволі.

1 З  огляду на формулювання  ст.  6  Закону України «Про  тваринний  світ», що 
об’єкти  тваринного  світу,  які  утримуються  (зберігаються)  підприємствами, 
установами  й  організаціями  комунальної  форми  власності,  є  об’єктом  права 
комунальної власності.
2 Зазначимо, що в ст. 6 Закону України «Про тваринний світ», крім терміна «утри-
мання»,  використовується  поняття  «зберігання».  Термін  «утримувати»  означає 
«доглядати, годувати де-небудь; тримати в певному стані» [10, с. 1309], а «зберіга-
ти» – «тримати що-небудь у певних умовах» [10, с. 346]. Отже, підприємства, уста-
нови й організації комунальної форми власності щодо об’єктів тваринного світу 
здійснюють певні дії, які відбивають зміст понять «утримання» та «зберігання».
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СУБ’ЄКТи ПРАВОВІДНОСиН У СФЕРІ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОшОВОЇ ОЦІНКи  
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У статті проаналізовано суб’єктний склад правовідносин у сфері експертної грошової оцінки земельних ділянок в Україні. Досліджено 
теоретичні й практичні проблеми, зумовлені недосконалим правовим регулюванням цього питання. Обґрунтовано необхідність внесення 
змін до чинного законодавства.

Ключові слова: експертна грошова оцінка земельних ділянок, грошова оцінка земель, нормативна грошова оцінка земельних ді-
лянок, правовідносини у сфері експертної грошової оцінки земельних ділянок, правове регулювання грошової оцінки земельних ділянок.

В статье проанализирован субъектный состав правоотношений в сфере экспертной денежной оценки земельных участков в Укра-
ине. Исследованы теоретические и практические проблемы, вызванные несовершенным правовым регулированием данного вопроса. 
Обоснована необходимость внесения изменений в действующее законодательство.

Ключевые слова: экспертная денежная оценка земельных участков, денежная оценка земель, нормативная денежная оценка 
земельных участков, правоотношения в сфере экспертной денежной оценки земельных участков, правовое регулирование денежной 
оценки земельных участков.

Subjects of legal relations in the field of expert land valuation in Ukraine are analyzed. The theoretical and practical problems of imperfect 
legal regulation are investigated. The necessity of amending the existing legislation is argued.

Key words: expert land valuation, land valuation, normative land valuation, legal relations in the field of expert land valuation, legal regulation 
of land valuation.

Постановка проблеми. Правовідносини у сфері екс-
пертної грошової оцінки земельних ділянок в Україні ха-
рактеризуються наявністю низки теоретичних  і практич-
них  проблем.  Це  призводить  до  недосконалості  статусу 
суб’єктів  таких  відносин,  у  результаті  чого  відбувається 
неефективне  виконання  покладених  на  них  функцій.  Це 
дослідження  дозволить  виявити  теоретичні  й  практичні 
проблеми  правового  регулювання  суб’єктів  правовідно-
син у сфері експертної  грошової оцінки земельних діля-
нок.

Стан вивчення проблеми. Правові аспекти експерт-
ної  грошової  оцінки  земельних  ділянок  в Україні  дослі-
джували  Д.В.  Бусуйок,  А.І.  Окрепка,  А.В.  Науменко  та 
інші вчені. При цьому в працях названих науковців тією 
чи іншою мірою висвітлювалися питання суб’єктів право-
відносин  у  сфері  експертної  грошової  оцінки  земельних 
ділянок в Україні. Подальше вивчення цієї тематики спри-
ятиме  кращому  розумінню  правового  статусу  кожного 

із  суб’єктів  правовідносин  у  сфері  експертної  грошової 
оцінки земельних ділянок в Україні та якісному правово-
му регулюванню аналізованого питання.

Метою статті є дослідження статусу суб’єктів право-
відносин  у  сфері  експертної  грошової  оцінки  земельних 
ділянок в Україні, виявлення недоліків у правовому регу-
люванні цього питання та внесення пропозицій щодо шля-
хів вирішення окремих правових проблем, що виникають.

Виклад основного матеріалу.  Під  суб’єктами 
правовідносин  розуміють  індивідуальних  або  колек-
тивних  суб’єктів  права,  які  використовують  свою 
правосуб’єктність  у  конкретних  правовідносинах,  ви-
ступаючи реалізаторами суб’єктивних прав  і юридичних 
обов’язків,  повноважень  і  юридичної  відповідальності  
[1,  с.  519].  Суб’єктами  земельних  відносин  відповідно 
до ч. 2 ст. 2 Земельного кодексу України [2] є громадяни, 
юридичні особи, органи місцевого самоврядування та ор-
гани державної влади.
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Закон України «Про оцінку майна, майнових прав  та 
професійну оціночну діяльність в Україні» [3, ст. 5] опе-
рує  поняттям  «суб’єкти  оціночної  діяльності»,  до  яких 
відносить суб’єктів господарювання, у штаті яких працює 
хоча б один сертифікований оцінювач, та органи держав-
ної  влади,  місцевого  самоврядування,  які  отримали  по-
вноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі 
виконання функцій з управління й розпорядження держав-
ним майном та (або) майном, що перебуває в комунальній 
власності,  та  в  складі  яких  працюють  оцінювачі.  Тобто 
згаданий  закон  до  суб’єктів  оціночної  діяльності  відно-
сить суб’єктів господарювання або органи державної вла-
ди,  які  безпосередньо  здійснюють оцінку майна  завдяки 
працюючим у їх штатах оцінювачам.

Закон України «Про оцінку земель» називає «суб’єктами 
оціночної  діяльності  у  сфері  оцінки  земель»  органи  дер-
жавної влади й місцевого самоврядування, які здійснюють 
управління  у  сфері  оцінки  земель,  а  також  юридичних  і 
фізичних  осіб,  заінтересованих  у  проведенні  оцінки  зе-
мельних ділянок; юридичних  або фізичних осіб-суб’єктів 
підприємницької діяльності, які мають необхідні для прове-
дення землеоціночних робіт дозвільні документи [4, ст. 6].  
Таким  чином,  Закон  України  «Про  оцінку  майна,  майно-
вих прав та професійну оціночну діяльність в Україні» до 
суб’єктів оціночної діяльності відносить лише безпосеред-
ніх  оцінювачів,  які  діють  від  імені  відповідних  суб’єктів 
господарювання,  тоді  як  Закон  України  «Про  оцінку  зе-
мель» змінює цей підхід. Так, серед суб’єктів з’являються 
органи державної влади, які здійснюють управління у сфері 
оцінки, та фізичні/юридичні особи, зацікавлені в проведен-
ні оцінки земельних ділянок.

З огляду на  зазначене пропонуємо власну класифіка-
цію суб’єктів (учасників) правовідносин щодо експертної 
грошової оцінки земель, яку нижче наведемо й проаналі-
зуємо.

1. Органи державної влади та місцевого самовря-
дування, які наділяються владними повноваженнями 
у сфері експертної грошової оцінки земельних ділянок. 
На  сьогодні  до  таких можна  віднести Державну  службу 
України з питань геодезії, картографії та кадастру та Фонд 
державного майна України.

Державна служба України з питань геодезії, карто-
графії та кадастру (далі – Держгеокадастр) у сфері екс-
пертної грошової оцінки земельних ділянок виконує такі 
функції [5]:

– організовує професійну підготовку оцінювачів з екс-
пертної грошової оцінки земельних ділянок, веде Держав-
ний  реєстр  оцінювачів  з  експертної  грошової  оцінки  зе-
мельних ділянок, які отримали кваліфікаційне свідоцтво, 
видає витяги з нього, готує пропозиції щодо вдосконален-
ня методики й порядку виконання робіт із грошової оцін-
ки земель;

забезпечує науково-експертне,  інформаційне  та мето-
дичне проведення землеоціночних робіт;

– організовує здійснення на відповідній території ро-
біт з оцінки земель, що проводяться з метою внесення ві-
домостей до Державного земельного кадастру.

Фонд державного майна України (далі – ФДМУ), від-
повідно до Закону України «Про Фонд державного майна 
України» [6] та інших актів чинного законодавства, вико-
нує такі завдання:

– щодо співробітництва  з міжнародними організація-
ми у сфері професійної оціночної діяльності;

– здійснює контроль за дотриманням єдності методич-
ного й організаційного забезпечення оцінки майна, майно-
вих прав і професійної оціночної діяльності;

– організовує професійну підготовку оцінювачів;
– затверджує склад  і порядок роботи екзаменаційних 

комісій із професійної підготовки оцінювачів, організовує 
їх роботу, затверджує програми навчання та складення іс-
питів;

– визнає статус саморегулівних організацій оцінювачів 
та їх об’єднань, здійснює контроль за дотриманням ними 
правил  громадського  регулювання  оцінки майна, майно-
вих прав і професійної оціночної діяльності;

– веде у визначеному ним порядку Державний реєстр 
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, які здійсню-
ють оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність  за  відповідними  напрямами  (спеціалізаціями) 
тощо.

З  аналізу  повноважень  Держгеокадастру  та  ФДМУ 
з’ясовуємо, що існує певна проблема в їх розподілі у сфері 
експертної грошової оцінки земельних ділянок. Не мож-
на погодитись із такою позицією А.І. Окрепки: «Відання 
Держземагенством (на сьогодні Держгеокадастр – А. Ф.) 
питаннями, пов’язаними із землею, а ФДМУ – іншою не-
рухомістю  є  достатньо  виваженим»  [7,  c.  16].  На  нашу 
думку,  владне  регулювання  процесу  оцінки  нерухомості 
окремо від земельної ділянки, на якій розташовані об’єкти 
нерухомості,  є нелогічним, спричиняє низку практичних 
проблем, які буде розкрито в матеріалі про підготовку оці-
нювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

2. Суб’єкти господарювання – виконавці робіт з 
експертної грошової оцінки земельних ділянок.  Земле-
оціночні роботи віднедавна вже не є видом господарської 
діяльності, який підлягає ліцензуванню [8]. Загалом пози-
тивно оцінюємо відміну ліцензування в цій сфері, оскіль-
ки це дозволило започаткувати єдиний підхід до держав-
ного  регулювання  нормативної  й  експертної  грошової 
оцінки  земельних  ділянок.  За  аналогією  з  нормативною 
грошовою оцінкою земельних ділянок найближчим часом 
мають  бути  внесені  відповідні  норми  до  законодавства 
про кількість кваліфікованих оцінювачів з експертної гро-
шової оцінки земельних ділянок, які повинні працювати в 
складі суб’єкта господарювання – виконавця робіт з екс-
пертної грошової оцінки, про відповідність суб’єктів тех-
нічним вимогам тощо. За діяльністю таких суб’єктів буде 
здійснюватись загальний державний контроль.

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав  та 
професійну  оціночну  діяльність»  до  прав суб’єктів оці-
ночної діяльності  відносить  такі:  доступ  до  майна,  яке 
оцінюється, документації та іншої необхідної інформації; 
отримання роз’яснень і додаткових відомостей від замов-
ника та інших осіб щодо інформації, яка містить державну 
або комерційну таємницю, за наявності дозволу або уго-
ди  про  конфіденційність  інформації;  відмову  від  оцінки 
майна  в  разі  виникнення  обставин,  що  перешкоджають 
її проведенню; страхування своєї відповідальності перед 
третіми особами; залучення до оцінки інших оцінювачів і 
фахівців. Що стосується обов’язків суб’єктів оціночної ді-
яльності, то вони є такими: під час оцінки дотримуватись 
вимог нормативно-правових актів з оцінки майна; забез-
печувати об’єктивність оцінки; забезпечувати збереження 
отриманих  документів;  забезпечувати  конфіденційність 
інформації тощо.

3. Оцінювач з експертної грошової оцінки земельних 
ділянок. У загальному розумінні «оцінювач» – це спеціа-
ліст, який займається оцінкою вартості об’єктів власності 
та повинен володіти такими знаннями: стандартів оцінки; 
методологічних,  методичних  та  інструктивних  матеріа-
лів; норм і нормативів фінансових затрат; ставок орендної 
плати,  податків;  методів  визначення  ринкової  величини 
різних вартостей об’єкта, що оцінюється; зарубіжного до-
свіду оцінки майна тощо.

Професійний оцінювач,  згідно  з п.  4.1 Європейських 
стандартів оцінки, – це особа, яка несе відповідальність за 
підготовку й проведення оцінки відповідно до статутних 
цілей, наділяється гарною репутацією та відповідає таким 
вимогам [9]:

–  має  вищу  освіту  відповідного  профілю  та  мінімум 
дворічний досвід роботи, підвищує власний професійний 
рівень  знань  шляхом  освоєння  відповідних  навчальних 
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програм,  має  довгостроковий  досвід  роботи,  склала  не 
менше 20 звітів з оцінки за останні 2 роки тощо;

– має достатній рівень знань і досвід в оцінці нерухо-
мого майна у відповідній місцевості, а за відсутності тако-
го досвіду особа повинна попередити клієнта про необхід-
ність залучення фахівця до оцінки;

–  відповідає  вимогам  національного  законодавства 
щодо  ліцензування  оціночної  діяльності  або  членства  в 
професійних організаціях;

– дотримується всіх правових, нормативних, етичних і 
договірних вимог, пов’язаних з оцінкою;

– дотримується стандартів чесності й високих мораль-
них якостей, не завдаючи шкоди клієнтам, громадськості, 
професії або професійній організації.

Відповідно  до  ст.  7  Закону  України  «Про  оцінку  зе-
мель» оцінювачами з експертної грошової оцінки земель-
них ділянок можуть бути громадяни України, іноземці та 
особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит 
та  отримали  кваліфікаційне  свідоцтво  оцінювача  з  екс-
пертної  грошової  оцінки  земельних  ділянок.  Професій-
на  підготовка  оцінювачів  з  експертної  грошової  оцінки 
земельних  ділянок  проводиться  навчальними  закладами, 
які уклали угоди про співробітництво щодо професійної 
підготовки оцінювачів  із Держгеокадастром. Професійна 
підготовка складається з підготовки за програмами базо-
вої підготовки та підвищення кваліфікації. Тому для отри-
мання  кваліфікаційного  свідоцтва  з  експертної  грошової 
оцінки земельних ділянок необхідно виконати три основні 
умови:

– пройти навчання за програмою базової підготовки з 
експертної грошової оцінки земельних ділянок;

–  пройти  стажування  протягом  одного  року  в  складі 
суб’єкта  оціночної  діяльності  разом  з  оцінювачем  з  екс-
пертної грошової оцінки земельних ділянок, який має не 
менше  ніж  дворічний  досвід  відповідної  практичної  ді-
яльності, та отримати його позитивну рекомендацію;

– успішно скласти кваліфікаційний іспит.
Вважаємо, що кваліфікаційні вимоги, що висуваються 

до оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ді-
лянок, є недостатніми для забезпечення високого профе-
сійного рівня оцінки земель. Це виявляється в результатах 
проведення оцінки.

Оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних ді-
лянок зобов’язані не рідше ніж раз на два роки підвищу-
вати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації; 
невиконання  цієї  вимоги  є  підставою  для  зупинення  дії 
кваліфікаційного свідоцтва. Інформація про зупинення дії 
кваліфікаційного свідоцтва відображається в Державному 
реєстрі оцінювачів з експертної грошової оцінки земель-
них ділянок.

Крім того, існує певна суперечливість і неврегульова-
ність положень Закону України «Про оцінку майна, май-
нових прав та професійну оціночну діяльність» та Закону 
України «Про оцінку земель», є нерозподіленими й почас-
ти  продубльованими  повноваження  Держгеокадастру  та 
ФДМУ. Як уже було зазначено, Держгеокадастр реалізує 
державну  політику  у  сфері  земельних  відносин,  тоді  як 
ФДМУ  реалізує  державну  політику  у  сфері  державного 
регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної 
оціночної діяльності.

Тому  ФДМУ  веде  Державний  реєстр  суб’єктів  оці-
ночної  діяльності  відповідно  до  Закону  України  «Про 
оцінку  майна,  майнових  прав  та  професійну  оціночну 
діяльність». Як уже було визначено, положення цього за-
кону поширюються також на проведення експертної гро-
шової оцінки земельних ділянок з огляду на особливос-
ті,  передбачені  Законом  України  «Про  оцінку  земель». 
Про  право  суб’єкта  бути  внесеним  до Державного  реє-
стру суб’єктів оціночної діяльності свідчить сертифікат 
суб’єкта оціночної діяльності, який є документом, що ви-
дається суб’єктам, які здійснюють оціночну діяльність у 

формі практичної діяльності з оцінки майна та визнають-
ся суб’єктами оціночної діяльності за напрямами оцінки 
майна, що  в  ньому  наведені.  Відповідно  до  п.  5 Поло-
ження про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціноч-
ної діяльності [10] сертифікат видається за напрямами й 
спеціалізаціями,  у  тому  числі  в  межах  напряму  «Оцін-
ка  об’єктів  у  матеріальній  формі»  та  за  спеціалізацією 
«Оцінка нерухомих речей, нерухомого майна, нерухомос-
ті, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на 
них». Оцінка майна, проведена без чинного сертифіката 
суб’єктом  оціночної  діяльності  –  суб’єктом  господарю-
вання, є недійсною [3, ст. 18].

З одного боку, положення Закону України «Про оцінку 
земель» є  спеціальними,  тому на сертифікацію суб’єктів 
оціночної діяльності можна не зважати. Однак цей аргу-
мент  може  здаватися  виправданим  лише  на  перший  по-
гляд. Так, земельна ділянка та будівля чи споруда, розта-
шована на ній, є різними об’єктами з одним юридичним 
статусом. У разі їх відчуження необхідно буде проводити 
експертну  грошову  оцінку  земельної  ділянки  та  окремо 
експертну  оцінку  будівлі,  що  на  ній  знаходиться.  Тому 
будь-який  суб’єкт  господарювання,  який  провадить  оці-
ночну діяльність, є зацікавленим у можливості проводити 
оцінку не лише земельних ділянок, а й іншого нерухомого 
майна.  У  зв’язку  із  цим  отримання  відповідного  серти-
фіката для цього суб’єкта буде обов’язковим і пріоритет-
ним. З описаного з’ясовуємо, що один і той же оцінювач 
підлягає  подвійному  державному  регулюванню  різними 
органами  влади.  Це  саме  стосується  також  підвищення 
кваліфікації  оцінювачами.  Так,  їм  доводиться  підвищу-
вати власну кваліфікацію за програмами, встановленими 
Держгеокадастром для оцінювачів з експертної грошової 
оцінки земельних ділянок, та програмами ФДМУ для оці-
нювачів нерухомих речей, у тому числі земельних ділянок 
і майнових прав на них.

Варто погодитись із думкою Д.В. Бусуйок, що право-
ве регулювання оцінки земельної ділянки з розташованою 
на  ній  нерухомістю  має  здійснюватись  з  огляду  на  такі 
принципи: 1) віднесення земельної ділянки з розташова-
ною на ній нерухомістю до єдиного об’єкта оцінки, який 
складається  із  сукупності  взаємопов’язаних  елементів,  
2) об’єднання повноважень центрального органу виконав-
чої влади з питань земельних ресурсів та Фонду держав-
ного майна України щодо регулювання оцінки земельних 
ділянок із розташованою на них нерухомістю [11, с. 213]. 
Реалізувати ці принципи, як зазначає науковець, можна за 
допомогою  організації  центральним  органом  виконавчої 
влади з питань земельних ресурсів та Фондом державного 
майна України  проведення  спільних  курсів  з  оцінки  не-
рухомих  речей  (нерухомого майна,  нерухомості),  у  тому 
числі  експертної  грошової  оцінки  земельних ділянок,  та 
видачі одного кваліфікаційного свідоцтва за цією спеціа-
лізацією.

4. Замовники експертної грошової оцінки земельних 
ділянок.  Ними  можуть  бути  як  органи  державної  влади 
або місцевого самоврядування, так  і будь-які зацікавлені 
фізичні  чи юридичні  особи,  які  можуть  надати  суб’єкту 
господарювання  –  виконавцю  робіт  з  експертної  грошо-
вої оцінки земельних ділянок усю необхідну інформацію 
щодо земельної ділянки.

Замовники експертної грошової оцінки земельних ді-
лянок мають право встановлювати вимоги звіту з оцінки 
земель,  визначати  строк  виконання  робіт  і  їх  вартість, 
здійснювати  контроль  за  виконанням  робіт  з  експертної 
грошової оцінки земельних ділянок.

Замовники експертної грошової оцінки земельних ді-
лянок зобов’язані виконувати всі умови договору і в разі 
невиконання  чи  неналежного  виконання  нести  відпові-
дальність, надавати для виконання робіт з оцінки інформа-
цію, відповідно до закону проводити на конкурсній основі 
відбір розробників документації із землеустрою, що роз-
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робляється за рахунок коштів державного й місцевих бю-
джетів, прийняти виконані роботи та оплатити їх.

5. Саморегулівні організації оцінювачів з експерт-
ної грошової оцінки земельних ділянок.  Відповідно  до 
ст. 26 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав 
та  професійну  оціночну  діяльність»  саморегулівні  орга-
нізації  є  всеукраїнськими  громадськими  організаціями, 
що  об’єднують фізичних  осіб,  які  визнані  оцінювачами, 
отримали  свій  статус  і  здійснюють  повноваження  з  гро-
мадського  регулювання  оціночної  діяльності.  Саморегу-
лівні організації оцінювачів  (далі – СРО) є юридичними 
особами, які діють на засадах самоврядування, не мають 
на меті отримання прибутку та повинні відповідати таким 
критеріям:

– кількісний склад СРО повинен налічувати не менше 
250 оцінювачів;

–  не  менше  90%  членів  загального  кількісного  скла-
ду СРО повинні здійснювати оціночну діяльність у складі 
суб’єктів господарювання;

–  встановлено  процедуру  внутрішньої  сертифікації 
СРО своїх членів із метою контролю за якістю оцінки май-
на, проведеною ними.

Статтею 28 Закону України «Про оцінку майна, май-
нових  прав  та  професійну  оціночну  діяльність»  перед-
бачено такі повноваження СРО: контроль за виконанням 
положень  (національних  стандартів)  з  оцінки майна;  ре-
цензування звіту про оцінку майна; участь у розробленні 
нормативно-правових актів з оцінки майна; участь у про-
фесійній  підготовці  оцінювачів;  участь  у  складі  екзаме-
наційної  комісії;  підвищення  професійного  рівня  членів 
СРО;  сприяння  розвитку  інформаційних  технологій  в 
оцінці майна тощо.

Фондом державного майна України розроблено Поря-
док визнання Фондом державного майна України статусу 
саморегулівної  організації  оцінювачів  [12]. Цей  порядок 
підлягає застосуванню для організацій оцінювачів усіх на-
прямів. Щодо СРО з експертної грошової оцінки земель-
них  ділянок  застосуванню  підлягає  Порядок  визнання 
Державною службою з питань геодезії, картографії та ка-
дастру статусу саморегулівної організації оцінювачів, що 
проводять  експертну  грошову  оцінку  земельних  ділянок 
[13]. Відповідно до п. 2 цього порядку статусу СРО з екс-
пертної грошової оцінки земельних ділянок можна набути 
в таких випадках:  громадська організація утворена й діє 
на засадах самоврядування, без мети отримання прибутку; 
її статутними документами передбачено фіксоване індиві-
дуальне членство; кількісний склад організації налічує не 
менше 250  оцінювачів,  які  отримали  кваліфікаційне  сві-
доцтво; встановлено процедуру внутрішньої кваліфікації 
її членів. Як бачимо, існує певна невідповідність зі ст. 26 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та про-
фесійну оціночну діяльність», у якій серед вимог до СРО 
вказано  також,  що  90%  членів  її  загального  кількісного 
складу повинні здійснювати оціночну діяльність у складі 
суб’єктів  господарювання. Вважаємо, що необхідно усу-
нути  цю  суперечність,  доповнивши  Порядок  визнання 
Державною службою з питань геодезії, картографії та ка-
дастру статусу саморегулівної організації оцінювачів, що 
проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок, 
вимогою про діяльність оцінювачів у складі суб’єктів гос-
подарювання.

Щодо  процедури  внутрішньої  сертифікації  СРО  п.  4 
Порядку визнання Державною службою з питань геодезії, 
картографії  та кадастру статусу саморегулівної організа-
ції  оцінювачів, що  проводять  експертну  грошову  оцінку 
земельних  ділянок,  закріплено, що  вона  передбачає  такі 
дії: утворення експертної ради, склад і порядок діяльнос-
ті якої затверджуються рішенням громадської організації; 
контроль за підвищенням кваліфікації її членів; визначен-
ня механізму рецензування звітів про експертну грошову 
оцінку  земельних  ділянок,  підписаних  членами  громад-
ської  організації;  обов’язкове  рецензування  звітів  про 
оцінку майна не рідше одного разу на рік;  звітність про 
виконання вимог процедури внутрішньої сертифікації; по-
рядок вирішення спорів тощо.

Як зазначає А.В. Науменко, особливість СРО полягає 
в тому, що вони як некомерційні організації, які консолі-
дують приватноправові професійні  інтереси, мають ком-
петенцію  (повноваження  з  регулювання  й  контролю  за 
господарською діяльністю своїх членів), більш характер-
ну для вертикальних владних правовідносин, що дозволяє 
приєднати ці організації до суб’єктів господарювання, які 
здійснюють  організаційно-господарські  повноваження 
[14, с. 90].

Вважаємо, що  наведені  в  чинному  законодавстві  по-
вноваження СРО з експертної грошової оцінки земельних 
ділянок  є  недостатніми  для  громадського  регулювання 
оціночної  діяльності,  та  висловлюємо  пропозицію  про 
необхідність внесення змін до чинного законодавства, які 
передбачали б положення щодо обов’язкового вступу оці-
нювачів до СРО з експертної грошової оцінки земельних 
ділянок.

Висновки.  До  суб’єктів  правовідносин  у  сфері  екс-
пертної  грошової  оцінки  земельних  ділянок  належать 
такі: органи державної влади й місцевого самоврядуван-
ня,  які  наділяються  владними  повноваженнями  у  сфері 
експертної грошової оцінки земельних ділянок; суб’єкти 
господарювання – виконавці робіт з експертної грошової 
оцінки земельних ділянок; оцінювачі з експертної грошо-
вої оцінки земельних ділянок; замовники експертної гро-
шової оцінки земельних ділянок; саморегулівні організа-
ції з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Кваліфікаційні  вимоги  для  отримання  кваліфікацій-
ного  свідоцтва  з  експертної  грошової  оцінки  земельних 
ділянок  та  сертифіката  суб’єкта  оціночної  діяльності  є 
низькими, такими, що не  здатні  гарантувати високий рі-
вень  відповідних  спеціалістів  (наприклад,  наявність  ви-
щої освіти, стаж роботи не менше одного року).

Існування двох контролюючих державних органів над 
суб’єктами  експертної  грошової  оцінки  земельних  діля-
нок  (Держгеодкадастру  та ФДМУ),  кожен  із  яких розро-
бляє власні вимоги до оцінювачів, програм їх підготовки 
й підвищення кваліфікації, не сприяє кращому правовому 
регулюванню, вносить низку проблем, пов’язаних із впро-
вадженням  різних  підходів  і  норм  у  межах  одного  виду 
правовідносин.

Статус  саморегулівних  організації  оцінювачів  з  екс-
пертної  грошової  оцінки  земельних  ділянок  потребує 
посилення шляхом внесення змін до законодавства з ви-
могою  обов’язкової  участі  сертифікованих  оцінювачів  у 
складі саморегулівної організації з експертної оцінки зе-
мельної ділянки.
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ЗАГАЛьНА хАРАКТЕРиСТиКА АДМІНІСТРАТиВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООхОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВи

gENEraL CharaCTErISTIC Of ThE adMINISTraTIVE aNd LEgaL SuPPOrT  
Of ThE IMPLEMENTaTION Of ThE Law ENfOrCEMENT fuNCTIONS Of ThE STaTE

Безпалова О.І.,
доктор юридичних наук, доцент,

начальник кафедри адміністративної діяльності ОВС
факультету з підготовки фахівців для підрозділів міліції 

громадської безпеки та кримінальної міліції у справах дітей
Харківського національного університету внутрішніх справ

Обґрунтовано, що в механізмі адміністративно-правового регулювання реалізації правоохоронної функції держави можна виокре-
мити дві складові: статичну й динамічну. Доведено значущість дослідження змісту статичної складової зазначеного механізму – адміні-
стративно-правового забезпечення. Сформульовано основні ознаки адміністративно-правового забезпечення реалізації правоохоронної 
функції держави. Проаналізовано основні критерії, за якими має оцінюватися ефективність такого забезпечення: результативність, адек-
ватність, практичність і відповідність новій доктрині адміністративного права.

Ключові слова: механізм адміністративно-правового регулювання, правоохоронна функція держави, адміністративно-правове  
забезпечення, ознаки, критерії, ефективність.

Обосновано, что в механизме реализации правоохранительной функции государства можно выделить две составляющие: стати-
ческую и динамическую. Показана значимость исследования сущности статической составляющей данного механизма – администра-
тивно-правового обеспечения. Сформулированы основные особенности административно-правового обеспечения реализации право-
охранительной функции государства. Проанализированы основные критерии, по которым должна оцениваться эффективность такого 
обеспечения: результативность, адекватность, практичность и соответствие новой доктрине административного права.

Ключевые слова: механизм административно-правового регулирования, правоохранительная функция государства, администра-
тивно-правовое обеспечение, признаки, критерии, эффективность.

It is proved that the mechanism of implementation of the law enforcement functions of the state can be divided into two components: static 
and dynamic. The importance of the research component of the static nature of this mechanism – the administrative and legal support. The basic 
features of the administrative and legal support of the implementation of the law enforcement functions of the state. We analyzed the main criteria 
by which the effectiveness of such should be evaluated to ensure: effectiveness, relevance, practicality and compliance with the new doctrine of 
administrative law.

Key words: mechanism of administrative and legal regulation, law enforcement function of the state, administrative and legal support, 
features, criteria effectiveness.

Постановка проблеми. Сучасний етап реформування 
правоохоронних органів зумовлює необхідність створення 
ефективної  державної  політики  в  правоохоронній  сфері. 
Однією  з  найважливіших  передумов  ефективності  дер-
жавної  політики  в  правоохоронній  сфері  є  гарантування 
комплексного  й  узгодженого  адміністративно-правового 
забезпечення  реалізації  правоохоронної  функції  держа-
ви  (тобто  розроблення  відповідної  нормативно-правової 
бази).  Саме  на  рівні  нормативно-правових  актів  мають 
створюватися  пріоритетні  напрями  реалізації  правоохо-
ронної функції держави, визначатися коло суб’єктів, від-
повідальних  за  її  реалізацію  за  окремими  напрямами, 
закріплюватися  шляхи  взаємодії  зазначених  суб’єктів, 
окреслюватися  проблемні  питання,  пов’язані  із  забезпе-
ченням реалізації правоохоронної функції, та пропонува-
тися шляхи їх вирішення. Таким чином, вагома соціальна 
роль правоохоронної функції  держави й особливе місце, 
яке ця функція посідає в державному механізмі, зумовлю-
ють актуальність формування цілісної нормативно-право-
вої бази, у якій мають визначатися всі необхідні механізми 
реалізації правоохоронної функції держави.

Стан наукового дослідження. Вивченню особливос-
тей  реалізації  правоохоронної  функції  держави,  у  тому 
числі й різноманітним аспектам адміністративно-правово-
го забезпечення реалізації цієї функції, присвятили свою 
увагу  такі  науковці,  як  В.Б.  Авер’янов,  О.М.  Бандурка, 

В.В. Галунько, А.П. Головін, І.П. Голосніченко, С.М. Гу-
саров,  В.К.  Колпаков,  А.Т.  Комзюк,  Є.А.  Котельникова,  
В.Г. Лукашевич, М.В. Макарейко, М.І. Мельник, О.В. Негод-
ченко, В.І. Олефір, П.М. Рабінович, О.Ф. Скакун, М.М. Ти- 
щенко,  П.П.  Фатєєв,  М.І.  Хавронюк,  В.Н.  Хропанюк,  
О.І. Цибулевська, В.С. Четверіков, В.К. Шкарупа, І.М. Шо- 
піна та інші. У результаті аналізу праць зазначених учених 
з’ясовуємо, що окремі аспекти реалізації правоохоронної 
функції  держави  залишаються  недостатньо  досліджени-
ми, не розкрито повною мірою специфіку всіх правотвор-
чих процесів у цій сфері. Зокрема, мова йде про необхід-
ність  вироблення  дієвої  нормативно-правової  бази,  яка 
визначала  б  пріоритетні  напрями  державної  політики  в 
правоохоронній сфері, регламентувала б діяльність відпо-
відних органів державної влади щодо реалізації правоохо-
ронної функції держави.

Постановка завдання. Саме наявність належного ад-
міністративно-правового  забезпечення  є  одним  із  дієвих 
засобів узгодження діяльності відповідних суб’єктів реа-
лізації правоохоронної функції держави із сучасними умо-
вами розвитку України та кращими європейськими стан-
дартами адміністрування в правоохоронній сфері. Таким 
чином, з огляду на викладене та те, що нормативно-пра-
вова база реалізації правоохоронної функції держави нині 
перебуває на стадії становлення й удосконалення, у межах 
статті буде з’ясовано сутність адміністративно-правового 
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забезпечення реалізації правоохоронної функції держави, 
визначено роль і місце в механізмі реалізації правоохорон-
ної функції держави, окреслено коло проблем, що виника-
ють під час розроблення й реалізації окремих нормативно-
правових  актів,  та  вироблено  пропозиції  й  рекомендації 
щодо шляхів їх усунення.

Виклад основного матеріалу.  Значення  адміністра-
тивно-правового  забезпечення  реалізації  правоохоронної 
функції держави зумовлюється тим, що саме завдяки пра-
ву й правовому регулюванню відбувається впорядкування 
суспільних  відносин,  забезпечується  виділення  та  закрі-
плення прав і свобод особи й інших учасників публічно-
правових правовідносин, створюються відповідні правові 
механізми  їх  забезпечення  та  захисту  [1,  с.  166].  Відпо-
відно до точки зору М.М. Добкіна щодо значення право-
вого  регулювання  діяльності  місцевих  державних  адмі-
ністрацій  [1, с. 167], системність як ознака  (властивість) 
загального права передається або успадковується певними 
явищами правової дійсності, у тому числі правовим регу-
люванням  (особливе  право),  а  також  таким  різновидом 
цього регулювання, яким є правове регулювання реаліза-
ції правоохоронної функції держави. Отже, адміністратив-
но-правове регулювання реалізації правоохоронної функ-
ції держави можна розглядати як системне явище, що має 
власну структуру.

Вважаємо,  що  адміністративно-правове  регулювання 
реалізації  правоохоронної  функції  держави  –  це  специ-
фічний  вид  правового  впливу  адміністративно-правових 
форм і засобів, що в сукупності становлять механізм ад-
міністративно-правового  регулювання  реалізації  право-
охоронної  функції  держави,  на  діяльність  відповідних 
суб’єктів  із  метою  забезпечення  їх  нормального функці-
онування  й  ефективного  виконання  покладених  на  них 
обов’язків  у  сфері  підтримання  законності  та  правопо-
рядку, охорони й захисту прав і свобод громадян, протидії 
злочинності в усіх її проявах.

У  механізмі  адміністративно-правового  регулювання 
реалізації  правоохоронної  функції  держави  можна  ви-
окремити  дві  складові:  статичну  й  динамічну.  Статична 
складова включає в себе адміністративно-правові норми, 
які  регламентують  специфіку  реалізації  правоохоронної 
функції  держави.  Інші ж  елементи  адміністративно-пра-
вового механізму реалізації правоохоронної функції дер-
жави (інституційна складова, принципи, форми та методи, 
правовідносини  й  ресурсна  складова)  виступають  дина-
мічною складовою. Механізм адміністративно-правового 
регулювання  реалізації  правоохоронної функції  –  це  ди-
наміка, забезпечення реального функціонування всієї ста-
тичної єдності елементів.

Ефективність  усього  адміністративно-правового  ме-
ханізму реалізації правоохоронної функції держави зале-
жить  від  грамотного  поєднання  статичної  та  динамічної 
складової.  Звісно,  і  статична,  і  динамічна  складові  адмі-
ністративно-правового механізму реалізації правоохорон-
ної функції  держави  є  рівноцінними  за  своїм  значенням 
і роллю в самому механізмі. Проте без належним чином 
налагодженої статичної складової ефективність усього ме-
ханізму буде мінімальною: статична складова забезпечує 
належне функціонування динамічної складової. У зв’язку 
із  цим  важливого  значення  набуває  дослідження  змісту 
статичної складової механізму адміністративно-правового 
регулювання реалізації правоохоронної функції держави.

Невід’ємною  складовою  механізму  адміністративно-
правового регулювання реалізації правоохоронної функції 
держави  є  адміністративно-правове  забезпечення,  тобто 
статична складова. Особливе значення цієї складової під-
креслюється тим, що в сучасному суспільстві, яке харак-
теризується державною організацією, базова управлінська 
діяльність  опосередковується  правовим  регулюванням, 
оскільки  лише  за  допомогою  права,  яке  завдяки  низці 
власних сутнісних ознак є найдієвішим засобом регулю-

вання суспільних відносин, а також правового інструмен-
тарію  можливим  є  забезпечення  оптимального  функці-
онування  соціальної  системи  та  досягнення  визначених 
суспільством цілей [2, с. 8].

Зміст  адміністративно-правового  забезпечення  реалі-
зації  правоохоронної  функції  держави  полягає  у  форму-
ванні  необхідної  правової  бази,  яка  створювала  б  необ-
хідні  умови  для  функціонування  правоохоронної  сфери, 
усебічно регламентувала б особливості розподілу функцій 
між окремими суб’єктами та специфіку виконання ними 
покладених  на  них  обов’язків. Що ж  стосується  адміні-
стративно-правового  регулювання  реалізації  правоохо-
ронної функції держави, то в його межах відбувається ре-
алізація норм, закріплених у нормативно-правових актах, 
у конкретній сфері суспільного життя, тобто відбувається 
владний  вплив  держави  (в  особі  її  органів)  на  суспільні 
відносини. Слід звернути увагу на те, що правове регулю-
вання стосується лише тих суспільних відносин, належне 
функціонування яких не можливе без використання відпо-
відних правових засобів.

Діяльність  щодо  реалізації  правоохоронної  функції 
держави, як і будь-яка інша діяльність, має регламентува-
тися  відповідними нормативно-правовими  актами,  тобто 
порядок та особливості її здійснення повинні чітко визна-
чатися  на  законодавчому  рівні. Основу  адміністративно-
правового забезпечення реалізації правоохоронної функції 
держави становлять нормативно-правові акти, які за своєю 
юридичною природою поділяються на закони й підзаконні 
нормативно-правові акти. Закони, які посідають провідне 
місце  в  системі  нормативно-правових  актів,  є  норматив-
но-правовими  актами  представницького  вищого  органу 
державної влади (або громадянського суспільства – безпо-
середньо народу); вони регулюють найважливіші питання 
суспільного життя, встановлюють права й обов’язки гро-
мадян, мають вищу юридичну силу  і приймаються з до-
триманням особливої законодавчої процедури [3, с. 316].

Відповідно до рішення Конституційного Суду України 
в справі за конституційним зверненням Київської міської 
ради  професійних  спілок  щодо  офіційного  тлумачення 
частини  3  статті  21 Кодексу  законів  про  працю України 
(справа про тлумачення терміна «законодавство») термін 
«законодавство» варто розуміти так, що ним охоплюються 
закони України, чинні міжнародні договори України, згоду 
на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, 
а також постанови Верховної Ради України, укази Прези-
дента  України,  декрети  й  постанови  Кабінету Міністрів 
України,  прийняті  в  межах  їх  повноважень  і  відповідно 
до Конституції України та законів України [4]. Слід заува-
жити, що в цьому тлумаченні законодавства немає згадки 
про такі важливі нормативно-правові акти, як накази мі-
ністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

У зв’язку із цим доцільно навести думку Ю.В. Мель-
ника,  який  визначає  три  рівні  системи  законодавства:  
1)  конституційний  рівень;  2)  рівень  законів  та  інших 
прирівняних до них актів; 3) рівень підзаконних норма-
тивно-правових актів, який у свою чергу поділяється на 
такі  підрівні:  постанови  Верховної  Ради  України,  акти 
Президента  України,  постанови  й  розпорядження  Ка-
бінету Міністрів  України;  накази  міністерств  та  інших 
центральних  органів  виконавчої  влади,  розпорядження 
голів  місцевих  державних  адміністрацій,  накази  інших 
місцевих  органів  виконавчої  влади  [5].  Схожої  позиції 
дотримується О.М. Музичук, який вважає, що терміном 
«законодавство» охоплюються також нормативно-право-
ві акти центральних органів виконавчої влади, які мають 
загальнообов’язкову  дію на  всій  території України  та  є 
зареєстрованими  у  встановленому  порядку  в Міністер-
стві юстиції України [6, с. 34].

В  Україні  створено  основні  засади  адміністративно-
правового  забезпечення  реалізації  правоохоронної функ-
ції  держави.  До  нормативно-правових  актів,  що  регла-
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ментують особливості реалізації правоохоронної функції 
держави, належать такі:

1) міжнародні правові акти. Зазначені  нормативно-
правові акти поділяються на такі, що визначають стандар-
ти забезпечення прав і свобод людини (зокрема, у діяль-
ності правоохоронних органів),  та  такі, що  закріплюють 
особливості  взаємодії  правоохоронних  органів  різних 
держав щодо протидії злочинності й забезпечення право-
порядку. Ці документи слугують правовою основою вза-
ємодії або міжнародного співробітництва правоохоронних 
органів  України  з  правоохоронними  структурами  інших 
країн [7, с. 189; 8, с. 148–151]. До міжнародних норматив-
но-правових  актів,  норми  яких  спрямовуються  на  реалі-
зацію  правоохоронної  функції  держави,  належать  Євро-
пейська конвенція про видачу правопорушників 1957 р. з 
Додатковими протоколами до неї 1975 р. і 1978 р., Конвен-
ція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональ-
ної  організованої  злочинності  від  15  листопада  2000  р., 
Конвенція Організації Об’єднаних Націй  проти  корупції 
від 31 жовтня 2003 р., Декларація про поліцію від 8 травня 
1979  р.,  Європейський  кодекс  поліцейської  етики  від  19 
вересня 2001 р., Кодекс поведінки посадових осіб із під-
тримання правопорядку від 17 грудня 1979 р. тощо;

2) Конституція України,  у  якій  закріплені  конститу-
ційні вимоги щодо захисту прав, свобод і законних інтере-
сів громадян, найбільш загальні вихідні основи організації 
й  діяльності  суб’єктів  реалізації  правоохоронної функції 
держави, що знаходять свій подальший розвиток у законах 
та інших підзаконних нормативно-правових актах;

3) законодавчі акти, які поділяються на закони, що ви-
значають загальні засади реалізації правоохоронної функ-
ції  держави,  окремі  напрями  реалізації  правоохоронної 
функції держави, правовий статус суб’єктів реалізації пра-
воохоронної  функції  держави.  Законодавче  забезпечення 
не може та не повинне повною мірою впорядковувати всі 
відносини, що виникають у ході реалізації правоохорон-
ної функції держави. Для локального, динамічного й опе-
ративного вирішення проблемних питань може застосову-
ватися підзаконне адміністративно-правове забезпечення;

4) підзаконні нормативно-правові акти,  до  яких  на-
лежать  укази  й  розпорядження Президента України,  по-
станови  й  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України, 
нормативні акти центральних органів виконавчої влади у 
вигляді  наказів,  інструкцій  і  положень,  нормативні  акти 
місцевих  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого 
самоврядування. Зазначені нормативні документи конкре-
тизують і деталізують діяльність кожного суб’єкта реалі-
зації правоохоронної функції держави з огляду на специ-
фіку й призначення його завдань і функцій;

5) акти індивідуальної дії, які  видаються  на  підставі 
конкретних  юридичних  норм  (індивідуальне  регулюван-
ня). Індивідуальне регулювання – це впорядкування пове-
дінки людей за допомогою актів застосування норм права, 
тобто  індивідуальних  рішень,  розрахованих  на  одну  кон-
кретну життєву ситуацію  [3,  с. 495].  Індивідуальні  акти є 
поширеними  в  практиці  державно-управлінської  діяль-
ності,  оскільки  вони  найбільшою  мірою  відповідають  її 
виконавчому  призначенню  та  є  найважливішим  засобом 
оперативного  вирішення  поточних  питань  управління  
[9, с. 204]. Як зазначає Л.Л. Попов, саме індивідуальні акти 
забезпечують реалізацію юрисдикційної  (правоохоронної) 
функції  адміністративного права й  виконавчої  влади  [10]. 
В  індивідуальних  актах  знаходять  відображення  адміні-
стративно-правові норми з огляду на конкретну обстанов-
ку та фактичну специфіку юридичної ситуації. Основною 
вимогою до індивідуальних актів є їх сувора відповідність 
адміністративно-правовим  актам,  у  яких  закріплюється 
вся специфіка реалізації правоохоронної функції держави. 
Головне в цих актах – конкретність, тобто вирішення за їх 
допомогою  індивідуальних  справ  і  питань щодо  конкрет-
них  осіб,  виникнення персоніфікованих  адміністративних 

правовідносин, зумовлених цими актами [11]. Прикладами 
актів індивідуальної дії є управлінські рішення, що прийма-
ються суб’єктами реалізації правоохоронної функції держа-
ви для налагодження безперешкодного процесу виконання 
покладених на них обов’язків (наприклад, накази про при-
значення на посаду та звільнення з посади), заходи дисци-
плінарної відповідальності щодо працівників цих суб’єктів 
(наприклад, винесення постанови про накладання штрафу), 
рішення про взаємодію окремих суб’єктів реалізації право-
охоронної функції держави тощо.

Основні ознаки адміністративно-правового забезпечен-
ня реалізації правоохоронної функції держави є такими:

– тісний зв’язок із державою (саме держава в особі її 
відповідних органів розробляє та приймає необхідні нор-
мативно-правові акти, норми яких регулюють різноманіт-
ні аспекти реалізації правоохоронної функції держави);

– доцільність (конкретні адміністративно-правові акти 
приймаються з урахуванням нагальних потреб сучасності, 
тієї  ситуації, що  склалася  в  державі,  наявних  загроз  на-
лежному  функціонуванню  правоохоронної  сфери,  необ-
хідності підвищення ефективності діяльності відповідних 
суб’єктів);

– комплексний характер і системність (адміністратив-
но-правове забезпечення реалізації правоохоронної функ-
ції  держави  характеризується  складною  структурою;  ва-
ріації  нормативно-правових  актів  відрізняються  залежно 
від суб’єкта, який їх приймає, цілей, що ставляться перед 
конкретним  нормативно-правовим  актом,  та  очікуваних 
результатів, а також використаного при цьому юридично-
го інструментарію);

–  владний  вплив  на  суспільні  відносини  з  метою  їх 
упорядкування;

– поєднання нормативно-правового та індивідуально-
го регулювання;

– адресність і вибірковий характер впливу (норми від-
повідних адміністративно-правових актів із метою забез-
печення  їх  ефективного  функціонування  та  здійснення 
результативного  впливу  спрямовуються  до  конкретного 
кола суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави, 
тобто відбувається певна персоніфікація адміністративно-
правових норм);

–  процесуальний  характер  реалізації  (у  відповідних 
адміністративно-правових  нормах  міститься  вказівка  на 
послідовність та узгодженість дій суб’єктів реалізації пра-
воохоронної функції держави, тобто певний правовий ал-
горитм здійснення завдань, покладених на суб’єктів);

–  тривалість  у  часі  та  стадійність  (спочатку  прийма-
ються закони, норми яких регламентують найбільш значу-
щі моменти, що виникають під час забезпечення належно-
го функціонування правоохоронної сфери; потім із метою 
деталізації  норм,  що  містяться  в  законах,  приймаються 
підзаконні нормативно-правові акти, які конкретизують і 
деталізують закони);

–  цілеспрямований,  організований  та  результативний 
характер;

–  упорядкованість  (норми,  які  містяться  в  норматив-
но-правових актах, що регулюють особливості реалізації 
правоохоронної функції держави, являють собою не про-
сту сукупність, а впорядковану систему, якій притаманні 
внутрішня узгодженість і наявність взаємозв’язків);

– нормативність  (ця  ознака притаманна лише норма-
тивно-правовим актам  і не стосується актів  індивідуаль-
ної дії).

Існуюча  сьогодні  система  адміністративно-правового 
забезпечення реалізації правоохоронної функції держави 
не  є  бездоганною.  Безумовно,  усі  недоліки  адміністра-
тивно-правового  забезпечення  реалізації  правоохоронної 
функції держави здійснюють безпосередній вплив на весь 
механізм реалізації правоохоронної функції,  а це у свою 
чергу негативно позначається на рівні охорони й захисту 
прав і свобод громадян, стані законності та правопорядку 
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в державі. У зв’язку із цим не викликає жодних сумнівів 
необхідність подальшого вдосконалення  системи адміні-
стративно-правових актів, нормами яких впорядковується 
весь  процес  реалізації  правоохоронної  функції  держави, 
визначаються ключові напрями діяльності  суб’єктів реа-
лізації правоохоронної функції держави, основні форми й 
методи  їх діяльності. Отже, важливого  значення набуває 
вироблення та реалізація системних заходів у напрямі під-
вищення  ефективності  адміністративно-правового  забез-
печення реалізації правоохоронної функції держави.

Під  ефективністю  адміністративно-правового  забез-
печення  реалізації  правоохоронної функції  держави  вар-
то розуміти співвідношення між метою адміністративно-
правового  забезпечення  та  тим  результатом,  якого  було 
досягнуто. Основними  критеріями,  за  якими має  оціню-
ватись  ефективність  адміністративно-правового  забез-
печення реалізації правоохоронної функції держави, слід 
назвати такі: результативність, адекватність, практичність 
і відповідність сучасній доктрині адміністративного пра-
ва. Основними моментами, на які варто звертати увагу під 
час підвищення ефективності адміністративно-правового 
забезпечення реалізації правоохоронної функції держави, 
є  такі:  а)  правильне  формулювання  мети,  якої  має  бути 
досягнуто  в  результаті  адміністративно-правового  забез-
печення  реалізації  правоохоронної  функції  держави;  б) 
удосконалення правотворчого процесу шляхом підвищен-
ня  якості  відповідних  нормативно-правових  й  індивіду-
альних актів та оптимізації юридичної процедури; в) удо-
сконалення процесу реалізації норм права; г) підвищення 
рівня  правової  культури  всіх  суб’єктів  реалізації  право-
охоронної функції держави.

Підсумовуючи викладене,  зазначимо, що оптимізація 
наявного  адміністративно-правового  забезпечення  реа-
лізації правоохоронної функції держави потребує вжиття 
таких заходів:

1) здійснення загальної й видової систематизації чин-
них нормативних правових актів у правоохоронній сфері 
за  різними  напрямами  для  підготовки  й  видання  в  пер-
спективі зводу (зібрання) законодавства України;

2)  удосконалення  механізмів  взаємодії  законодавчої, 
виконавчої та судової гілок влади в процесі підготовки за-
конопроектів;

3) припинення практики ухвалення нормативних актів, 
успішна реалізація яких не  забезпечується відповідними 
фінансовими умовами;

4) перегляд чинних нормативних актів щодо такої за-
безпеченості;

5)  формування  ефективних  механізмів  відшкодуван-
ня державою шкоди й витрат, спричинених незаконними 
діями (бездіяльністю) судових і правоохоронних органів, 
неправосудними рішеннями, тяганиною тощо;

6)  створення  дієвих  механізмів  відстоювання  Украї-
ною своїх національних інтересів на міжнародному рівні 
та  впливу  на  вдосконалення  основоположних міжнарод-
но-правових принципів і норм;

7)  встановлення  на  законодавчому  рівні  чітких  про-
цедурних  правил  імплементації  міжнародних  норм  у  ві-
тчизняне  законодавство,  а  також  виявлення  й  усунення 
протиріч  між  нормами  національного  та  міжнародного 
права [12, с. 24].

У  зв’язку  із  цим  важливого  значення  набуває  також 
запровадження  стратегії  «інноваційного  прориву»,  при-
скорення процесів інтелектуалізації та інформатизації, до-
брозичливого  сприйняття  нових  ідей,  знань,  технологій, 
готовності  до  їх  практичної  реалізації  в  правоохоронній 
сфері [13].

Висновки. Проведений  аналіз  теоретичних  засад  
адміністративно-правового  забезпечення  реалізації  пра-
воохоронної  функції  держави  дозволив  дійти  висновку 
про  необхідність  концептуалізації  державної  політики 
в  правоохоронній  сфері.  Концепція  державної  політики 
в  правоохоронній  сфері  як  політико-правовий  документ 
доктринально-правового  характеру  має  відображати 
концептуальні  основи  такої  політики,  тобто  враховувати 
систему теоретичних поглядів щодо змісту, принципів, за-
вдань і мети державної політики в правоохоронній сфері, 
а також визначати систему заходів, які мають окреслювати 
шляхи її практичної реалізації [14, с. 164].

Розроблення  й  прийняття  єдиної  загальнонаціональ-
ної Концепції державної політики в правоохоронній сфері 
обумовлюються об’єктивними й суб’єктивними чинника-
ми.  До  об’єктивних  чинників  належать,  зокрема,  рівень 
політико-правового розвитку суспільства, вироблені укра-
їнською спільнотою принципи реалізації правоохоронної 
функції  держави,  наявна  нормативно-правова  база  в  цій 
сфері. Ретельний аналіз зазначених чинників надає мож-
ливість реально оцінити сучасний стан правового регулю-
вання,  рівень  взаємодії  держави  та  громадянського  сус-
пільства, усвідомити необхідність вироблення належного 
правового інструментарію. Виявлення існуючих проблем 
у цих напрямах вимагає прийняття адекватних стратегіч-
них  політико-правових  рішень.  Сутність  суб’єктивних 
чинників  полягає  в  усвідомленні  державою  та  україн-
ським суспільством основної мети, завдань, принципів по-
дальшого правового розвитку, необхідності вдосконален-
ня механізму реалізації правоохоронної функції держави, 
чіткого розуміння значущості ефективної координації зу-
силь усіх суб’єктів державної політики в правоохоронній 
сфері, важливості постійного правового розвитку суспіль-
ства.

У  Концепції  державної  політики  в  правоохоронній 
сфері обов’язково мають відображатися такі ключові мо-
менти:

– наявний рівень правового розвитку та перспективні 
напрями  вдосконалення  правового  механізму  реалізації 
правоохоронної функції держави;

– рішення Президента України про обрання й затвер-
дження  курсу  стратегічного  розвитку  правоохоронної 
сфери;

– основи напрями, які мають закріплюватися у відпо-
відних  різнорівневих,  галузевих,  спеціальних  концепту-
альних, доктринальних і програмних документах, що бу-
дуть прийматися в межах реалізації державної політики в 
правоохоронній сфері;

– система заходів щодо подолання негативних тенден-
цій, які мають місце під час реалізації державної політики 
в правоохоронній сфері;

– фактори, що впливають на якісну реалізацію держав-
ної політики в правоохоронній сфері, та шляхи підвищен-
ня ефективності такої політики.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Добкін М.М. Місцеві державні адміністрації України: становлення, розвиток та функціонування : [монографія] / М.М. Добкін. – Х. : 

Золота миля, 2012. – 567 с.
2. Ванчук І.Д. Спосіб правового регулювання: окремі аспекти / І.Д. Ванчук // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. –  

№ 1. – С. 8–11. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lsej.org.ua/1_2014/01.pdf.
3. Скакун О.Ф. Теория государства и права : [учебник] / О.Ф. Скакун. – Х. : Консум, 2000. – 704 с.
4. Рішення Конституційного Суду України в справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо 

офіційного тлумачення частини 3 статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміна «законодавство»)  
від 9 липня 1998 р. № 12-рп/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 32. – Ст. 59.



174

№ 2 2015
♦

5. Мельник Ю.В. Правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 
12.00.07 / Ю.В. Мельник. – К., 2006. – 18 с.

6. Музичук О.М. Контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні: адміністративно-правові засади організації та функціону-
вання : дис. … докт. юрид. наук : спец. 12.00.07 / О.М. Музичук. – Х., 2010. – 481 с.

7. Смирнов М.І. Сутність і правова природа міжнародного співробітництва держав у сфері кримінального процесу / М.І. Смирнов // 
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2004. – № 1. – С. 187–196.

8. Степаненко К.В. Взаємодія міліції з поліцейськими організаціями іноземних країн / К.В. Степаненко // Право України. – 2003. –  
№ 3. – С. 148–151.

9. Неугодніков А.О. Специфіка правових актів індивідуальної дії / А.О. Неугодніков // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – 
Вип. 45. – С. 204–207.

10. Административное право / под ред. Л.Л. Попова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2005. – 703 с.
11. Адміністративне право. Академічний курс : [підручник] : у 2 т. / редкол. : В.Б. Авер’янов та ін. – К. : Юридична думка, 2004– . –  

Т. 1 : Загальна частина. – 2004. – 584 с.
12. Руднєва О.М. Правова політика України: стан, проблеми концептуалізації та підвищення ефективності : [аналіт. доповідь] /  

О.М. Руднєва, О.Н. Ярмиш // Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування : зб. матер. наук.-практ. конф. 
(м. Київ, 5 грудня 2012 р.). – К. : Нац. ін-т стратег. досліджень, 2013. – С. 6–26.

13. Безпалова О.І. Щодо визначення сутності, ознак та класифікації інновацій / О.І. Безпалова // Наука і правоохорона. – 2010. –  
№ 4. – С. 271–277.

14. Безпалова О.І. Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави : [монографія] / О.І. Безпалова. –  
Х. : Ніка Нова, 2014. – 544 с.

УДК 342.922

ПОРЯДОК ОБРАННЯ Й ДОСТРОКОВЕ ПРиПиНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНь ДЕПУТАТІВ  
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНи ТА ПОЛьЩІ

ThE OrdEr Of ELECTION aNd TErMINaTION Of auThOrITIES Of dEPuTIES  
Of LOCaL gOVErNMENTS uNdEr ThE LEgISLaTION Of uKraINE aNd POLaNd
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старший викладач кафедри правознавства
Житомирського національного агроекологічного університету

У статті досліджуються умови й порядок обрання депутатів місцевого (територіального) самоврядування за законодавством України 
та Польщі, а також підстави дострокового припинення їх повноважень. Зроблено висновок про необхідність запровадження українським 
законодавцем цензу осілості для депутатів місцевого самоврядування у вигляді місця постійного проживання на території відповідної 
територіальної громади.

Ключові слова: депутат місцевого самоврядування, віковий ценз, ценз осілості, місце постійного проживання.

В статье исследуются условия и порядок избрания депутатов местного (территориального) самоуправления по законодательству 
Украины и Польши, а также основания досрочного прекращения их полномочий. Сделан вывод о необходимости введения украинским 
законодателем ценза оседлости для депутатов местного самоуправления в виде места постоянного проживания на территории соответ-
ствующей территориальной общины.

Ключевые слова: депутат местного самоуправления, возрастной ценз, ценз оседлости, место постоянного проживания.

The article examines the terms and order of election of local (territorial) self-government under the legislation of Ukraine and Poland, and 
basics for termination of their authorities. The paper made a conclusion on necessity for implementation of residential qualification for deputies of 
local governments on the level of legislation in a form of residence permit in a certain community.

Key words: deputy of local government, age qualification, residential qualification, permanent residence.

У  діяльності  місцевого  самоврядування  велику  роль 
відіграють депутати місцевих рад, які, на думку О.В. Ба-
танова,  є  «головною,  фактично  стратегічною,  фігурою 
представницького  органу  місцевого  самоврядування»  
[1, с. 377] та яким територіальна громада доручає висту-
пати від свого імені й приймати рішення щодо управління 
публічними справами на відповідній території.

Конституція України в ч. 1 ст. 141 закріплює положен-
ня про виборність депутатів до представницьких органів 
місцевого самоврядування на основі загального, рівного, 
прямого  виборчого  права шляхом  таємного  голосування 
строком на п’ять років [2].

Конституція  Республіки Польща  в  ч.  2  ст.  169  також 
визначає  загальний  порядок  обрання  депутатів  до  пред-
ставницьких  органів  територіального  самоврядування 
шляхом  проведення  виборів,  які  відбуваються  на  основі 
прямого, рівного, загального виборчого права в таємному 
голосуванні [3].

Статтею 7 Європейської хартії місцевого самовряду-
вання визначаються умови здійснення функцій виборни-
ми особами на місцевому рівні. До цих функцій віднесе-
но такі: 1) вільне здійснення обраними представниками 
своїх функцій; 2) отримання фінансового відшкодування 
витрат,  здійснених  під  час  виконання  ними  мандату,  а 
також відшкодування за необхідності втрачених доходів 
або винагороди за виконану роботу й відповідний захист 
соціального  забезпечення;  3)  функції  та  діяльність,  не 
сумісні  з  мандатом  обраного  місцевого  представника, 
визначаються винятково законом або основоположними 
правовими  принципами  [4].  М.О.  Баймуратов  вважає, 
що серед зазначених вимог найважливішою, яка носить 
«скоріше  імперативний  характер»,  є  умова  про  вільне 
здійснення місцевими виборними особами  їхніх повно-
важень [5, с. 333].

Як  постає  з  польських  та  українських  конституцій-
них норм, більш детальне регулювання порядку обрання 
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й правового статусу депутатів місцевих рад здійснюється 
відповідними законодавчими актами.

В Україні вибори депутатів місцевих рад, згідно із ч. 
1 ст. 2 Закону України «Про вибори депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сіль-
ських,  селищних, міських  голів»,  є  вільними  та  відбува-
ються  на  основі  гарантованого  Конституцією України  й 
цим  законом  загального,  рівного  та  прямого  виборчого 
права шляхом таємного голосування. Відповідно до ч. 1 ст. 
9 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 
селищних,  міських  голів»  депутатом  може  бути  обрано 
громадянина України, який має право голосу та якому на 
день виборів виповнилося 18 років.

Активне  виборче  право  на  місцевих  виборах  мають 
громадяни  України,  які  належать  до  відповідних  тери-
торіальних громад та яким на день виборів виповнилося 
18 років (ч. 1 ст. 3 Закону України «Про вибори депутатів 
Верховної  Ради  Автономної  Республіки  Крим,  місцевих 
рад  та  сільських,  селищних,  міських  голів»)  [6]. Прина-
лежність громадянина до територіальної громади визнача-
ється його місцем проживання на її території. Відповідно 
до абз. 5 ст. 3 Закону України «Про свободу пересування 
та вільний вибір місця проживання в Україні» під місцем 
проживання слід розуміти адміністративно-територіальну 
одиницю, на території якої особа проживає строком понад 
шість місяців на рік [7].

В українській науковій літературі звертається увага на 
встановлення законодавцем певних цензів щодо активно-
го виборчого права до представницьких органів місцевого 
самоврядування. До них, зокрема, належать дієздатність, 
досягнення повноліття на  день  виборів  і  проживання на 
території,  на  якій  реалізується  пасивне  виборче  право.  
У результаті цього, як зазначає О.В. Чернецька, «не можна 
стверджувати,  що  депутат  обирається  всім  населенням» 
[8, с. 103]. На думку О.В. Батанова, депутат представляє 
інтереси також тих, хто за своїм статусом не має виборчо-
го права (наприклад, іноземці, біженці), проте проживає в 
селі, селищі, місті, сплачує місцеві податки, володіє пев-
ною нерухомістю [1, с. 377].

Варто  звернути  увагу,  що  український  законодавець 
не  встановлює  ценз  осілості  (пасивне  виборче  право) 
для  кандидатів  у  депутати  до  представницьких  органів 
територіальної  громади.  Виникає  цілком  слушне  питан-
ня:  яким  чином,  не  будучи  членом  конкретної  територі-
альної громади, можна стати представником її інтересів? 
О.В. Чернецька  підкреслює, що  депутат місцевої  ради  є 
представником  своїх  виборців  і  територіальної  громади, 
а це передбачає необхідність більш глибокого розуміння 
й усвідомлення депутатом економічних, соціальних та ін-
ших проблем територіальної громади, відповідно, і компе-
тентного виконання своїх обов’язків [8, с. 103].

Не зовсім логічно-послідовною є позиція законодавця, 
який у ч. 1 ст. 3 Закону України «Про статус депутатів міс-
цевих рад» закріплює норму, що депутат місцевої ради є по-
вноважним і рівноправним членом відповідної ради – пред-
ставницького  органу  місцевого  самоврядування  [9],  при 
цьому  не  встановлюючи  вимогу  постійного  проживання 
на  території  відповідної  громади. Про необхідність  закрі-
плення цензу осілості для кандидатів до представницьких 
органів місцевого самоврядування вказує П.М. Любченко, 
на думку якого «депутатом ради громади може бути обра-
ний житель цієї громади, який має право голосу» [10, с. 57]. 
У свою чергу О.В. Чернецька пропонує: «Передбачити на 
законодавчому рівні як один із цензів пасивного виборчо-
го  права  кандидатів  у  депутати  представницьких  органів 
місцевого самоврядування постійне проживання протягом 
останніх п’яти років перед виборами на території виборчо-
го округу кандидата в депутати» [8, с. 103].

Згідно  з  польським  законодавством  депутати  ради 
(сеймику)  обираються  на  основі  загального,  рівного, 

прямого  виборчого  права шляхом  таємного  голосування 
строком на чотири роки. До 2011 р. діяв Закон Республіки 
Польща «Про вибори до рад гмін, рад повітів і сеймиків 
воєводств», який визначав принципи й порядок проведен-
ня місцевих виборів [11]. У 2011 р. набрав чинності Ви-
борчий кодекс Республіки Польща, що привело до уніфі-
кації виборчого права в цій державі. На сьогодні вибори 
Президента Республіки Польща, депутатів до парламенту 
Республіки Польща  та  Європейського Парламенту,  а  та-
кож до відповідних рад (сеймиків) територіального само-
врядування  й  одноособового  виконавчого  органу  гміни 
відбуваються  на  підставі  єдиного  нормативно-правового 
акта,  яким  є  Виборчий  кодекс  Республіки Польща  від  5 
січня 2011 р.

Відповідно до п. 5 § 1 ст. 11 Виборчого кодексу Рес-
публіки Польща депутатом ради гміни може стати грома-
дянин Польщі або громадянин Європейського Союзу, що 
не є громадянином Польщі, якому на день виборів випо-
внилось 18 років та який постійно проживає на території 
цієї гміни. Депутатом ради повіту й воєводства може стати 
лише громадянин Польщі, якому виповнилось 18 років та 
який постійно проживає на території цього повіту чи во-
єводства [12].

Під постійним місцем проживання польський законо-
давець, відповідно до ст. 25 Цивільного кодексу Республі-
ки Польща [13], розуміє місцевість, у якій особа перебуває 
з метою постійного проживання. Втрата депутатом під час 
каденції  статусу  постійного  місця  проживання  є  рівно-
значною втраті права бути обраним, у результаті чого при-
зводить до втрати мандата. За таких обставин рада гміни 
приймає ухвалу про дострокове припинення повноважень 
депутата не пізніше 3 місяців із дня виникнення цієї під-
стави [14, с. 121].

Активне  виборче  право  до  представницьких  органів 
територіального  самоврядування  в Польщі,  згідно  з  п.  3 
§ 1  ст.  10 Виборчого кодексу Республіки Польща, реалі-
зується громадянами на таких самих принципах, що й па-
сивне виборче право до цих органів [12].

Порівнюючи  законодавство України  та Польщі щодо 
вимог, які висуваються до кандидатів у депутати місцевих 
рад, можна говорити про спільні риси, які стосуються віко-
вого цензу кандидатів, а також про розбіжності, пов’язані 
із  цензом  осілості.  Польський  законодавець  встановив 
ценз  осілості  для  депутатів  місцевих  рад  у  вигляді  по-
стійного  проживання  на  території  відповідної  самовряд-
ної територіальної одиниці. На нашу думку, в Україні для 
депутатів місцевих рад також необхідно встановити ценз 
осілості у вигляді місця постійного проживання на тери-
торії  відповідної  територіальної  громади,  адже  депутат 
є  представником  відповідної  громади,  тому  він  повинен 
знати її потреби та сприяти управлінню й вирішенню пу-
блічних справ на місцевому рівні.

Закон України  «Про  статус  депутатів місцевих  рад» 
у ч. 1 ст. 2 визначає депутата місцевої ради як представ-
ника  інтересів  територіальної  громади,  виборців  свого 
виборчого  округу,  який  зобов’язаний  виражати  й  захи-
щати  інтереси  відповідної  територіальної  громади  та  її 
частини – виборців свого виборчого округу, виконувати 
їх доручення в межах своїх повноважень, наданих зако-
ном, брати активну участь у здійсненні місцевого само-
врядування [9].

О.В.  Чернецька,  досліджуючи  конституційно-право-
вий статус депутата місцевої ради, вказує на особливості 
його правового становища як громадського діяча, який є 
повноважним  виборним  представником  територіальної 
громади й рівноправним суб’єктом представницького ор-
гану місцевого  самоврядування,  вирішує питання місце-
вого значення відповідно до Конституції й законів України 
та актів органів місцевого самоврядування [15, с. 7].

Повноваження  депутата  розпочинаються  з  дня  від-
криття першої сесії новообраної ради та припиняються в 
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день  відкриття  першої  сесії  ради  наступного  скликання, 
крім випадків дострокового припинення повноважень де-
путата місцевої ради або ради, до складу якої його обрано. 
Польський депутат  набуває мандат  у  результаті  виборів, 
однак  приступити  до  його  виконання  може  лише  після 
складення  присяги.  Відмова  депутата  скласти  присягу  є 
рівнозначною  відмові  виконувати  депутатський  мандат 
[14, с. 148].

Повноваження  українського  депутата  місцевої  ради 
можуть достроково припинитися як за рішенням відповід-
ної ради, так і без прийняття радою такого рішення за на-
явності підстав, засвідчених офіційними документами (ст. 
5  Закону України  «Про  статус  депутатів  місцевих  рад») 
[9]. У першому випадку повноваження депутата місцевої 
ради припиняються достроково у зв’язку з набранням за-
конної  сили  обвинувальним  вироком  суду,  за  яким  його 
засуджено  до  покарання,  не  пов’язаного  з  позбавленням 
волі; або за особистою заявою депутата місцевої ради про 
складення ним депутатських повноважень.

Підстави  дострокового  припинення  повноважень  де-
путата місцевої  ради без прийняття рішення відповідної 
ради є такими: 1) відкликання його виборцями; 2) припи-
нення громадянства України або виїзд на постійне прожи-
вання за межі України; 3) обрання чи призначення його на 
посаду, зайняття якої є несумісним із виконанням депутат-
ських повноважень; 4) обрання депутатом іншої місцевої 
ради;  6)  визнання  судом  недієздатним  або  безвісно  від-
сутнім;  7)  набрання  законної  сили обвинувальним виро-
ком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі, або 
набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення 
його до відповідальності за корупцію; 8) смерть.

Повноваження  польського  депутата  ради  (сеймику), 
згідно  зі  ст.  383  Виборчого  кодексу  Республіки  Поль-
ща,  можуть  припинитися  достроково  в  таких  випадках:  
1)  смерті;  2)  втрати  пасивного  виборчого  права  або  його 
відсутності на день виборів (визнання депутата судом неді-
єздатним, зміна постійного місця проживання на територію 
іншої самоврядної територіальної одиниці); 3) відмови де-
путатом скласти присягу; 4) письмової заяви депутата про 
складення  ним  депутатських  повноважень;  5)  порушення 
законодавчо встановленої заборони поєднувати мандат де-
путата з діяльністю, здійснення якої є несумісним із вико-
нанням депутатських повноважень;  6)  обрання  війтом;  7) 
несвоєчасне подання декларації про майновий стан [12].

Дострокове  припинення  повноважень  депутата  мож-
ливе лише за рішенням відповідної місцевої ради (сейми-
ку)  протягом  трьох місяців  із  дня  виникнення  обставин, 
що зумовлюють дострокове припинення повноважень де-
путата [14, с. 167–170].

Основний обов’язок депутата – брати участь у робо-
ті ради, постійних комісій та інших її органів, до складу 
яких він входить, усебічно сприяти виконанню їх рішень.

Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в 
Україні»  передбачається  функціонування  постійних  і 
тимчасових комісій ради. Відповідно до ст. 47 цього за-
кону постійні комісії ради є органами ради, які обира-
ються із числа її депутатів для вивчення, попереднього 
розгляду й підготовки питань, що належать до  її  віда-
ння,  здійснення контролю за виконанням рішень ради, 
її  виконавчого  комітету.  Постійні  комісії  обираються 
радою із числа депутатів ради на строк її повноважень у 
складі голови та членів комісії. Перелік, функціональна 

спрямованість  і  порядок  організації  роботи  постійних 
комісій  визначаються  відповідною радою в регламенті 
ради  та  положенням  про  постійні  комісії,  що  затвер-
джується  радою.  Постійні  комісії  є  підзвітними  раді 
та відповідальними перед нею.  І хоча рада самостійно 
вирішує питання про функціональну спрямованість по-
стійної  комісії,  законодавець  певною  мірою,  а  саме  в  
ч. 4 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», вказав можливі сфери її діяльності. М.І. 
Корнієнко  вважає:  «Необхідно  підтримати  сформульо-
ваний у літературі принцип повноти системи постійних 
комісій, суть якого полягає в тому, що вони в сукупнос-
ті  (за  кількістю  або  широтою  сфери  своєї  діяльності) 
повинні  охоплювати  своїм  впливом  усі  основні  сфери 
діяльності рад з урахуванням, відповідно, кількості де-
путатів тієї чи іншої ради» [16, с. 660].

Згідно  з  польським  законодавством  питання  про 
необхідність  створення  комісій  вирішує  рада  (сеймик), 
водночас  встановлюючи  предмет  їх  діяльності  та  склад. 
Тому  всі  питання,  що  стосуються  структури,  діяльності 
й  завдань  комісій,  має  визначати  статут  ради  (сеймику)  
[17, с. 78]. Комісії повинні бути професійними, допомага-
ти раді під час виконання її завдань (наприклад, надавати 
висновки щодо проектів рішень, підготовлених виконав-
чим органом). Комісії підпорядковуються раді (сеймику), 
представляють  їй  власний план роботи  та  звіт про  свою 
діяльність. До складу комісії ради (сеймику) входять лише 
депутати. У засіданнях комісії можуть брати участь депу-
тати, які не є її членами. Вони можуть брати участь у дис-
кусії та надавати пропозиції, проте без права брати участь 
у голосуванні.

У цілому права й обов’язки польського та українського 
депутата є подібними. Насамперед депутат є представни-
ком  територіальної  громади,  у  своїй  депутатській  діяль-
ності  він  повинен  керуватися  інтересами  територіальної 
громади, яка його обрала, та мати постійний контакт із ви-
борцями (вносити від їх імені пропозиції й зауваження до 
органів місцевого самоврядування).

Дослідивши  правовий  статус  депутатів  місцевого 
самоврядування України  та Польщі,  можемо  говорити 
як про спільні ознаки, так  і про відмінності. До спіль-
них рис можна віднести віковий ценз, оскільки пасив-
не виборче право для депутатів місцевих рад України й 
Польщі виникає після досягнення ними 18 років. Існує 
аналогічність підстав дострокового припинення повно-
важень депутатів,  а  також подібний характер має коло 
прав та обов’язків польського й українського депутата 
місцевих  рад.  Істотні  розбіжності  правового  статусу 
депутатів  місцевого  самоврядування  в  українському  й 
польському  законодавстві  пов’язуються  із  цензом  осі-
лості  у  вигляді  місця  постійного  проживання  на  те-
риторії  відповідної  територіальної  громади,  оскільки 
польським  законодавцем  ценз  осілості  встановлено, 
натомість  український  законодавець  таку  вимогу  не 
закріплює. Ще однією характерною відмінністю є від-
сутність  у  депутатів  сільської,  селищної,  міської  ради 
права самостійно обирати голову.

На підставі вищезазначеного та з огляду на польський 
досвід  можна  запропонувати  українському  законодавцю 
встановити для депутатів місцевих рад ценз осілості у ви-
гляді місця постійного проживання на території відповід-
ної територіальної громади.
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адміністративного права і процесу 
Національної академії внутрішніх справ 

У статті розглядаються питання, пов’язані із запровадженням інституту електронних послуг в Україні. Обґрунтовується необхідність 
більш детальної нормативно-правової регламентації надання електронних послуг із боку органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування. Висвітлюються проблеми ідентифікації фізичних осіб у процесі надання електронних послуг. 

Ключові слова: електронні послуги, Єдиний державний портал адміністративних послуг, центр надання адміністративних послуг, 
обробка персональних даних, електронна ідентифікація.

В статье рассматриваются вопросы, связанные с внедрением института электронных услуг на Украине. Обосновывается необходи-
мость более детальной нормативно-правовой регламентации предоставления электронных услуг органами исполнительной власти и орга-
нами местного самоуправления. Освещаются проблемы идентификации физических лиц в процессе предоставления электронных услуг.

Ключевые слова: электронные услуги, Единый государственный портал административных услуг, центр предоставления 
административных услуг, обработка персональных данных, электронная идентификация.

The article examines issues related to the introduction of e-services in Ukraine. The necessity of detailed normative legal regulation of 
electronic services of the executive authorities and local governments. Highlights the problem of identification of individuals in the provision of 
electronic services.

Key words: electronic services, Unified State Portal administrative services center providing administrative services, processing of personal 
data, electronic identification.

Постановка проблеми. Актуальність  теми  дослі-
дження обумовлюється  завданнями щодо  запровадження 
електронних послуг у різних сферах життєдіяльності дер-
жави та суспільства. Реалізація зазначених завдань перед-
бачена на сьогодні нормативно-правовими актами вже не 
тільки концептуального характеру. Для надання послуг в 
електронному вигляді державою здійснюються конкретні 
кроки.

Стан дослідження. Проблеми,  пов’язані  з  наданням 
послуг громадянам в електронному вигляді, розглядають-
ся у вітчизняній науковій літературі досить фрагментарно. 
Слід відзначити дослідження І.Б. Коліушка, М.С. Демко-
вої, М.В. Фігель. Достатньо цілісна картина розвитку сис-
теми надання  е-послуг  виявляється  під  час  дослідження 
нормативних  актів  уряду,  а  також  деяких  центральних 
органів виконавчої влади, у тому числі Державного агент-
ства  України  з  питань  електронного  урядування, Мініс-
терства економічного розвитку і торгівлі України тощо. 

Мета статті полягає в дослідженні поняття, видів та 
порядку надання електронних послуг в Україні.

Виклад основного матеріалу. Розпорядженням  Ка-
бінету Міністрів  України  від  15  лютого  2006  р. №  90-р 
схвалено  Концепцію  розвитку  системи  надання  адміні-
стративних  послуг  органами  виконавчої  влади  [1].  Кон-
цепцією визначено, зокрема, критерії оцінки якості адмі-
ністративних послуг, які необхідно застосовувати також і 
в процесі надання електронних адміністративних послуг. 
Зазначеними критеріями є такі:

– результативність – задоволення потреби фізичної або 
юридичної особи в адміністративній послузі; 

–  своєчасність  – надання  адміністративної  послуги  в 
установлений законом строк; 

– доступність – фактична можливість фізичних та юри-
дичних осіб звернутися за адміністративною послугою;

– зручність – урахування інтересів та потреб одержува-
чів послуг у процесі організації надання адміністративних 
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послуг. Критерій зручності передбачає можливість вибору 
способу звернення за адміністративною послугою, у тому 
числі й електронною поштою; 

–  відкритість – безперешкодне одержання необхідної 
для отримання адміністративної послуги  інформації,  яка 
розміщується на інформаційних стендах в адміністратив-
них органах, на їх веб-сайтах друкується в офіційних ви-
даннях та буклетах; 

– повага до особи – ввічливе (шанобливе) ставлення до 
отримувача адміністративної послуги; 

–  професійність  –  належний  рівень  кваліфікації  пра-
цівників адміністративного органу. 

Відповідно до Стратегії розвитку інформаційного сус-
пільства електронною послугою є послуга, надана грома-
дянам та організаціям в електронному вигляді за допомо-
гою інформаційно-комунікаційних технологій [2].

Ключовим елементом побудови системи електронного 
урядування  є  запровадження  адміністративних послуг  із 
використанням можливостей глобальної мережі Інтернет.

Електронні послуги поділяються на такі категорії:
для фізичних осіб
–  реєстрація  актів  цивільного  стану  (народження, 

шлюб, смерть);
– оформлення документів (паспортів, посвідчень осо-

би, водійських посвідчень);
– реєстрація фізичних осіб за місцем проживання та/

або  тимчасового  проживання,  повідомлення  про  зміну 
адреси;

– реєстрація власності (рухомого та нерухомого майна) 
та операції з нею;

– послуги пошуку роботи  службою  зайнятості,  елек-
тронне надання резюме тощо;

– здійснення обов’язкових платежів до бюджету;
–  прийом  і  контроль  документів  та  відомостей  при 

здійсненні митних операцій фізичними особами;
– надання податкової звітності;
– забезпечення соціального захисту (соціального стра-

хування та соціального забезпечення);
–  організація  загальнодоступних  електронних бібліо-

тек та інформаційних сховищ;
– звернення до органів правопорядку та правосуддя;
– отримання дозволу на будівництво;
–  медичні  послуги  (надання  необхідної  медичної  ін-

формації  громадянам,  консультації  з  лікарями-спеціаліс-
тами, база даних лікарських препаратів, запис на прийом 
до лікаря в поліклініку або лікарню, медичне страхуван-
ня);

– освітні послуги (подача заяв на вступ до навчального 
закладу,  отримання  стипендії,  організація  дистанційного 
навчання, електронне тестування)

для юридичних осіб
– реєстрація нових компаній;
–  отримання  дозволів  та  погоджень  проектної  доку-

ментації  від уповноважених організацій  (екологія, будів-
ництво, використання природних ресурсів);

– отримання та продовження ліцензій, дозволів, дові-
док, які видаються державними органами;

–  організація  електронних  державних  закупівель  на 
конкурсній основі;

– здійснення обов’язкових платежів до бюджету;
– приймання та контроль документів і відомостей під 

час здійснення митних операцій юридичними особами;
– підготовка та подання звітів для органів статистики;
– соціальні відрахування роботодавців;
–  інформаційна  підтримка  малого  й  середнього  біз-

несу.
для державних службовців:
– електронний документообіг;
– влаштування на роботу;
– пенсії, субсидії, соціальне забезпечення;
– дистанційне навчання службовців;

– управління державними закупівлями;
– управління кадрами;
– управління фінансами.
Організаційні  та  технологічні  основи  електронного 

урядування  повинні  забезпечувати  виконання  таких  за-
вдань:

–  розвиток  і широке  впровадження  в  діяльність  ор-
ганів виконавчої влади засобів забезпечення віддаленого 
доступу громадян й організацій до інформації про діяль-
ність державних органів на основі сучасних технологій;

– надання державних послуг із використанням бага-
тофункціональних центрів  та  Інтернету на основі  ство-
рення  єдиної  інфраструктури  забезпечення  юридично 
значущої  міжвідомчої  автоматизованої  інформаційної 
взаємодії та взаємодії державних органів із громадянами 
й організаціями;

–  створення  захищеної  системи  міжвідомчого  елек-
тронного документообігу;

– впровадження відомчих інформаційних систем пла-
нування  й  звітності,  а  також  створення  єдиної  системи 
контролю  результативності  діяльності  органів  виконав-
чої влади;

–  формування  нормативно-правової  бази,  що  регла-
ментує порядок і процедури збору, зберігання й надання 
відомостей,  що  містяться  в  державних  інформаційних 
системах,  обміну  інформацією  в  електронному  вигляді 
між  органами  державної  влади,  громадянами  й  органі-
заціями, а також контролю за використанням державних 
інформаційних систем.

Із цією метою необхідно здійснити комплекс заходів 
організаційного та технологічного характеру.

Серед організаційних заходів слід виділити такі:
– створення ефективної організаційної інфраструкту-

ри реалізації відповідних проектів;
– проведення адміністративної реформи, організацій-

них  перетворень  в  урядових  структурах  з  урахуванням 
результатів аналізу та систематизації інформаційних від-
носин та потоків; 

– розроблення регламенту взаємодії урядових струк-
тур із метою спільного обслуговування населення та біз-
несових структур; 

–  модернізація  урядової  системи  документообігу  в 
умовах  використання  інформаційних  технологій  (пере-
гляд  існуючих  інструкцій  із  «традиційного»  діловод-
ства); 

– організація пунктів колективного доступу населен-
ня до системи урядових послуг у режимі он-лайн; ство-
рення  умов  для  інтеграції  систем  електронного  уряду-
вання та систем безготівкового обігу грошей;

–  створення  умов  формування  внутрішньої  моти-
вації  урядів,  державних  службовців  для  застосування 
комп’ютерних  інформаційних  технологій  у  процесі  об-
слуговування населення та бізнесових структур; 

–  підвищення  комп’ютерної  грамотності  населення, 
зокрема, за рахунок впровадження інформаційних техно-
логій у процес навчання середньої та вищої школи.

Із  числа  технологічних  заходів  потрібно  здійснити 
такі:

– створення сучасної, мультисервісної телекомуніка-
ційної мережі, особливо в містах; 

– інформатизація всіх внутрішніх управлінських про-
цесів урядових структур; 

– максимальна уніфікація інформаційних процесів та 
процедур; 

– максимальне використання існуючих систем збору, 
оброблення та збереження накопиченої інформації; 

–  технічного  забезпечення  всіх  органів  державної 
влади, органів місцевого самоврядування інформаційно-
комунікаційними технологіями та їх підключення до ло-
кальної електронної мережі; 

– підвищення якості існуючого зв’язку; 
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– здійснення заходів щодо захисту інформації, методів 
фільтрації й запобігання розповсюдженню забороненої за-
конодавством інформації. 

Електронний уряд – це механізм, що відкриває нові мож-
ливості, але не самоціль. Електронне урядування повинно 
бути інтегроване в політику та сфери, пов’язані з наданням 
послуг,  процеси  реформування  державного  управління,  
діяльність із розвитку інформаційного суспільства [3].

Громадянам за допомогою системи «Електронний уряд» 
органи публічної влади надаватимуть так звані інформацій-
ні та інші послуги.

У наказі Державного комітету зв’язку та інформатизації 
України від 15 серпня 2003 р. № 149 під інформаційними 
послугами розуміються державні (адміністративні) послу-
ги, які надаються в електронній формі [4]. При цьому під 
державними  (адміністративними)  послугами  розуміються 
послуги,  обов’язковість  отримання  яких  установлюється 
законодавством  та  які  надаються  фізичним  чи  юридич-
ним особам органами виконавчої влади, створеними ними 
установами та організаціями, що утримуються за рахунок 
коштів відповідних бюджетів. Надання цих послуг безпо-
середньо пов’язане з виконанням основних функцій та за-
вдань органом влади.

Для надання інформаційних послуг через власний веб-
сайт  орган  виконавчої  влади  створює  на  веб-сайті  розділ 
«Каталог послуг».

Розділ  «Каталог  послуг»  містить  повний  перелік  дер-
жавних  (адміністративних)  послуг,  які  надає  орган  вико-
навчої  влади та  які  систематизовані  за  сферами  їх надан-
ня  –  громадянам  України,  юридичним  особам  України, 
державним  службовцям  України,  міжнародній  спільноті. 
Слід  відзначити,  що  перелік  послуг,  які  надаватимуться 
громадянам, достатньо великий. Серед зазначених послуг 
є й такі, що згідно з Основним Законом України належать 
до категорії конституційних прав і свобод особи. Відповід-
но, держава цілеспрямовано перетворює свої конституційні 
обов’язки в розряд послуг (у тому числі платних). Послуга-
ми мають стати такі види соціальних пільг:

–  соціальний  захист  пенсіонерів,  непрацездатних  гро-
мадян,  ветеранів  праці  та  інших  громадян  похилого  віку, 
ветеранів війни, ветеранів військової  служби та ветеранів 
ОВС, громадян, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 
(пп. 1.1–1.4);

– система пільг, державні субсидії (пп. 1.5, 1.6);
–  свобода пересування  та  вільний вибір місця прожи-

вання: в’їзд, виїзд, пересування на території України, реє-
страція та облік фізичних осіб за місцем проживання/пере-
бування (пп. 4.1–4.4);

– соціальне страхування (п. 6.6);
– безкоштовне медичне обслуговування (п. 8.2);
– освіта, у тому числі навчання у вищих навчальних за-

кладах (п. 9.3);
– доходи, у тому числі оподаткування, заробітна плата 

(пп. 18.1, 18.4).
Очевидно, усі зазначені «послуги» пов’язані із запрова-

дженням  електронних  ідентифікаційних  документів  (пла-
тіжних карток, соціальних карток, електронних паспортів, 
електронних студентських та учнівських квитків). 

Нам  нав’язують  систему  суспільного  устрою,  у  якій 
саме  за  допомогою  таких  документів  ми  зможемо  реалі-
зувати  свої  права  й  свободи  (у  тому  числі  конституційно 
гарантовані). Спочатку  їх запроваджують як альтернативу 
нині дійсним паперовим документам. Проте черговим ета-
пом буде визнання паперових документів недійсними, та-
кими, що не відповідають міжнародним стандартам. 

Зазначені вище (а вже на сьогодні й численні інші) нор-
мативно-правові акти створюють передумови для розвитку 
і,  зрештою,  побудови  безготівкового  суспільства,  у  якому 
людина має права лише за умови наявності  в неї пласти-
кової картки з внесеними у машинозчитувану зону такого 
документа персональними даними, а також, коли до єдиної 
державної бази даних – а це є обов’язковою умовою – вне-
сено всю персональну інформацію про цю конкретну люди-
ну (навіть відомості інтимного характеру).

В  офіційному  роз’ясненні  Уповноваженого  Верховної 
Ради України з прав людини від 8 січня 2014 р. вказано на 
окремі категорії так званих «чутливих» даних, про обробку 
яких  володільці  персональних  даних  зобов’язані  повідо-
мляти (серед них також і відомості про місце перебування 
та/або шляхи пересування особи) [5].

Однак для отримання електронного документа людина 
має бути пронумерована. Від народження кожному грома-
дянину України  присвоюється  персональний  номер,  який 
не змінюється до його смерті, є довічним [6]. Із цим номе-
ром пов’язана вся його особиста інформація, зафіксована в 
інформаційних системах держави [7]. Цей номер є анало-
гічним тому, який присвоюється великій рогатій худобі та 
іншим свійським тваринам (згідно із Законом України від  
4 червня 2009 р. № 1445-VІ «Про реєстрацію та ідентифі-
кацію тварин».

Проведений аналіз нормативно-правових актів України 
у сфері надання адміністративних послуг свідчить про те, 
що  фактично  жодної  послуги  з  боку  держави  громадяни 
України – так зване джерело влади згідно зі ст. 5 Конститу-
ції України – не можуть отримати без довідки про присво-
єння їм ідентифікаційного номеру (сучасна назва – реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків).

Яскравим  прикладом  зазначеного  є  запровадження 
«Картки киянина» відповідно до нормативно-правових ак-
тів Київської міської  державної  адміністрації.  За  допомо-
гою такої картки громадяни можуть в електронному вигляді 
здійснювати й плату за проїзд у метрополітені, і сплачувати 
житлово-комунальні послуги, й отримувати знижку в апте-
ках та деяких магазинах тощо.

Проте для оформлення «Картки киянина» громадянин 
обов’язково подає (з пакетом документів) довідку про при-
своєння йому  ідентифікаційного номеру. У подальшому в 
інформаційно-телекомунікаційній  системі  «Картка  кияни-
на» цей номер іменується як соціальний номер. 

Висновки. Проблеми,  досліджені  у  статті,  полягають 
передусім  у  тому,  що  держава  станом  на  сьогодні  не  за-
безпечує  надання  громадянам  адміністративних  послуг 
в електронному вигляді в тому обсязі, у якому це було за-
явлено,  зокрема,  у  наказі Державного  комітету  зв’язку  та 
інформатизації України від 15 серпня 2003 р. № 149 «Про 
затвердження Переліку  і Порядку надання інформаційних 
та інших послуг з використанням електронної інформацій-
ної системи «Електронний Уряд».

З  іншого боку, постає проблема використання в процесі 
надання адміністративних послуг в електронному вигляді як 
наскрізний ідентифікатор особистості реєстраційного номера 
облікової картки платника податків, що створює реальну не-
безпеку й для права громадян на невтручання в їх особисте й 
сімейне життя, і для інформаційної безпеки держави взагалі.

Ще однією проблемою є непоодинокі випадки вимаган-
ня посадовими особами органів влади надання громадяна-
ми згоди на обробку персональних даних як умови для реа-
лізації конституційно закріплених прав й обов’язків особи. 
На  деякі  аспекти  цієї  проблеми  вже  було  звернуто  увагу 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 
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РОЛь ТА ЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ МиТНОЇ СПРАВи

rOLE aNd IMPOrTaNCE Of BudgET CONTrOL IN ThE arEa Of CuSTOMS affaIrS

Добрянська О.О., 
здобувач Інституту права імені князя Володимира Великого

Міжрегіональної академії управління персоналом

У статті розкривається основний зміст бюджетного контролю у сфері митної справи, досліджено суть й основні елементи бюджетного 
контролю. Зазначено, що сутність бюджетного контролю полягає в перевірці дотримання чинного законодавства в бюджетній сфері та 
запобіганню правопорушень встановленого порядку надходження та витрачання коштів державного й місцевих бюджетів.

Ключові слова: бюджетний контроль, система бюджетного контролю, фінансовий контроль, митні органи, митне законодавство, 
митна справа.

В статье раскрывается основное содержание бюджетного контроля в сфере таможенного дела, исследованы сущность и основные 
элементы бюджетного контроля. Определено, что сущность бюджетного контроля состоит в проверке соблюдения действующего зако-
нодательства в бюджетной сфере и предотвращению правонарушений установленного порядка поступления и использования средств 
государственного и местных бюджетов.

Ключевые слова: бюджетный контроль, система бюджетного контроля, финансовый контроль, таможенные органы, таможенное 
законодательство, таможенное дело.

In the article the main content of budgetary control in the field of customs, studied the essence and main elements of budgetary control. 
Indicated that the nature of budgetary control is to verify compliance with current legislation in the public sector and prevention of offenses 
established order receipt and spending of state and local budgets.

Key words: budgetary control, the system of budgetary control, financial control, customs authorities, customs legislation, customs.

Постановка проблеми. Реалізація  державою  контр-
ольної  функції  у  сфері  митної  справи  значною  мірою 
визначає  рівень  транспарентності  бюджетної  політики, 
довіри  суспільства  та  бізнесу  до  органів  державної  вла-
ди, узгодженості окремих складових бюджетної системи. 
Бюджетний контроль у сфері митної справи є відповідною 
структурою та сукупністю вимог, у межах яких здійсню-
ються  контрольні  дії.  Оскільки мета  контролю  є  загаль-
ною  для  органів  бюджетного  контролю,  то,  відповідно, 
можна говорити й про єдині етапи, стадії, які будуть по-
кладені в основу її реалізації. У такій ситуації йдеться про 
вироблення єдиних положень процесу бюджетного контр-
олю для всіх органів, які його здійснюють, не виключаючи 
властиві кожному органу власні особливості контрольної 
діяльності, зокрема й у сфері митної справи, що закріпле-
ні в нормативно-правових актах.

Вивчення контрольної діяльності у сфері митної спра-
ви є конче необхідним, зважаючи на новітні трансформа-
ційні процеси в бюджетній системі України. 

Стан дослідження. Теоретичні та практичні аспекти ор-
ганізації  бюджетного  контролю  досліджуються  в  наукових 
працях таких учених, як М.Ф. Базаясь, П.Ю. Буряк, О.Д. Ва-
силик, О.П. Гетманець, Н.Г. Виговська, Е.А. Вознесенський, 
І.К. Дрозд, Б.А. Карпінський, В.Д. Чернадчук, І.В. Грицюк, 
Ю.І.  Осадчий,  К.В.  Павлюк,  В.Ф.  Піхоцький,  В.В.  Сопко,  
І.Б. Стефанюк, Б.Ф. Усач, В.О. Шевчук, О.М. Шохін та інші. 

Однак багато аспектів бюджетного контролю у сфері 
митної справи залишаються недостатньо вивченими.

Мета статті дослідити  особливості  здійснення  бю-
джетного контролю у сфері митної справи за такими на-
прямами: суть, об’єкт, предмет, суб’єкт, принципи.

Виклад основного матеріалу. Одним із видів фінан-
сового контролю, який здійснюється в процесі бюджетної 
діяльності держави, є бюджетний контроль. А.А. Васильєв 
зазначає: «Бюджетна сфера є ядром фінансової діяльнос-
ті держави і відображає всі  її взаємовідносини з громад-
ськими інститутами та громадянами» [1, с. 33]. На думку  
О.Ю. Бубнової, бюджет усе більшою мірою виступає «ін-
струментом проведення структурних реформ, підтримкою 
позитивних процесів у різних сферах економічної діяль-
ності» [2, с. 16].

Державний бюджетний контроль – це самостійний вид 
державного  фінансового  контролю,  який  здійснюється 
в  бюджетній  сфері  та  спрямований  на  встановлення  за-
конності,  достовірності  й  економічної  ефективності  ді-
яльності  учасників  бюджетного  процесу  зі  складання  та 
затвердження  проектів  бюджетів  (бюджетів  державних 
позабюджетних фондів), зарахування й використання бю-
джетних  коштів,  управління  державною  власністю  [1]. 
Особливе значення бюджетного контролю зумовлене тією 
роллю, яка відведена йому в процесі здійснення фінансо-
вої діяльності держави.
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Бюджетний контроль тісно пов’язаний  із фінансовим 
контролем і фактично є різновидом останнього, проте по-
вністю ототожнювати та використовувати термін «фінан-
совий контроль» замість «бюджетний контроль». 

Сутність бюджетного контролю в розрізі таких еконо-
мічних категорій, як «фінанси», «бюджет» та «контроль» 
відображена на рисунку 1.

Бюджетний  контроль  повинен  використовуватись  там  і 
тоді, де функціонують бюджетні відносини. Головною метою 
бюджетного контролю є забезпечення законності бюджетної 
діяльності, тобто контроль за дотриманням бюджетного за-
конодавства всіма учасниками бюджетних відносин.

На сучасному етапі термін «бюджетний контроль» не 
застосовується в бюджетному законодавстві, як правило, у 
Бюджетному кодексі України використовуються такі тер-
міни: «фінансовий контроль», «контроль за дотриманням 
бюджетного законодавства», «внутрішній контроль», «зо-
внішній контроль» тощо, під якими, власне, і розуміється 
бюджетний контроль.

В інших нормативно-правових актах бюджетного зако-
нодавства в більшості випадків застосовують термін «фі-
нансовий контроль», трактуючи його у вузькому значенні 
як контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

У юридичній літературі бюджетний контроль тракту-
ється так [1–4]:

1) як вид фінансового контролю, який здійснюється в 
процесі  складання,  розгляду,  затвердження  та  виконання 
бюджету;

2) врегульована нормами бюджетного права система ре-
візійно-правових заходів, спрямованих на перевірку закон-
ності та доцільності здійснюваної бюджетної діяльності;

3) діяльність уповноважених органів державної влади, 
яка  спрямована  на  забезпечення  законності,  фінансової 
дисципліни та раціональності в ході формування, розпо-
ділу та використання коштів державного й місцевих бю-
джетів із метою ефективного соціально-економічного роз-
витку держави.

Сутність  бюджетного  контролю  полягає  в  перевірці 
дотримання чинного  законодавства  в  бюджетній  сфері й 
запобіганню правопорушень встановленого порядку над-
ходження  та  витрачання  коштів  державного  й  місцевих 
бюджетів.

В  економічній літературі поняття бюджетного контр-
олю трактується по-різному. Наприклад, О.Д. Василик ви-
значає бюджетний контроль як один із видів фінансового 
контролю, що здійснюється в процесі складання, розгляду, 
затвердження та виконання бюджетів.

Як зазначає Л.Д. Сафонова, бюджетний контроль – це 
складова фінансового контролю, де об’єктивною основою 

є контрольна функція фінансів, тобто це сукупність захо-
дів, які проводять державні органи та які пов’язані з пере-
віркою законності, доцільності та ефективності утворен-
ня,  розподілу й використання  грошових фондів держави 
та місцевих органів самоврядування [3, c. 203].

Бюджетний контроль у сфері митної справи є одним із 
видів фінансового контролю у сфері митної справи, який 
здійснюється в бюджетній сфері та спрямований на вста-
новлення  законності,  достовірності  й  економічної  ефек-
тивності  діяльності  митних  органів  у  процесі  цільового 
та ефективного використання бюджетних коштів, а також 
управлінням державною власністю.

Цей вид контролю також можна охарактеризувати як 
внутрішній контроль,  у  зв’язку  з  тим, що його предме-
том  є  бюджетні  кошти, що  надаються  митним  органам 
як розпорядникам й одержувачам бюджетних коштів. Тут 
мають місце бюджетні відносини, під якими розуміються 
«фінансові правовідносини з приводу розподілу та вико-
ристання митними органами державних грошових фон-
дів,  а  також фінансових ресурсів, що надходять  із дже-
рел, не заборонених чинним законодавством» [5, с. 44]. 
Об’єктом  бюджетного  контролю  виступають  бюджетні 
правовідносини,  що  складаються  в  процесі  здійснення 
контролю за цільовим й ефективним використанням бю-
джетних коштів. Причому в цих правовідносинах митні 
органи  виступають  як  підконтрольні  суб’єкти.  Основні 
елементи системи бюджетного контролю відображені на 
рисунку 2.

Таким  чином,  систему  бюджетного  контролю  можна 
уявити у вигляді сукупності таких елементів:

1) суб’єкти бюджетного контролю – це суб’єкти контр-
олю, до яких належать як контролюючі суб’єкти (уповно-
важені  бюджетним  законодавством на  здійснення  контр-
олю  за  дотриманням  приписів  цього  ж  законодавства 
органи,  перелік  яких  наведено  в  Бюджетному  кодексі 
України),  так  і  підконтрольні  суб’єкти  (юридичні  особи, 
які зобов’язані здійснювати певні дії, наприклад, щодо ви-
трачання коштів державного чи місцевих бюджетів);

2)  об’єкт  контролю  –  реальна  діяльність  учасників 
бюджетного процесу щодо здійснення дій, передбачених 
бюджетним законодавством,  тобто це  є власне бюджетні 
правовідносини;

Бюджетний контроль

Стадія 
бюджетного 

процесу

Форма 
зворотного 

зв’язку 

Перевірка дотримання 
чинного бюджетного 

законодавства

Контроль

Економічний 
зміст

Матеріальний 
зміст

Форма прояву

Бюджет Фінанси 

Предмет платежу 
чи задоволення

Підступність, 
лихварство, 
експлуатація

Державні доходи та
видатки, державне 

господарство

Доходи й видатки 
держави та інших 
публічних союзів

Бюджетний контроль

Об’єкт Предмет Суб’єкт Принципи 

Бюджетний 
процес

Встановлені 
законодавством 

показники 
бюджету

ВРУ, Рахункова 
палата, 

Міністерство 
фінансів 
України, 
Державне 

казначейство 
України, ДКРС 

України, 
місцеві 

державні 
адміністрації та 

виконавчі 
органи

Законність, 
об’єктивність, 

розподіл 
контрольних 
повноважень, 

повнота, 
достовірність, 

збалансованість, 
превентивність, 
самодостатність, 

ефективність, 
відповідальність

Мета зміцнення бюджетної дисципліни, забезпечення цільового 
використання коштів державного та місцевого бюджетів відповідно до 

встановлених законодавством норм

Завдання:
– проведення перевірки, складання, розгляду, затвердження та виконання 
державного й місцевих бюджетів із позиції дотримання чинного 
бюджетного законодавства;
– виявлення відхилень фактичних бюджетних показників, правопорушень 
і недоліків виконання бюджетів усіх рівнів;
– застосування санкцій у зв’язку з виявленнями правопорушеннями 
організації бюджетного процесу;
– розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення бюджетної 
діяльності.

Рис. 1. Узагальнення підходів  
до трактування бюджетного контролю

Рис. 2 Елементи системи бюджетного контролю
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3) предмет контролю – встановлені бюджетним зако-
нодавством показники бюджету;

4) методи контролю – це сукупність прийомів і спосо-
бів дослідження відповідності бюджетному законодавству 
складання, розгляду, затвердження та виконання держав-
ного й місцевих бюджетів та визначення рівня цільового 
використання бюджетних коштів;

5) процес контролю – це процес реалізації  послідов-
них дій щодо попередження та виявлення правопорушень 
бюджетного  законодавства учасниками бюджетного про-
цесу в результаті виконання ними своїх завдань;

6) узагальнення та реалізація результатів контролю – 
це  процес  формування  підсумкових  висновків  про  фак-
тичне виконання державного й місцевих бюджетів і прак-
тичних рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків, 
які оформлюються письмово відповідними актами [3].

Зміст бюджетного контролю у сфері митної справи як 
складової частини фінансового контролю можна визначити 
у вигляді таких напрямів діяльності контролюючих органів:

1.  Перевірка  виконання  митними  органами  їх 
зобов’язань із формування бюджету.

2.  Перевірка  виконання  митними  органами  як  голо-
вними  розпорядниками  та  розпорядниками  бюджетних 
коштів повноважень із їх розподілу.

3. Перевірка виконання митними органами як одержу-
вачами бюджетних коштів обов’язків з ефективного та ці-
льового використання бюджетних коштів.

4. Перевірка законності руху грошових коштів на ра-
хунках митних органів і їх перерахування в дохід держав-
ного бюджету.

5. Перевірка законності здійснення митними органами 
повноважень  адміністратора  прибутків  державного  бю-
джету від сплати митних й інших платежів від зовнішньо-
економічної діяльності у сфері митної справи.

Митні  органи  складають  єдину  державну  централі-
зовану систему,  тобто у  сфері  своєї діяльності  є  єдиною 
ієрархічно  побудованою  системою.  Як  підконтрольні 
суб’єкти  митні  органи  підпадають  під  сферу  поширен-
ня  контрольних  повноважень  різних  органів:  Рахункової 
палати  України,  Прокуратури  України  та  інших.  Проте 
разом із наявністю контролюючих органів необхідно від-
мітити, що між ними відсутній чіткий розподіл повнова-
жень. Здійснювати ж державний фінансовий контроль за 
всім  спектром  його  питань  якомусь  одному,  «єдиному» 
органу  через  їх  численність  дуже  проблематично.  Тим 
часом,  найбільш  раціональною  є  пропозиція щодо  ство-
рення єдиного органу системи державного внутрішнього 
фінансового  контролю  в  бюджетному  процесі,  який  би 
забезпечував  комплексне  вирішення  проблем  без  обме-
ження повноважень  окремих  уже  існуючих  контрольних 

органів. Позицію щодо створення єдиного органу держав-
ного  контролю підтримує  також В.В.  Бурцев. Він  зазна-
чає,  що  створення  єдиної  організаційної  структури  при 
будь-якому  контрольному  органі  суперечило  би  принци-
пу розподілу  влади,  закладеному в Конституції України. 
Така  структура можлива  лише  як  особливий,  абсолютно 
незалежний  (автономний)  колегіальний  орган,  до  якого 
входять  представники  органів  державного  внутрішнього 
фінансового контролю [6]. Крім того, згаданий учений на-
голошує, що створення такого органу дасть змогу надати 
розрізненим діям державних фінансових контролерів різ-
них  органів  єдності  у  вивченні  проблеми,  узгодженості, 
цілеспрямованості та дієвості в роботі [6].

Згідно  з  пропозицією  С.В.  Бардаша  [7]  таким  орга-
ном має стати Національне бюро економічного контролю 
України. Діяльність такого бюро слід регламентувати Кон-
ституцією України, що можна здійснити в межах майбут-
нього конституційного реформування. Цей орган має бути 
незалежним від Кабінету Міністрів України й Верховної 
Ради України. Про  результати  його  доцільно  доповідати 
під час річного звіту в Кабінеті Міністрів України та Вер-
ховній Раді України [8].

Отже,  бюджетний  контроль  митних  органів  можуть 
здійснювати  декілька  органів  фінансового  контролю,  у 
зв’язку із цим назріла необхідність впорядкування повнова-
жень контролюючих органів, визначення чіткого підходу до 
їх структури та взаємодії, а також термінів і періодичності 
проведення перевірок у цілях недопущення дублювання та 
паралелізму під час здійснення ними своїх функцій.

Висновки. Бюджетний контроль у сфері митної спра-
ви є одним із видів фінансового контролю в галузі митної 
справи, який здійснюється в бюджетній сфері та спрямо-
ваний на встановлення законності, достовірності й еконо-
мічної ефективності діяльності митних органів у процесі 
цільового  й  ефективного  використання  бюджетних  ко-
штів, а також управлінням державною власністю.

Цей вид контролю також можна охарактеризувати як 
внутрішній контроль, у зв’язку з тим, що його предметом 
є бюджетні кошти, що надаються митним органам як роз-
порядникам  та  одержувачам бюджетних  коштів. Тут ма-
ють  місце  бюджетні  відносини,  під  якими  розуміються 
фінансові  правовідносини  з  приводу  розподілу  та  вико-
ристання митними органами державних грошових фондів, 
а також фінансових ресурсів, що надходять із джерел, не 
заборонених  чинним  законодавством. Об’єктом  бюджет-
ного контролю виступають бюджетні правовідносини, що 
складаються в процесі здійснення контролю за цільовим 
та  ефективним  використанням  бюджетних  коштів.  При-
чому в цих правовідносинах митні органи виступають як 
підконтрольні суб’єкти.
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Стаття присвячена розкриттю підходів щодо розуміння фінансових послуг і їх правової охорони, а також дослідженню особливостей 
її забезпечення на ринку цінних паперів України. Пропонується авторське визначення поняття правової охорони фінансових послуг. До-
сліджується діяльність державного регулятора на ринку цінних паперів з метою вироблення загальних рекомендації щодо вдосконален-
ня напрямів правової охорони фінансових послуг. 

Ключові слова: державне регулювання, правова охорона, ринок цінних паперів, фінансова послуга.

Статья посвящена раскрытию подходов к пониманию финансовых услуг и их правовой охраны, а также исследованию особенностей 
ее обеспечения на рынке ценных бумаг Украины. Предлагается авторское определение понятия правовой охраны финансовых услуг. 
Исследуется деятельность государственного регулятора на рынке ценных бумаг с целью выработки общих рекомендации по совершен-
ствованию направлений правовой охраны финансовых услуг.

Ключевые слова: государственное регулирование, правовая охрана, рынок ценных бумаг, финансовая услуга.

The authors elucidate approaches to understanding of financial services and their legal protection, and research features of its enforcement in 
the securities market of Ukraine. The author’s definition of law protection of financial services is proposed. The activity of the state regulator in the 
securities market is analyzed with the purpose of making general recommendations for improving the directions of financial services legal protection.

Key words: state regulation, legal protection, securities market, financial services.

Постановка проблеми. Серед  завдань,  які  нині  сто-
ять на порядку денному перед Україною,  є  розбудова на-
ціонального фондового ринку, темпи зростання мають ви-
переджати  динаміку  збільшення  валового  внутрішнього 
продукту. Ринок цінних паперів є невід’ємною складовою 
фінансової  системи держави. Разом  із банківським секто-
ром, іншими ринками фінансових послуг, а також системою 
публічних фінансів ринок цінних паперів має функціону-
вати як регульований елемент взаємопов’язаної, органічної 
системи. Недаремно саме ці напрями відображено в проекті 
Програми розвитку фондового ринку на 2015–2017 рр. «Єв-
ропейський вибір: нові можливості для прогресу та  зрос-
тання» [1]. Подальше реформування й модернізація ринку 
цінних паперів має відбуватися на всіх рівнях, зокрема ін-
ституційному, технологічному, а також правовому.

Разом  із  тим  на  шляху  вдосконалення  правового  ре-
гулювання  функціонування  ринку  цінних  паперів,  як  і 
фінансової  системи  загалом,  стоїть питання покращення 
рівня правової охорони фінансових послуг, доведення її до 
рівня європейських стандартів. У цьому напрямі  істотна 
роль відводиться діяльності державних регуляторів відпо-
відних ринків фінансових послуг. Їхня діяльність має різ-
ноплановий характер і поєднує в собі виконання багатьох 
завдань, спрямованих як на відповідний рівень проведен-
ня державної політики, державного регулювання, надання 
адміністративних послуг, так і проведення якісного контр-
олю, нагляду за діяльністю учасників ринків фінансових 
послуг тощо. 

Зокрема,  відповідно  до  статистичних  даних  у  цен-
тральному апараті Національної комісії  з цінних паперів 
та фондового ринку (далі – НКЦПФР, Комісія), станом на 
15.05.2015  р.  було  розглянуто  168  справ про правопору-
шення на ринку цінних паперів, у тому числі щодо юри-
дичних осіб – 166, щодо фізичних осіб – 2 [2]. Унаслідок 
розгляду  цих  справ  за  виявлені  108  правопорушень  на 
ринку цінних паперів було накладено фінансових санкцій 
на  суму 976 230  грн,  у  тому числі на юридичних осіб – 
на суму 975 040 грн (за 106 правопорушень), на фізичних 
осіб – на суму 1 190 грн (за 2 виявлених правопорушення). 
Крім того, було винесено 40 попереджень. Також було ану-

льовано 13 ліцензій на здійснення діяльності на ринку цін-
них паперів. Зазначені показники свідчать про постійну та 
планомірну  роботу  державного  регулятора,  спрямовану 
на виконання поставлених перед ним завдань, пов’язаних 
у тому числі  із  забезпеченням належного рівня правової 
охорони фінансових послуг. 

Стан дослідження. Незважаючи на те що в юридич-
ній літературі не раз порушувалося питання дослідження 
правової  природи  фінансів,  у  тому  числі  безпосередньо 
категорії  «фінансові  послуги»,  вони  досі  не  розглядали-
ся в поєднанні проблеми як об’єкта правової охорони. Не 
розкрито належною мірою й повноваження державних ре-
гуляторів ринків фінансових послуг у процесі забезпечен-
ня правової охорони фінансових послуг. На підтверджен-
ня цього доцільно навести роботи вітчизняних науковців, 
зокрема Л.К. Воронової, Н.Л. Губерської, Е.С. Дмитрен-
ко, А.Й.  Іванського, А.Т. Ковальчука, М.П. Кучерявенка,  
О.А.  Музики-Стефанчук,  А.А.  Нечай,  О.П.  Орлюк,  
П.С.  Пацурківського,  Н.Ю.  Пришви,  Л.А.  Савченко,  
О.О. Семчик  і  багатьох  інших. Водночас у жодній  із  за-
явлених  робіт  не  було  проведено  комплексного  аналізу 
фінансових послуг як об’єкта фінансово-правового регу-
лювання та правової охорони й захисту. 

Із цього приводу інтерес викликає дисертаційне дослі-
дження О.Д. Головенка, захищене у 2011 р. та присвячене 
проблемам  правової  охорони  публічних  фінансів.  Крім 
того, договори із надання фінансових послуг розглядалися 
як об’єкт цивільно-правового регулювання (Н.В. Дроздо-
ва); досліджувалися й окремі питання у визначенні адміні-
стративно-правового статусу суб’єктів ринку фінансових 
послуг  (О.В.  Дідич,  А.А.  Довгополик,  Г.М.  Остапович,  
І.Я.  Хитра).  Однак  у  цих  дослідженнях  не  приділялася 
увага визначенню ролі окремих державних регуляторів у 
процесі  надання правової  охорони учасникам ринків фі-
нансових послуг. Зазначене зумовлює актуальність обра-
ної для дослідження теми.

Метою статті  є  розкриття  загальних  засад  правової 
охорони фінансових послуг, що забезпечується НКЦПФР.

Виклад основного матеріалу. Намагаючись розкрити 
загальні засади охорони фінансових послуг, що надають-
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ся на  ринку цінних паперів,  доцільним  є  загальний  ана-
ліз щодо розуміння фінансових послуг безпосередньо як 
об’єкта  правової  охорони.  Певною  мірою  заслуговує  на 
увагу  позиція  А.Т.  Ковальчука,  який ще  у  2008  р.  звер-
тав увагу на те, що за всі роки становлення вітчизняного 
фондового  ринку  не  було  створено  системи  розвинутих 
фінансово-правових  відносин  і  необхідних  інституцій-
них  структур  [3,  с.  406].  Звичайно,  на  сьогодні  ця  ситу-
ація перебуває у стадії розв’язання визначених проблем, 
але вона далека від ідеалу. О.Д. Головенко, досліджуючи 
публічні фінанси як об’єкт правової охорони, виокремлює 
взаємозв’язок між задоволенням публічних інтересів у різ-
них сферах публічної фінансової діяльності й настанням 
заходів юридичної  відповідальності  за  порушення  таких 
публічних інтересів. Зокрема, автор зазначає, що «задово-
лення публічних інтересів у сфері банківської діяльності 
здійснюється за рахунок учасників банківських відносин, 
у першу чергу – комерційних банків та їх клієнтів. У свою 
чергу  задоволення публічних  інтересів на ринках фінан-
сових послуг здійснюється за рахунок фінансових установ 
та споживачів їх послуг» [4, с. 29]. Відповідно, порушення 
публічного інтересу в цих сферах є підставою застосуван-
ня до такого порушника заходів примусу. 

Закон  України  «Про  фінансові  послуги  та  державне 
регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р.  
№ 2664-III (зі змінами) [5] визначає загальні правові заса-
ди у сфері надання фінансових послуг, здійснення регуля-
тивних і наглядових функцій за діяльністю із надання фі-
нансових послуг. Метою його прийняття стало створення 
правових основ для  захисту  інтересів  споживачів фінан-
сових  послуг,  правове  забезпечення  діяльності  й  розви-
тку  конкурентоспроможного  ринку фінансових  послуг  в 
Україні, правове забезпечення єдиної державної політики 
у фінансовому секторі. 

Під фінансовою послугою чинне законодавство розу-
міє операції із фінансовими активами, що здійснюються 
в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок 
цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, – і 
за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, 
з  метою  отримання  прибутку  або  збереження  реальної 
вартості  фінансових  активів  (п.  5  ст.  1  Закону  України 
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг»). У свою чергу,  як учасники ринку 
фінансових послуг, відповідно до п. 7 ст. 1  зазначеного 
Закону, є особи, які, згідно із законом, мають право нада-
вати фінансові послуги на території України; особи, які 
провадять діяльність із надання посередницьких послуг 
на  ринках  фінансових  послуг;  об’єднання  фінансових 
установ,  включені  до  реєстру  саморегулівних  органі-
зацій, що  ведеться  органами,  які  здійснюють  державне 
регулювання  ринків  фінансових  послуг;  споживачі  фі-
нансових послуг. Законами з питань регулювання окре-
мих ринків фінансових послуг можуть визначатися інші 
учасники таких ринків. 

На  нашу  думку,  правову  охорону  фінансових  послуг 
загалом доцільно розглядати як сукупність правових норм 
і правовідносин, що виникають на основі їх застосування, 
спрямованих на таке: уживання заходів щодо забезпечен-
ня  дотримання  фінансової  дисципліни  всіма  учасника-
ми ринків фінансових послуг;  забезпечення діяльності й 
розвитку  конкурентоспроможного  національного  ринку 
фінансових послуг; створення та реалізацію правових ме-
ханізмів захисту інтересів споживачів фінансових послуг; 
проведення єдиної державної політики у фінансовому сек-
торі України передусім шляхом взаємодії державних регу-
ляторів ринків фінансових послуг. 

Зрозуміло,  що  ринки  фінансових  послуг  підпадають 
під регулювання норм різних галузей права. У цьому разі 
серед них можуть бути норми фінансового, адміністратив-
ного,  цивільного,  господарського,  кримінального  права 
тощо.  Водночас,  якщо  говорити  про  фінансово-правові 

аспекти  правової  охорони  на  ринках фінансових  послуг, 
у  цьому  разі  доцільно  спиратися  на  певні  розрізняльні 
критерії,  які  дають  змогу  відокремлювати  такі  аспекти. 
Як  критерії,  що  застосовуються  до  визначення  питання 
про те, норми якого права регулюють конкретні відносини 
на ринку фінансових послуг, О.П. Орлюк пропонує такі:  
1) вступ у відповідне правовідношення в результаті влад-
ного волевиявлення держави або  іншого носія публічної 
влади або вступ за власним волевиявленням; 2) юридична 
нерівність  чи  рівність  сторін;  3)  виключення  (обмежен-
ня)  диспозитивності  учасників  правовідносин  у  процесі 
вибору й реалізації  їхніх прав  і обов’язків або наявність 
диспозитивності; 4) відсутність або наявність оперативної 
самостійності в суб’єктів правовідношення; 5) мета всту-
пу в правовідношення – здійснення фінансового контролю 
(нагляду) за дотриманням дисципліни на ринку фінансо-
вих  послуг  або  здійснення  майнової  угоди,  фінансової 
операції з метою отримання прибутку [6, с. 90]. 

Якщо  зазначені  критерії  брати  до  розкриття  предме-
та цього наукового дослідження, то можна зазначити, що 
всі  наявні  критерії  надають можливість  зараховувати ді-
яльність у напрямі правової охорони фінансових послуг з 
боку державного регулятора до предмета фінансово-пра-
вового регулювання. 

Так,  відповідно  до  абз.  3  ч.  1  ст.  21  Закону  України 
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг», здійснення державного регулювання 
щодо ринків цінних паперів і похідних цінних паперів (де-
ривативів)  покладено на НКЦПФР. Аналогічні  висновки 
щодо визначення державного регулятора можна  зробити 
й на підставі Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» [7], згідно з яким зазна-
чені функції покладено на НКЦПФР.

Державне регулювання діяльності з надання фінансо-
вих  послуг  у  загальному  напрямі  здійснюється шляхом: 
1)  ведення державних реєстрів фінансових установ  і  ре-
єстрів осіб, які не є фінансовими установами, але мають 
право надавати окремі фінансові послуги, та ліцензування 
діяльності  з надання фінансових послуг; 2) нормативно-
правового  регулювання  діяльності  фінансових  установ; 
3) нагляду за діяльністю учасників ринків фінансових по-
слуг  (крім  споживачів  фінансових  послуг);  4)  уживання 
уповноваженими  державними  органами  заходів  впливу;  
5) проведення інших заходів щодо державного регулюван-
ня ринків фінансових послуг.

НКЦПФР  утворена  Указом  Президента  України  від 
23.11.2011 р. № 1063/2011 (зі змінами, унесеними згідно 
з  Указом  Президента  від  03.04.2015  р. №  199/2015)  [8]. 
Метою  її  створення  фактично  стала  необхідність  комп-
лексного правового регулювання відносин, що виникають 
на ринку цінних паперів,  забезпечення захисту  інтересів 
громадян України та держави, запобігання зловживанням 
і  порушенням  у  цій  сфері. НКЦПФР  є  державним  коле-
гіальним органом, підпорядкованим Президенту України, 
підзвітним  Верховній  Раді  України.  До  системи  органу 
входять Національна  комісія  з  цінних паперів  та фондо-
вого ринку, її центральний апарат і територіальні органи.

Забезпечення  правової  охорони  здійснюється 
НКЦПФР шляхом виконання основних завдань, покладе-
них на неї, серед яких доцільно зазначити такі: 

–  формування  й  забезпечення  реалізації  єдиної  дер-
жавної політики щодо розвитку та функціонування ринку 
цінних паперів і похідних (деривативів) в Україні, сприян-
ня адаптації національного ринку цінних паперів до між-
народних стандартів; 

– координація діяльності державних органів із питань 
функціонування в Україні ринку цінних паперів і похідних 
(деривативів); 

– здійснення державного регулювання та контролю за 
емісією й обігом цінних паперів і похідних (деривативів) 
на території України; 
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–  захист  прав  інвесторів  шляхом  здійснення  заходів 
щодо  запобігання  і припинення порушень  законодавства 
на ринку цінних паперів та законодавства про акціонерні 
товариства,  застосування  санкцій  за  порушення  законо-
давства в межах своїх повноважень; 

–  здійснення  державного  регулювання  й  контролю  у 
сфері спільного інвестування; 

– здійснення в межах компетенції державного регулю-
вання  й  контролю  у  сфері  накопичувального  пенсійного 
забезпечення; 

– здійснення в межах компетенції державного регулю-
вання й нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму; 

–  здійснення  в  межах  повноважень,  визначених  за-
конодавством, нагляду на консолідованій  і субконсолідо-
ваній основі  за небанківськими фінансовими групами та 
їхніми підгрупами. 

НКЦПФР здійснює й інші завдання у своїй діяльнос-
ті, але саме наведені вище завдання відповідають за своїм 
спрямуванням напряму правової охорони фінансових по-
слуг на ринку цінних паперів і фондовому ринку. 

Одним із головних елементів державного регулювання 
ринку цінних паперів є контроль за діяльністю емітентів, 
професійних  учасників  ринку  цінних  паперів,  саморегу-
лівних організації. Проведення перевірок є одним із захо-
дів реалізації виконання завдань НКЦПФР відповідно до 
Закону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів  в Україні». При  цьому  контроль НКЦПФР  здій-
снюється з метою виявлення та запобігання порушенням 
законодавства про цінні папери, сприяє справедливості й 
упорядкованості ринку цінних паперів, є основою право-
застосування. Такий контроль здійснюється шляхом про-
ведення планових і позапланових перевірок. 

Позитивною  тенденцією  в  роботі  НКЦПФР  під  час 
контрольно-ревізійної діяльності вважаться виявлення про-
галин у законодавстві про цінні папери, колізій норм пра-
ва,  практичних  ситуацій  щодо  негативних  дій  учасників 
ринку цінних паперів, які підлягають і потребують їх усу-
нення шляхом прийняття відповідних норм, законодавчого 
врегулювання та/або внесення змін і доповнень, відповід-
но. При цьому така діяльність НКЦПФР, що реалізується 
шляхом проведення перевірок учасників фондового ринку 
й  застосування  санкцій,  передбачених  законодавством  у 
разі виявлення порушень, залишається одним із пріоритет-
них напрямів контролю за ринком цінних паперів загалом.  
І, звичайно, така діяльність є однією зі складових правової 
охорони фінансових послуг на ринку цінних паперів. 

Водночас  негативним фактором  діяльності НКЦПФР 
є те, що інформація, розміщена на сайті стосовно прове-
дення контрольних заходів, не відповідає чинному стану. 
Прикладом  може  бути  Рішення  ДКЦПФР  «Про  затвер-
дження Порядку  контролю  за  дотриманням професійни-
ми учасниками фондового ринку вимог законодавства про 
цінні папери» № 285, яке стало не чинним станом на 2012 
р.,  відповідно  до  чергового  рішення  Комісії,  яке  також 
пізніше було скасовано. Нині ці питання регулюються По-
рядком проведення перевірок дотримання  вимог  законо-
давства про цінні папери щодо професійної діяльності на 
фондовому ринку та діяльності саморегулівних організа-
цій професійних учасників фондового  ринку,  затвердже-
ним Рішенням НКЦПФР від 12.02.2013 р. № 161 [9]. 

Зокрема,  згідно  із  зазначеним  Рішенням,  суб’єктами 
перевірки  можуть  бути  професійні  учасники  фондово-
го ринку (ліцензіати); юридичні особи, строк дії ліцензії 
яких закінчився або ліцензії яких на провадження певних 
видів професійної діяльності на фондовому ринку анульо-
вано; а також саморегулівні організації професійних учас-
ників фондового ринку.

Комісія може проводити різні види перевірок, зокрема 
за місцем проведення – безвиїзні та виїзні, за організацією 

– планові й позапланові, за змістом – комплексні й тема-
тичні. Зазначені положення щодо видів перевірок, які мо-
жуть проводитися НКЦПФР та її органами, свідчать про 
те, що Комісія застосовує у своїй контрольно-наглядовій 
діяльності загальні засади фінансового контролю, розро-
блені  теорією фінансового  права.  Зокрема, Л.А. Савчен-
ко пропонує під перевіркою розуміти метод фінансового 
контролю, тобто систему контрольних дій щодо вивчення 
окремих ділянок фінансово-господарської чи адміністра-
тивно-розпорядчої  діяльності  відповідного  підконтроль-
ного суб’єкта [10, с. 171]. Якщо екстраполювати це визна-
чення на сферу фінансових послуг і ринок цінних паперів, 
то НКЦПФР має можливість використовувати метод пере-
вірки як базовий у своїй діяльності із проведення фінансо-
вого контролю. 

Щодо  деталізації  видів  перевірки,  яку  можуть  здій-
снювати  органи  державного  регулятора  на  ринку  цін-
них паперів, то варто зазначити такі загальні положення. 
Комплексна  перевірка  являє  собою  перевірку  діяльності 
суб’єкта  перевірки  за  видом  професійної  діяльності  на 
фондовому ринку; тематична – це перевірка з окремих пи-
тань діяльності  суб’єкта перевірки на фондовому ринку. 
Разом  із  тим  законодавство не  деталізує  документальної 
перевірки як одного з видів перевірок НКЦПФР. 

Під  безвиїзною  перевіркою  розуміється  позапланова 
перевірка діяльності суб’єкта перевірки, яка проводиться 
в приміщенні органу контролю на підставі отриманих від 
суб’єкта  перевірки  документів  і  пояснень  без  виходу  за 
його місцезнаходженням, у тому числі в разі тимчасової 
зміни місцезнаходження. Потрібно відзначити, що засто-
сування критерію позаплановості до характеристики без-
виїзної перевірки є сумнівним, адже для проведення поза-
планової  перевірки мають  бути наявними певні  критерії 
(згадувані  нижче),  визначені  законодавством.  Натомість 
безвиїзна  перевірка  пов’язана  із  можливістю  контроль-
ного  органу  оцінювати  подані  звітні  документи.  Більш 
правильним було  б  поєднати цей  вид перевірки  із  каме-
ральною, яка провадиться іншими органами фінансового 
контролю. 

Виїзна перевірка являє собою планову або позапланову 
перевірку діяльності суб’єкта перевірки, яка проводиться 
органом контролю з виїздом за місцезнаходженням, у тому 
числі в разі тимчасової зміни місцезнаходження суб’єкта 
перевірки, та в приміщенні органу контролю. 

Під плановою перевіркою розуміється запланована ор-
ганом контролю перевірка діяльності суб’єкта перевірки, 
яка проводиться органом контролю на підставі плану-гра-
фіка  проведення  планових  перевірок.  Зазначений  графік 
має бути у вільному доступі на офіційному сайті Комісії. 
Хоча  варто  зауважити, що  аналіз  поточного  стану  опри-
люднення цієї інформації свідчить про те, що такий графік 
наданий НКЦПФР України станом на 2014 р., на 2015 р. 
інформація у вільному доступі відсутня. Планові перевір-
ки  можуть  бути  виїзними,  комплексними,  тематичними, 
можуть проводитися  органом контролю  з  періодичністю 
не частіше ніж один раз на рік. Що стосується позаплано-
вої перевірки, то остання являє собою перевірку діяльнос-
ті суб’єкта перевірки, яка не передбачена в плані-графіку 
проведення  планових  перевірок.  Позапланові  перевірки 
можуть бути виїзними, безвиїзними, комплексними, тема-
тичними. 

Особливості й порядок проведення перевірок на ринку 
цінних  паперів,  що  забезпечується  уповноваженим  дер-
жавним регулятором, деталізуються в підзаконних  актах 
НКЦПФР  України.  Відповідно  застосовуються  й  поло-
ження в частині проведення нагляду за діяльністю визна-
чених законодавством суб’єктів на ринку цінних паперів з 
боку НКЦПФР. 

Висновки. Шляхи вдосконалення правового забезпечен-
ня та правової охорони фінансових послуг на ринку цінних 
паперів повинні мати на меті підвищення ролі ринку цінних 
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паперів  у  процесі  перерозподілу  фінансових  ресурсів,  їх 
акумуляції для вирішення пріоритетних державних завдань, 
створення й розвиток цілісної та ефективної системи ринку 
цінних паперів і фінансових інститутів; розширення практи-
ки залучення інвестицій із використанням інструментів рин-
ку цінних паперів; підвищення рівня дотримання фінансової 
дисципліни  всіма  учасниками  ринків  фінансових  послуг 
тощо. При цьому напрям правової охорони фінансових по-
слуг має розглядатися як один із базових функціональних на-

прямів у діяльності НКЦПФР України. Способи проведення 
перевірної діяльності підконтрольних суб’єктів, що викорис-
товуються НКЦПФР у своїй діяльності,  загалом відповіда-
ють розумінню видів і методів фінансового контролю, визна-
чених фінансово-правовою наукою та практикою. Водночас 
певні  напрями  правового  регулювання  таких  контрольних 
заходів, рівно як і їх безпосередня реалізація, вимагають до-
ведення  до  належного  рівня  правової  охорони  фінансових 
послуг на ринку цінних паперів. 
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АДМІНІСТРАТиВНО-ПРАВОВА хАРАКТЕРиСТиКА ВІДНОСиН  
У СФЕРІ ЗАхиСТУ ДиТиНи ВІД НАСиЛьСТВА: АНАЛІЗ НАУКОВих КОНЦЕПЦІЙ  

ТА УКРАЇНСьКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

adMINISTraTIVE aNd LEgaL CharaCTErISTICS Of rELaTIONS  
IN ThE SPhErE Of PrOTECTION Of ChILdrEN frOM VIOLENCE: aNaLySIS  

Of SCIENTIfIC CONCEPTS aNd uKraINIaN LEgISLaTION

Мазніченко Д.О.,
ад’юнкт

Харківського національного університету внутрішніх справ

У статті надано правове визначення поняття «насильство» та проаналізовано різні позиції науковців щодо характеристики видів 
насильства. Здійснено аналіз стану адміністративно-правового регулювання відносин у сфері боротьби з насильством у сім’ї та захисту 
дитини від насильства. На основі досвіду роботи представників соціальних служб і працівників органів внутрішніх справ із сім’ями й без-
посередньо дітьми окреслено причини жорстокого поводження з дітьми, а також виділено шляхи подолання цього негативного явища.

Ключові слова: нормативно-правові акти, насильство в сім’ї, жорстоке поводження, дитина, органи внутрішніх справ, поперед-
ження.

В статье дано правовое определение понятия «насилие» и проанализированы различные позиции ученых относительно характе-
ристики видов насилия. Осуществлен анализ административно-правового регулирования отношений в сфере борьбы с насилием в 
семье и защиты ребенка от насилия. На основе опыта работы представителей социальных служб и работников органов внутренних дел 
с семьями и непосредственно детьми указаны причины жестокого обращения с детьми, а также определены пути преодоления этого 
негативного явления.

Ключевые слова: нормативно-правовые акты, насилие в семье, жестокое обращение, ребенок, органы внутренних дел, предупре-
ждение.

In the article the author is given the legal interpretation of the concept of “violence” and analyzed the different views of scientists on the 
characteristics of types of violence. The analysis of administrative and legal regulation of relations in the fight against domestic violence and child 
protection from violence. Based on the experience of social services and representatives of law enforcement officers with families and children 
directly from these causes of child abuse and identify ways to overcome this negative phenomenon.

Key words: legal acts, violence, cruel treatment, child, bodies of internal affairs, warning.
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Постановка проблеми. Сімейні  взаємовідносини  – 
найперші  й  найміцніші  соціальні  взаємовідносини,  які 
значною мірою впливають на виховання дитини,  її  здат-
ність до адаптації в суспільстві та відчуття благополуччя 
[1, c. 127]. Не можна говорити про насильство над дити-
ною  та  відсутність  батьківського  піклування  без  ураху-
вання  сімейного  контексту.  Негативні  сімейні  події,  не-
сприятлива атмосфера в сім’ї  (сварки, бійки) створюють 
передумови для жорстоких форм насильства в сім’ї, що є 
знехтуванням свободи людини. Звісно, кожен член родини 
переживає  насильницькі  дії  по-своєму, що  накладає  від-
биток  на  ціннісно-орієнтаційну  сферу. Проте  більшу  за-
грозу такі дії мають щодо дитини, особистість якої лише 
формується.  Однією  з  найбільш  розповсюджених  форм 
порушення прав людини у світі є жорстоке поводження з 
дітьми  з  боку  членів  сім’ї.  Згідно  з  даними ООН понад 
60%  українських  дітей  зізналися,  що  ставали  жертвами 
насильства,  фізичного  чи  психологічного.  Офіційна  ста-
тистика Міністерства внутрішніх справ України свідчить, 
що більше 81  тисячі осіб перебувають на обліку  за  вчи-
нення насильства в сім’ї [2, c. 9]. Отже, ця проблема має 
катастрофічні масштаби. І необхідно усвідомити, що без 
подолання такого негативного явища, як домашнє насиль-
ство, неможливо створити умови для повноцінного розви-
тку дитини, реалізації її особистості.

Основою законодавства України у сфері попереджен-
ня й протидії насильству в сім’ї виступають європейські 
стандарти  подолання  домашнього  насильства,  які  сфор-
мувалися внаслідок боротьби з насильством щодо жінок 
і  дітей.  Ці  стандарти  вимагають  насамперед  від  органів 
внутрішніх справ та інших уповноважених державних ор-
ганів і громадських правозахисних організацій свідомого 
розуміння того, що сімейне насильство є грубим порушен-
ням прав людини. Тобто  історія боротьби  з насильством 
щодо дитини як міжнародна проблема – це історія злиття 
двох напрямів правозахисту: прав людини та прав дитини. 
З огляду на це можна зазначити, що проблема захисту ді-
тей від насильства є актуальною та потребує ретельного 
вивчення й розробки профілактичних заходів щодо її ви-
рішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Із соціаль-
но-правової  точки  зору  питання  визначення  поняття  на-
сильства в сім’ї та його видів, напрямів боротьби із цим 
негативним явищем неодноразово ставали предметом до-
сліджень вітчизняних і зарубіжних науковців. У цьому ас-
пекті заслуговують на увагу наукові праці Н.І. Асанової, 
О.М. Бандурки, В.Є. Боднаря, П.О. Власова, Н.І. Карпачо-
вої, К.Б. Левченко, Н.В. Лінник, Ю.В. Онищенка та інших 
учених. Проте спостерігається відсутність системних до-
сліджень  адміністративно-правової  характеристики  від-
носин у сфері захисту дитини від різних проявів насиль-
ства,  а  також  діяльності  органів  внутрішніх  справ щодо 
боротьби з «дитячим» насильством. З огляду на нові реалії 
сьогодення та в умовах прийняття Україною європейських 
норм і стандартів подолання проявів домашнього насиль-
ства ця тематика є актуальною та потребує якісно нового 
рівня дослідження.

Метою статті є  загальноправове  визначення  понять 
«жорстоке  поводження»  й  «насильство»,  характеристика 
його видів, аналіз адміністративно-правового регулюван-
ня  діяльності  органів  внутрішніх  справ  із  захисту  дітей 
від насильства, а також окреслення основних шляхів по-
долання цього негативного явища в суспільстві.

Виклад основного матеріалу. Якщо  розглянути  іс-
торико-правові аспекти розвитку домашнього насильства, 
то  виявляється,  що  це  соціальне  явище  існувало  в  усі 
часи. За свідченнями минулого,  які дійшли до нас, ще в 
найдавніші часи існував закон, який відкрито заохочував 
і санкціонував звичай бити дружину й дітей за непокору 
чи невиконання домашньої роботи [3, c. 32], адже вони не 
мали жодних прав і вважалися власністю чоловіка, бать-

ка.  Фактично  домашнє  насильство  визнавалося  нормою 
життя. І не лише в правовому аспекті, навіть у художній 
літературі й мистецтві багатьох країн зафіксовано випад-
ки жорстокого ставлення до жінок і дітей. У всі часи, не-
залежно від віросповідання й ментальності в суспільстві, 
рукоприкладство, приниження чи позбавлення дитини їжі 
вважалися прийнятною батьківською опікою та правиль-
ним виховним заходом. Таке становище призвело до пев-
ного свавілля у сфері сімейних відносин і перетворення їх 
на галузь латентних правопорушень. Позиції суспільства 
й держави щодо методів виховання, нетерпимість до ви-
падків  насильства  над  дітьми  й  неналежного  ставлення 
батьків (або осіб, які їх заміняють) до власних дітей змі-
нилися зовсім недавно. І посприяла цьому активна робота 
міжнародних громадських рухів, діяльність яких спочатку 
спрямовувалася  на  осудження  випадків  домашнього  на-
сильства щодо жінок, а згодом – і випадків жорстокого по-
водження з дітьми.

Експерти  ОБСЄ  з  проблем  сім’ї  вважають,  що  в  со-
ціально-психологічному  аспекті  сімейне  (домашнє)  на-
сильство – це ситуації, які постійно повторюються, коли 
один із членів сім’ї контролює або намагається повністю 
підпорядкувати  іншого. Воно  є  наслідком мінливого  ро-
зуміння  поняття  влади,  що  призводить  до  спричинення 
психологічного, соціального, економічного, сексуального 
чи фізичного  збитку  одному  або  декільком  членам  сім’ї  
[4, c. 75–77]. М.І. Дмитренко  і М.В. Тропін, акцентуючи 
увагу  на  визначенні  домашнього  насильства,  стверджу-
ють, що в основі насильства над дитиною лежить нерозу-
міння цінності  дитини,  відсутність  системи демократич-
них цінностей, які визначають модель сімейного життя й 
родинного виховання в конкретній  сім’ї. Наслідки цього 
згубного явища є непоправними як для дитини, так і для 
суспільства [5, c. 12].

Існує низка закономірностей, що характеризують про-
блему  домашнього  насильства,  яке  зустрічається  в  соці-
альних  групах  різного  рівня  доходів,  освіти,  релігійних 
поглядів.  Зокрема,  присутність  у  стосунках  одного  виду 
насильства підвищує вірогідність прояву інших форм на-
сильства; домашнє насильство в усіх його формах вклю-
чає  елементи  контролю  з  боку  того,  хто  його  здійснює; 
домашнє  насильство  є  дуже  сильним  психотравмуючим 
чинником та призводить до змін поведінки й психічного 
стану  потерпілих.  Водночас  домашнє  насильство  є  нео-
днорідним  і може розділятися на низку специфічних ка-
тегорій:  жорстоке  поводження  з  дітьми  з  боку  батьків, 
бабусь і дідусів, інших родичів, вітчима або мачухи, парт-
нерів одного з батьків.

Варто  відзначити,  що  юридичне  визначення  поняття 
«жорстоке  поводження»,  на  жаль,  відсутнє.  Спроба  ви-
значити  це  поняття  спостерігається  в  спільному  Наказі 
Міністерства  соціальної  політики  України, Міністерства 
внутрішніх  справ  України,  Міністерства  освіти  і  науки 
України, Міністерства охорони здоров’я України «Про за-
твердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з 
приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його 
вчинення»  від  19  серпня  2014  року №  564/836/945/577. 
Так, у документі жорстоке поводження з дитиною визна-
чається як будь-які форми фізичного, психологічного, сек-
суального або економічного насилля над дитиною в сім’ї 
чи поза нею [6]. Однак, на нашу думку, це визначення є не 
досить вдалим, оскільки тлумачиться крізь призму фактів 
здійснення насильства. Проте жорстоке поводження не об-
межується насильством, воно є більш широким поняттям.

В  «Енциклопедичному  юридичному  словнику»  по-
няття  «жорстоке  поводження  з  дітьми»  тлумачиться  як 
«безжальне,  нещадне,  надзвичайно  суворе  ставлення  до 
дитини» [7, с. 121]. Якщо спробувати надати тлумачення 
поняття  «жорстоке  поводження»  через  схожі  явища,  які 
є в праві, то варто звернутися до таких, як «поводження, 
що  принижує  людську  гідність»,  «тортури».  На  думку  
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Я.В. Охоти,  зазначені поняття можуть тлумачитися зміс-
товно також за допомогою великої кількості діючих між-
народних  документів  і  багатої  судової  практики  про  за-
борону  такого  поводження,  а  отже,  розкривають  зміст 
терміна  «жорстоке  поводження»  та  є  його  складовими  
[8,  с.  373].  Ф.  Буше-Сольньє  зазначає:  «Жорстоке  пово-
дження – це правова категорія, яка є ширшою, ніж тортури 
й жорстоке нелюдське або таке, що принижує гідність, по-
водження. Відповідно, жорстоке  поводження  –  комплек-
сне поняття» [9, с. 130].

Спираючись на наукові погляди К.Б. Левченко, І.М. Тру- 
бавіної та І.Б. Шваб, жорстоке поводження з дітьми визна-
но як фізичне насильство, інцест і сексуальне насильство, 
а  також  психологічно  негативний  вплив,  що  може  про-
являтися,  наприклад,  в  ігноруванні  дитини  або  залучен-
ні до насильства між батьками чи іншими членами сім’ї.  
У  цей  же  ряд  можна  поставити  ситуацію,  коли  дитина 
постійно  спостерігає  за  насильницькими  відносинами 
між батьками, хоча сама не є безпосередньою їх жертвою  
[10,  с.  14]. Деякі  українські  вчені  (наприклад, П.О. Вла-
сов та  І.О. Лисенко) жорстоке поводження  з дітьми роз-
глядають  як  вид  домашнього  насильства,  вказуючи,  що 
це навмисні дії (бездіяльність) батьків, вихователів та ін-
ших осіб, які наносять шкоду фізичному або психічному 
здоров’ю дитини. Цікаво, що в літературі дуже часто як 
синонім  використовують  поняття  «жорстоке  ставлення». 
На  нашу  думку, жорстоке  ставлення  –  це  складова жор-
стокого поводження, яке є більш широким поняттям, адже 
воно включає не лише наміри та відношення, а й практич-
ну їх реалізацію. Відзначимо, що в дослідженнях зарубіж-
них учених виділяють також поняття «дитяча кривда», яке 
означає фізичне насильство, емоційну образу, сексуальне 
насильство, нехтування й неадекватну опіку [11, с. 31]. Це 
поняття є ширшим за насильство, адже включає аспект по-
рушення прав дитини.

Фактично діти – це особлива група населення віком від 
народження до 18 років, які мають свої потреби, інтереси 
й  права,  проте  не  володіють  достатньою  спроможністю 
відстоювати й захищати їх перед суспільством. Однак ди-
тина є самостійним суб’єктом права, на неї поширюється 
весь  комплекс  громадянських,  політичних,  економічних, 
соціальних  і  культурних  прав  людини.  Тому  з  позиції 
порушення  прав  дитини  жорстоке  поводження  в  цілому 
включає  в  себе  такі  питання:  ігнорування  потреб  дітей; 
відсутність догляду (або частковий догляд) за ними; ізоля-
цію дитини; безвідповідальне ставлення до дітей; нехту-
вання дитиною; відсутність проявів батьківської  любові, 
доброти,  чуйності;  бездіяльність  батьків щодо  дитини  в 
скрутній ситуації;  глузування, неповагу до гідності, осо-
бистості дитини [10, c. 15]. На наше переконання, до цього 
переліку  слід додати  такі  аспекти: неврахування вікових 
особливостей, коли дитина не спроможна за віком зроби-
ти те, що вимагають від неї дорослі; авторитарний стиль 
спілкування й виховання дитини в сім’ї; бойкот дитини в 
дитячому колективі та байдуже ставлення до цього факту 
вихователів.

У  правовому  аспекті  захист  дітей  від  усіх  форм  на-
сильства в нашій країні гарантується статтями 28 і 52 Кон-
ституції України, відповідно до яких ніхто не може бути 
підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або тако-
му, що принижує його гідність, поводженню чи покаран-
ню [12]. У Конвенції ООН про права дитини, яку підписа-
ли 189 держав світу, у тому числі й Україна, зазначено, що 
жорстоке поводження з дітьми – це всі форми фізичного 
та/або  емоційного  поганого  поводження,  сексуальне  на-
сильство, відсутність піклування, торгівля та інші форми 
експлуатації, які здатні призвести чи призводять до фак-
тичної шкоди для здоров’я дитини, її виживання, розвитку 
або гідності в контексті відповідальності, довіри чи влади 
[3, с. 86]. Варто зазначити, що жорстокість може виявля-
тись  і  з боку осіб, які безпосередньо не є членами сім’ї, 

проте пов’язані з ними певними стосунками. Статтею 10 
Закону  України  «Про  охорону  дитинства»  від  26  квітня 
2001 року № 2402-III встановлено, що кожній дитині га-
рантується право на свободу, особисту недоторканність і 
захист гідності. Дитина має право на захист від жорстоко-
го поводження й насильства різних форм [13].

Визначення насильства наведено також у Законі Укра-
їни  «Про  попередження  насильства  в  сім’ї»  від  15  лис-
топада 2001 року № 2789-III, у статті 1 якого зазначено: 
«Насильство  в  сім’ї  –  це  будь-які  умисні  дії  фізичного, 
сексуального,  психологічного  чи  економічного  спряму-
вання одного члена  сім’ї щодо  іншого члена  сім’ї,  якщо 
ці  дії  порушують  конституційні  права  й  свободи  члена 
сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну 
шкоду та шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю» 
[14,  ст. 1]. Отже, національне законодавство визнало на-
сильство щодо дитини порушенням конституційних прав 
члена сім’ї, порушенням прав і свобод її як людини. Також 
у законі визначено види насильства, а саме:

– фізичне насильство – навмисне нанесення одним чле-
ном сім’ї іншому члену сім’ї побоїв, тілесних ушкоджень, 
що може призвести або призвело до смерті постраждало-
го,  порушення  фізичного  чи  психічного  здоров’я,  нане-
сення шкоди його честі й гідності (тобто всі дії, спрямова-
ні на спричинення дитині фізичної шкоди, забороняються 
законом);

–  сексуальне насильство  в  сім’ї  –  протиправне  пося-
гання одного члена сім’ї на статеву недоторканність іншо-
го  члена  сім’ї,  а  також  дії  сексуального  характеру щодо 
дитини, яка є членом цієї сім’ї;

–  психологічне  насильство  –  насильство,  пов’язане  з 
дією  одного  члена  сім’ї  на  психіку  іншого шляхом  сло-
весних образ, погроз, залякування, переслідування, якими 
навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездат-
ність захистити себе та може завдаватися або завдається 
шкода психічному здоров’ю;

– економічне насильство – умисне позбавлення одним 
членом сім’ї іншого житла, їжі, одягу й іншого майна чи 
коштів,  на  які  постраждалий  має  передбачене  законом 
право, що може призвести до його смерті, викликати по-
рушення фізичного або психічного здоров’я [14].

Дослідження показують, що найбільш поширеними є 
психологічне (домашнє) насильство над дитиною, зокре-
ма факти  грубості  (48%)  та  приниження  (14%),  а  також 
фізичне насильство, зокрема побиття (6%) [15, с. 148].

Насильство над дітьми можна класифікувати за таки-
ми ознаками:

– залежно від стратегії кривдника: явне та приховане 
(непряме);

– за часом: таке, що відбувається зараз, і таке, що ста-
лося в минулому;

– за тривалістю: одноразове та багаторазове, яке три-
ває довгі роки;

–  за  місцем  знаходження:  удома  (з  боку  родичів),  у 
школі (з боку вчителів або дітей), на вулиці (з боку дітей 
або незнайомих дорослих) [15, с. 149].

Насильство над дітьми може бути як  свідомим,  так  і 
неусвідомленим  із  боку  дорослих,  батьків,  вихователів. 
Воно може призвести до емоційного чи психічного трав-
мування  або  навіть  загибелі  дитини  [4,  c.  102–103].  Це 
необхідно  враховувати  під  час  індивідуально-профілак-
тичної роботи з дорослими членами сім’ї, у якій діти нео-
дноразово ставали жертвами насильства.

Н.Ю. Максимова  спробувала  виділити  категорії  дітей, 
які найчастіше стають жертвами жорстокого поводження, 
у тому числі й насильства. Це такі діти: а) які виховуються 
в умовах жорстких стосунків у сім’ї,  вороже сприймають 
світ і самі готові проявляти насильство до слабших за себе; 
б)  які  виховуються  в  умовах  бездоглядності,  емоційного 
відторгнення, не отримують достатнього душевного тепла, 
часто  відстають  у  психофізичному  розвитку,  легко  підда-
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ються  навіюванню,  не  здатні  оцінити  ступінь  небезпеки 
та чинити опір насильству; в) які виховуються в обстави-
нах безумовного підкорення й страху; г) діти з психічними 
аномаліями, які не здатні адекватно оцінити небезпечність 
ситуації; ґ) маленькі діти через їх безпорадність; д) недоно-
шені діти (оскільки такі діти є більш дратівливими, плакси-
вими, менш привабливими) [16, с. 113–114].

На  основі  досвіду  роботи  представників  соціальних 
служб  і працівників органів внутрішніх справ  із сім’ями 
та безпосередньо з дітьми серед причин виникнення жор-
стокого поводження можна виділити такі: безробіття або 
низьку матеріальну забезпеченість; алкоголізм одного чи 
обох батьків; самотність чи шлюб, який розпався; занадто 
маленьке житло, що посилює напругу; озлобленість бать-
ків чи розчарованість у житті; фізичну чи психічну пере-
втому; незрілість батьків; егоїзм батьків, прагнення їх до 
розваг; відсутність прив’язаності до дитини; надмірну ви-
могливість;  народження  другої  дитини;  велику  кількість 
дітей;  небажана дитина;  передчасно народжена  в шлюбі 
дитина, яка дає привід для сварок; позашлюбна дитина як 
об’єкт зігнання зла на його матір (батька); дитина з фізич-
ними чи психічними недоліками, від якої хочуть позбави-
тися [17, c. 76–78].

З  огляду  на  все  різноманіття  причин,  що  спонука-
ють  до  насильства  щодо  дитини,  важко  розмежовувати 
види  насилля.  Наприклад,  фізичне  насилля  нерідко  су-
проводжується  психологічним  тиском  на  дитину  та  еко-
номічними  її  утисками.  Водночас  важливо  пам’ятати  й 
усвідомлювати,  що  дитина,  зустрічаючись  із  жорстоким 
ставленням і знущанням у школі, вдома, уже в дорослому 
віці виявляє таку ж жорстокість до майбутніх власних ді-
тей  і дружини, тим самим перетворюючись  із жертви на 
насильника-злочинця. Констатуючи це, можна визначити 
такі типи жорстокого поводження з дітьми: фізичні пока-
рання, знущання, побиття (штовхання, спроби задушити, 
викручування рук); дитина є свідком знущань над  інши-
ми  членами  сім’ї;  сексуальне  насильство,  інцест;  показ 
порнографії; поводження з дітьми як зі своєю власністю; 
залякування; погрози кинути дитину, заподіяти  їй фізич-
ної шкоди чи розлюбити її; загрозу покарання Богом, мілі-
цією, спецшколою, притулком, родичами, психіатричною 
лікарнею; ізоляцію (контролювання доступу дитини до ін-
ших людей,  зокрема бабці/дідуся, однолітків, братів/сес-
тер,  батька/матері);  контролювання  перебування  дитини 
в помешканні, заборону виходити з дому; контролювання 
спілкування дитини з друзями; закривання дитини в комо-
рі,  сараї  чи  туалеті,  у  будь-якому  закритому приміщенні 
(удома, у школі); емоційне насильство (приниження, під-
вищення голосу без причини, використання дітей у кон-
фліктах між батьками, «торговельну» поведінку одного з 
батьків щодо любові до дитини);  економічне насильство 
(незадоволення основних потреб дитини, відмову дитині 
в підтримці або у виплаті аліментів, використовування ди-
тини як засобу торгу під час розлучення тощо).

Створення  індикаторів насильства в  сім’ї щодо дітей 
і  використання  їх  у  діяльності  служб у  справах дітей  та 
органів  внутрішніх  справ  є  дуже важливим. Проведення 
роботи щодо виявлення й припинення фактів жорстокого 
поводження з дітьми, вчинення щодо них насильства, на-
дання правової й психологічної допомоги дітям-жертвам 
насилля покладається насамперед на кримінальну міліцію 
в  справах  дітей Міністерства  внутрішніх  справ  України 
[17]. Працівники  цієї  служби  в  межах  своєї  компетенції 
сприяють вирішенню соціальних проблем дитини, у тому 
числі конфліктних ситуацій у сім’ї, зокрема й щодо бать-
ків,  законних  представників,  які  вчиняють  насильство 
щодо дітей; застосовують заходи впливу згідно із законо-
давством; ініціюють перед службами в справах дітей, від-
ділами охорони здоров’я, місцевих органів влади питання 
щодо направлення дитини до відповідного закладу для на-
дання необхідної медичної, психологічної допомоги.

Велика  роль  у  подоланні  насильства  в  сім’ї,  у  тому 
числі  й щодо дитини,  надається  також дільничному  ін-
спектору  міліції.  Саме  він  добре  знає  населення,  яке 
мешкає  на  його  дільниці,  відповідно,  і  неблагополучні 
сім’ї,  діти  в  яких  страждають  від  домашнього  насиль-
ства.  Також  дільничний  інспектор  виявляє  причини  й 
умови,  що  сприяють  здійсненню  домашнього  насиль-
ства,  вживає  в межах  своєї  компетенції  заходи щодо  їх 
усунення,  бере  участь  у  правовому  вихованні  батьків, 
розшукує дітей, які втекли з дому, виявляє дорослих осіб, 
які  втягують  дітей  в  антигромадську  діяльність,  тощо. 
До роботи з виявлення випадків насильства щодо дитини 
повинні долучатися також члени громадських формувань 
з охорони громадського порядку, пересічні громадяни й 
представники засобів масової інформації. Варто зазначи-
ти, що щодо осіб, які вже вчинили насильство в родині, 
працівники  міліції  можуть  вжити  такі  заходи:  1)  вине-
сти  кривдникові  офіційне попередження про неприпус-
тимість вчинення насильства в сім’ї; 2) взяти на профі-
лактичний облік осіб, схильних до вчинення насильства 
в сім’ї; 3) винести кривдникові  захисний припис  (якщо 
кривдник  все-таки  вчинив  насильство  після  винесення 
йому  офіційного  попередження)  та  контролювати  ви-
конання  вимог  захисного  припису.  Крім  того,  у  Законі 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо вдосконалення законодавства стосовно 
протидії насильству в  сім’ї» вказується на необхідність 
упровадження  корекційної  програми,  спрямованої  на 
формування гуманістичних цінностей і ненасильницької 
моделі поведінки в сім’ї особи, яка вчинила насильство 
[17, c. 96]. Проте необхідні більш жорсткі санкції, що за-
стосовуються до осіб, які вчиняють насильство в сім’ї.

Найбільш важливим напрямом запобігання насильству 
є просвітницько-профілактична робота, яка повинна спря-
мовуватися насамперед на донесення до всіх верств насе-
лення думки щодо недопущення будь-яких форм насиль-
ства з моральної та правової позицій. В аспекті виконання 
вимог Загальнодержавної програми «Національний план 
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 
період до 2016 року» від 5 березня 2009 року № 1065-VI та 
Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми 
та молоддю» від 21 червня 2001 року № 2558-ІІІ соціаль-
на профілактика є одними  із видів роботи, спрямованим 
на  виявлення  будь-якого негативного  впливу на життя  й 
здоров’я дітей та запобігання такому впливу. Адже важли-
во не лише поставити кривдника на профілактичний облік 
в органах внутрішніх справ, а й постійно проводити про-
філактичні бесіди щодо недопущення ним насильницьких 
дій у сім’ї надалі.

Варто визнати, що на сьогодні недосконалим залиша-
ється  механізм  правового  й  соціального  захисту  дітей-
жертв  насильства:  відсутня  система  раннього  виявлення 
випадків насильства в родинах, не вистачає досвідчених 
фахівців  у  сфері  запобігання  насильству.  Тому  однією  з 
умов  успішної  роботи  в  подоланні  випадків  насильства 
щодо дітей є найтісніший зв’язок відповідних служб ор-
ганів  внутрішніх  справ  із  педагогічними  колективами 
навчально-виховних  закладів.  Така  взаємодія  повинна 
базуватися  на  принципах  своєчасного  обміну  інформа-
цією  про  кожний  випадок  побиття  дитини  дорослими, 
виявлення  причин  та  умов,  що  сприяють  домашньому 
насильству над дитиною. Зокрема, ознайомившись із со-
ціально-побутовими умовами життя підлітка, з’ясувавши 
характер стосунків у родині, можна ефективніше виявляти 
причини знущань  і побиття дитини з метою подальшого 
визначення  комплексу  заходів,  спрямованих на подолан-
ня  свавілля  щодо  дитини  з  боку  дорослих  [18,  с.  368]. 
Окрім цього,  задля вдосконалення правового  захисту ді-
тей від насильства є необхідність у проведенні в закладах 
освіти  роз’яснювальної  роботи,  інформаційно-рольових 
тренінгів  серед дітей  і  педагогів щодо  того,  як потрібно 
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діяти у випадку домашнього насильства, у розповсюджен-
ні пам’яток із питань соціально-правового захисту дітей-
жертв  насильства  [18,  c.  370].  Ця  робота  спрямовується 
також  на  підвищення  правової  обізнаності  громадян  із 
питань протидії насильству й поширення інформації про 
можливості отримання допомоги дітям, які стали жертва-
ми насильства.

Висновки. Таким чином, жорстоке поводження й на-
сильство щодо дитини є порушенням прав людини та має 
визнаватися на рівні порушення прав на життя. Слід  за-
значити,  що  основними  шляхами  вирішення  проблеми 
захисту дитини від насильства, які дають реальні резуль-
тати, є такі: удосконалене законодавство у сфері поперед-
ження насильства в сім’ї; зміна методів роботи міліції не 
лише з особами, які вчиняють чи схильні до насильства, 
а й  із дітьми, які  зазнали насильства; розвиток  інформа-

ційно-просвітницької  роботи  з  метою  поінформованості 
про проблему дитячого насильства в сім’ї та підвищення 
рівня правової культури населення; забезпечення ранньо-
го виявлення сімей, у яких відбувається насильство або є 
реальна загроза його вчинення, організація  їх соціально-
го супроводу; удосконалення системи санкцій щодо осіб, 
які  вчиняють  насильство  стосовно  дітей,  запровадження 
нових  засобів  впливу на  агресорів;  активізація дій щодо 
створення дитячих містечок для дітей, які стали жертва-
ми насильства; покращення взаємодії органів внутрішніх 
справ  зі  службами й  виховними  закладами,  які  здійсню-
ють соціальний захист дітей від насильства; підвищення 
фахового рівня працівників відповідних служб та органів, 
які вживають заходів щодо запобігання насильству в сім’ї 
та є відповідальними за виявлення осіб, дії яких пов’язані 
з насильством над дітьми.
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У статті визначено окремі питання запровадження нового місцевого податку – транспортного податку – в контексті європейського 
досвіду справляння такого виду податків. Аналізується правовий механізм зазначеного податку, а також досліджуються перспективи роз-
ширення переліку об’єктів цього податку. Крім того, звертається увага на додержання принципу рівності й соціальної справедливості при 
запровадженні зазначеного податку, аналізуються перспективи запровадження в Україні «податку на розкіш».

Ключові слова: транспортний податок, об’єкт оподаткування, принцип справедливості, майно, податок на розкіш. 

В статье рассмотрены основные вопросы введения нового местного налога – транспортного налога – в контексте европейского 
опыта взимания такого вида налогов. Анализируется правовой механизм указанного налога, а также исследуются перспективы расши-
рения перечня объектов этого налога. Кроме того, обращается внимание на соблюдение принципа равенства и социальной справедли-
вости при введении данного налога, анализируются перспективы введения в Украине «налога на роскошь».

Ключевые слова: транспортный налог, объект налогообложения, принцип справедливости, имущество, налог на роскошь.

The article outlines some of the imposition of new local tax – transport tax in the context of European taxation experience. The author 
analyzes the legal mechanics and explores the prospects for expanding due to additions to the list of tax objects. Particular attention is paid to 
the problems of principle of equality and social justice, analyzes prospects of imposition “luxury tax” in Ukraine.

Key words: transport tax, tax object, principle of equity, property, luxury tax.

Постановка проблеми. Реформування  законодавчої 
бази  у  сфері  оподаткування  має  відображати  традиції 
чинної податкової системи країни та відповідати європей-
ським тенденціям розвитку податкових систем. Податкова 
політика держави повинна бути спрямована на побудову 
стабільної податкової системи, збалансованого співвідно-
шення фіскальної й стимулювальної функцій податків,  а 
запровадження нових податків і визначення їх правового 
механізму має відповідати певним засадам-принципам. 

Стан дослідження.  Проблема  оподаткування  такого 
виду майна, як транспортні засоби, в Україні на сьогодні 
достатньо не відбита в наукових розробках. Комплексних 
праць,  присвячених  аналізу  правового  механізму  тран-
спортного податку, який нещодавно з’явився в податковій 
системі  України,  або  перспективних  майнових  податків, 
на рівні окремих монографій немає. На теоретичному рів-
ні  відсутній  єдиний підхід до використання понятійного 
апарату щодо оподаткування транспортних засобів. Розви-
ток теоретичних засад дослідження майнового оподатку-
вання пов’язаний з іменами таких українських науковців, 
як І.Є. Криницький, М.П. Кучерявенко, Є.С. Хорошаєв.

Метою статті є дослідження основних питань запро-
вадження нового місцевого податку – транспортного по-
датку, аналіз правового механізму зазначеного податку, а 
також дослідження перспектив розширення об’єктів опо-
даткування цим податком. Крім того, звертається увага на 
додержання  принципу  рівності  й  соціальної  справедли-
вості при запровадженні зазначеного податку, аналізують-
ся перспективи введення в Україні «податку на розкіш».

Виклад основного матеріалу. Законом України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих  актів  України  щодо  податкової  реформи» 
від 28.12.2014 р. № 71-VIII було запроваджено новий міс-
цевий податок у складі податку на майно – транспортний 
податок [1]. Його правовий механізм визначено у ст. 267 
Податкового  кодексу  України  (далі  –  ПК  України).  Так, 
платниками транспортного податку є фізичні та юридичні 
особи, у тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані 
в  Україні  згідно  з  чинним  законодавством  власні  легко-
ві  автомобілі, що  використовувалися  до  5  років  і  мають 
об’єм циліндрів двигуна понад 3 000 куб. см [1].

Оподаткування власників транспортних засобів за ча-
сів незалежності в Україні зазнавало кількох радикальних 
змін. До прийняття ПК України тривалий час справлявся 
податок із власників транспортних засобів та інших само-
хідних машин  і механізмів. Нормативним  актом, що  ви-
значав правових механізм цього податку, був Закон Укра-
їни  «Про  податок  з  власників  транспортних  засобів  та 
інших самохідних машин і механізмів» [2]. Із прийняттям 
ПК України податок із власників транспортних засобів та 
інших самохідних машин і механізмів як майновий пода-
ток було скасовано й уведено в дію інший платіж – збір за 
першу реєстрацію транспортних засобів. Зазначений збір 
сплачувався  одноразово юридичними  та фізичними  осо-
бами, які здійснювали першу реєстрацію в Україні тран-
спортних засобів, при цьому перелік останніх був досить 
широким  і  включав  як  наземні  транспортні  засоби,  так 
водні й повітряні судна. Обмеження обов’язку сплати за-
значеного податку одноразовою сплатою при першій реє-
страції транспортних засобів із класичного майнового по-
датку перетворив цей платіж на збір за першу реєстрацію 
транспортного засобу. Адже однією з ознак майнового по-
датку є періодичність, що передбачає його сплату протя-
гом усього періоду перебування об’єкта оподаткування у 
власності платника податку. Окремого майнового податку, 
який сплачувався б систематично власниками транспорт-
них засобів, до 2015 р. запроваджено не було.

Далі перейдімо до характеристики правового механіз-
му чинного на сьогодні в Україні транспортного податку. 
Щодо формування податкового обов’язку суттєвими є два 
елементи правового механізму податку: платник податку 
й  об’єкт  оподаткування.  Вони  визначають  підстави  для 
оподаткування, відповідають на питання, на кого та з при-
воду чого покладається податковий обов’язок щодо кон-
кретного податку. Саме об’єкт оподаткування, пов’язаний 
із  платником  податку  або  його  діяльністю,  вимагає  реа-
лізації всіх складових податкового обов’язку. Відповідно 
до ст. 267.1.1 ПК України, платниками транспортного по-
датку є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерези-
денти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним 
законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами 
оподаткування, згідно зі ст. 267.2.1 ПК України, об’єктом 
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оподаткування є легкові автомобілі, які використовували-
ся до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3 000 
куб. см [1].

Під  час  характеристики  правового  механізму  тран-
спортного  податку  не  можна  обійти  увагою  такий  роз-
рахунковий  елемент,  що  є  похідним  від  об’єкта  оподат-
кування  та  зумовлюється  його  властивостями,  –  база 
оподаткування.  За  зауваженням  класика  фінансового 
права С.Д. Ципкіна,  для обчислення  суми податку варто 
встановити не тільки об’єкт оподаткування, а й те, з якої 
частини  об’єкта  оподаткування  обчислюється  податок  
[3, с. 60]. Для того щоб визначити таку частину об’єкта, 
треба  спочатку  з’ясувати  параметр  (масштаб),  за  яким 
можна  виміряти  об’єкт  з  метою  встановлення  розміру 
суми податку, що має  бути  сплачена платником податку, 
а  також  встановити  одиницю  виміру  такого  масштабу. 
Елементом правового механізму податку, що безпосеред-
ньо стосується об’єкта і є його частиною, уважається база 
оподаткування.

Відповідно до ст. 23 ПК України, базою оподаткування 
визнаються конкретні вартісні, фізичні або інші характе-
ристики певного об’єкта оподаткування [4]. База оподат-
кування  –  це  фізичне,  вартісне  чи  інше  характерне  ви-
раження об’єкта оподаткування,  до  якого  застосовується 
податкова ставка і який використовується для визначення 
розміру податкового зобов’язання. Згідно зі ст. 267.3.1 ПК 
України, базою оподаткування є легковий автомобіль, що 
є об’єктом оподаткування [1]. Як бачимо, при визначенні 
бази оподаткування не взято до уваги фізичне, вартісне чи 
інше характерне вираження об’єкта оподаткування,  крім 
лише кількості транспортного засобу. У ст. 267.4 ПК Укра-
їни визначено абсолютну (специфічну) ставку транспорт-
ного податку, що становить 25 000 грн за кожен легковий 
автомобіль, що є об’єктом оподаткування. Такий спроще-
ний  підхід  до  визначення  бази  нівелює  відмінності  між 
автомобілями з об’ємом циліндрів двигуна 3 000 куб. см і, 
наприклад, 5 000 куб. см.

Крім того, сама побудова статей, що регулюють право-
вий механізм  зазначеного  податку,  є  недосконалою. Так, 
ПК України не містить поняття «транспортний засіб» або 
«легковий автомобіль». Понятійний апарат у цій сфері ви-
значено Законом України «Про автомобільний транспорт». 
Відповідно до ч. 4 ст. 1 Закону України «Про автомобіль-
ний транспорт», автомобільний транспортний засіб – ко-
лісний транспортний засіб (автобус, вантажний і легковий 
автомобіль, причіп, напівпричіп),  який використовується 
для перевезення пасажирів, вантажів або виконання спе-
ціальних робочих функцій. Згідно з ч. 6 ст. 1 зазначеного 
Закону, автомобіль легковий – автомобіль, який за своєю 
конструкцією  та  обладнанням  призначений  для  переве-
зення пасажирів із кількістю місць для сидіння не більше 
ніж дев’ять із місцем водія включно [5].

Логічно було б при визначенні об’єктів оподаткування 
керуватися, наприклад, термінологією ст. 14 ПК України 
(у разі внесення відповідних змін), а також відповідними 
товарними  позиціями  Української  класифікації  товарів 
зовнішньоекономічної  діяльності  (УКТ  ЗЕД), що  дало  б 
змогу виключити неоднакове тлумачення під час практич-
ного застосування норм ПК України 

З огляду на визначення понять у цій сфері назва пла-
тежу  «Транспортний  податок»  не  відображає  його  суті, 
адже до кола об’єктів не входять ніякі транспортні засоби, 
окрім  легкових  автомобілів,  які  використовувалися  до  5 
років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3 000 куб. см.  
Уважаємо  такий  спрощений  підхід  до  оподаткування 
транспортних  засобів  і  звуження  об’єкта  цього  податку 
лише до певного  кола  легкових  автомобілів,  а  бази  –  до 
самого автомобіля таким, що порушує основні засади по-
даткового  законодавства України й  не  відповідає  загаль-
ноєвропейським тенденціям оподаткування транспортних 
засобів.

При  виборі  об’єктів  оподаткування  та  їх  правовому 
регулюванні  законодавець  повинен  керуватися  певни-
ми принципами. Одним  із  основних  принципів,  на  яких 
ґрунтується податкове законодавство України, є соціальна 
справедливість – установлення податків і зборів відповід-
но до платоспроможності платників податків [4]. Пробле-
ма забезпечення справедливості в оподаткуванні є однією 
з частин загальної проблеми соціальної справедливості в 
економічних відносинах. Ідея справедливості в оподатку-
ванні  зародилася  з моменту  виникнення  самих податків. 
Однак до сьогодні поняття податкової справедливості за-
лишається найменш усталеним і дискусійним. Дискусій-
ність проблеми справедливості оподаткування зумовлена 
крайньою  суб’єктивністю  ідеї  справедливості  загалом,  а 
також різним розумінням  її  заможними  та незаможними 
верствами населення.  Історія оподаткування й  теорії  по-
датків  свідчить,  що  поняття  податкової  справедливості 
мало зовсім різний зміст на різних стадіях розвитку сус-
пільства.

Принцип справедливості є основою для всіх сучасних 
принципів  оподаткування.  Останні  покликані  формувати 
податкову  систему,  що  відповідає  вимозі  справедливості. 
Поняття справедливості в оподаткуванні не стабільне,  за-
знає змін у зв’язку зі змінами в соціально-політичних про-
цесах. Ще на початку XX ст. С.І. Іловайський писав: «Що 
стосується поняття справедливості податків, то воно є від-
носним, і у сфері податків те, що одному видається справед-
ливим,  іншому може здаватися вищою несправедливістю. 
Справедливість у широкому сенсі містить у собі всі релі-
гійні,  моральні  та  правові  вимоги,  причому  найбільшою 
суб’єктивністю  відрізняються  релігійні  й моральні  погля-
ди, а тому в питанні про справедливість податків варто ке-
руватися переважно правовими засадами» [6, с. 160 ]. Далі 
С.І.  Іловайський  зазначав:  «Справедливість  вимагає,  щоб 
у сплаті податків брали участь усі приватні господарства в 
державі і щоб податки відповідали майновій спроможності 
платників. При цьому потрібно зауважити, що абсолютна 
справедливість у розподілі податків, як і загалом, недосяж-
на; але це не звільняє від обов’язку прагнути до можливої 
справедливості, і які б справедливі податки не були, завжди 
буде можливим зробити їх ще більш справедливими. У цьо-
му  стосунку  завжди  буде  відкрито  великий  простір  і  для 
вчених, і для практиків» [6, с. 161 ].

При  розгляді  проблеми  справедливості,  а  також  за-
безпечення  однократності  оподаткування  виникає  до-
сить складне питання про взаємозв’язок прибуткового та 
майнового оподаткування фізичних осіб, оскільки майно 
придбається за рахунок доходів, із яких уже сплачено по-
датки. Однократність оподаткування розглядається в літе-
ратурі як принцип, згідно з яким один і той самий об’єкт 
оподаткування  може  оподатковуватися  податком  одного 
виду тільки один раз за певний період [7, с. 53]. З метою 
дотримання принципу однократності оподаткування й не-
допущення  подвійного  оподаткування  визначальний  ха-
рактер має класифікація податків з огляду на види об’єкта 
оподаткування.  Так,  подвійне  оподаткування  має  місце, 
коли один і той самий платник податку оподатковується з 
приводу одного об’єкта оподаткування кількома податка-
ми одного виду або одним податком кілька разів за один 
податковий період.

На власника автомобіля, що є об’єктом оподаткування 
транспортним податком, може бути покладено обов’язок 
сплачувати  й  інші  податки. Наприклад,  дохід  від  прода-
жу такого транспортного засобу є складовою об’єкта опо-
даткування податком на  доходи фізичних осіб,  де  базою 
оподаткування  буде  вартість  транспортного  засобу. Про-
те податок  із  доходів фізичних осіб належить до  іншого 
виду  податків,  згідно  з  критерієм  родового  об’єкта  опо-
даткування, – податків на доходи, об’єктом оподаткування 
в цьому випадку є не сам транспортний засіб, а дохід від 
продажу. 
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Система  майнових  податків  у  своєму  правовому  ме-
ханізмі містить досить ефективні елементи для реалізації 
принципу  справедливості,  соціальної  й  регулювальної 
функцій  податків,  наприклад  звільнення  від  оподатку-
вання певних категорій платників, виключення з оподат-
кування окремих видів або частини майна,  застосування 
диференційованих ставок податку.

Так,  у  європейській  практиці  оподаткування  тран-
спортних засобів є певні тенденції, у яких відображається 
прагнення  законодавця  реалізувати  принцип  соціальної 
справедливості майнового оподаткування та вдалого поєд-
нання фіскальної й стимулювальної функцій майнових по-
датків. Головна з цих тенденцій – стимулювати власників 
транспортних засобів придбавати автомобілі з найменшим 
впливом на навколишнє середовище або дорожнє покриття, 
у  зв’язку  із чим як база оподаткування використовуються 
такі параметри транспортного засобу, як обсяг викидів вуг-
лекислого газу, об’єм або потужність двигуна, маса. 

Особливістю  правового  механізму  цього  податку  є 
високий  рівень  деталізації  об’єктів  і  баз  оподаткування 
(термін використання, типи транспортних засобів, потуж-
ність, обсяг циліндрів двигуна, довжина, маса тощо). Ще 
однією  особливістю правового механізму  транспортного 
податку в європейських країнах є застосування кількох ви-
дів баз  і масштабів оподаткування (об’єм циліндрів дви-
гуна, потужність двигуна й довжина транспортного засо-
бу), а також зумовленість бази та масштабу оподаткування 
видом об’єкта оподаткування. Наприклад, для таких видів 
транспортних засобів, як автомобілі, трактори, мотоцикли 
(мопеди), велосипеди з двигуном, найчастіше базою опо-
даткування  є  об’єм  циліндрів  двигуна;  а  для  транспорт-
них  засобів  з  електродвигунами  –  потужність  двигуна, 
для водних транспортних засобів – довжина такого засобу. 
Так, для такого об’єкта транспортного податку, як автомо-
біль, у податковому законодавстві країн світу використо-
вуються різні бази. Наприклад, у Франції, Італії, Бельгії –  
потужність  двигуна  автомобіля,  у Нідерландах, Китаї  та 
Японії – вага автомобіля, у Німеччині – об’єм робочих ци-
ліндрів двигуна [8, с. 46; 9, с. 203; 10, с. 121; 11].

Інша тенденція оподаткування транспортних засобів –  
прогресивне оподаткування власників транспортних засо-
бів за умови використання як бази оподаткування вартос-
ті  транспортного  засобу.  У  цьому  випадку  оподаткуван-
ня  власників  має  не  природоохоронні  та  стимулювальні 
функції,  а має на меті поповнення дохідної частини бю-
джету  за  рахунок  оподаткування  «предметів  розкошу», 
володіння товарами немасового попиту. 

З  огляду  на  те, що  український  законодавець  вибрав 
як об’єкт оподаткування лише певний вид транспортного 
засобу  з  конкретними параметрами двигуна  і  строку ви-
користання,  можна  зробити  висновок,  що  метою  запро-
вадження  зазначеного  податку  є  поповнення  дохідних 
частин місцевих бюджетів за рахунок оподаткування влас-
ників «предметів розкошу». Проте виділення як «розкіш-
них»  транспортних  засобів  лише  легкових  автомобілів, 
що використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів 
двигуна понад 3 000 куб. см, порушує принцип справед-
ливості й суперечить сутності оподаткування «предметів 
розкоші». Адже поза об’єктами цього податку залишила-
ся  низка  транспортних  засобів,  які  є  більш  коштовними 
за  автомобілі,  крім  того,  такий  критерій  автомобіля,  як 
об’єм циліндрів двигуна і строк його використання, не є 
об’єктивним показником цінності автомобіля. 

Логічно, що єдиним об’єктивним показником цінності 
транспортного засобу є його оцінна вартість. Проте вико-
ристання  вартості  як  бази  оподаткування  ускладнює  ад-
міністрування  податку.  Якщо  законодавець  відійшов  від 
використання вартості як бази оподаткування транспорт-
ного  засобу,  утілення  ідеї  оподаткування «товарів розко-
шу» та прагнення до втілення принципу справедливості в 
майновому оподаткуванні, варто реалізовувати за рахунок 

розширення переліку видів об’єктів оподаткування тран-
спортного  податку  й  відповідним  корегуванням  ставок 
податку  залежно  від  виду  транспортного  засобу  та  його 
технічних  характеристик.  Тому  вважаємо,  якщо  базою 
оподаткування  не  є  вартість,  потрібно  використовувати 
таку  характеристику  транспортного  засобу  з  двигуном, 
як  обсяг  циліндрів  двигуна. Цей  параметр  зафіксований 
у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу (техніч-
ному паспорті) й формує загальне уявлення про тип авто-
мобіля, його вагу та, відповідно, вплив автомобіля на до-
рожнє покриття. У свою чергу, екологічні норми (згідно з 
технічними регламентами й національними стандартами), 
яким відповідає автомобіль, і строк експлуатації автомобі-
ля можуть впливати на визначення розміру податку шля-
хом застосування системи пільг при оподаткуванні. 

Варто  зазначити,  що  ідея  оподаткування  «предметів 
розкоші» в Україні не нова, адже в Верховній Раді Укра-
їні ще з 2012 р. було зареєстровано низку законопроектів, 
що  передбачали  оподаткування  окремих  транспортних 
засобів,  які  можуть  бути  зарахованими  до  «предметів 
розкоші»,  проте  всі  вони були  зняти  з  розгляду й  відхи-
лені. Наприклад, законопроектом «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України  (щодо встановлення нових 
ставок податку з доходів фізичних осіб та оподаткування 
окремих транспортних засобів, що можуть бути віднесе-
ними  до  предметів  розкоші)»  пропонувалося  зарахувати 
до  об’єктів  оподаткування  легкові  автомобілі  з  об’ємом 
циліндрів  двигуна  понад  3  510  куб.  см;  мотоцикли  з 
об’ємом циліндрів двигуна понад 800 куб. см; судна (яхти 
й інші плавучі засоби для дозвілля або спорту, зазначені в 
товарній позиції  8903,  згідно  з УКТ ЗЕД),  зареєстровані 
в Державному судновому реєстрі України або в Судновій 
книзі України, оснащені стаціонарним або підвісним дви-
гуном  (двигунами)  потужністю  понад  55  кВт  (крім  тих, 
що використовувалися понад 20 років); літаки й вертольо-
ти,  зареєстровані  в Державному  реєстрі  цивільних  пові-
тряних суден України або в Реєстрі державних повітряних 
суден України [12]. 

У  2015  р. Постановою Верховної  Ради України  було 
прийнято  за  основу  проекту  Закону  України  «Про  вне-
сення змін до Податкового кодексу України щодо оподат-
кування окремих транспортних засобів, що можуть бути 
віднесеними до предметів  розкоші»  [13]. Проектом була 
запропонована формульна система визначення розміру по-
датку, що надає можливість здійснити диференційований 
підхід  до  нараховування  податку,  з  застосуванням  таких 
баз податку, як вартість (установлену по каталогу чи в са-
лоні), об’єм двигуна, потужність, вік, довжина (для човна, 
яхти). Такий формульний метод нарахування податку має 
на  меті  оподаткування  коштовних  транспортних  засобів 
(вартістю більше ніж 40 тис. євро) з прогресивним збіль-
шенням суми податку пропорційно вартості транспортно-
го засобу, об’єму й потужності двигуна. Зазначений про-
ект має  низку  недоліків  у  частині юридичної  техніки  та 
невизначеності  у  процедурі  адміністрування.  20  травня 
2015 р. проект було відхилено і знято з розгляду.

Відповідно до теорії маркетингу, до предметів розкоші 
(товари  класу  «люкс»)  зараховують  дорогі  товари,  яким 
притаманні передусім преміальні цінності для споживача 
і які визначаються споживачем як престижні. Джерелами 
преміальних  цінностей  можуть  бути  як  технічні  досяг-
нення,  які  використовуються,  щоб  створити  преміальні 
функціональні,  конструктивні,  технічні  атрибути  товару, 
так  і емоційні, пов’язані зі сферою психології сприйнят-
тя  споживача  [14].  Низка  сучасних  учених  підтримують 
популістичну  ідею  запровадження  «податку  на  розкіш» 
і  необґрунтовано  пропонують  зарахувати  до  «предметів 
розкошу» не лише транспортні засоби, а й безліч рухомих 
речей, що не потребують державної реєстрації, серед яких 
дорогоцінне метали, каміння, вироби з хутра, годинники й 
навіть кошти [15, с. 13; 16]. Необґрунтоване розширення 
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переліку об’єктів оподаткування майновим податком може 
призвести до тінізації ринку обігу товарів, право власності 
на які не потребує державної реєстрації. Крім того, справ-
ляння податку при купівлі товару одноразово й утримання 
його податковим агентом-продавцем товару притаманний 
непрямим податкам  і  суперечить суті прямого оподатку-
вання. А  пропозиція  визначити  як  об’єкт  оподаткування 
майновим  податком  грошей  суперечить  суті  майнового 
оподаткування та призведе до подвійного оподаткування 
доходів. Уважаємо, що  потрібно  відійти  від  використан-
ня в податковому законодавстві такого поняття, як «пред-
мети розкоші», адже цій категорії властиве емоціональне 
забарвлення й неоднозначне сприйняття з боку спожива-
чів  – платників податку,  залежно  від  рівня  їхніх  доходів 
та  інших  факторів  [17].  Крім  того,  використання  такого 
терміна може потягнути за собою соціальне напруження 
в суспільстві й розшарування всіх платників податків, по-
рушення принципу соціальної справедливості й рівності. 

Проте  уникнення  зазначеного  терміна  не  виключає 
можливості  розширення  об’єктів  наявних  у  податковій 
системі майнових податків. Справді, з метою забезпечен-
ня дохідної частини місцевих бюджетів у світовій практи-
ці оподаткування забезпечується за рахунок оподаткуван-
ня товарів немасового попиту, зареєстрованих на території 
певної адміністративно-територіальної одиниці, – літаків, 
вертольотів,  яхт,  катерів,  легкових  автомобілів представ-
ницького  класу.  Власниками  вищезазначеного  майна  є 
представники  заможних верств населення,  а  також юри-
дичні особи з високим рівнем представницьких витрат. 

Так, за даними Державної авіаційної служби України 
станом на 29 травня 2015 р. в Україні зареєстровано 981 
цивільних  повітряних  суден  [18]. Ще  більше  зареєстро-
вано приватних водних транспортних засобів. Проте досі 
власники  таких  транспортних  засобів  не  сплачують  від-
повідний майновий  податок,  адже  зазначені  транспортні 
засоби не є об’єктами оподаткування. У зв’язку з чим об-
ґрунтованим  є  розширення  переліку  видів  об’єктів  опо-
даткування  транспортного  податку  та  доповнення  цього 
переліку  такими  повітряними  транспортними  засобами, 
як вертольоти й літаки, а також водними транспортними 
засобами.

З огляду на зазначене під час характеристики правового 
механізму  транспортного  податку  у  випадку  розширення 
переліку  об’єктів  пропонуємо  використовувати  такі  бази 
оподаткування  (залежно від виду об’єкта оподаткування): 
щодо наземних  транспортних  засобів, що мають двигуни 
внутрішнього  згорання,  –  обсяг  циліндрів  двигуна; щодо 
транспортних  засобів  з  електродвигунами,  з  гібридними 
двигунами,  а  також яхт,  суден  вітрильних, моторних чов-
нів і катерів, водних мотоциклів (гідроциклів) – потужність 
двигуна; щодо водних транспортних засобів у разі відсут-
ності двигуна – довжина корпусу. Зазначені бази оподатку-
вання  відповідають  сучасним  технічним  характеристикам 
транспортних засобів і найбільш повно відображають осно-
вні якісні характеристики об’єкта оподаткування.

Як  відомо,  на  ефективність  оподаткування  суттєво 
впливає зручність і простота адміністрування. Такі влас-
тивості  транспортних  засобів,  як  візуальна  наочність, 
відносна  тривалість  існування,  необхідність  державної 
реєстрації,  роблять  їх  зручними  для  адміністрування 
об’єктами оподаткування і стимулюватимуть власників до 
найбільш ефективного  використання  такого майна. Про-
аналізувавши ст. 267 ПК України, можна дійти висновку, 
що вона потребує, окрім змістових змін щодо правового 
механізму  податку,  редакційного  та  техніко-юридичного 
редагування щодо дотримання вимог законодавчої техні-
ки  з  метою  узгодження  термінології,  єдиних  правил  ви-
кладення нормативних положень у Податковому кодексі, а 
також зручності їх застосування на практиці.

Висновки. Отже, оподаткування окремих об’єктів ру-
хомого  майна  в  Україні  надасть  можливість  підвищити 
вклад заможних громадян і юридичних осіб у наповненні 
бюджету  та  зробити  крок  до  більш  справедливого  пере-
розподілу багатства в українському суспільстві. За таких 
обставин  надходження  від  транспортного  податку  в  разі 
розширення переліку об’єктів оподаткування можуть ста-
ти одним зі стабільних джерел наповнення дохідної час-
тини місцевих бюджетів. Крім  того,  оподаткування май-
на фізичних осіб дає важливий  і ефективний  інструмент 
контролю за доходами фізичних осіб, відповідністю їхніх 
витрат  фактично  одержуваним  і  декларованим  доходам, 
боротьби з ухиленням від сплати податків.
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АНАЛІЗ ОСОБЛиВОСТЕЙ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ СФЕРи  
НА ЕТАПІ ЄВРОІНТЕРГАЦІЙНих ПРОЦЕСІВ В ДЕРЖАВІ

aNaLySIS Of fEaTurES Of LEgISLaTIVE PrOVIdINg Of SCIENTIfIC SPhErE  
ON ThE STagE Of EurOINTEgraTIONS PrOCESSES IN ThE STaTE

Осадча О.В.,
здобувач

Державного науково-дослідного інституту МВС України

У статті досліджено законодавче забезпечення наукової сфери держави в умовах проведення її масштабного реформування. Аргу-
ментовано вказується на недосконалість нормативно-правового забезпечення наукової та науково-технічної діяльності. З метою реаліза-
ції Рекомендацій парламентських слухань «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави» 
сформульовано низку пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення нормативно-правових актів, які входять до системи законодав-
чого забезпечення наукової сфери держави.

Ключові слова: норма права, законодавство, забезпечення, наукова сфера, діяльність.

В статье исследовано законодательное обеспечение научной сферы государства в условиях проведения ее масштабного рефор-
мирования. Аргументированно указывается на несовершенство нормативно-правового обеспечения научной и научно-технической де-
ятельности. С целью реализации Рекомендаций парламентских слушаний «О состоянии и законодательном обеспечении развития 
науки и научно-технической сферы государства» сформулирован ряд предложений и рекомендаций относительно усовершенствования 
нормативно-правовых актов, которые входят в систему законодательного обеспечения научной сферы государства.

Ключевые слова: норма права, законодательство, обеспечение, научная сфера, деятельность.

In the article research of the legislative providing of scientific sphere of the state is carried out in the conditions of realization of her scale 
reformation. Argued specified on imperfection of the normatively-legal providing of scientific activity. With the aim of realization of Recommendations 
of the parliamentary listening «About the state and legislative providing of development of science and scientific and technical sphere of the 
state», the row of suggestions is set forth in relation to the improvement of normatively-legal acts that is included in the system of the legislative 
providing of scientific and technical sphere of the state.

Key words: norm of right, legislation, providing, scientific sphere, activity.

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку на-
шої держави ефективність функціонування наукової галу-
зі відіграє ключову роль, адже прямо пов’язана з якісним 
покращенням  життя  громадян.  Однак  за  роки  незалеж-
ності України до критичного рівня знизився показник ві-
тчизняного  науково-технічного  потенціалу.  Наразі  серед 
зайнятого  населення  України  частка  вчених  становить 
0,49%, що у 3,5 рази менше, ніж 20 років тому. У 2011 р. 
цей показник у Фінляндії становив 3,27%, у Данії – 3,16%, 
Ісландії – 2,96%, Туреччині – 0,68%.

Питома вага загального обсягу витрат на науково-тех-
нічну сферу в Україні у 2013 р. становила 0,77% ВВП, у 
тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 0,33% 
ВВП. Водночас у 2012 р. середній рівень обсягу витрат на 
наукові дослідження та розробки країн ЄС у ВВП стано-
вив 2,06%. Більшою частка витрат на дослідження та роз-
робки була у Фінляндії – 3,55%, Швеції – 3,41%, Данії –  
2,99%,  Німеччині  –  2,92%,  Австрії  –  2,84%,  Словенії  – 
2,80%, Франції – 2,26%, Бельгії – 2,24%, Естонії – 2,18% 
та Нідерландах – 2,16% [1].

Водночас слід констатувати, що наявна проблема в на-
уковій сфері має системний характер, що унеможливлює її 
вирішення лише за допомогою виділення необхідного об-
сягу фінансування або  збільшення чисельності наукових 
кадрів. Однозначно, на нашу думку, її вирішення полягає 
у об’єднанні фінансових, адміністративних та  інтелекту-
альних ресурсів, які повинні реалізовуватися виключно на 
взаємоузгодженій, ефективній, чинній законодавчій базі.

За роки свого становлення в Україні було напрацьова-
но  та  сформовано достатньо  системну  законодавчу базу. 
Однак численні зміни в нормативно-правових актах, а та-
кож призупинення деяких чинних норм  законів  у науко-
вій сфері призвели до втрати стимулюючих чинників для 
розвитку науки. Деякий нормативно-правовий дисбаланс 
у законодавство, що врегульовує відносини в науково-тех-
нічній сфері, було внесено після обрання країною захід-

ноєвропейського курсу свого розвитку і, як наслідок, при-
йняття деяких нових основних законів, наприклад нового 
Закону України «Про вищу освіту». З огляду на зазначене, 
вважаємо за потрібне здійснити дослідження особливос-
тей  законодавчого  забезпечення  наукової  сфери  на  етапі 
євроінтеграційних процесів, що відбуваються в Україні.

Виклад основного матеріалу. Проведення досліджен-
ня  законодавчої  бази полягає  у  з’ясуванні  сутності,  осо-
бливостей та взаємоузгодженості між собою її норм, тоб-
то  у  безпосередньому  вивченні  змісту  норм  відповідних 
нормативно-правових  актів  щодо  забезпечення  наукової 
сфери.

Зазначимо, що з огляду на тему нашого дослідження, 
норму права – загальнообов’язкове правило поведінки, яке 
встановлене або санкціоноване державою й за порушення 
якого держава застосовує державний примус [2, с. 107], ми 
пропонуємо розуміти в двох аспектах: 1) законодавчому –  
як  базову  нормативну  структурну  одиницю нормативно-
правових актів, які у своїй сукупності визначають об’єм і 
сутність  законодавства держави; 2) адміністративно-пра-
вовому – як основному структурному елементі механізму 
адміністративно-правового регулювання наукового забез-
печення діяльності органів внутрішніх справ України.

Водночас законодавчий аспект тісно пов’язаний з адмі-
ністративно-правовим, оскільки за допомогою останнього 
здійснюється  практичне  впровадження  законодавства  у 
суспільне буття, внаслідок чого відбувається врегулюван-
ня суспільних відносин у різноманітних сферах.

Вважаємо, що оскільки вказані аспекти знаходяться у 
тісному взаємозв’язку, вони будуть розглядатися нами ра-
зом як система в межах дослідження конкретної пробле-
матики, а саме проведення аналізу законодавчого забезпе-
чення наукової сфери. 

Розпочинаючи безпосередній розгляд норм права, які 
відображають  рівень  законодавчого  забезпечення  науко-
вої  сфери, насамперед слід  звернути увагу на постанову 
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Верховної Ради України від 11.02.2015 р. № 182-VIII «Про 
Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про стан 
та  законодавче  забезпечення  розвитку  науки  та  науково-
технічної сфери держави» [1] (далі – Рекомендації).

Реалізуючи прийняті Верховною Радою України заса-
ди зовнішньої і внутрішньої політики, прокладаючи курс 
до Європи, формуючи відповідні плани входження Украї-
ни до Європейського Союзу та враховуючи низку невирі-
шених проблем щодо розвитку науки та науково-технічної 
сфери держави, а також стан виконання законів України та 
постанов Верховної Ради України щодо наукової та науко-
во-технічної політики України, учасники парламентських 
слухань  рекомендують  здійснити  удосконалення  чинних 
норм законодавства України, а також розробити нові, для 
ефективного врегулювання суспільних відносин у науко-
вій сфері, у зв’язку з евроінтеграційними процесами, які 
наразі  відбуваються в державі. Спробуємо висвітлити та 
проаналізувати деякі з них.

Відповідно до п. 4.3.4 Рекомендацій [1], Кабінету Мі-
ністрів України пропонується підготувати та подати про-
тягом 2015 р. на розгляд Верховної Ради України зміни до 
Закону України «Про наукові парки» [3] щодо визначення 
організаційно-правової форми господарювання наукового 
парку  та  надання  дозволу  вищому  навчальному  закладу 
(науковій установі), як засновнику наукового парку, одер-
жувати частину прибутку від діяльності наукового парку 
в порядку, встановленому статутом наукового парку, у ви-
гляді надходжень, визначених пунктом 157.3 ст. 157 По-
даткового кодексу України, – коштів  або майна, що над-
ходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової 
допомоги чи добровільних пожертвувань (пасивних дохо-
дів) [4].

Враховуючи  викладене  вище,  слід  зазначити,  що  у  
п.  1-14  ч.  3  ст.  70  Закону  України  «Про  вищу  освіту»  
[5, ст. 70] не визначено права вищого навчального закладу 
на здійснення такого різновиду господарської діяльності, 
як отримання частини прибутку від діяльності наукового 
парку. Натомість, відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону України 
«Про  наукові  парки»,  зазначено,  що  порядок  розподілу 
прибутку і збитків визначається в статуті наукового парку, 
а відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1, зазначено, що засновниками 
наукового  парку  можуть  бути  вищий  навчальний  заклад 
четвертого рівня акредитації (далі – ВНЗ) та/або наукова 
установа та інші юридичні особи, що уклали засновниць-
кий договір про створення наукового парку [3, с. 1, 5].

У п. 3 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про наукові парки» 
вказано, що засновники наукового парку мають право на 
одержання  частини  прибутку  від  діяльності  наукового 
парку в порядку, встановленому статутом наукового парку 
[3, с. 9].

З огляду на зазначене вище, слід наголосити, що Закон 
України «Про наукові парки» не потребує внесення змін 
щодо можливості закріплення за ВНЗ права на отримання 
частини прибутку від діяльності наукового парку, співзас-
новником якого є ВНЗ четвертого рівня акредитації.

Окремої уваги, на нашу думку,  заслуговує виконання 
норм викладених в пунктах 4.15.3 та 4.15.4 Рекомендацій, 
де  вказується  на  необхідності  доручення  Міністерству 
освіти  і  науки  України  відновлення  у  2015  р.  практики 
формування  державних  цільових  наукових,  науково-тех-
нічних програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і 
техніки, а також розробці та здійсненні заходів щодо поси-
лення інтеграції наукових установ та університетів Укра-
їни  в  міжнародне  наукове  співтовариство,  забезпечення 
участі  у міжнародних проектах  з метою отримання  кон-
курентоспроможних наукових результатів світового рівня, 
розширенні переліку міждержавних програм спільних до-
сліджень, забезпеченні підтримки участі університетів та 
наукових установ у європейських грантових програмах, у 
тому числі шляхом оплати відповідного фінансового вне-
ску за рахунок бюджетних коштів [1].

Оскільки  наукове  забезпечення  діяльності  органів  та 
підрозділів  органів  внутрішніх  справ  є  вагомою  складо-
вою системи освіти і науки України, яке включає в себе на-
укову та науково-технічну діяльність, науково-педагогічну 
та  науково-організаційну,  експертно-криміналістичну  та 
інформаційну діяльності, то доцільним вбачається взяття 
участі  у  формуванні  цільових  наукових  та  науково-тех-
нічних програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і 
техніки, зокрема, тих, які спрямовані на забезпечення гро-
мадського порядку та громадської безпеки, розслідування, 
розкриття та попередження злочинів та правопорушень з 
боку науково-дослідних установ та вищих навчальних за-
кладів МВС України. При цьому, на нашу думку, головну 
роль у цьому процесі має відігравати Державний науково-
дослідний інститут МВС України.

На виконання норми, передбаченої п. 4.15.4, з метою 
посилення інтеграційного процесу, доцільним вбачається 
запропонувати  запровадження  новітніх  форм  викладен-
ня,  в  рамках  здійснення  науково-педагогічної  діяльності 
у відомчих ВНЗ та науково-дослідних установах, зокрема 
поширення практики навчання курсантів англійською мо-
вою та залучення провідних зарубіжних фахівців для про-
ведення  лекцій  з  перспективних  і  проблемних  напрямів 
практичної та наукової діяльності.

Практичне  впровадження  вказаних  заходів,  на  нашу 
думку,  можливо  завдяки  участі  університетів  та  науко-
вих  установ  у  європейських  грантових  програмах,  шля-
хом  оплати  відповідного фінансового  внеску  за  рахунок 
бюджетних  коштів.  Відсутність  фінансового  підґрунтя 
суттєво  обмежує  перелік  програм,  в  яких  можуть  взяти 
участь навчальні заклади, незважаючи на те, що освітній і 
науковий потенціали їхніх можливостей відповідають за-
явленим конкурсним вимогам.

Переходячи до розгляду питання законодавчого забез-
печення  можливості  подвійного  керівництва  кандидат-
ськими  і  докторськими  дисертаціями  та  консультування 
здобувачів,  коли  одним  із  керівників  (консультантів)  ви-
ступатиме представник закордонного вищого навчального 
закладу або наукової установи, що передбачено п. 4.15.5. 
Рекомендацій,  слід  вказати  на  потребу  внесення  відпо-
відних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 
01.03.1999 р. № 309 «Про  затвердження Положення про 
підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів» [6].

Аналіз положень вказаної вище постанови дає підста-
ви говорити про те, що зміни мають стосуватися:

–  пункту  30  Постанови,  який  передбачає,  що  «для 
надання  допомоги  докторанту  в  написанні  дисертації  за 
місцем його підготовки може призначатися з числа висо-
кокваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів 
– докторів наук – науковий консультант, який несе особис-
ту відповідальність за якісне  і своєчасне виконання док-
торантом дисертації. Науковими консультантами можуть 
призначатися також провідні вчені – доктори наук сторон-
ніх організацій» [6, п. 30].

– пункту 40 Постанови, який передбачає, що «кожно-
му аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним 
наказом керівника вищого навчального закладу, наукової 
установи  призначається  науковий  керівник,  як  правило, 
доктор наук або за рішенням вченої ради, як виняток, кан-
дидат наук» [6, п. 40].

–  пункту  48 Постанови,  який передбачає, що  «керів-
ник  вищого  навчального  закладу,  наукової  установи  на 
підставі  письмового  висновку  передбачуваного  науково-
го керівника за результатами співбесіди  із здобувачем та 
висновків відповідної кафедри, відділу, лабораторії видає 
наказ про прикріплення здобувача і призначення науково-
го керівника. Науковими керівниками здобувачів призна-
чаються, як правило, доктори наук або за рішенням вченої 
ради, як виняток, кандидати наук» [6, п. 48].

Таким  чином,  враховуючи  зростаючі  обсяги  міжна-
родного наукового співробітництва, збільшення кількості 
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стажувань аспірантів і докторантів за кордоном, сутність 
змін внесених у зазначені вище пункти Постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 01.03.1999 р. № 309 «Про затвер-
дження Положення про підготовку науково-педагогічних 
та наукових кадрів» має передбачати і відображати мож-
ливість подвійного керівництва кандидатськими і доктор-
ськими дисертаціями та консультування здобувачів, коли 
одним  із  керівників  (консультантів)  виступатиме  пред-
ставник  закордонного  вищого  навчального  закладу  або 
наукової установи.

Далі  зазначимо,  що  чинним  Наказом  Міністерства 
освіти  і  науки,  молоді  і  спорту №  1112  від  17  жовтня 
2012  р.  «Про  опублікування  результатів  дисертацій  на 
здобуття  наукових  ступенів  доктора  і  кандидата  наук», 
встановлено:

1) відповідно до п. 2.1, за темою дисертації на здобут-
тя наукового ступеня доктора наук необхідна наявність не 
менше 20 публікацій  у  наукових  (зокрема,  електронних) 
фахових  виданнях  України  та  інших  держав,  з  яких  не 
менше  чотирьох  публікацій  у  наукових  періодичних  ви-
даннях інших держав з напряму, з якого підготовлено дис-
ертацію. До таких публікацій можуть прирівнюватися пу-
блікації у виданнях України, які включені до міжнародних 
наукометричних баз [7, п. 2.1];

2) відповідно до п. 2.2, за темою дисертації на здобут-
тя наукового ступеня кандидата наук необхідна наявність 
не менше п’яти публікацій у наукових (зокрема, електро-
нних) фахових виданнях України та інших держав, з яких 
не менше однієї статті у наукових періодичних виданнях 
інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію. 
До такої публікації може прирівнюватися публікація у ви-
даннях  України,  які  включені  до  міжнародних  наукоме-
тричних баз [7, п. 2.2];

Водночас слід акцентувати увагу на те, що п. 4.15.10 
Рекомендацій парламентських слухань «Про стан та зако-
нодавче  забезпечення  розвитку  науки  та  науково-техніч-
ної сфери держави» пропонується внести зміни до Наказу 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 
1112 від 17 жовтня 2012 р. «Про опублікування результатів 
дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і канди-
дата наук» щодо зменшення кількості статей, необхідних 
для захисту дисертації, з одночасним збільшенням вимог 
до якості журналів.

У зв’язку з цим, на нашу думку, шляхи удосконалення 
обсягів опублікованих матеріалів необхідних для захисту 
дисертацій на здобуття наукових ступенів можуть поляга-
ти в такому:

1. За темою дисертації на здобуття наукового ступеня 
доктора наук до п. 2.1 Наказу Міністерства освіти і науки, 
молоді  та  спорту України № 1112  від  17 жовтня 2012 р. 
«Про  опублікування  результатів  дисертацій  на  здобуття 
наукових  ступенів  доктора  і  кандидата  наук»  необхідно 

внести  зміни та передбачити десять обов’язкових науко-
вих статей.

Оскільки  дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня 
доктора наук повинна мати обсяг основного тексту 11–13 
авторських аркушів (для суспільних і гуманітарних наук – 
15–17 авторських аркушів), а середній обсяг однієї науко-
вої статті – 0,5 авторських аркушів, то 10 наукових статей 
складатимуть половину чи третину дисертації.

2. За темою дисертації на здобуття наукового ступе-
ня кандидата наук до п. 2.2 Наказу Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту України № 1112 від 17 жовтня 
2012  р.  «Про  опублікування  результатів  дисертацій  на 
здобуття  наукових  ступенів  доктора  і  кандидата  наук» 
необхідно внести  зміни та передбачити три обов’язкові 
наукові статті.

Оскільки кандидатська дисертація зазвичай складаєть-
ся з трьох розділів, то результати кожного розділу могли б 
бути відображені в окремій статті.

Аналізуючи рекомендації законодавця, які викладено в 
пункті 4.15.11 [1] щодо оптимізації процедури підготовки 
до захисту відповідно до європейських стандартів, цілком 
обґрунтованими  та  виправданими  вважаємо  пропозиції 
щодо:  відміни  друку  платного  оголошення  про  захист 
дисертації,  замінивши  його  на  безкоштовне  оголошення 
в мережі Інтернет із долученням електронної версії авто-
реферату; відміни розсилки друкованих версій авторефе-
ратів в інші держави та мінімізації списку адрес розсилки 
по Україні.

Однак, на нашу думку, не можна погодитися з пропо-
зиціями щодо заміни вимог до оформлення тексту дисер-
тації та бібліографії на менш деталізовані. Вважаємо, що 
такі вимоги мають бути чітко сформульовані і відображені 
в відповідних нормативно-правових актах, щоб запобігти 
не  лише  прогалинам  у  оформленні  результатів  проведе-
них  досліджень,  а  й  привести  їх  оформлення  до  єдиних 
зрозумілих стандартів, що має неодмінно позначатися на 
офіційному характері роботи в цілому.

Висновки. Сьогодні,  коли відбуваються  системні пе-
ретворення  у  всіх  сферах  державного  функціонування, 
метою яких є досягнення якісно нових результатів, роль 
напрацювань  вчених  не  можна  применшити,  адже  вони 
дозволяють отримати розгалужену систему можливих ва-
ріантів вирішення конкретних проблем, знайти та прийня-
ти за основу оптимальне управлінське рішення.

Підсумовуючи  викладене  вище,  слід  зазначити,  що 
запропоновані  пропозиції  та  рекомендації  щодо  удоско-
налення  законодавчого  забезпечення  наукової  сфери  на 
етапі євроінтеграційних процесів у нашій державі можуть 
стати дієвим доповненням у напрямі оптимізації не лише 
положень нового Закону України «Про вищу освіту», а й 
системи законодавства, що регулює суспільні відносини у 
сфері освіти і науки України.
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У статті розглянуто питання правового статусу державних службовців. Проаналізовано думки вчених щодо досліджуваної категорії. 
Визначено елементи статусу державного службовця. 

Ключові слова: правовий статус, державний службовець, елементи правового статусу, права, обов’язки, відповідальність.

В статье рассмотрены вопросы правового статуса государственных служащих. Проанализированы мнения ученых по исследуемой 
категории. Определены элементы статуса государственного служащего.

Ключевые слова: правовой статус, государственный служащий, элементы правового статуса, права, обязанности, ответственность.

The article deals with the legal status of civil servants. Analyzed the views of scientists on the study category. Certain elements of the status 
of civil servant.

Key words: legal status, civil servant, legal status, rights, duties, responsibility.

Постановка проблеми. Інформатизація та стрімкі про-
цеси глобалізації в українському суспільстві зумовлюють 
необхідність  реформування  системи  державно-управлін-
ських  відносин,  а  отже,  і  встановлення  нових  вимог  до 
формування  апарату  державних  службовців.  Важливими 
складовими реформи державної служби в Україні є зміна 
принципів та підходів щодо правового статусу державного 
службовця. Стратегія реформування державної служби та 
служби в органах місцевого самоврядування в Україні на 
період до 2017 року окреслила низку проблем, які потребу-
ють розв’язання, серед яких важливими є положення щодо 
правового статусу державного службовця.

Стан дослідження. Питання стосовно правового ста-
тусу  державних  службовців  досліджувалось  такими  вче-
ними та фахівцями, як В.Б. Авер’янов, В.Л. Ортинський, 
Ю.П. Битяк, С.Д. Дубенко, В.В. Богуцький, В.Я. Малинов-
ський, Ю.Н. Старилов та інші. 

Метою  цієї  статті  є  дослідження  поняття  правового 
статусу державних службовців, визначення його елементів 
та аналіз напрацювань дослідників цього питання. 

Виклад основного матеріалу. Категорія  правового 
статусу державного службовця походить від більш загаль-
ної категорії – правовий статус особи. Правовий статус – 
становище того чи іншого суб’єкта в правовій реальності, 
що відображається в його взаєминах із суспільством і дер-
жавою.

У залежності від суб’єкта його правовий статус напо-
внюється тими чи іншими елементами.

Правовий статус як юридична категорія визначає стан-
дарти можливої та необхідної поведінки, що забезпечують 
нормальну  життєдіяльність  соціального  середовища,  ха-
рактеризує реальну взаємодію держави та особи.

Природа, структура та зміст правового статусу як клю-
чового поняття юридичної науки завжди були предметом 
вивчення як науковцями,  так  і практиками. У юридичній 
літературі існує декілька підходів до визначення змісту ка-
тегорії «правовий статус» та його структури.

Деякі  вчені  самостійними  елементами правового  ста-
тусу  особи називають  громадянство,  загальну правоздат-
ність, гарантії, законні інтереси та юридичну відповідаль-
ність;  інші  –  навпаки,  деякі  із  згаданих  вище  елементів 
характеризують або як передумову (громадянство, право-
здатність), або як другорядні елементи статусу (юридична 
відповідальність, законні  інтереси), або як такі, що вихо-
дять за межі правового статусу (гарантії). Серед елементів 

цієї  категорії  називають  також  правові  норми,  що  закрі-
плюють статус особи, правосуб’єктність, правові принци-
пи та правовідносини статусного типу.

Найпоширенішим  є  визначення  правового  статусу  як 
системи  законодавчо  встановлених  та  гарантованих  дер-
жавою прав, свобод, законних інтересів й обов’язків осо-
би. Правовий статус є засобом нормативного закріплення 
основних принципів взаємодії особи та держави. 

Правовий статус громадян можна поділити на загаль-
ний, спеціальний та  індивідуальний. Кожний громадянин 
має  насамперед  загальний  статус,  однаковий  для  всіх,  і 
може бути одночасно носієм декількох правових статусів. 
Загальний  статус  особи  визначається Основним  Законом 
держави  та  конституційними  законами.  Він  є  загальним, 
узагальненим й однаковим для всіх незалежно від націо-
нальності,  релігійних  переконань,  соціального  стану;  ха-
рактеризується  стабільністю  й  визначеністю;  передбачає 
рівність прав  та обов’язків  громадян, рівність усіх перед 
законом; є базовим для інших різновидів правового стату-
су; слугує основною для набуття конкретних суб’єктивних 
прав  й  обов’язків  та  реалізації  відповідальності.  Інколи 
спеціальний  правовий  статус  доповнює  загальний  або ж 
впливає на нього, змінює чи обмежує. Спеціальний право-
вий статус свідчить про особливий правовий стан суб’єктів 
цієї групи відносин, характеризується властивим йому ме-
тодом правового регулювання, оприлюднюється в нормах 
права.  Спеціальний  статус  характеризує  представника 
тієї  або  іншої  соціальної  групи,  який наділений  згідно  із 
законами  та  іншими  нормативними  актами  спеціальни-
ми,  додатковими  правами,  обов’язками,  обмеженнями  та 
відповідальністю.  Цей  вид  правового  статусу  обумовле-
ний особливостями стану особи та потребами його функ-
ціональної  спеціальної  активності,  наприклад,  студент, 
пенсіонер,  посадова  особа,  державний  службовець.  Спе-
ціальний статус доповнює або обмежує загальний право-
вий статус. На відміну від загального статусу спеціальний 
статус має мінливий характер. Індивідуальний статус являє 
собою сукупність персоніфікованих прав та обов’язків у їх 
конкретних,  природних  та  набутих  здібностях  й  особли-
востях  (стать, вік, сімейний стан, релігійні переконання). 
Він також має більш рухомий, ніж загальний правовий ста-
тус, характер: змінюється відповідно до тих змін, які відбу-
ваються в житті людини. Індивідуальний адміністративно-
правовий  статус  вказує  на юридичний  зміст  і  становище 
громадянина  в  суспільстві,  конкретизує  всю  сукупність 



199

Порівняльно-аналітичне право
♦

конституційних прав  і свобод людини та громадянина на 
території держави.

Означені статуси не існують відокремлено один від од-
ного, вони перебувають у постійній взаємодії, є неподіль-
ними. Загальний правовий статус у всіх громадян – один, 
спеціальних  статусів  –  багато,  індивідуальних  –  стільки, 
скільки осіб мешкає в державі. Як наслідок, правовий стан 
конкретної фізичної особи може розглядатись як сума за-
гального, спеціального та індивідуального статусів. Спеці-
альні статуси конкретизують загальний правовий статус на 
рівні окремих соціальних груп. Спеціальні статуси можуть 
знаходитися  як  у  межах  однієї  галузі  права  (наприклад, 
державно-правовий  статус  депутата,  статус  підприємця, 
трудовий стаж пенсіонера), так і мати комплексний харак-
тер (статус посадової особи, неповнолітнього, військовос-
лужбовця, державного службовця, працівника органів вну-
трішніх справ) [1, с. 414]. 

Специфіку  адміністративно-правового  статусу  грома-
дян  відображають  вік,  громадянство,  професійна  діяль-
ність.  Залежно  від  віку  адміністративно-правовий  статус 
громадян можна поділити на статус пенсіонерів, осіб по-
хилого  віку  й  неповнолітніх.  В  Україні  на  всіх  осіб,  що 
постійно  або  тимчасово  перебувають  на  її  території,  по-
ширюється  юрисдикція  Української  держави.  Громадяни 
України мають ширший обсяг прав й обов’язків, ніж особа, 
яка не пов’язана відносинами громадянства, у тому числі й 
у сфері захисту, зокрема недопустимість видачі громадяни-
на України іноземній державі, захист прав громадян за кор-
доном тощо. Статус громадянства виявляється через його 
специфіку щодо іноземців, осіб без громадянства, встанов-
лених законами України «Про правовий статус іноземців» 
і  «Про  громадянство».  Професійна  діяльність,  яка  відо-
бражається на адміністративно-правовому статусі, – це ді-
яльність державних службовців, суддів, народних депута-
тів. Їхнє правове становище полягає в забороні займатися 
певними  видами  діяльності,  додаткових  гарантіях  недо-
торканості  особи,  пільгах.  Із  спеціальним  адміністратив-
но-правовим  статусом  громадян  безпосередньо  пов’язані 
адміністративно-правові режими, адже вони містять права 
й обов’язки суб’єкта, а також обмежують адміністративно-
правовий статус громадян [2, с. 193]. 

Правовий  статус  державних  службовців  заслуговує 
особливої  уваги,  адже  це  особливий  вид  спеціально  ви-
значених і гарантованих державою норм, що характеризу-
ють місце державного  службовця в  суспільстві. Сутність 
статусу державного службовця, на наш погляд, полягає в 
тому,  що  це  закріплена  в  нормах  права  спеціальна  соці-
альна роль особи як представника держави, що виступає 
суб’єктом управлінської діяльності.

Державні  службовці  –  це  спеціальні  суб’єкти  публіч-
ного права. На думку Ю.П. Битяка, правовий статус дер-
жавних  службовців  відображає  сутність  і  зміст  держав-
но-службових  відносин,  поєднуючи  при  цьому  елементи 
інституту державної служби від моменту вступу особи на 
ту чи іншу державну посаду до завершення роботи [3].

Ю.М. Старілов зазначає: «Правовий статус державного 
службовця включає такі складові: способи заміщення дер-
жавних посад; нормування і організацію праці; вимоги, що 
висуваються до державних службовців; права і обов’язки, 
обмеження і заборони за посадою; проходження державної 
служби (атестація, підвищення по службі, присвоєння ква-
ліфікаційного розряду, рангу, спеціального звання та  ін.); 
засоби стимулювання і відповідальності» [4, с. 503]. Вод-
ночас дослідник робить  висновок про  те, що  статус дер-
жавних  службовців  –  це  диференційована  та  комплексна 
система, яка має вертикальну й горизонтальну структури. 
Вертикальний поділ полягає в розмежуванні видів держав-
них службовців залежно від рівня державної служби. Гори-
зонтальний поділ указує на безліч спеціальних напрямів у 
державній службі [4, с. 146]. Таким чином, Ю.М. Старілов 
акцентує увагу на двох аспектах поняття правового статусу 

державного  службовця:  структурному  та функціонально-
статусному. 

В.Я. Малиновський вважає, що «правовий статус дер-
жавних службовців – це сукупність прав, обов’язків, сво-
бод,  обмежень,  відповідальності, що  встановлені  закона-
ми  і  гарантовані  авторитетом держави». Таке визначення 
поняття  включає  як  перелік  основних  (на  думку  автора) 
елементів  структури правового статусу,  так  і  гарантуван-
ня реалізації цих елементів державою [5, с. 41], тобто на-
явність  самих  елементів  ще  не  є  гарантією  реалізації  їх 
державним службовцем. Такої ж точки зору дотримуються 
А.П. Алехін і Ю.М. Козлов, які пишуть, що правовий ста-
тус  державних  службовців  –  це  сукупність  прав,  свобод, 
обов’язків,  обмежень,  заохочень,  відповідальності,  що 
встановлені законодавством і гарантовані державою. При 
цьому вони виділяють й акцентують увагу на адміністра-
тивно-правовому статусі державних службовців, який ха-
рактеризується такими аспектами: а) їх права та обов’язки 
встановлюються, як правило, у межах компетенції органів, 
у  яких  вони  перебувають  на  державній  службі;  б)  діяль-
ність  державного  службовця  підпорядкована  виконанню 
завдань, покладених на відповідний орган, і має офіційний 
характер [6].

Важливо також зазначити, що поняття правового ста-
тусу  державного  службовця  складається  з  правового  та 
організаційного  аспектів  [7].  Правовий  аспект  статусу 
державного  службовця  обумовлений  змістом  державно-
службових правовідносин. Він визначається Конституцією 
України  [8],  Законами  України  «Про  державну  службу», 
«Про службу в органах місцевого самоврядування» [9; 10] 
та іншими нормативно-правовими актами, які встановлю-
ють  вихідні  концептуальні  положення щодо  формування 
сучасної кадрової політики в центральних і місцевих орга-
нах виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також 
у певній мірі шляхи її модернізації відповідно до сучасних 
потреб держави, суспільства та особистості. Характеризу-
ється цей аспект насамперед сукупністю прав, обов’язків, 
повноважень та обмежень. При цьому слід розрізняти за-
гальні права, обов’язки, повноваження та обмеження, вста-
новлені для всіх державних службовців, і посадові права, 
обов’язки, повноваження та обмеження, визначені для кон-
кретних посад. Отже, правовий аспект статусу державного 
службовця проявляється як широта прав, коло обмежень та 
набір функціональних обов’язків, що залежать від посади, 
яку він обіймає. Організаційний аспект статусу державно-
го службовця визначається місцем органу державної влади 
в структурі державного апарату, посадою, яку він обіймає 
в  цьому  органі.  Важливо  також  й  те,  що  організаційний 
аспект безпосередньо визначає  значну кількість факторів 
правового аспекту статусу, про який ішлося вище. У сус-
пільному ж визнанні статусу державного службовця над-
звичайно важливе місце посідає громадська думка, що не-
формально визначає ставлення суспільства до державних 
службовців.  Отже,  важливими  складовими  статусу  дер-
жавного службовця є його позиція в структурі державного 
апарату та уявлення суспільства про місце, роль і значення 
такої  позиції.  Відповідно  до  цього  можна  стверджувати, 
що в громадській думці правовий статус державних служ-
бовців визначається ще й такими категоріями, як престиж, 
пошана, повага. 

Таким  чином,  статус  державного  службовця  перед-
бачає: 1) безпосередню належність за родом професійної 
діяльності  до  підготовки,  прийняття  та  впровадження 
рішень  у  сфері  державного  управління,  причому  ці  дії, 
як  правило,  мають  економічні  та  соціальні  наслідки  для 
всього суспільства  або його певної частини; 2) наявність 
у державного службовця повноважень виступати від  іме-
ні органу державної влади (тим самим від імені держави), 
відстоюючи загальнодержавний інтерес; 3) законодавче та 
нормативно-правове визначення компетентності, повнова-
жень, прав, обов’язків, обмежень і відповідальності згідно 
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зі  своєю посадою;  4)  належність  до  особливої  професій-
но-статусної  групи,  яка  складається  з  професійно  підго-
товлених до державної служби осіб. Ще однією важливою 
особливістю правового статусу державних службовців, що 
відрізняє його від правового статусу приватної особи та на 
яку слід звернути особливу увагу, є первинність обов’язків 
та  похідне  спрямування  прав.  Тобто  завдання  та функції 
державної служби за своєю природою зумовлюють необ-
хідність закріплювати спочатку службові обов’язки й лише 
потім – службові права. Обов’язки державного службовця 
визначають сутність його службової діяльності, окреслю-
ють коло поставлених завдань, визначають межі необхід-
ної службової поведінки. Права ж спрямовані на забезпе-
чення  належних  умов  здійснення  службової  діяльності, 
створення реальних можливостей для здійснення службо-
вих завдань. 

Як  влучно  зазначає  М.І.  Іншин,  статус  державних 
службовців залежить від умов, у яких проходить державна 
служба. Тому особливості статусу державного службовця 
можуть визначатися й суспільно-політичною або держав-
но-правовою  ситуацією,  що  виникає  об’єктивно,  напри-
клад  введення  режиму  надзвичайного  стану,  мобілізація; 
інші встановлені спеціальними законами адміністративно-
правові режими. У цих випадках зміст статусу державного 
службовця  може  змінюватися;  службовці  можуть  отри-
мувати  додаткові  права,  повноваження;  для  них  можуть 
встановлюватися особливі умови проходження служби та 
юридичної відповідальності [11].

Статус державних службовців знайшов своє вираження 
в ІІІ розділі Закону України «Про державну службу». Се-
ред основних елементів статусу державного службовця за-
коном виділені загальні обов’язки, права державних служ-
бовців,  особливості  їх  дисциплінарної  відповідальності. 
Окремо відзначені обмеження, пов’язані з прийняттям на 
державну службу, а також необхідність декларування дохо-
дів особами, які претендують на зайняття посади держав-
ного службовця. 

Обов’язки  державного  службовця  закріплені  в  ст.  10 
Закону  України  «Про  державну  службу»  [9],  а  основні 
обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування – у ст. 8  
Закону України «Про службу в органах місцевого самовря-
дування» [10]. Наступним важливим елементом правового 
статусу державних службовців є їх права. Права державних 
службовців  перелічені  в  ст.  11  Закону України  «Про  дер-
жавну службу» [9] та ст. 9 Закону України «Про службу в 
органах місцевого самоврядування» [10]. Важливо зверну-
ти увагу на  те, що  з метою недопущення  зловживань на-
даними повноваженнями та спрямування державних служ-
бовців  на  виконання  службових  завдань,  законодавством 
встановлено  систему  обмежень  та  заборон  у  діяльності 
посадовців. Цей елемент також є невід’ємним у понятті їх-
нього правового статусу, а необхідність встановлення цих 
обмежень передбачена Конституцією України. 

Ще в 2011 році була ухвалена, але так і не була введена 
в  дію нова  редакція  закону «Про державну  службу»,  яка 
передбачала радикальні та такі потрібні зміни в правовому 
регулюванні відносин державної служби, оскільки чинний 
Закон України «Про державну службу» ухвалений ще в да-
лекому 1993 році, а тому багато його положень уже є за-
старілими, неактуальними й об’єктивно потребують змін. 
Закон від 17 листопада 2011 року мав набути чинності спо-
чатку з 1 січня 2013 року, потім – з 2014 року, урешті-решт 
депутати вчетверте відтермінували дату набрання ним за-
конної сили – до 1 січня 2016 року.

Основним моментом нового закону є питання правово-
го статусу державних службовців, а саме : 

– до переліку обов’язків державного службовця дода-
но деякі нові: з повагою ставитися до державних символів 
України; додержуватися вимог законодавства у сфері запо-
бігання та протидії корупції; запобігати виникненню кон-
флікту інтересів під час проходження державної служби;

–  у  цьому  законі  вперше  встановлюються  вимоги  до 
політичної  неупередженості  державного  службовця,  від-
повідно  до  яких  державний  службовець  повинен  неупе-
реджено  виконувати  свої  службові  обов’язки  незалежно 
від партійної належності та особистих політичних переко-
нань; не має права організовувати страйки та брати в них 
участь; 

– урегульовано питання захисту права доступу до дер-
жавної служби та прав державного службовця;

– розширено коло осіб, які не можуть вступити на дер-
жавну службу. До переліку таких осіб, зокрема, віднесено 
обмежено дієздатних осіб та осіб, які піддавалися адміні-
стративному  стягненню  за  корупційне  правопорушення 
–  протягом  року  з  дня  набрання  рішенням  суду  законної 
сили.  Дещо  уточнено  перешкоди  до  вступу  на  державну 
службу осіб, які скоїли злочини; 

– уперше на особу, яка вступає на державу службу, по-
кладається обов’язок ще до призначення на державну по-
саду державної служби вийти зі складу виконавчого орга-
ну чи наглядової ради підприємства або організації, що має 
на меті одержання прибутку.

Закон визначає деякі заходи щодо запобігання корупції. 
У ньому вводиться норма, відповідно до якої в разі виник-
нення під час проходження державної служби відносин без-
посередньої  підпорядкованості  між  близькими  особами, 
або якщо під час проходження державної служби державні 
службовці, підпорядковані один одному, стали близькими 
особами, вони зобов’язані невідкладно повідомити про це 
керівника  державної  служби  в  державному  органі  або  їх 
апараті  та  самостійно  вжити  в  п’ятнадцятиденний  строк 
заходи для усунення таких обставин.

Сьогодні готується нова редакція Закону України «Про 
державну службу». Проект Закону України «Про державну 
службу» № 2490 від 30 березня 2015 року по-новому ви-
значає інститут державної служби. Розділ 2 законопроекту 
по-новому визначає правовий статус державного службов-
ця, більш детально регламентує його права та обов’язки. 
Досить детально в ст. 9 законопроекту визначаються осо-
бливості підпорядкування державного службовця та вико-
нання наказу (розпорядження, доручення).

Нині однією з проблем для України залишається орга-
нізаційна невизначеність умов здійснення службової діяль-
ності вищими посадовими особами держави. За оцінками 
зарубіжних  експертів,  відсутність  прозорих  для  громад-
ськості умов зайняття ними посад та практика звільнення 
їх без правової мотивації, невизначеність відповідальності 
за невиконання поставлених завдань є перепоною для по-
дальшого розвитку демократичного суспільства.

Висновки. Аналізуючи наявні точки зору, можна зазна-
чити, що поняття «правовий статус публічного службовця» 
є багатогранним та різноаспектним явищем. Правовий ста-
тус публічного службовця похідний від інституту публіч-
ної  служби,  оскільки  акумулює  в  собі  основні  завдання, 
функції, принципи, форми її організації та функціонуван-
ня. Особливістю правового статусу публічного службовця 
є те, що він одночасно характеризується як сталістю й по-
стійністю, так змінністю та динамічністю, що у свою чергу 
впливає на публічну службу.

З  огляду  на  особливості  публічної  служби,  її  завдань 
і функцій, публічно-службові відносини, публічно-право-
вий характер діяльності публічного службовця вважаємо, 
що правовий статус публічного службовця слід розгляда-
ти як у широкому, так і у вузькому розумінні. У широкому 
розумінні  правовий  статус  публічного  службовця  являє 
собою  систему  обов’язків,  прав,  правообмежень,  етико-
правових вимог, соціального захисту та відповідальності, 
визначених  нормативно–  правовими  актами  та  гаранто-
ваних  державою.  У  вузькому  розумінні  правовий  статус 
публічного службовця становить систему обов’язків, прав 
і відповідальності, визначених нормативно-правовими ак-
тами та гарантованих державою.
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МІСТОБУДІВНА ДІЯЛьНІСТь  
ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТиВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

urBaN PLaNNINg  
aS aN OBJECT Of ThE adMINISTraTIVE LEgaL rEguLaTION

Ярошевська Р.С., 
аспірант Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ

У статті досліджуються особливості підтримки та адміністративно-правового регулювання містобудівної галузі. Визначено, що таке 
регулювання має бути спрямоване на інформаційне забезпечення та створення досконалої нормативно-правової бази. Зроблено висно-
вок, що положення нормативно-правових актів України в цій сфері потребують перегляду та доопрацювання.

Ключові слова: містобудівна діяльність, регулювання, містобудівна документація, планування, забудова.

В статье исследуются особенности поддержки и административно-правового регулирования градостроительной отрасли. Опред-
елено, что такое регулирование должно быть направлено на информационное обеспечение и создание совершенной нормативно-пра-
вовой базы. Сделан вывод, что положения нормативно-правовых актов Украины в этой сфере требуют пересмотра и доработки.

Ключевые слова: градостроительная деятельность, регулирование, градостроительная документация, планирование, застройка. 

The article examines the features of the support and administrative legal regulation of urban planning sector. It is determined that such a 
regulation should be directed to the information provision and creation of a perfect legal framework. It is proved that the provisions of legal acts 
of Ukraine in this area need to be reviewed and improved.

Key words: urban development, management, urban planning documentation, planning, construction.

Постановка проблеми. Містобудування  є  однією  з 
найважливіших  багатогранних  галузей,  яка  відображає 
рівень  розвитку  країни  в  цілому.  Роль  містобудівної  ді-
яльності  полягає  в  створенні  та  підтриманні  такого  се-
редовища  проживання  людини,  яке  максимально  забез-
печувало б для неї найбільш сприятливі умови існування 
в природному оточенні. Містобудування також забезпечує 
функціонування інших галузей економіки, створення но-
вих  виробничих  потужностей,  будівництво  допоміжних 
об’єктів  інфраструктури,  створює  сприятливі  умови  для 
підвищення інвестиційного потенціалу територій. Проте, 
незважаючи на суспільно-економічну значущість та важ-
ливість містобудування, у цій сфері є багато проблем, які 
потребують невідкладного вирішення.

Ефективність  функціонування  містобудування  зале-
жить від державної політики щодо підтримки та регулю-
вання  цієї  галузі,  спрямованої  на  інформаційне  забезпе-
чення,  створення  досконалої  нормативно-правової  бази, 
застосування  дієвих  адміністративно-правових  засобів 
регулювання. Поряд із цим наявні механізми державного 
регулювання  містобудівної  діяльності  стримують  розви-
ток цієї сфери. Проблемою є відсутність єдиної злагодже-
ної  та  ефективної  системи дозвільних процедур. Органи 

державної влади через значну кількість функцій та похід-
них від них завдань не забезпечують належний нагляд та 
контроль  за  будівництвом  і  дотриманням містобудівного 
законодавства. На  законодавчому  рівні  є  неузгодженими 
питання щодо розподілу повноважень органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування під час здій-
снення  містобудівної  діяльності,  що  може  призвести  до 
правопорушень у цій сфері. Перераховані проблеми спри-
чинюють стихійну та точкову забудову населених пунктів 
без урахування їх історичних та географічних особливос-
тей, неконтрольовану забудову передмість. Спостерігаєть-
ся  загрозлива  тенденція  зростання  кількості  правопору-
шень у сфері містобудівної діяльності.

Стан дослідження. Питанням удосконалення містобу-
дівної політики України присвячені роботи Ю.М. Білоко-
ня, М.М. Дьоміна, В.Ф. Макухіна, І.О. Фоміна та інших. 
Цінними в науковому плані є також праці з дослідження 
питання  правового  регулювання  будівельної  діяльнос-
ті  таких  учених,  як А.М. Абрамович,  А.Б.  Бєломєсяцев,  
І.Д. Брауде, Г.Д. Дєнісова, Л.С. Джомарджидзе, Н.О. До-
ценко-Бєлоус,  В.М.  Коссак,  Е.Б.  Кубко,  С.О.  Кузнєцова, 
А.В.  Матвійчук,  Б.Ф.  Мовчановський,  К.В.  Пивоваров, 
В.О.  Ромасько,  Б.М. Семенко, А.П. Ткач,  З.В. Щепанов-
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ський, С.П. Юшкевич та інших. Проте містобудування як 
об’єкт  адміністративно-правового  регулювання  в  цих  та 
інших працях розглядалося фрагментарно, оскільки осно-
вним предметом дослідження були фінансові, матеріаль-
но-технічні та договірні відносини в цій сфері. 

Метою статті є аналіз особливостей містобудівної ді-
яльності як об’єкта адміністративного правового регулю-
вання шляхом характеристики її головних напрямів, прин-
ципів і співвідношення із суміжними поняттями.

Виклад основного матеріалу.  У  науковій  літературі 
під адміністративно-правовим регулюванням розуміється 
цілеспрямований вплив норм адміністративного права на 
суспільні відносини з метою забезпечення за допомогою 
адміністративно-правових  заходів  прав,  свобод  і  публіч-
них законних інтересів фізичних та юридичних осіб, нор-
мального  функціонування  громадянського  суспільства  й 
держави  [1,  с.  88].  До  сфери  адміністративно-правового 
регулювання входять такі відносини: 1) які відображають 
індивідуальні  публічні  потреби  фізичних  і  юридичних 
осіб; третіх осіб, права та свободи яких порушуються пер-
шими; загальний публічний інтерес держави й українсько-
го народу в цілому; 2) які реалізують імперативно-владну 
компетенцію публічної  адміністрації  та  взаємні публічні 
інтереси  всіх  невладних  учасників  адміністративно-пра-
вих  відносин,  кожний  із  яких  має  йти  на  певний  утиск 
своїх інтересів задля задоволення інтересів іншого; 3) які 
потребують дотримання певних установлених державою в 
адміністративно-правових нормах правил [2, с. 237]. Отже, 
такий  вид  правового  регулювання  покликаний,  з  одного 
боку, обмежувати поведінку суб’єктів певними дозволами 
чи  заборонами,  а  з  іншого  –  він  спрямований на  спону-
кання суб’єктів до вільної діяльності та гарантування за-
безпечення їхніх прав і свобод. Адміністративно-правове 
регулювання містобудівної діяльності має здійснюватись з 
огляду на особливості та головні напрями цієї сфери.

У ст. 1 Закону України «Про основи містобудування» 
[3]  містобудування  (містобудівна  діяльність)  визначаєть-
ся як «цілеспрямована діяльність державних органів, ор-
ганів  місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ, 
організацій,  громадян,  об’єднань  громадян  зі  створення 
та  підтримання  повноцінного  життєвого  середовища, 
яка  включає  прогнозування  розвитку  населених  пунктів 
і  територій,  планування,  забудову  та  інше  використання 
територій,  проектування,  будівництво  об’єктів  містобу-
дування,  спорудження  інших  об’єктів,  реконструкцію 
історичних  населених  пунктів  при  збереженні  традицій-
ного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію 
об’єктів  культурної  спадщини,  створення  інженерної  та 
транспортної інфраструктури».

З  огляду  на  законодавче  визначення  містобудівна  
діяльність  включає  різноманітні  напрями,  що  свід-
чить  про  комплексність  та  багатогранність  цієї  галузі.  
А.В. Вадімова слушно зазначає: «Специфіка містобудівної 
діяльності полягає в тому, що місто не може бути об’єктом 
індивідуальної творчості. Воно – результат колективної  і 
довгострокової діяльності. Крім того, цей процес багато в 
чому не залежить від людської волі. Реальні умови часто 
ускладнюють реалізацію містобудівних проектів, тому не 
можливо викреслити однозначну картину майбутнього у 
містобудівних  проектах»  [4,  с.  127]. Наступною  особли-
вістю цієї діяльності є її плановий характер. Це насампе-
ред означає, що будь-яке місто мусить мати генеральний 
план розвитку, проекти детального планування й забудови 
районів.  Без  необхідного  складу  містобудівних  проектів 
усіх видів  і рівнів у місті не можна розміщувати й буду-
вати  жоден  архітектурний  об’єкт  чи  інженерну  споруду 
[5, с. 19]. При цьому процес розвитку міст є постійним і 
динамічним.

Перераховані особливості мають враховуватись під час 
регулювання цієї сфери. Водночас його напрями повинні 
передбачати  стратегічні дії,  спрямовані на  збір  інформа-

ції про простір, розробку принципових концепцій та ідей; 
тактичні дії, спрямовані на розробку конкретних проектів 
та пропозицій; дії, спрямовані на усунення конфліктів та 
кризових  ситуацій,  погодження  проектів  і  пропозицій  із 
реальними умовами місцевості  [6, с. 335]. Проте під час 
визначення  напрямів  регулювання  положення  законів 
України або суперечать один одному, або є застарілими та 
потребують доопрацювання.

По-перше, на законодавчому рівні нечітко визначено, 
яким  терміном  характеризується  вплив  на  містобудів-
ну сферу та які шляхи здійснення він передбачає. Так, у 
Розділі  2  Закону  України  «Про  основи  містобудування» 
стосовного  цього  впливу  вживається  термін  «державне 
регулювання», а в Розділі ІІ Закону України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності» [7] – «управління». Слід 
зазначити, що між цими поняттями існує суттєва різниця. 
Так, у науковій літературі, державне управління розгляда-
ється як певний вид діяльності органів держави, яка має 
владний характер  і передбачає насамперед організуючий 
та розпорядчий вплив на об’єкти управління шляхом ви-
користання певних повноважень. Державне регулювання, 
у свою чергу, застосовується не тільки в межах виконавчої 
влади та передбачає не тільки вплив на об’єкти управлін-
ня, а й вплив на суспільне середовище цих об’єктів. Таке 
середовище означає соціальні процеси та явища, які без-
посередньо впливають на стан певного об’єкта управління 
[8, с. 65]. З огляду на те, що регулювання охоплює ширшу 
сферу організаційної діяльності порівняно з управлінням 
і  пов’язане не  стільки  з  впливом на  об’єкти  управління, 
скільки на оточуюче середовище, на нашу думку, доцільно 
використовувати саме цей термін.

Окрім  цього,  деякі  напрями  впливу  на  містобудівну 
сферу в цих законах збігаються, а деякі відрізняються. На-
приклад,  спільними в  ст.  8 Закону України «Про основи 
містобудування» та ст. 7 Закону України «Про регулюван-
ня містобудівної діяльності» є такі шляхи, як планування 
територій, контроль за дотриманням законодавства тощо. 
Проте в першому законі на відміну від другого передба-
чено прогнозування розвитку містобудування, підготовка 
містобудівних програм і документації, проведення експер-
тизи  такої  документації,  координація  взаємодії  суб’єктів 
містобудівної  та  архітектурної  діяльності.  У  другому  ж 
законі на відміну від першого визначено проведення про-
фесійної атестації. Вважаємо, що така регламентація є не-
припустимою, адже вжиті законодавцем терміни й шляхи 
впливу стосуються однієї й тієї ж сфери – містобудування, 
а здійснюються одними й тими ж органами. На нашу дум-
ку, для усунення плутанини ці напрями мають чітко визна-
чатись лише в одному законі.

По-друге,  потребує  перегляду  змістовне  наповнення 
регулювання  містобудівної  діяльності.  У  цьому  аспекті 
привертає увагу те, що деякі головні напрями містобудів-
ної  діяльності  відповідно  до  ст.  2  Закону  України  «Про 
основи  містобудування»  та  ст.  2  Закону  України  «Про 
регулювання  містобудівної  діяльності»  збігаються  з  на-
прямами регулювання у  сфері містобудування. До  таких 
головних  напрямів,  зокрема,  належить  «прогнозування 
розвитку  населених  пунктів  і  територій;  реалізація  міс-
тобудівної  документації  та  інвестиційних  програм  роз-
витку  визначення  територій;  розробка  правових  актів, 
державних стандартів, норм і правил, пов’язаних із місто-
будуванням; контроль за дотриманням містобудівного за-
конодавства; ліцензування певних видів господарської ді-
яльності в будівництві». Це є неприпустимим, адже між такою  
діяльністю та її регулюванням є різниця. 

На  необхідність  розмежування  понять  «містобудівна 
діяльність»  та  «місторегулювання»  вказують,  зокрема, 
науковці  Е.К.  Трутнєв  та М.Д.  Сафарова.  Вони  зазнача-
ють: «Система місторегулювання – це діяльність ˂…˃ по 
створенню правових підстав та  інформаційних умов для 
містобудівної діяльності й по контролю за містобудівною 
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діяльністю, напрямами якої є, в тому числі, підготовка та 
прийняття  нормативно-правових  актів,  створення  та  за-
безпечення функціонування інформаційних систем забез-
печення  містобудівної  діяльності,  моніторинг  процесів 
містобудівної діяльності, проведення аналітичних робіт та 
підготовка рекомендацій, узгодження проектів документів 
містобудівного  проектування,  обговорення  на  публічних 
слуханнях  проектів  документів  містобудівного  проекту-
вання,  перевірка  підготовлених  забудовниками  докумен-
тів перед видачею дозволів на будівництво, інших дозво-
лів, висновків».

До містобудівної  діяльності належить «архітектурно-
будівельне проектування – здійснення інженерних вишу-
кувань,  підготовка  проектної  документації;  будівництво, 
реконструкція,  капітальний  ремонт».  Підготовка  та  за-
твердження  документів  містобудівного  проектування» 
вважається одночасно й місторегулюванням, і містобудів-
ною діяльністю (остання – у частині підготовки докумен-
тів) [9, с. 13–16].

Об’єктом  містобудування  відповідно  до  ст.  4  Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності» ви-
ступає планувальна організація території. Отже, напряма-
ми цієї діяльності мають виступати дії, які безпосередньо 
направлені на її об’єкт. Тому перераховані вище дії, які є і 
шляхами регулювання, а також «вибір, вилучення (викуп) 
і надання земель для містобудівних потреб; створення та 
ведення  містобудівних  кадастрів  підготовка  кадрів  для 
містобудування,  підвищення  їх  кваліфікації»  не  можуть 
бути напрямами містобудівної діяльності. Вони є шляхами 
саме регулювання цієї сфери.

Щодо такого напряму, як здійснення архітектурної ді-
яльності  слушно  зазначає М.В.  Омельяненко:  «Архітек-
турно-містобудівна діяльність є синтезом архітектурної та 
містобудівної діяльності, які окремо розглядати не зовсім 
правильно,  оскільки один  із  видів діяльності  є логічним 
і природним доповненням і продовженням другого. ˂…˃ 
Поняття  «містобудівна  діяльність»  є  набагато ширшим  і 
охоплює  набагато  більшу  кількість  аспектів  діяльності, 

пов’язаної зі створенням середовища для життєдіяльності 
людини, ніж архітектурна діяльність. Однак архітектурна 
діяльність, у свою чергу, доповнює і конкретизує поняття 
містобудівної  діяльності»  [10,  с.  237]. Справді,  без  архі-
тектурної  діяльності  неможливо  вирішити  завдання міс-
тобудівної та повноцінно створити її об’єкти.

Крім того, законодавець закріпив деякі положення, які 
фактично  є  не  напрямами,  а  принципами  містобудівної 
діяльності. Напрямами є шляхи цієї діяльності,  які  здій-
снюють безпосередній вплив на її об’єкти, а принципами 
–  те,  що  покладено  в  основу  такої  діяльності,  за  умови 
обов’язкового  врахування  яких  вона  повинна  реалізову-
ватись. Тому, на нашу думку, саме принципами є «захист 
життєвого  та  природного  середовища  від  шкідливого 
впливу  техногенних  і  соціально-побутових факторів,  не-
безпечних  природних  явищ;  збереження  пам’яток  куль-
турної  спадщини;  розвиток  національних  і  культурних 
традицій  в  архітектурі  та  містобудуванні;  забезпечення 
високих  архітектурно-планувальних,  функціональних  і 
конструктивних якостей об’єктів містобудування.

Висновки. Вузька  спеціалізованість  та  відсутність 
комплексності  в  наукових  дослідженнях,  недоскона-
лість  наявного  механізму  реалізації  містобудування, 
існування  прогалин  і  суперечностей  у  національному 
законодавстві  спричинили необхідність  вдосконалення 
адміністративно-правового  регулювання  містобудівної 
діяльності. Суперечність  у  визначенні  понять  на  зако-
нодавчому рівні, використання законодавцем неточних 
формулювань зумовлюють необхідність вирішення цих 
проблем  шляхом  перегляду  та  доопрацювання  поло-
жень  відповідних нормативно-правових  актів України. 
Потребує уваги та подальших наукових досліджень чіт-
ке  окреслення  головних  напрямів  містобудівної  діяль-
ності, формулювання її принципів і завдань. Напрямами 
містобудівної діяльності доцільніше визнати плануван-
ня  територій,  будівельне  проектування,  будівництво, 
реконструкцію,  капітальний  ремонт,  здійснення  архі-
тектурної діяльності.
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В статті розглянуті питання визначення нормативно-правового статусу журналіста та проблеми регулювання діяльності Інтернет-ЗМІ 
в Україні. Звернуто увагу на проблему кримінально-правового забезпечення свободи слова та діяльності журналістів в мережі Інтернет. 
На основі аналізу міжнародного та зарубіжного законодавств запропоновано напрями вдосконалення вітчизняного законодавства щодо 
діяльності Інтернет-ЗМІ в Україні.

Ключові слова: свобода слова, право на інформацію, статус журналіста, мережа Інтернет, Інтернет-ЗМІ, кримінальна відповідальність.

В статье рассмотрены вопросы определения нормативно-правового статуса журналиста и проблемы регулирования деятельности 
Интернет-СМИ в Украине. Обращено внимание на проблему уголовно-правового обеспечения свободы слова и деятельности журна-
листов в сети Интернет. На основе анализа международного и зарубежного законодательств предложены пути совершенствования 
отечественного законодательства о деятельности Интернет-СМИ в Украине.

Ключевые слова: свобода слова, право на информацию, статус журналиста, сеть Интернет, Интернет-СМИ, уголовная ответствен-
ность.

The article deals with the definition of the regulatory status of journalists and the problem of regulating the activities of Internet media in 
Ukraine. Attention is paid to the problem of criminal law to ensure freedom of speech and journalistic activities on the Internet. Based on the 
analysis of the international and foreign legislation proposed ways to improve national legislation on the activities of online media in Ukraine.

Key words: freedom of speech, right to information, status of the journalist, Internet, online media, criminal responsibility.

РОЗДІЛ 8.
КРиМІНАЛьНЕ ПРАВО ТА КРиМІНОЛОГІЯ; КРиМІНАЛьНО-ВиКОНАВЧЕ ПРАВО

Актуальність теми. Конституція  України  гарантує 
кожному  право  на  свободу  думки  і  слова,  на  вільне  ви-
раження  своїх  поглядів  і  переконань.  Кожен  має  право 
вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 
інформацію усно, письмово або в інший спосіб. Реалізація 
зазначеного  права  в  сучасному  суспільстві  здійснюється 
через  засоби  інформації,  яким  гарантується  свобода  ді-
яльності та захист від цензури. Свобода слова та свобода 
діяльності засобів масової інформації є основою розвитку 
та становлення демократії в державі, дозволяє налагодити 
комунікацію між суспільством та владою. Наприкінці ХХ –  
початку ХХІ  ст.  виникли та продовжують виникати нові 
засоби  комунікації,  зокрема,  мобільний  зв’язок,  мережа 
Інтернет. Журналістика міцно освоїла Всесвітню мережу. 
Майже всі серйозні інформаційні видання в Україні мають 
он-лайнові версії журналів та газет. Будь-які події та но-
вини миттєво з’являються в мережі та розповсюджуються 
користувачами Інтернет. Якщо донедавна Інтернет не міг 
розглядатися у якості загальнодоступного засобу масової 
інформації на кшталт традиційних радіо, телебачення чи 
друкованих  ЗМІ,  то  нині  Інтернет-журналістика  стала 
вагомою складовою  інформаційної  індустрії  в Україні,  а 
Інтернет-ЗМІ для українських користувачів – впливовим 
джерелом інформації. Темп сучасного життя тяжіє саме до 
миттєвого отримання інформації та подолання бар’єрів у 
часі і просторі Проте чинне законодавство України не міс-
тить а ні визначення поняття засобу масової інформації в 
мережі Інтернет, а ні спеціального нормативно-правового 
акту,  який би  визначав  їх  статус,  порядок  створення,  за-
сади діяльності  тощо. Також проблемним є розмежуван-
ня діяльності журналістів у Інтернет-мережі та блогерів, 
інших  користувачів, що  активно  збирають  та  розповсю-

джують  суспільно  значущу  інформацію  в  електронному 
вигляді.

Проблемам,  пов’язаним  з  розвитком  і  функціонуван-
ням  ЗМІ  в  сучасному  суспільстві,  присвячене  цілий  ряд 
фундаментальних  і  прикладних  робіт,  велику  кількість 
наукових статей з юридичних, політичних, соціологічних 
наук  та  державного  управління.  Проблематикою  кримі-
нально-правового  захисту  діяльності  засобів  масової  ін-
формації  займалися  П.  Берзін,  Р.  Вереша,  С.  Головатий, 
С. Лихова, Т. Лазутіна, А. Марущак, Л. Костенко, О. Кра-
сильникова, Д. Кукушкін, Н. Кушакова та ін.

Мета дослідження  –  вироблення  рекомендацій  щодо 
вдосконалення чинного законодавства у сфері правової ре-
гламентації та кримінально-правового забезпечення свобо-
ди слова та діяльності журналістів в мережі Інтернет.

Завдання дослідження полягає у проведенні правово-
го аналізу національного законодавства та законодавства 
зарубіжних країн у сфері правової регламентації  та кри-
мінально-правового забезпечення свободи слова та діяль-
ності журналістів в мережі Інтернет.

Виклад основного матеріалу. Актуальність проблеми 
правового  врегулювання  цієї  сфери  передусім  пов’язана 
з  активізацією медіатрафіку українських  засобів масової 
інформації у мережі Інтернет. За результатами досліджень 
українського сегмента мережі за станом на 2004 р.  існу-
вало близько 380 видань, що становило 7% від загальної 
кількості українських серверів [1]. Сьогодні Інтернет-ЗМІ 
швидко завойовують, і навіть відвойовують у інших видів 
ЗМІ свою аудиторію. За даними досліджень маркетинго-
вої  дослідницької  компанії  InMind,  на  середину  2010  р. 
аудиторія Інтернету в Україні сягала 12,6 млн. регулярних 
користувачів, а це 32% всього населення України. Порів-
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няно з даними на кінець 2009 р. кількість користувачів за 
півроку збільшилася на 4%. Цей факт вказує на невпинну 
експансію Інтернету. З огляду на те, що 75% респондентів 
використовують мережу Інтернет як джерело новин, стає 
зрозумілою й очевидною перспектива вивчення специфі-
ки  мережевих  ЗМІ.  Переважно  це  сторінки  популярних 
друкованих ЗМІ, основним завданням яких є не публіка-
ція матеріалів, а анонс чергового номера. Справжніх ме-
режевих  газет  і  журналів,  що  постійно  оновлюються,  а 
тим більше коментарів та аналітичних матеріалів в укра-
їнському  сегменті,  значно менше. Подібний  стан норма-
тивно-правового  забезпечення  діяльності  Інтернет-ЗМІ 
призводить  до  низки  проблем  розвитку  в  сфері  забезпе-
чення громадян інформацією та передусім – забезпечення 
необхідних  умов  роботи  для  самих  Інтернет-ЗМІ. Серед 
таких проблемних моментів:

− не поширення на журналістів Інтернет-видань поло-
жень законодавства щодо традиційних ЗМІ; статус журна-
ліста в Інтернеті трансформується і є недостатньо визна-
ченим у  силу особливостей Мережі. Сучасне українське 
законодавство  у  сфері  масової  інформації  практично  не 
враховує ці особливості і потребує вдосконалення;

− відсутність можливості  забезпечення для  Інтернет-
журналістів  прав  і  гарантій  пов’язаних  з  професійною 
журналістською  діяльністю  (зокрема,  при  отриманні  ін-
формації, збереженні таємниці авторства та джерел інфор-
мації, зверненні до спеціалістів при перевірці одержаних 
інформаційних матеріалів тощо);

−  можливість  появи  в  середовищі  Інтернет-ЗМІ  ви-
дань, що своєю діяльністю дестабілізують роботу всього 
середовища Інтернет-ЗМІ.

Актуалізується дане питання з огляду на особливості 
кримінально-правового  забезпечення  свободи  слова  та 
діяльності ЗМІ в Україні. Українське законодавство вста-
новлює  кримінальну  відповідальність  за  умисне  пере-
шкоджання  професійній  діяльності  журналістів  (ст.  171 
КК  України).  Враховуючи  законодавчі  недоліки  форму-
лювання кримінально-правової норми, у правоохоронних 
органів  виникають  суттєві  труднощі  в  правозастосовній 
діяльності  щодо  питань  визначення  статусу  журналіста, 
професійної  діяльності  та  поняття перешкоджання  такій 
діяльності. 

Згідно  з  більшістю  науково-практичних  коментарів, 
потерпілим від злочину за ст. 171 КК України може бути 
тільки  особа,  яка  підпадає  під  законодавче  визначення 
«журналіст». При цьому необхідно враховувати не тільки 
характер  діяльності, що  виконується  особою,  але  і  фор-
мальний критерій – належність до певного засобу масової 
інформації на підставі трудових чи інших договірних від-
носин.  Відсутність  такого  зв’язку,  виключає  криміналь-
но-правовий захист осіб, які здійснюють збір, зберігання 
і розповсюдження інформації. Таким чином, нерозповсю-
дження законодавства про засоби масової інформації, про 
інформацію на сферу  Інтернет-відносин, блогосферу ви-
ключає правовий захист учасників таких відносин. В да-
ний  час  журналісти  Інтернет-видань,  блогери,  власники 
Інтернет-сторінок знаходяться поза правовим полем регу-
лювання журналістської діяльності. І якщо до останнього 
часу  Інтернет  не  міг  розглядатися  у  якості  загальнодос-
тупного засобу масової  інформації в порівнянні  з тради-
ційними 

радіо-,  телевізійними  та  друкованими  ЗМІ,  то  зараз 
Інтернет-журналістика стає істотною складовою інформа-
ційної індустрії в Україні, а Інтернет-ЗМІ для українських 
користувачів – найважливішим джерелом інформації.

Сучасний  сегмент  Інтернет-ресурсів  у  сфері  розпо-
всюдження масової інформації можна умовно поділити на 
чотири великі групи [2, с. 4].

1. Інтернет-ЗМІ – інформаційні агентства. До цієї ка-
тегорії слід віднести Інтернет-ЗМІ, які повністю забезпе-
чують  своє  утримання  власними  силами  (насамперед це 

сайти  інформаційних  агентств  –  УНІАН,  «Укрінформ», 
«Українські новини», «Интерфакс-Украина», «Ліга Бізне-
сінформ» та ін.). 

2. Онлайн-версії друкованих ЗМІ, сайти радіостанцій 
і телеканалів. До цієї групи відносяться Інтернет-ЗМІ, що 
мають «офлайнових батьків», а також сайти телеканалів і 
радіостанцій (наприклад, сайти газет «Бизнес», «Дзеркало 
тижня», «Сегодня», «Факты», телеканалів ICTV, «Перший 
національний», «Телеканал Интер»  і ряду  інших).  Інтер-
нет-версіям друкованих ЗМІ властива перепублікація ори-
гінальних матеріалів з тих журналів і газет, з якими вони 
мають  ідентичну  назву.  Сайтам  телеканалів  і  радіостан-
цій ж «ретрансляція» аудіовізуального контенту. Головна 
мета мережевих аналогів традиційних ЗМІ – розширення 
можливостей «батьківського» ЗМІ, отримання додатково-
го доходу від реклами, а також залучення нової аудиторії. 
Інтернет-ЗМІ цієї групи в цілому також зареєстровані як 
ЗМІ.

3. Інтернет-ЗМІ, що не мають офлайнових аналогів. До 
даної групи відносяться Інтернет-ЗМІ, що не мають дру-
кованих  версій  (наприклад,  «Українська  правда»,  «Глав-
ред»,  «Левый  берег»,  «Обозреватель»,  «Чемпион»,  «Ко-
респондент» , «ForUm», «Цензор.нет» та аналогічні).

Поряд з ексклюзивним контентом ці ЗМІ публікують 
досить велику кількість запозичених матеріалів, далеко не 
завжди глибоко перероблених  (принцип новинного агре-
гатора, тобто розміщення чужих матеріалів з посиланням 
на джерело). Інтернет-ЗМІ цього типу більшою мірою за-
лежать  від  рекламних доходів,  так  як  змушені  самі про-
сувати власний бренд. Чинне законодавство не відносить 
вказану групу до засобів масової інформації, позбавляючи 
їх відповідних прав та повноважень.

4.  Інші  Інтернет-ЗМІ,  рекламні  сайти.  Інтернет-ЗМІ 
даної категорії далеко не завжди можна назвати ЗМІ в по-
вному  розумінні  слова.  Як  правило,  вони  переслідують 
цілі, що не збігаються з тими, які пропагуються журналіс-
тикою, або ж «маскуються» під ЗМІ для залучення читачів 
і отримання прибутку від реклами. Реклами на сторінках 
таких  Інтернет-ЗМІ дуже багато, часом більше 50 відсо-
тків. Значну частину контенту становлять матеріали низь-
кої якості, нерідко підносяться, як сенсації.

Окремої уваги заслуговують блоги та Інтернет-сторін-
ки  користувачів,  які  збирають  та  розповсюджують  сус-
пільно  значущу  інформацію.  В  більшості  випадків  така 
інформація  стосується  актуальних  проблем  окремих  ло-
кальних місць (районів, міст, селищ), однак залучає в своє 
обговорення значну кількість мешканців певного регіону і 
може впливати на діяльність влади в цьому регіоні.

Враховуючи вказані особливості Інтернет-ЗМІ та чин-
не вітчизняне  законодавство, правами журналістів  та  за-
собів  масової  інформації  на  сьогоднішній  день  можуть 
користуватись  тільки  ті  мережеві  ЗМІ,  що  мають  офф-
лайнові  аналоги.  Вказане  підтверджується  ст.  22  Закону 
України «Про інформацію» та ст. 1 Закону України «Про 
друковані  засоби  масової  інформації  (пресу)  в  Україні», 
які визначають засоби масової інформації як засоби, при-
значені для публічного поширення друкованої або аудіові-
зуальної інформації, а журналіста – як творчого працівни-
ка друкованого засобу масової інформації.

Аналіз  сучасних міжнародних правових норм  і  реко-
мендацій щодо діяльності Інтернет-ЗМІ дозволяє конста-
тувати, що вони передусім ґрунтуються на принципах сти-
мулювання саморегуляції  їхньої діяльності та мінімізації 
державного контролю і обмежень на поширення інформа-
ції в Інтернеті, неможливості встановлення обмежень для 
контенту в Інтернеті, більших, ніж обмеження для інших 
медіа  (зокрема, на цьому зосереджена низка документів, 
прийнятих Радою Європи – Резолюція № 1120 «Про вплив 
нових комунікативних та інформаційних технологій на де-
мократію» (1997 р.), «Декларація про Європейську політи-
ку у сфері нових інформаційних технологій» (1999 р.), «Де-
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кларація про свободу комунікацій в Інтернеті» (2003 р.)).  
Водночас  в  міжнародних  правових  нормах  значна  увага 
приділяється  протидії  розповсюдженню  протизаконного 
контенту  в  мережі  Інтернет.  Зокрема,  в  прийнятому Єв-
ропейським  Союзом  «Плані  заходів  щодо  забезпечення 
безпечного користування Інтернетом» (від 1 січня 1998 р.) 
надається тлумачення поняттям «матеріали протизаконно-
го змісту» та «матеріали засуджуючого змісту».

Слід зазначити, що такі країни, як США і Англія, про-
сто  не мають  окремого  законодавства  для  ЗМІ.  Будь-яка 
інформаційна  діяльність  в  цих  державах  регулюється 
на  підставі  цивільного,  кримінального  та  іншого  зако-
нодавств.  Тому  виділення  мережевих  засобів  масової 
інформації  з  усієї  маси  Інтернет-ресурсів  не  є  для  них 
серйозною  проблемою.  Правовою  базою  для  вирішення 
виникаючих проблем у сфері Інтернет-діяльності є чинне 
загальне законодавство [3]. Зокрема, Верховний Суд США 
в 1996 р. скасував на підставі Першої поправки Закон про 
регулювання  Інтернету,  а  в  1988  р. Верховний Суд шта-
ту  Нью-Йорк  прийняв  рішення,  відповідно  до  якого  всі 
Інтернет-сайти  незалежно  від  їх  змісту  та  професійного 
рівня  вважаються  засобами  масової  інформації.  Таким 
чином,  будь-який  автор,  який  публікує  свої  матеріали  в 
Мережі, вважається журналістом незалежно від наявнос-
ті відповідного свідоцтва або приналежності до редакції 
і має право одержувати і поширювати інформацію, як це 
роблять співробітники інших ЗМІ [4]. 

У Франції Державна рада з юридичних питань в 1988 
р. зробила висновок про відсутність необхідності створю-
вати окреме правове поле для Інтернет-мереж, і логічним 
є застосування до них правових норм, що діють по відно-
шенню до інших ЗМІ [5].

З іншого боку, окремі держави намагаються посилити 
контроль  в  інформаційній  сфері  взагалі  та  в  мережі  Ін-
тернет зокрема. Затвердити на міжнародному рівні більш 
жорсткі  правила  з  регулювання  Інтернету  та  розділити 
сферу контролю над ним за фактичними державними кор-
донами намагалися Росія, КНР  і  арабські  країни під час 
Всесвітньої  конференції  міжнародного  електрозв’язку  в 
Дубаї (3–15 грудня 2012 р.). Головним підсумком конфе-
ренції стало підписання нового Регламенту міжнародного 
електрозв’язку, проте, у відповідності до п. 2 ст. 10 Регла-
менту, він та додаткові резолюції не мають обов’язкового 
характеру [6].

Узагальнюючи  наявну  зарубіжну  практику  правово-
го  регулювання  інформаційної  діяльності  Інтернет-ЗМІ, 
можна виокремити два глобальних підходи. Так, «східний 
підхід»  передбачає  більш прискіпливий  контроль  з  боку 
держави  над  усіма  правовідносинами  в  інформаційній 
сфері,  наявність  певного  виду  премодерування  інфор-
маційних  ресурсів,  зокрема,  в  мережі  Інтернет,  у  межах 
політичної  ідеології країни, мінімізації саморегулювання 
відносин  учасниками  інформаційної  діяльності.  У  Ро-
сії  триває  робота  зі  створення норм,  за  допомогою яких 
можна  було  б  регулювати  та  контролювати  діяльність 
Інтернет-ЗМІ. Важливий крок у цьому напрямку був зро-
блений  в  2010  р.  Пленумом  Верховного  суду  РФ,  який 
прийняв Постанову  «Про практику  застосування  судами 
Закону  РФ  про  ЗМІ».  Багато  положень  цієї  Постанови 
безпосередньо стосуються Інтернет-ЗМІ, вказують на за-
стосовність норм закону до Інтернет-ЗМІ, націлюють такі 
ЗМІ на дотримання обов’язків, що стосуються друкованих 
ЗМІ. Останні тенденції в законодавстві РФ також свідчать 
про наполегливе бажання влади посилити контроль за ді-
яльністю  в мережі  Інтернет,  обмежити  свободу  слова  та 
право  на  інформацію.  Так,  на  підставі  Закону  РФ  «Про 
інформацію, інформаційні технології та про захист інфор-

мації» з 1 серпня 2014 р. власники всіх популярних сай-
тів і сторінок в Інтернеті1, а також акаунтів в соцмережах 
зобов’язані  зареєструвати  їх Роскомнадзорі  і  виконувати 
російське законодавство незалежно від профілю сайту або 
сторінки,  місця  його  розміщення  та  реєстраційної  зони 
[7]. Порушення вимог цього Закону «тягне за собою кри-
мінальну, адміністративну або іншу відповідальність від-
повідно до законодавства Російської Федерації».

Однак  в  той же  час  вказані  зміни  до  закону  не  при-
рівнюють блоги  та  їх  авторів  до  ЗМІ, що,  в  свою чергу, 
виключає наявність аналогічних прав зазначеної категорії 
громадян. До речі, в Республіці Казахстан, відповідно до 
Закону «Про засоби масової інформації», до ЗМІ поруч із 
періодичними друкованими виданнями, радіо– і телепро-
грамами, кінодокументалістикою, аудіовізуальними запи-
сами та іншими формами періодичного або безперервного 
публічного  розповсюдження  масової  інформації  також 
віднесено Інтернет-ресурси (ст. 1) [8].

На відміну від «східного» «західний підхід» базуєть-
ся  на  принципах  свободи  користування  інформаційними 
ресурсами,  встановлення  розумного  балансу між  норма-
тивно-правовою  базою  та  інструментами  саморегуляції, 
регулювання  державою  найважливіших  положень,  які  в 
основному  стосуються  загальних  принципів  і  технічних 
стандартів  інформаційної  діяльності,  а  також  визнанням 
того, що незаконно в режимі оффлайну, є незаконним і в 
режимі онлайну [9].

До сказаного слід додати, що вітчизняне законодавче 
визначення поняття «журналіст» не охоплює собою зна-
чне коло осіб, які займаються отриманням, збором, збері-
ганням та розповсюдженням суспільно значимої інформа-
ції. Правоохоронні органи в такій ситуації йдуть шляхом 
буквального  тлумачення  закону, що  в  багатьох  випадках 
виключає  можливість  застосування  ст.  171  КК  України. 
Навпаки, КК Грузії передбачає кримінальну відповідаль-
ність  не  тільки  за  перешкоджання  законній  діяльності 
журналістів,  а  й  за  посягання  на  свободу  слова.  Кримі-
нально караним є незаконне перешкоджання здійсненню 
свободи слова чи права на отримання або розповсюджен-
ня інформації, що спричинило значну шкоду або вчинене 
з використанням службового становища (ст. 153 КК Гру-
зії). Кримінальний кодекс Республіки Молдова передбачає 
кримінальну відповідальність не тільки за перешкоджан-
ня діяльності журналістів, але й засобу масової інформації 
в цілому (ст. 180-1 КК Республіки Молдова). Ст. 180-2 КК 
Республіки Молдова передбачає відповідальність за цен-
зуру, а саме необґрунтоване спотворення журналістського 
матеріалу або необґрунтована заборона поширювати будь-
яку  інформацію керівництвом публічного засобу масової 
інформації. 

Право на свободу слова означає право на свободу ви-
раження своїх думок, поглядів, переконань, право отриму-
вати з будь-яких джерел відкриту інформацію, зберігати її, 
поширювати без будь-яких обмежень. Ст. 204 КК Респу-
бліки Білорусь, ст. 180 КК Республіки Молдова передба-
чають відповідальність за відмову в наданні громадянину 
інформації,  тобто незаконній відмові посадовою особою 
у  наданні  громадянину  зібраних  у  встановленому  по-
рядку документів  і матеріалів, що безпосередньо  зачіпа-
ють його права,  свободи  і  законні  інтереси,  або надання 
йому  неповної  або  умисно  спотвореної  інформації,  що 
спричинили заподіяння істотної шкоди правам, свободам 
і законним інтересам громадянина. Ст. 197 КК Республі-
ки Білорусь встановлює кримінальну відповідальність за 
переслідування громадян за критику, а саме утиск посадо-
вою особою прав, свобод і законних інтересів громадяни-
на за направлення ним в державні органи або громадські 
об’єднання пропозицій, заяв чи скарг, що містять критику, 
або за виступи з критикою в  іншій формі. Таким чином, 
кримінально-правове забезпечення права на свободу сло-
ва та інформацію не тільки засобів масової інформації, але 

1 Власник сайту і (або) сторінки сайту в мережі Інтернет, на яких розміщується 
загальнодоступна інформація та доступ до яких протягом доби становить біль-
ше трьох тисяч користувачів мережі Інтернет.
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й інших громадян дозволяє забезпечити більш дієвий за-
хист контенту та його власників  і користувачів у мережі 
Інтернет  навіть  без  законодавчого  визнання  їх  засобами 
масової інформації.

Висновки. Для  вирішення  проблеми  правового  та 
кримінально-правового  забезпечення  свободи  слова  та 
діяльності  ЗМІ  в  мережі  Інтернет  необхідно  встановити 
розумний баланс між нормативно-правовою базою та ін-
струментами саморегуляції в Мережі. Практика цивілізо-
ваних країн демонструє, що саме механізми самоконтро-
лю  є  найдієвішими  та  викликають  довіру  до  тих,  хто  їх 
створює.

Законодавче  закріплення правового  статусу  Інтернет-
ЗМІ є одним із концептуальних завдань українського сег-
мента Інтернету. Прийняття відповідних законодавчих ак-
тів поширило б на Інтернет-ЗМІ дію законів та дозволило 
б забезпечити діяльність Інтернет-ЗМІ у межах правового 
поля держави.

На сьогодні мережеві автори цілком можуть бути при-
рівняні до журналістів, щоправда, умовою визнання такого 
автора журналістом має  бути професійне  збирання,  одер-
жання, створення та підготовка інформації для друкованого 

ЗМІ. Наведені аргументи дають підстави зробити висновок, 
що  поняття  «журналіст»  у  правовому  контексті  не  може 
бути застосоване до творчих працівників, власників Інтер-
нет-сторінок, блогерів та інших користувачів. Таким чином, 
визначення статусу журналіста в мережі Інтернет з відпо-
відними правами та обов’язками напряму залежить від ви-
знання Інтернет-ЗМІ засобами масової інформації.

Кримінально-правовий захист свободи слова не пови-
нен обмежуватись сферою друкованих ЗМІ, телебаченням 
та  радіомовленням,  але  й  стосуватись журналістів  елек-
тронних ЗМІ.

Доцільним є розгляд питання про розширення кримі-
нально-правової  охорони  права  людини  на  вільне  вира-
ження  своїх  поглядів  і  переконань,  інформацію  шляхом 
встановлення  відповідальності  за  цензуру,  посягання  на 
свободу слова, переслідування громадян за критику, пере-
шкоджання в отриманні та розповсюдженні громадянами 
інформації.

Встановлення ж правових обмежень свободи слова та 
права на інформацію в мережі Інтернет повинно відпові-
дати загальним тенденціям у сфері правового обмеження 
діяльності ЗМІ.
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Стаття присвячена розкриттю поняття «ціна» злочинності в сучасній кримінологічній науці та визначенню прямого й непрямого збит-
ку від злочинності. Проаналізовано наукові праці, які містять відомості про розвиток поняття «ціна» злочинності та її структури. Автор 
наводить власне визначення поняття «злочинність» і «ціна» злочинності.

Ключові слова: злочинність, «ціна» злочинності, прямий збиток, непрямий збиток, соціальні наслідки, відшкодування збитків, роз-
рахункові таблиці.

Статья посвящена раскрытию понятия «цена» преступности в современной криминологической науке и определению прямого и не-
прямого ущерба от преступности. Проанализированы научные труды, содержащие сведения о развитии понятия «цена» преступности и 
её структуры. Автор предоставляет собственное определение понятия «преступность» и «цена» преступности.

Ключевые слова: преступность, «цена» преступности, прямой ущерб, побочный ущерб, социальные последствия, возмещение 
ущерба, расчётные таблицы.

The article is devoted to the development and explanation of the “price” of crime notion in the modern criminological science and the definition 
of direct and indirect damage caused by crime. Scientific researches are analyzed and contain information about development of the concept of 
“price” of crime and its structure. The author gives her definition of “crime” and “price” of crime.

Key words: crime, “price” of crime, direct damage, indirect damage, social consequences, reparation of damages, computational tables.

Постановка проблеми. У сучасному суспільстві про-
блема дослідження злочинності є однією з найактуальні-
ших, виступає важливим об’єктом вивчення в криміноло-
гічній науці та практиці боротьби зі злочинністю. «Ціна» 
злочинності має віддалені наслідки, породжує механізми 
тіньової  економіки,  віктимізації населення в  суспільстві, 
недовіри громадян до правоохоронних органів, соціально-
негативного клімату в державі. Вона є сьогодні потужним 
ресурсом,  що  відображує  реальний  стан  злочинності  та 
її  криміногенний потенціал,  вимагає  сучасних підходів  і 
кримінологічної оцінки, адже фактично вона ставить пи-
тання  про  можливість  існування  як  самого  суспільства, 
так і безпечного життя громадян.

Стан дослідження. Проблема визначення «ціни» зло-
чинності вимагає сьогодні нового кримінологічного розу-
міння, відмови від спрощених підходів до цього важливого 
й  складного питання, більшої уваги в науковій літерату-
рі.  Окремі  аспекти  досліджуваної  проблеми  розгляда-
лись у працях таких відомих учених,  як Ю.М. Антонян,  
А.М.  Бойко,  В.В.  Голіна,  Б.М.  Головкін,  В.М.  Дрьомін, 
А.П. Закалюк, С.М. Іншаков, В.Ю. Квашис, Л.В. Кондра-
тюк, О.М. Костенко, О.Г. Кулик, В.В. Лунєєв, В.С. Овчин-
ський, Л.І. Романова, В.І. Шакун та інших.

Метою статті є визначення поняття «ціна» злочиннос-
ті та її структури в сучасній кримінології, а також визна-
чення прямого й непрямого збитку від злочинності.

Виклад основного матеріалу. У звичайному розумін-
ні ціна є грошовим виразом вартості товару, платою, а в 
переносному значенні – цінністю, значенням чого-небудь, 
певною роллю [1, с. 516]. «Ціна» ж злочинності в кримі-
нології є ключовим елементом характеристики самої зло-
чинності та складовою інформаційної моделі злочинності. 
А за влучним висловом англійської релігійної письменни-
ці Х. Мор (1745–1833 рр.), важливо не стільки знати все, 
скільки знати всьому точну ціну [2, с. 747].

Учений  В.В.  Лунєєв  зазначає,  що  головна  трагедій-
ність нашого стану полягає в тому, що ми точно не знаємо 
реального узагальненого обсягу злочинності, не знаємо її 
повних  соціальних  та  економічних  наслідків,  не  знаємо 

дійсної ефективності боротьби зі злочинністю, не знаємо 
в що вона в цілому обходиться нашій країні та не маємо 
адекватного прогнозу її можливого розвитку. За першого 
обережного оціночного наближення до  економічної ціни 
злочинності  вона  є  колосальною  [3],  а  «бюджет»  існую-
чої  злочинності  досить  часто  порівнюють  із  бюджетом  
країни.

«Ціна»  злочинності  –  це  словосполучення,  у  якому 
слово  «ціна»  є  головним,  а  поняття  «злочинність»  є  за-
лежним.  Таким  чином,  неможливо  відповісти  на  питан-
ня про те, що таке «ціна» злочинності без пояснень того, 
який  зміст  вкладається  в  термін  «злочинність»  [4,  с.  5]. 
Поняття злочинності, як  і будь-яке поняття, має зміст та 
обсяг. Пропонуємо таке визначення поняття злочинності: 
злочинність – це кримінальна практика людей, що прояв-
ляється як явище у виді множинності злочинів й осіб, які 
їх вчинили, у визначеному просторово-часовому проміж-
ку та яка підлягає кількісно-якісному виміру.

У  реальній  дійсності  злочинність  характеризується 
як  статистична  множинність  різних  актів  індивідуаль-
ної  злочинної  поведінки.  Поведінки,  що  утворює  зміст 
забороненої  законом  кримінальної  практики.  Врахову-
ючи єдність злочинів й осіб, які  їх вчинили, злочинність 
ми  визначаємо  як множинність  не  лише  злочинів,  але  й 
злочинців. Визначення злочинності через категорію мно-
жинності злочинів та осіб, які їх вчинили, дозволяє також 
надати кількісно-якісну характеристику цього явища у ви-
значеному просторово-часовому проміжку за допомогою 
кількісно-якісних  показників  злочинності.  А  визначення 
поняття злочинності через категорію практика дозволить 
реалізувати  в  кримінології  соціально-антропологічний 
метод, пізнати сутність злочинності, побудувати її інфор-
маційну модель [5].

Слід також відзначити, що на відміну від економічної 
теорії, де слово «ціна» має нейтральний характер, у кри-
мінології  цей  термін  є  синонімічним «втратам»  і,  відпо-
відно, має негативний відбиток. «Ціна» злочинності – це 
грошова  (монетизована)  оцінка  негативного  впливу  зло-
чинності (шкоди, яку вона завдає) на суспільство в цілому 
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та  конкретних  суб’єктів  суспільних  відносин  за  певний 
проміжок часу [4, с. 7].

Учені Л.В. Кондратюк і В.С. Овчинський, аналізуючи 
«ціну»  злочинності,  визначають  структуру  «ціни»  зло-
чинності та поділяють це поняття на «ціну» кримінальної 
експансії (захоплення певних благ, економічна експансія, 
рейдерство),  «ціну»  кримінальної  агресії  (як  психо-ду-
ховної  деструктивної  енергії  людини, що  спрямована на 
руйнування  таких благ,  як життя,  здоров’я  (духовне,  ду-
шевне, тілесне)) і «ціну» кримінального обману (злочини, 
що  завдали  матеріальних  збитків).  Під  час  розрахунку 
«ціни»  кримінальної  експансії  зазначені  вчені  пропону-
ють враховувати суму приватних втрат й економічні втра-
ти суспільства. Досить цікавим є й аналіз поняття «ціна» 
життя під час аналізу «ціни» злочинності, його вчені спів-
відносять  із  віком  людини,  доводячи, що  з  плином  часу 
цінність життя знижується [6, с. 228–256]. Звичайно ж такі 
положення слід вважати дискусійними.

«Ціна»  злочинності  дає  уявлення  про  обсяг  і  ха-
рактер  прямого  та  непрямого  збитку,  суспільно  небез-
печних  наслідків,  яких  завдає  злочинність  суспільству  
(із перерахунком збитку на матеріально-грошові витрати)  
[7,  с.  62–63].  Прямий  збиток  майнового  (матеріального) 
характеру  обчислюється  в  грошовому  виразі.  Сюди  на-
лежать декількість летальних наслідків, настання інвалід-
ності  потерпілих,  виплати  їм  за  лікарняними  листками, 
додаткові витрати на їх лікування, страхові виплати, про-
ведення психологічної реабілітації. До непрямого збитку 
від злочинності належать кошти, що витрачаються держа-
вою на боротьбу зі  злочинністю,  і  вартісний вираз  її не-
гативних соціальних наслідків  (дезорганізація сім’ї,  зни-
ження продуктивності праці, додаткове навантаження на 
інститути соціалізації та ресоціалізації тощо), утримання 
правоохоронної  системи,  різноманітних  охоронних,  фіс-
кально-ревізійних  структур,  витрати на навчання  та під-
вищення кваліфікації співробітників правоохоронних ор-
ганів, витрати на наукові розробки (дослідження), вартість 
захисних систем, матеріальні витрати, пов’язані з розслі-
дуванням  і  розглядом  кримінальних  справ.  Пропонуємо 
також до непрямого збитку від злочинності включати зло-
вживання представників правоохоронних і судових орга-
нів, а також породжену механізмом криміналізації тіньову 
економіку. І це ще неповний перелік прямого та непрямого 
збитку, адже вичерпного переліку цих збитків не  існує в 
кримінологічній науці, а можливість підрахунку зазначе-
них  збитків  у  грошовому  еквіваленті  в певних випадках 
носить лише штучний характер.

Вважаємо, що прямий збиток від злочинності має бути 
поділений на прямий  збиток матеріального характеру  та 
прямий  збиток  особистого  характеру.  Особливо  складні 
для визначення й підрахунку наслідків злочини, що вчи-
нені щодо окремої особи [8, с. 175–176]. Можливо підра-
хувати витрати на лікування та лікарські засоби людини, 
що стала жертвою злочину (прямий матеріальний збиток), 
але  складно,  навіть  неможливо  визначити  в  грошовому 
еквіваленті  моральні  й  психологічні  втрати,  образу  чес-
ті  та  гідності,  зміну  ставлення  особи  до  навколишнього 
середовища ф  самої  себе  після  вчиненого  злочину  (пря-
мий особистий  збиток). Крім того,  різні  люди неоднако-
во  переживають  наслідки  злочину,  особливо  моральне 
й  психологічне  напруження  зростає,  коли  мова  йде  про 
вбивства, нанесення шкоди здоров’ю, зґвалтування тощо.  
А досліджуючи феномен наркозлочинності, Л.І. Романова 
наводить відомості про те, що світовий оборот лише нар-
коіндустрії  становить  400–600  мільярдів  доларів  США. 
Науковець підкреслює, що виміряти й оцінити в грошово-
му вираженні всі наслідки шкоди, що настає в результаті 
розповсюдження в суспільстві захворювання наркоманією 
надзвичайно складно, наслідки розтягнуті в часі й стають 
очевидними  лише  в  майбутньому,  коли  виправити  ста-
новище  неможливо,  та  пропонує  до  «ціни»  злочинності 

включати також витрати на лікування й психологічну реа-
білітацію членів родини наркозалежної особи [9, с. 8–37].

Подібні висновки вчених змушують замислитись над 
необхідністю поділу шкоди від прямих і непрямих збитків 
від злочинності на видиму та невидиму шкоду (таку, що 
має віддалений характер і яку можна підрахувати лише в 
майбутньому).

До  «ціни»  злочинності  слід  включати  й  витрати  на 
утримання всієї пенітенціарної (кримінально-виконавчої) 
системи. Аналітики  групи World  Federation, що  виконує 
замовлення ООН, під «ціною» злочинності розуміють су-
купні активи злочинних організацій. Так, професор О.Ю. 
Шостко  зазначає, що організована  злочинність погіршує 
наявні  небезпечні  показники  економічної  нерівності  на-
селення  у  світовому  вимірі.  Її  розміри  оцінюються  у  2 
трильйони  американських доларів,  про що  свідчать дані 
новітнього  дослідження,  проведеного  під  егідою  ООН. 
Щорічні  прибутки  злочинних  угруповань  у  всьому  світі 
приголомшують:  вони  дорівнюють  ВВП Великої  Брита-
нії  та  вдвічі  перевищують  разом  узяті  оборонні  бюдже-
ти країн світу [10, с. 1]. А за даними Управління ООН по 
наркотикам і злочинності, сумарні злочинні прибутки від 
усієї незаконної діяльності міжнародних синдикатів зараз 
складають приблизно 3,6% світового ВВП, що еквівалент-
но 2,1 трильйонів доларів. Організація Symantec, яка  за-
ймається  створенням програмного  забезпечення  в  галузі 
комп’ютерної безпеки, наводить такі дані: у 2011 р. світо-
ва економіка втратила близько 114 мільярдів доларів уна-
слідок злочинів, учинених онлайн [11, с. 32–33].

Значної уваги потребує й дослідження змісту соціаль-
них наслідків злочинів, їх врахування під час визначення 
«ціни» злочинності. Важливо класифікувати соціальні на-
слідки злочинів за ознаками змісту шкоди, об’єкту кримі-
нально-правової охорони, тяжкості наслідків, часу настан-
ня суспільно небезпечних наслідків, наслідків злочину як 
фактору, що породжує нове порушення кримінально-пра-
вової  охорони,  сфери  життєдіяльності,  у  якій  відбулось 
нанесення шкоди [8, с. 172–177].

Досліджуючи феномен корисливої насильницької зло-
чинності в України, професор Б.М. Головкін зазначає, що 
сучасний  стан  кримінологічних  знань  про  соціальні  на-
слідки  злочинності  далеко  не  відповідає  суспільній  зна-
чущості  проблеми  та  запитам  практичної  діяльності  із 
запобігання та протидії цьому антисуспільному феномену 
та пропонує дворівневий підхід до аналізу соціальних на-
слідків: у площині корисливих насильницьких злочинних 
проявів  та  надбудові  вищого  порядку  узагальнення,  що 
відбиває  соцієтабельні  негативні  зміни  системно-струк-
турного значення [12, с. 106–107].

Варто пам’ятати, що соціальні наслідки злочинів жи-
вуть набагато довше,  ніж  самі  злочини. Вони мають де-
структивний вплив на суспільство, руйнують різноманітні 
сфери життя та діяльності людей, духовну культуру сус-
пільства.

«Ціна»  злочинності  зростає  з  року  в  рік  і  є  значною 
в  будь-якій  державі.  Якщо  спробувати  підрахувати  хоча 
б приблизну «ціну» злочинності в Україні, то в розпоря-
дженні дослідника залишаються лише офіційні відомості 
про видатки на утримання правоохоронної та пенітенціар-
ної системи, наукової діяльності та відомості про матері-
альні збитки від злочинів [13, с. 10].

Окремі  вчені  пропонують  включати  відомості  про 
матеріальні  збитки  від  злочинів  до  розширеного  варіан-
та аналізу  зареєстрованої  злочинності. Вони також звер-
тають увагу на необхідність визначення «сукупної» ціни 
злочинності для суспільства та зазначають, що визначен-
ня  «ціни»  злочинності  в  сучасних  реаліях  є  надзвичай-
но  складним  питанням, що  вимагає  не  лише  аналізу  за-
реєстрованої злочинності, але й постійного, широкого та 
багатоетапного репрезентативного опитування населення 
(як мінімум, щороку  або  два  рази  на  рік),  розробку  від-



210

№ 2 2015
♦

повідних методик визначення «ціни» злочинності [14]. У 
зв’язку із цим виникають питання про необхідність ство-
рення спеціалізованих моніторингових центрів, які пови-
нні будуть опрацьовувати отримані відомості та доводити 
їх до відома громадськості.

«Ціну» злочинності в сучасній кримінології ми визна-
чаємо як прямі та побічні витрати фізичного, матеріально-
го, морального, духовного характеру, яких зазнає держава 
та  суспільство  внаслідок  вчинення  злочинів,  спрямовані 
на подолання наслідків злочинних діянь, утримання всієї 
правоохоронної,  пенітенціарної  системи  та  інших  інсти-
тутів держави, а також сукупні активи злочинних угрупо-
вань і їх витрати на підтримку своєї злочинної діяльності 
[15, с. 15].

Якщо під збитками від злочинності («ціною» злочин-
ності)  розуміти  всі  матеріальні  й  нематеріальні  втрати 
держави та громадян, що є наслідком вчинених злочинів, 
то відомості про матеріальні збитки від злочинності, що 
наведені  в  офіційній  статистиці,  здаються  незначними. 
Крім того, ведеться облік лише матеріальних збитків, по-
рядок підрахунку яких  і  групи  злочинів  за цими  збитка-
ми  в  офіційній  статистиці  не  відображаються.  Широке 
тлумачення  зазначених  збитків  є  надзвичайно  важливим 
для кримінологічної науки та системи запобігання злочин-
ності, адже неможливо протидіяти злочинності в цілому, 
більш детальне відображення збитків від злочинних діянь 

за окремими групами злочинів надасть можливість поси-
лити запобіжні заходи та побачити найбільш криміналізо-
вані сфери суспільного життя.

Висновки. Визначення  «ціни»  злочинності  вимагає 
на сьогодні оновленого методологічного обґрунтування. 
Формування  нових  підходів  до  розуміння  явища  зло-
чинності, можливості її кількісно-якісного вимірювання 
та визначення реальної  (а не лише зареєстрованої)  зло-
чинності,  визначення  категорії  «ціна»  злочинності,  по-
шук джерел «ціни» злочинності, вдосконалення методів 
розрахунку «ціни»  конкретних  злочинів  із  врахуванням 
досвіду транснаціонального законодавства є нагальними 
й актуальними завданнями сучасної кримінологічної на-
уки. Крім того, пропонуємо розробити розрахункові та-
блиці  визначення  «ціни»  злочинності  за  кожним  видом 
злочинів  (насильницькі;  корисливі;  корисливі  насиль-
ницькі;  необережні;  анархо-індивідуалістичні  злочини; 
злочини, що мають професійну спрямованість), що під-
вищить рівень дослідження злочинності в комплексному 
її розумінні.

Знання  реальної  «ціни»  злочинності  необхідне,  воно 
допоможе в оцінці стану злочинності, криміногенної об-
становки в державі, розробці ефективних,  економічних  і 
розумних  засобів  боротьби  зі  злочинністю  та  дозволить 
проводити адекватний прогноз  її розвитку, а отже,  і сво-
єчасного реагування суспільства на виклики злочинності.
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ПОНЯТТЯ КРиМІНАЛьНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТиКи У СФЕРІ ВІДПОВІДАЛьНОСТІ  
ЗА ПРиЧЕТНІСТь ДО ЗЛОЧиНУ

ThE CONCEPT Of PENaL POLICy IN ThE arEa Of rESPONSIBILITy  
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У статті проводиться аналіз передумов формування поняття кримінально-правової політики у сфері відповідальності за причетність 
до злочину. Для цього проводиться дослідження поняття, особливостей, структури та його місце як у правовій політиці, так і в політиці у 
сфері боротьби зі злочинністю в цілому. Дається визначення кримінально-правової політики у сфері відповідальності за причетність до 
злочину.

Ключові слова: політика, правова політика, державна політика, кримінально-правова політика, політика у сфері відповідальності 
за причетність до злочину.

В статье проводится анализ предпосылок формирования понятия криминально-правовой политики в сфере ответственности за 
прикосновенность к преступлению. Для этого проводится исследование понятия, особенностей, структуры и его место как в правовой 
политике, так и в политике в сфере борьбы с преступностью в целом. Дается определение криминально-правовой политики в сфере 
ответственности за причастность к преступлению.

Ключевые слова: политика, правовая политика, государственная политика, криминально-правовая политика, политика в сфере 
ответственности за причастность к преступлению.

The article analyzes the prerequisites of the concept of criminal law policy responsibility for involvement in the crime. To do this is to study 
the concept, features, structure and its place as a legal policy and policy in the fight against crime in general. Defines the criminal law policy 
responsibility for involvement in the crime.

Key words: politics, legal politics, public policy, criminal law policy, policy in the area of responsibility for involvement in the crime.

Постановка проблеми. Сучасна злочинність характе-
ризується раніше не відомими рисами, які створюють ре-
альну загрозу для безпеки та подальшого розвитку країни. 
У такій  ситуації  особливе  значення набуває відновлення 
державної системи попередження злочинів та інших пра-
вопорушень,  які  спрямовані  на  зменшення  рівня  кримі-
нального зараження суспільства.

Дослідження  кримінально-правової  політики  у  сфері 
відповідальності  за  причетність  до  злочину  обумовлена 
її значенням у протистоянні криміналізації суспільства та 
залучення нових осіб у вчинення злочинів, а також у бло-
куванні можливостей учасників злочинів використовувати 
допомогу інших осіб у приховуванні своїх діянь та корис-
туванні плодами цих діянь. Протидія причетності до зло-
чину шляхом реалізації заборони на деякі види діяльності 
в рамках єдиної законодавчої концепції дозволить знизити 
загальний рівень криміналізації суспільних відносин. 

Протягом  останнього  десятиліття  в  Україні  відзна-
чається  прискорення  темпів  злочинності,  що  характери-
зується  якісними  змінами  в  структурі  злочинності:  по-
ширення  тяжких  й  особливо  тяжких  злочинів,  корупції, 
професійної злочинності.

Сучасна злочинність створює реальну загрозу для без-
пеки та розвитку держави. Ефективний контроль над зло-
чинністю виступає основною проблемою сучасності, що у 
свою чергу вимагає комплексного підходу.

Для визначення поняття кримінально-правової політи-
ки у сфері відповідальності за причетність до злочину та 
її зміст необхідно дослідити поняття, особливості, струк-
туру та її місце як у правовій політиці, так і в політиці у 
сфері боротьби зі злочинністю в цілому. 

Стан дослідження. Кримінально-правова  політика, 
обумовлена рівнем соціально-економічного розвитку кра-
їни  ,її  сутність,  зміст,  досліджувалися в працях багатьох 
учених-юристів: М.О. Бєляєва, В.І. Борисова, С.С. Босхо-
лова, В.А. Владимирова, Л.Д. Гаухмана, О.А. Герцензона, 
П.С. Дагеля, М.І. Ковальова, Ю.Г. Ляпунова, А.А. Митро-
фанова,  М.І.  Огороднікова,  М.І.  Панова,  В.В.  Сташиса, 

В.Я. Тація, П.Л. Фріса, М.П. Чубінского, О.М. Яковлєва та 
багатьох інших. Незважаючи на це, безпосередньо питан-
ню  кримінально-правової  політики  у  сфері  відповідаль-
ності  за  причетність  до  злочину  приділено  недостатньо 
уваги.  Залишаються  спірні  питання,  що  потребують  ви-
рішення.

Мета дослідження  полягає  в  аналізі,  а  також  у  роз-
робці теоретичних положень, які стосуються поняття кри-
мінально-правової  політики  у  сфері  відповідальності  за 
причетність до злочину. 

Виклад основного матеріалу. Політика  –  це  склад-
ний  і  багатогранний феномен,  призначенням якого  є  ви-
значення основних напрямів діяльності держави, її змісту 
та форми, вона проявляється в усіх сферах життя суспіль-
ства. 

Політика (politike – мистецтво управління державою) –  
це одне з основних явищ у системі найважливіших сфер 
життя  суспільства:  економічної,  ідеологічної,  правової, 
культурної, релігійної тощо. Політика – система цілей та 
засобів їх досягнення тієї чи іншої держави у сфері вну-
трішнього та зовнішнього життя [1, с. 629].

С.Г.  Рябов,  даючи  визначення політики,  зазначає, що 
під  нею  слід  розуміти  сукупність  заходів  та  інституцій, 
за допомогою яких відбувається управління суспільними 
справами,  задоволення  окремих,  корпоративних,  групо-
вих  інтересів,  здійснюється  узгодження  окремих  частин 
структурованого  суспільства,  координування  інтересів 
різних соціальних груп, переважно задоволення інтересів 
панівних  верств  та  дійсне  задоволення  загальних  інтер-
есів [2, с. 179–180].

У літературі зустрічається термін «правова політика», 
останнім часом він є найбільш уживаним у політичній ри-
ториці. Та при цьому слід зазначити, що жоден із чинних 
законодавчих  актів  його  не  використовує.  Це  зумовлено 
тим, що цей термін є неоднозначним і залежить від того, 
який зміст укладається в це словосполучення. 

М.І. Матузов зазначає, що правова політика – це комп-
лекс цілей, засобів, завдань, програм, установок, які реа-
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лізуються у сфері дії права та за допомогою правових за-
собів [3, с. 10].

На думку А.В. Малько, правова політика – це науково 
обґрунтована,  послідовна  й  системна  діяльність  держав-
них  і  муніципальних  органів  зі  створення  ефективного 
механізму правового регулювання, за цивілізованим вико-
ристанням  юридичних  засобів  у  досягненні  таких  цілей, 
як найбільш повне забезпечення прав  і свобод людини та 
громадянина, укріплення дисципліни, законності й право-
порядку, формування правової державності та високого рів-
ня правової культури, життя суспільства й особи [4, с. 30].

О.В.  Минькович-Слободяник  зазначає,  що  правова 
політика  є  основним  видом  політики,  самостійним  по-
літико-правовим феноменом, особливим видом політики 
держави. При цьому вона  зазначає два  аспекти правової 
політики:  по-перше,  як  самостійний  вид  політики,  по-
друге, як обов’язкову складову будь-якої державної полі-
тики [5, с. 21].

Найбільш  ґрунтовне  визначення  правової  політики, 
на нашу думку, дає П.Л. Фріс,  який  зазначає, що право-
ва політика являє собою особливий, заснований на праві 
вид державної політики, за допомогою якої здійснюється 
закріплення курсу в політиці країни, регуляція й охорона 
найважливіших суспільних відносин, забезпечення діяль-
ності механізму держави, прав і свобод людини та грома-
дянина [6, с. 56].

Правова політика  спрямована на упорядкування пра-
вової сфери, яка за допомогою юридичного інструмента-
рію зможе оптимізувати політичні, економічні, соціальні, 
екологічні та інші відносини. Для демократичної держави, 
у якій повинно панувати верховенство права, об’єктивною 
необхідністю є формування правової політики. 

Здійснення ефективної правової політики на сучасно-
му етапі розвитку українського суспільства є однією з ви-
значальних умов його подальшого демократичного рефор-
мування, зміцнення в країні інститутів правової держави, 
конкурентоспроможної ринкової економіки, забезпечення 
реалізації прав і свобод людини та громадянина [7, с. 6].

У м. Києві  в  2004  р.  розпочав  свою роботу  Інститут 
правової  політики,  який  здійснює  експертно-аналітичну 
діяльність як у сфері права, так і правозастосування. 

Політика виражає функції держави щодо керівництва 
зовнішніми  й  внутрішніми  сферами  та  напрямами  сус-
пільного життя,  важливою складовою внутрішньої  полі-
тики  держави  є  боротьба  зі  злочинністю,  яка  покликана 
знизити її рівень та забезпечити стан, який відповідає по-
требам захисту суспільства від злочинів [8, с. 232].

Слід  зазначити,  що  державна  політика  боротьби  зі 
злочинністю  складається  з  складових,  які  в  сукупності 
забезпечують  реалізацію  цієї  політики  в  цілому. До  цих 
напрямів  відносять  кримінально-правову,  кримінальну-
процесуальну, кримінально-виконавчу та кримінологічну 
політики. Основним системоутворюючим елементом по-
літики у  сфері боротьби  зі  злочинністю виступає кримі-
нально-правова політика.

Протягом багатьох років у науці використовували по-
няття  «кримінальна  політика»,  проте  цей  термін,  якщо 
аналізувати його буквальне значення,  є не надто корек-
тним, оскільки він означає злочинну кримінальну полі-
тику.

Тому  для  більш  коректного  розуміння  цього  терміну 
слід  використовувати  поняття  «кримінально-правова  по-
літика».

Кримінально-правова  політика  являє  собою  базовий 
елемент усієї політики держави у сфері боротьби зі  зло-
чинністю,  яка  розробляє  стратегію  та  тактику,  а  також 
формує основні завдання, принципи, напрями й цілі кри-
мінально-правового впливу на злочинність та визначає за-
соби їх досягнення [219, с. 7].

Саме через кримінально-правову політику реалізуєть-
ся завдання запобігання злочинності, яке є одним з осно-

вних, що стоїть перед політикою у сфері боротьби зі зло-
чинністю [9, с. 13].

М.І.  Загородников, Ю.І. Ляпунов  виділяють  у межах 
правової політики у сфері протидії злочинності три ком-
поненти:  кримінально-правовий,  кримінально-процесу-
альний і кримінально-виконавчий [10, с. 14; 11, с. 10].

М.О. Бєляєв вказує, що ці три напрями мають загальну 
мету (ліквідацію злочинності), єдину сутність (протидію 
злочинності  засобами  кримінально-правового  впливу)  і 
тісний взаємозв’язок [12, с. 10]. 

Слід  з’ясувати  зміст  поняттям  кримінально-правової 
політики.

За  словами  М.І.  Загороднікова,  під  кримінальною 
(кримінально-правовою)  політикою  слід  розуміти  спів-
відношення між класами, націями, соціальними групами, 
суспільством й особою, суть якого полягає в участі грома-
дян у діяльності держави у сфері боротьби зі злочинністю, 
це визначення змісту, форм і завдань діяльності держави 
та її органів, а також громадських організацій, які спрямо-
вані на захист особи та її прав, створеного народом право-
порядку від злочинних посягань [10, с. 8].

Так  І.А. Александрова  вважає, що під  кримінальною 
(кримінально-правовою)  політикою,  з  одного  боку,  слід 
розуміти  соціальний  фактор  організації  кримінального, 
кримінально-процесуального  та  кримінально-виконавчо-
го законодавства, а з іншого – цілеспрямовану діяльність 
відповідних суб’єктів кримінальної політики, побудовану 
на науково-обґрунтованих правових рішеннях із боротьби 
зі злочинністю [13, с. 22–23].

М.О. Бєляєв,  даючи визначення  кримінально-правової 
політики, зазначає, що вона являє собою напрям діяльності 
законодавчих і правозастосовних органів та організацій із 
вироблення загальних положень кримінального законодав-
ства,  встановлення  кола  злочинних  діянь  і  системи  пока-
рань, розроблення санкцій у конкретних складах злочинів 
й обрання справедливих та доцільних заходів впливу щодо 
осіб, які визнані винними у вчиненні злочинів [12, с. 23].

П.Л. Фріс зазначає, що кримінально-правова політика ви-
значає стратегію та тактику боротьби зі злочинністю, форму-
лює основні завдання, принципи, напрями та цілі криміналь-
но-правової дії на злочинність, а також засоби їх досягнення, 
і  виражається  в  нормах  кримінального  права,  практиці  їх 
застосування, актах тлумачення кримінально-правових норм 
та постановах Пленуму Верховного Суду України (складові 
кримінально-правової політики) [9, с. 13].

Висновки. Таким  чином,  під  кримінально-правовою 
політикою  слід  розуміти  напрями  діяльності  законодав-
чих  та правозастосовних органів  держави й організацій, 
спрямовану на створення та реалізацію кримінально-пра-
вових норм як засобів захисту прав особи та держави від 
суспільно-небезпечних посягань.

З  огляду  на  визначення  можна  стверджувати,  що 
кримінально-правова  політика  формує  основні  напрями 
впливу на злочинність, саме вони складають основу кри-
мінально-правової політики. 

Напрями  кримінально-правової  політики  виділяють 
на підставі групування об’єктів злочинних посягань, які у 
свою чергу встановлюються за рівнем значимості суспіль-
них відносин, що ними регулюються [14, с. 19].

Відповідно  до  цього  можна  виділити  кримінально-
правову політику у сфері боротьби зі злочинністю проти 
основ  національної  безпеки;  кримінально-правову  по-
літику  у  сфері  боротьби  зі  злочинністю  проти життя  та 
здоров’я; кримінально-правову політику у сфері боротьби 
зі злочинністю проти правосуддя тощо. 

В.І.  Борисов  зазначає, що  зазначені  напрями  є  осно-
вними  складовими  кримінально-правової  політики, 
усередині  яких  існує  більш  детальна  диференціація  
[8, с. 232]. Отже, напрям кримінально-правової політики у 
сфері боротьби зі злочинністю проти правосуддя склада-
ється з піднапрямів: 
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–  кримінально-правова  політика  у  сфері  боротьби  зі 
злочинними посяганнями на конституційні принципи ді-
яльності органів дізнання, досудового слідства, прокура-
тури та суду; 

–  кримінально-правова  політика  у  сфері  боротьби  зі 
злочинами посяганнями на життя, здоров’я, особисту без-
пеку, власність суддів, народних засідателів, присяжних та 
інших учасників судочинства;

–  кримінально-правова  політика  у  сфері  боротьби  зі 
злочинними  посяганнями  на  своєчасне  припинення  та 
розслідування злочинів тощо.

Інститут причетності до злочину має ефективні засоби 
для  своєчасного  припинення  та  розслідування  злочинів. 

Норми інституту причетності до злочину є дієвим інстру-
ментом кримінально-правової політики у сфері боротьби 
зі злочинністю. Вони дають можливість не тільки своєчас-
но та ефективно розслідувати вже вчинений злочин, але й 
попередити настання  злочинних наслідків  злочину,  який 
учиняється. 

Кримінальна  караність  причетних  до  злочину  осіб 
спрямована на забезпечення суспільної безпеки, на попе-
редження злочинності та невідворотності відповідальнос-
ті за вчинений злочин. Використання особливостей цього 
інституту сприятиме скороченню числа латентних злочи-
нів,  покращить  ефективність  діяльності  правоохоронних 
органів із розкриття злочинів.
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У статті розглянуто стан діяльності з протидії корупції в органах й установах виконання покарань. Наводиться статистична інформа-
ція із цих питань. Автором обґрунтовано потребу наукового осмислення проблеми корупції під час виконання кримінальних покарань і 
розробки заходів протидії. 

Ключові слова: протидія, корупція, органи й установи виконання покарань, кримінально-виконавча служба. 

В статье рассматривается состояние деятельности по предупреждению коррупции в органах и учреждениях исполнения наказаний. 
Приводятся статистические данные по этому вопросу. Автор обосновывает необходимость научного осмысления проблемы коррупции 
и разработки мер противодействия. 

Ключевые слова: противодействие, коррупция, органы и учреждения исполнения наказаний, уголовно-исполнительная служба.

The article discusses the condition of the prevention of corruption in the organs and institutions of execution of punishment, the necessity of 
their scientific understanding and the development of counter-measures.

Key words: fight against corruption, authorities and institutions of execution of punishments, criminal-executive service.

Постановка проблеми. До числа основних проблем-
них  аспектів  процесу  виконання  кримінальних покарань 
зазвичай  відносять  людський  чинник,  негативний  вплив 
якого доволі часто призводить до порушення прав люди-
ни, а одним із його проявів є корупція. 

Проблеми, пов’язані з таким небезпечним суспільним 
явищем,  як  корупція,  належать до  тих, що мають масш-
табний глобалістичний характер і, на жаль, на сучасному 
етапі розвитку світу досить поширені. Протидія корупції 
є  складним  і  багатоаспектним  завданням  для  України, 
оскільки завдана нею шкода стосується різних сфер жит-
тєдіяльності сучасної держави, зменшує рівень довіри до 
державних інституцій із боку населення країни та міжна-
родної спільноти. Більше того, корупційні прояви не до-
зволяють  забезпечити  досягнення  такої  мети  покарання, 
як  виправлення,  й  створити  необхідні  передумови  для 
ресоціалізації  засуджених,  що  тягне  за  собою  вчинення 
звільненими особами рецидивних злочинів. Усе це й вка-
зує на актуальність проблеми корупції в органах та уста-
новах  виконання  покарань,  потребу  ретельних  та  глибо-
ких науковий досліджень у цій сфері. 

Стан дослідження. Питанням  протидії  корупції  при-
свячені  наукові  праці  вітчизняних  учених:  Л.І.  Аркуші,  
Л.В.  Багрій-Шахматова,  А.В.  Гайдука,  О.О.  Дульского,  
О.М.  Джужі,  О.Г.  Кальмана,  М.І.  Камлика,  М.І.  Мельника, 
Є.В. Невмержицького, О.Я. Прохоренка, А.І. Редьки, О.В. Тка- 
ченка,  М.І.  Хавронюка,  а  також  закордонних  науковців  
Б.В. Волженкіна, О. Гределанда, М.В. Костеннікова, А.В. Ку-
ракіна, Р. Клітгарда, В. Мілера, С. Роуз-Екерман та інших.

Натомість специфіка цієї діяльності в органах й установах 
виконання покарань фактично залишилась поза увагою нау-
ковців. Нині існують лише окремі статті із цієї проблеми таких 
учених, як К.А. Автухов, В.А. Бадира, А.П. Гель, Т.А. Денисо-
ва, О.Г. Колб, О.В. Лисенко, А.Х. Степанюк та інших. Проте, 
незважаючи на значний вклад названих фахівців у розробку 
різних складових процесу виконання кримінальних покарань, 
питання корупції в цій сфері детально ними не вивчалось. 

Метою статті є аналіз сучасного стану протидії коруп-
ційним проявам серед персоналу органів й установ вико-
нання покарань і визначення шляхів їх подолання.

Виклад основного матеріалу. Як визначено в Законі 
України «Про запобігання корупції» [1], корупція – це ви-
користання особою наданих їй службових повноважень та 
пов’язаних  із  цим можливостей  із метою одержання не-
правомірної  вигоди  або  прийняття  обіцянки/пропозиції 
такої вигоди для себе чи інших осіб, або, відповідно, обі-
цянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі 
або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам із 
метою схилити цю особу до протиправного використання 
наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим 
можливостей;

Особам,  які  працюють  або  проходять  службу  в  Дер-
жавній  кримінально-виконавчий  службі  України  (далі  –  
ДКВС  України),  забороняється  використовувати  свої 
службові  повноваження  та  пов’язані  із  цим  можливості 
з  метою  одержання  неправомірної  вигоди  або  у  зв’язку 
з  прийняттям обіцянки/пропозиції  такої  вигоди для  себе 
чи  інших  осіб,  у  тому  числі:  1)  неправомірно  сприяти 
фізичним або юридичним особам у здійсненні ними гос-
подарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, до-
тацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі 
на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти);  
2) неправомірно сприяти призначенню на посаду особи; 
3) неправомірно втручатися в діяльність органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування або посадо-
вих осіб; 4) неправомірно надавати перевагу фізичним або 
юридичним особам у зв’язку з підготовкою проектів, ви-
данням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, 
затвердженням (погодженням) висновків.

Чинне  законодавство  встановлює  й  певні  обмежен-
ня  щодо  сумісництва  та  суміщення  з  іншими  видами  
діяльності для персоналу ДКВС України: 1) забороняєть-
ся  займатися  іншою оплачуваною  або  підприємницькою 
діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяль-
ності, медичної практики,  інструкторської  та  суддівської 
практики зі спорту), якщо інше не передбачено Конститу-
цією або законами України; 2) не можна входити до складу 
органу  управління  чи  наглядової  ради  підприємства  або 
організації, що має на меті одержання прибутку (крім ви-
падків, коли особи здійснюють функції з управління акці-
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ями  (частками,  паями), що належать  державі  чи  терито-
ріальній  громаді,  та представляють  інтереси держави чи 
територіальної  громади  в  раді  товариства  (спостережній 
раді), ревізійній комісії господарського товариства), якщо 
інше не передбачено Конституцією або законами України.

Персонал  також  обмежується  й  щодо  одержання  да-
рунків (пожертв). Їм, зокрема, забороняється безпосеред-
ньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) 
від юридичних  або  фізичних  осіб:  1)  за  рішення,  дії  чи 
бездіяльність  в  інтересах  дарувальника,  що  приймають-
ся, вчиняються як безпосередньо такою особою, так  і  за 
її  сприяння  іншими  посадовими  особами  та  органами;  
2) якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок (пожертву), 
перебуває в підпорядкуванні такої особи.

Працівники  органів  й  установ  виконання  покарань 
можуть  приймати  дарунки,  які  відповідають  загально-
визнаним уявленням про  гостинність,  та  пожертви,  крім 
зазначених вище випадків, якщо вартість таких дарунків 
(пожертв) не перевищує 50 відсотків мінімальної заробіт-
ної  плати,  встановленої  на  день  прийняття  дарунка  (по-
жертви),  одноразово,  а  сукупна  вартість  таких  дарунків 
(пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, ‒  
однієї  мінімальної  заробітної  плати,  встановленої  на  
1 січня поточного року. Передбачене обмеження щодо вар-
тості дарунків (пожертв) не поширюється такі на дарунки 
(пожертви):  1)  які  даруються  (здійснюються)  близькими 
особами; 2) які одержуються як загальнодоступні знижки 
на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, пре-
мії, бонуси.

Особи  рядового  та  начальницького  складу  ДКВС 
України,  яких  притягнуто  до  відповідальності  за  коруп-
ційні правопорушення, підлягають звільненню зі служби 
в триденний строк із дня отримання відповідним органом 
або установою виконання покарань копії відповідного су-
дового рішення, яке набрало законної сили. 

Особи  рядового  та  начальницького  складу  ДКВС 
України,  стосовно яких винесено постанову про притяг-
нення як обвинувачених у вчиненні злочину у сфері служ-
бової  діяльності  та  професійної  діяльності,  пов’язаної  з 
наданням публічних послуг, та/або пов’язаного зі зловжи-
ванням своїм службовим становищем, підлягають відсто-
роненню від виконання повноважень на посаді в порядку, 
визначеному законом, до розгляду справи судом. Зазначе-
не положення стосується й випадків складання відносно 
працівника  протоколу  про  адміністративне  корупційне 
правопорушення.  Водночас  чинне  законодавство  закрі-
плює, що особи, яким повідомлено про порушення вимог 
Закону України «Про засади запобігання і протидії коруп-
ції» іншими особами рядового чи начальницького складу, 
не можуть бути звільнені зі служби чи змушені до звіль-
нення або притягнуті до дисциплінарної відповідальності 
у зв’язку з таким повідомленням. 

За  офіційними  даними  Державної  пенітенціарної 
служби України (далі – ДПтС України), протягом 3 міся-
ців 2015 року вжито низку організаційно-практичних за-
ходів  із  метою  виконання  вимог  антикорупційного  зако-
нодавства, указів Президента України, постанов та рішень 
Кабінету  Міністрів  України,  спрямованих  на  подальше 
посилення боротьби з корупцією. Так, відповідно до пла-
ну заходів щодо проведення профілактичної роботи серед 
персоналу ДКВС України на 2015 рік здійснюються захо-
ди з недопущення вчинення ним правопорушень із коруп-
ційними ознаками, службових злочинів тощо. 

Протягом 3 місяців 2015 року діяльність ДПтС Укра-
їни була спрямована на удосконалення виховної роботи з 
персоналом, поліпшення  серед нього морально-психоло-
гічного клімату, зниження проявів порушення дисципліни 
та  законності персоналом та підвищення ролі  виховного 
впливу в цілому. З метою профілактичного впливу управ-
лінням  внутрішньої  безпеки  на  офіційному  сайті  ДПтС 
України  в  розділі  «Протидія  корупції»  щокварталу  роз-

міщується інформація про вжиті заходи щодо запобігання 
та протидії корупції, кількість персоналу, притягнутого до 
адміністративної відповідальності, а також стосовно якого 
відкриті кримінальні провадження.

Персоналом територіальних відділів внутрішньої без-
пеки та виявлення корупції ДПтС України з працівниками 
органів, установ виконання покарань та слідчих  ізолято-
рів проводяться позапланові лекції за темою дотримання 
антикорупційного законодавства, складаються заліки з ви-
вчення вимог Закону України «Про запобігання корупції», 
також проводяться відповідні оперативні наради,  індиві-
дуально-профілактичні бесіди тощо.

Аналіз даних, які надходять до апарату ДПтС України, 
указує на те, що вжиті заходи організаційного та профілак-
тичного характеру мають позитивний вплив на персонал 
ДКВС України щодо унеможливлення та запобігання про-
явам  неслужбових  стосунків  і  зловживання  своїм  служ-
бовим становищем. Так, у результаті проведених заходів 
протягом 3 місяців 2015 року щодо 8 працівників ДКВС 
України складено адміністративні протоколи про вчинен-
ня  корупційних  діянь:  7  працівників  притягнуто  судами 
до адміністративної відповідальності відповідно до Зако-
ну України «Про засади запобігання і протидії корупції»,  
(у Дніпропетровській області – 3 випадки, по 1 випадку –  
Кіровоградська, Полтавська, Харківська та Хмельницька 
області); за 1 адміністративним протоколом, який складе-
но стосовно молодшого інспектора відділу нагляду та без-
пеки виправної колонії, судом рішення не прийнято.

Порушення  антикорупційного  законодавства  вчини-
ли 4 молодших інспектора відділів нагляду і безпеки ви-
правних колоній, 2 молодших інспектора відділів режиму 
й  охорони  слідчих  ізоляторів  та  1  працівник  соціально-
психологічної служби. Стосовно них судами застосовано 
штрафні санкції в розмірі від 595 грн. до 850 грн.

За матеріалами персоналу територіальних відділів вну-
трішньої безпеки та виявлення корупції складено 6 прото-
колів, з яких до адміністративної відповідальності судами 
притягнуто 5 працівників. Крім того, протягом 3 місяців 
2015 року стосовно персоналу органів, установ виконан-
ня покарань та слідчих ізоляторів, що належить до сфери 
управління ДПтС України, відкрито 22 кримінальні прова-
дження щодо 22 осіб. Зокрема, 12 проваджень відкрито за 
злочини у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних 
речовин, 9 проваджень – за прийняття пропозиції, обіцян-
ки або одержання неправомірної вигоди службовою осо-
бою та 1 провадження – за терористичний акт.

Протягом  3  місяців  2015  року  кримінальні  прова-
дження  відкрито  стосовно  7  працівників  відділів  нагля-
ду та безпеки виправних колоній; 3 працівників відділів 
режиму й охорони слідчих ізоляторів, 3 працівників кри-
мінально-виконавчої  інспекції,  по  1  –  кухар  відділу  ін-
тендантського та господарського забезпечення виправної 
колонії,  старший  пожежний  відомчої  пожежної  охорони 
установи,  водій-співробітник  слідчого  ізолятора,  заступ-
ник  начальника СІЗО  з  режиму,  охорони  та  оперативної 
роботи,  фельдшер  медичної  частини  виправної  колонії, 
водій,  психолог,  старший  інспектор  з  організації  служби 
озброєння та спецзасобів виправної колонії та начальник 
управління ДПтС України. Із зазначеної кількості відкри-
тих  кримінальних  проваджень  стосовно  персоналу  за-
суджено 3 особи, щодо решти триває слідство. У розрізі 
областей  кримінальні  провадження  стосовно  персоналу 
відкриті таким чином: 3 – Донецька область; по 2 – Дні-
пропетровська,  Запорізька,  Київська,  Сумська,  Черкась-
ка та Чернігівська області; по 1 – Вінницька, Волинська, 
Кіровоградська,  Львівська,  Миколаївська,  Рівненська  та 
Херсонська області.

Безпосередньо  за  інформацією  чи  матеріалами  тери-
торіальних відділів внутрішньої безпеки та виявлення ко-
рупції протягом трьох місяців 2015 року стосовно персо-
налу відкрито 13 кримінальних проваджень: 7 проваджень 
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відкрито за прийняття пропозиції, обіцянки або одержан-
ня неправомірної вигоди службовою особою та 6 прова-
джень  –  за  злочини  у  сфері  обігу  наркотичних  засобів  і 
психотропних речовин [2]. 

Наукові дослідження питань корупції в лавах персона-
лу ДКВС України показали доволі цікаві результати щодо 
основних причин, які, на думку самих працівників, спри-
яють корупційним діянням. До них віднесли недостатній 
рівень  заробітної плати, бажання отримати особисту ви-
году, відсутність соціальної допомоги від держави, відсут-
ність  патріотизму  та  громадянської  свідомості,  низький 
рівень правової культури та неадекватність покарання зла 
вчинення протиправних дій. 

Проте детальний аналіз дозволяє стверджувати, що до 
причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних ді-
янь та інших правопорушень, пов’язаних із корупцією, в 
органах й установах виконання покарань належать такі:

‒ в умовах високої ускладненості та бюрократизму в 
цих  органах  й  установах  під  час  прийняття  процесуаль-
них рішень спостерігається нестача чітких механізмів ви-
рішення  проблем  з  одночасною  відсутністю  в  громадян 
необхідної  та повної  інформації про порядок та правила 
прийняття  таких  рішень  (наприклад, щодо можливостей 
та  підстав  переведення  засуджених  з  однієї  установи  до 
іншої);

‒ збереження застарілої структури органів управління 
та процедур прийняття рішень; 

‒ нечіткість визначення компетенції посадовців, наяв-
ність значної кількості дублюючих функцій;

‒ низький рівень підготовки, правової культури части-
ни керівників та посадових осіб органів та установ вико-
нання покарань; 

‒  існування  принципів  закритості,  непрозорості  під 
час прийняття рішень, недостатня якість їх підготовки; 

‒ відсутність дієвого механізму контролю за діяльніс-
тю органів і установ виконання покарань, зокрема, з боку 
громадськості; 

‒  надмірна  концентрація  повноважень  у  керівництва 
органів й установ виконання покарань;

‒  розповсюдженість  серед  персоналу  неправильного 
розуміння  службової  лояльності  та  корпоративної  солі-
дарності; 

‒ завантаженість осіб, відповідальних за прийняття рі-
шень стосовно «долі» конкретних засуджених адміністра-
тивними питаннями; 

‒ недостатній рівень матеріального забезпечення біль-
шості працівників органів й установ виконання покарань, 
його  невідповідність  складності  та  відповідальності  по-
ставлених перед ними завдань;

‒ розповсюдження серед громадян, керівників підпри-
ємств, установ та організацій традиції вирішувати питан-
ня шляхом встановлення корупційних зв’язків із персона-
лом ДКВС України.

Відповідно до положень Закону України «Про  запо-
бігання  корупції»  Президент  України,  Верховна  Рада 
України,  органи  прокуратури  України  здійснюють  за-
ходи щодо запобігання та протидії корупції в межах по-
вноважень,  визначених  Конституцією  України.  Органи 
державної  влади  здійснюють  заходи  щодо  запобігання 
та  протидії  корупції  або  беруть  участь  у  їх  здійсненні 
в  межах  повноважень,  визначених  законами  та  іншими 
виданими  на  їх  основі  нормативно-правовими  актами. 
Кабінет Міністрів України спрямовує та координує робо-
ту органів виконавчої влади щодо запобігання й проти-
дії корупції відповідно до Конституції і законів України, 
актів Президента України. Координацію реалізації орга-
нами виконавчої влади визначеної Президентом України 
антикорупційної  стратегії  здійснює  спеціально  уповно-
важений орган із питань антикорупційної політики, який 
утворюється Президентом України та діє відповідно до 
вимог, установлених законом. 

На  виконання  положень  названого  закону  в  ДПтС 
України  створено  та  функціонує  управління  внутріш-
ньої  безпеки  та  протидії  корупції,  що  є  структурним 
підрозділом  апарату  ДПтС  України  та  діє  на  підставі 
Положення,  затвердженого  наказом  ДПтС України  від 
14 липня 2011 року № 233. Основною метою та завдан-
нями діяльності цього підрозділу є організація, коорди-
нація й участь у проведенні  спеціальних  заходів щодо 
державного  захисту  особового  складу  ДКВС  України 
від  перешкоджання  виконанню  покладених  на  них  за-
конодавством обов’язків  і  здійсненню наданих прав,  а 
також від посягань на життя,  здоров’я, житло й майно 
персоналу  та  їх близьких родичів у  зв’язку  зі  службо-
вою діяльністю цих працівників; захист ДКВС України, 
за  якого  забезпечується  її  стабільне  функціонування, 
нейтралізація  погроз  її  цілісності;  збір,  накопичення, 
систематизація й обробка  інформації щодо негативних 
явищ  і  тенденцій,  направлених  на  дестабілізацію  сис-
теми;  прогнозування,  своєчасне  виявлення  і  поперед-
ження  розвитку  негативних  процесів  у  структурних 
підрозділах ДКВС України; попередження і виявлення, 
зокрема шляхом здійснення оперативно-розшукової ді-
яльності, фактів здійснення персоналом ДКВС України 
корупційних  діянь  і  злочинів,  а  також  інших правопо-
рушень,  консультативна  та  роз’яснювальна  робота  з 
питань запобігання та протидії корупції та злочинності 
серед працівників; перевірка дотримання законності та 
антикорупційного законодавства в діяльності органів й 
установ виконання покарань, вищих навчальних закла-
дів і установ, підпорядкованих ДПтС України тощо. 

Натомість вжиті  заходи є недостатніми, про що свід-
чить  статистика  фактів  корупційних  діянь  персоналу 
ДКВС України, яка не зменшується з року в рік. З метою 
протидії  корупції  в  органах  й  установах  ДПтС  України 
фахівцями пропонується використовувати такі антикоруп-
ційні заходи: 

‒  зробити корупцію в органах та установах виконан-
ня покарань ризиковою та невигідною. До тих пір, поки 
співробітнику  ДПтС України  буде  вигідно  брати  хабарі, 
красти, іншим чином зловживати владою, а ризик понести 
покарання буде мінімальним, ніякі  репресивні  заходи не 
дадуть позитивного результату; 

‒  збільшити  соціальну  ціну  служби  в ДПтС України 
(престиж,  матеріальна  забезпеченість,  правовий  захист, 
бажання  служити  та  захищати  інтереси  країни  тощо)  
[3, с. 31].

Чинне українське законодавство не виконує поперед-
жувальної функції, як це має місце в розвинених країнах, 
де  корупція  жорстко  карається  шляхом  кримінального 
переслідування  (наприклад,  законодавством  США  за 
такі  діяння передбачено  до  25  років  позбавлення  волі), 
а в Кримінальному кодексі України навіть не визначено 
поняття корупційного злочину, його ознак, хоча корупція 
належить до одного з найнебезпечніших діянь, спрямо-
ваних проти національної  безпеки держави  [4,  с.  79].  З 
метою  протистояння  корупції  державою  за  роки  неза-
лежності України прийнято більше ста нормативно-пра-
вових  актів  антикорупційної  спрямованості.  Однак  усі 
вони приймалися в різний час, різними органами, у де-
яких випадках – безсистемно,  без належного наукового 
обґрунтування,  унаслідок  чого  й  виникають  колізії  та 
протиріччя, труднощі під час їх застосування. Однак го-
ловна проблема не стільки в громіздкості правової бази, 
скільки в її якості [5, с. 414].

Висновки. Усе  наведене  переконливо  свідчить  про 
те, що в Україні кримінально-виконавче законодавство та 
відомчі нормативні акти в частині запобігання корупцій-
ним проявам в органах й установах виконання покарань 
не забезпечують належного захисту від них і потребують 
подальшого удосконалення. Саме на це й повинні спрямо-
вуватись подальші дослідження.
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У статті досліджуються положення законодавства з реалізації особливого порядку кримінального провадження щодо членів На-
ціонального агентства з питань запобігання корупції з огляду на їх спеціальний правовий статус і додаткові гарантії, передбачені за-
конодавством України. Аналізуються норми Конституції України, Кримінального процесуального кодексу України, антикорупційного за-
конодавства України та інших правових актів, які регулюють особливий порядок кримінального провадження щодо окремої категорії осіб.

Ключові слова: кримінальне провадження, кримінальне провадження щодо членів Національного агентства з питань запобігання 
корупції, окрема категорія осіб, особливий порядок кримінального провадження, повідомлення про підозру.

В статье исследуются положения законодательства относительно реализации особого порядка уголовного производства в отно-
шении членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции с учетом их специального правового статуса и 
дополнительных гарантий, предусмотренных законодательством Украины. Анализируются нормы Конституции Украины, Уголовно-
го процессуального кодекса Украины, антикоррупционного законодательства Украины и других правовых актов, которые регулируют 
особый порядок уголовного производства в отношении отдельной категории лиц.

Ключевые слова: уголовное производство, уголовное производство в отношении членов Национального агентства по вопросам 
предотвращения коррупции, отдельная категория лиц, особый порядок уголовного производства, сообщение о подозрении.

The article deals with the legal provisions implementing special order of criminal proceedings against members of the National Agency for 
prevention of corruption, given their special legal status and additional guarantees provided by the legislation of Ukraine. Analyzed the norms 
of the Constitution of Ukraine, the Criminal Procedural Code of Ukraine, Ukraine anti-corruption laws and other legal acts regulating the special 
procedure of criminal proceedings against a certain category of persons.

Key words: criminal proceedings, criminal proceedings against members of the National Agency on Corruption Prevention, separate 
category of persons, special procedure for criminal proceedings, notification of suspicion.

РОЗДІЛ 9.
КРиМІНАЛьНиЙ ПРОЦЕС ТА КРиМІНАЛІСТиКА; СУДОВА ЕКСПЕРТиЗА; 

ОПЕРАТиВНО-РОЗшУКОВА ДІЯЛьНІСТь

Постановка проблеми. Поширення корупції,  її нега-
тивний вплив і наслідки є дуже актуальною проблемою в 
Україні. Не менш актуальними є також питання щодо не-
достатнього нормативно-правового регулювання відносин 
із запобігання й боротьби з корупцією, неефективної ро-
боти правоохоронних і судових органів, відсутності чіткої 
стратегії й механізму її реалізації, достатньої волі в полі-
тичного керівництва країни тощо.

У  зв’язку  із  цим  перманентне  вдосконалення  антико-
рупційного  законодавства України та реформування орга-
нів,  які  ведуть  антикорупційну  діяльність,  спрямовується 
на пошуки ефективних шляхів запобігання високого рівня 
корупції в суспільстві, органах державної влади, правоохо-
ронній і судовій системі України. Необхідно створити пра-
вові й організаційні засади функціонування системи запо-
бігання корупції в Україні, чітко визначити зміст і порядок 
застосування  превентивних  антикорупційних  механізмів, 
правила  щодо  усунення  наслідків  корупційних  правопо-
рушень. Важливе значення для цього має також правовий 
статус, обсяг повноважень та рівень правової гарантії діяль-
ності посадових, службових осіб органів, що ведуть анти-
корупційну діяльність. Великий обсяг повноважень, висока 
відповідальність  і завдання, які стоять перед посадовими/
службовими  особами  органів,  що  ведуть  антикорупційну 
діяльність,  обумовлюють необхідність  встановлення  в  за-
коні чітких і достатніх гарантій їх діяльності.

Гарантіями  діяльності  посадових  і  службових  осіб 
органів, що здійснюють антикорупційну діяльність, закрі-

пленими в Кримінальному процесуальному кодексі Украї-
ни (далі – КПК України), є особливий порядок криміналь-
ного  провадження  щодо  окремої  категорії  осіб,  до  якої 
належать також члени Національного агентства з питань 
запобігання корупції.

Актуальність теми дослідження  обумовлюється 
необхідністю  визначити  пріоритети  реформування  зако-
нодавства України,  які  враховували  б  відповідні  наукові 
дослідження, аналіз діяльності певних правозастосовних 
органів, передовий зарубіжний досвід із забезпечення га-
рантій діяльності посадових і службових осіб органів, які 
ведуть антикорупційну діяльність, шляхи їх конкретизації 
й реалізації в кримінальному процесуальному законодав-
стві України.

Стан дослідження. Проблеми  правового  регулюван-
ня  запобігання  й  боротьби  з  корупцією  розкривалися  в 
роботах таких учених, як О.М. Лемешко, М.М. Луценко,  
М.І.  Мельник,  М.А.  Погорецький,  В.В.  Романовський, 
М.І. Хавронюк, Ф.В. Шиманський, Л.І. Щербина та інші.

Положення  законодавства,  їх  реалізація  та  проблеми 
під час  застосування особливого порядку кримінального 
провадження щодо окремої категорії осіб були предметом 
дослідження таких правників, як С.С. Аскеров, І.В. Бабій, 
Т.В.  Варфоломеєва,  В.Г.  Гончаренко,  Ю.М.  Грошевий, 
Л.М. Лобойко, М.М. Михеєнко, В.В. Молдован, В.Т. Нор, 
Г.М. Омеляненко, В.О. Попелюшко, С.М. Скрипниченко, 
І.С. Смирний, В.М. Тертишник, Л.Д. Удалова, В.П. Шибі-
ко та інші.
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Останні зміни в суспільному житті потребують більш 
нових досліджень для наукового обґрунтування пропози-
цій удосконалення законодавства із закріплення правового 
статусу й гарантій окремої категорії осіб під час застосу-
вання  до  них  особливого  порядку  кримінального  прова-
дження.

Мета статті визначається як науково-правове вивчен-
ня проблем законодавства із застосування особливого по-
рядку кримінального провадження щодо окремої категорії 
осіб,  у  тому числі  членів Національного  агентства  з  пи-
тань запобігання корупції, як однієї з правових гарантій їх 
незалежності й діяльності під час здійснення ними своїх 
повноважень.

Виклад основного матеріалу.  Сьогодні  створення 
ефективної системи запобігання та протидії корупції ви-
магає від політичного керівництва країни не лише народ 
України, а й міжнародна спільнота. Досягнення успіху в 
цьому процесі є запорукою для формування в суспільстві 
довіри до влади, зростання економічного потенціалу дер-
жави,  покращення  добробуту  громадян  і  міжнародного 
іміджу України.

Правовою основною реалізації відносин у сфері запо-
бігання корупції в Україні є насамперед Конституція Укра-
їни,  міжнародні  договори,  згоду  на  обов’язковість  яких 
надано  Верховною  Радою  України,  Закон  України  «Про 
запобігання корупції», інші закони України та прийняті на 
їх виконання нормативно-правові акти.

Так, згідно з Конституцією України Україна є суверен-
ною й  незалежною,  демократичною,  соціальною,  право-
вою  державою.  Права  й  свободи  людини  та  їх  гарантії 
визначають  зміст  і  спрямованість  діяльності  держави. 
Держава  відповідає  перед  людиною  за  свою  діяльність. 
Утвердження й забезпечення прав  і свобод людини є го-
ловним обов’язком держави  (ст. 1, ч. 2 ст. 3 Конституції 
України) [1].

Закон  України  «Про  запобігання  корупції»  від 
14.10.2014 р. № 1700-VII  (далі  –  Закон)  визначає право-
ві  й  організаційні  засади  функціонування  системи  запо-
бігання  корупції  в Україні,  зміст  і  порядок  застосування 
превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо 
усунення наслідків корупційних правопорушень [2].

Суб’єктами,  на  яких  поширюються  норми  Закону,  є 
особи, уповноважені на виконання функцій держави або 
місцевого  самоврядування:  посадові  й  службові  особи 
всіх  рівнів  і  гілок  державної  влади,  правоохоронних  ор-
ганів та судової системи, у тому числі особи, які не є дер-
жавними  службовцями,  посадовими  особами  місцевого 
самоврядування, проте надають публічні послуги, особи, 
які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з 
виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністратив-
но-господарських  обов’язків,  або  спеціально  уповнова-
жені на виконання таких обов’язків у юридичних особах 
приватного  права  незалежно  від  організаційно-правової 
форми, а також інші особи, які не є службовими особами 
та які виконують роботу чи надають послуги відповідно 
до договору з підприємством, установою, організацією, – 
у випадках, передбачених ст. 3 Закону.

Центральним  органом  виконавчої  влади  зі  спеціаль-
ним статусом, що забезпечує формування та реалізує дер-
жавну антикорупційну політику, є Національне агентство 
з питань запобігання корупції (далі – Національне агент-
ство).  Національне  агентство  в  межах,  визначених  зако-
ном,  є  відповідальним  перед Верховною Радою України 
(далі  – ВРУ),  підконтрольним  їй  та  підзвітним Кабінету 
Міністрів України  (далі  – КМУ). Національне  агентство 
утворюється  КМУ  відповідно  до  Конституції  України, 
Закону та  інших законів України. Національне агентство 
є  колегіальним  органом,  до  складу  якого  входить  п’ять 
членів. Члени Національного агентства призначаються на 
посаду КМУ строком на чотири роки за результатами кон-
курсу. Національне агентство є правомочним  із моменту 

призначення більше половини його загального кількісно-
го складу. Питання діяльності Національного агентства в 
КМУ представляє Голова Національного агентства.

Гарантії незалежності Національного агентства перед-
бачаються  в  ст.  9  Закону.  Вони  забезпечуються  такими 
явищами: 1) спеціальним статусом Національного агент-
ства; 2) особливим порядком відбору, призначення й при-
пинення  повноважень  членів  Національного  агентства;  
3)  особливим,  встановленим  законом,  порядком  фінан-
сування  та  матеріально-технічного  забезпечення  Націо-
нального агентства; 4) належними умовами оплати праці 
та  службовців  апарату  Національного  агентства,  визна-
ченими цим та  іншими законами; 5) прозорістю його ді-
яльності; 6)  в  інший спосіб,  визначений Законом. Члени 
та  службовці  апарату  Національного  агентства  під  час 
виконання  покладених  на  них  обов’язків  є  представни-
ками влади, діють від імені держави й перебувають під її 
захистом. Використання Національного  агентства  в  пар-
тійних, групових чи приватних інтересах не допускається. 
Діяльність політичних партій у Національному агентстві 
забороняється.

Повідомлення про підозру у  вчиненні  кримінального 
правопорушення  члену  Національного  агентства  може 
здійснюватися  лише  Генеральним  прокурором  України 
(виконувачем  обов’язків  Генерального  прокурора  Украї-
ни).  З  клопотанням про  відсторонення  від  посади  члена 
Національного  агентства,  який  підозрюється  або  обви-
нувачується у вчиненні  злочину, має право  звернутися у 
встановленому  законом  порядку  Генеральний  прокурор 
України чи його  заступник. Члени  та  службовці  апарату 
Національного  агентства,  їх  близькі  особи  й  майно  пе-
ребувають  під  захистом  держави.  Посягання  на  життя 
та  здоров’я  члена  чи  службовця  апарату  Національного 
агентства, його близьких осіб, знищення або пошкоджен-
ня  їх  майна,  погроза  їм  вбивством,  насильством  чи  по-
шкодженням  майна  тягнуть  за  собою  відповідальність, 
встановлену законом. Член Національного агентства має 
право  на  забезпечення  засобами  захисту,  які  надаються 
йому органами внутрішніх справ.

Контроль  за  витрачанням  Національним  агентством 
коштів  здійснюється  Рахунковою  палатою  шляхом  про-
ведення аудиту один раз на два роки. Громадський контр-
оль за діяльністю Національного агентства забезпечується 
через Громадську раду при Національному агентстві, яка 
утворюється й формується КМУ з 15 осіб на підставі ре-
зультатів конкурсу (ст. 14 Закону).

Відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, 
адміністративної,  дисциплінарної  чи  цивільно-правової 
відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних 
із  корупцією  правопорушень,  а  також  про  юридичних 
осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового 
характеру  у  зв’язку  з  вчиненням  корупційного  правопо-
рушення, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, 
які вчинили корупційні чи пов’язані з корупцією правопо-
рушення, що формується й ведеться Національним агент-
ством (ст. 59 Закону).

Члени Національного  агентства  є  державними  служ-
бовцями. Закон України «Про центральні органи виконав-
чої  влади»  від  17.03.2011  р. №  3166-VI  [3]  та  інші  нор-
мативно-правові  акти,  які  регулюють  діяльність  органів 
виконавчої влади, а також Закон України «Про державну 
службу»  від  16.12.1993  р. №  3723-XII  [4]  застосовують-
ся  до Національного  агентства,  його  членів,  службовців 
і працівників його апарату, а також до його повноважень 
щодо уповноважених підрозділів у частині, що не супер-
ечить Закону.

Серед  законодавчих  актів щодо  запобігання й проти-
дії корупції важливе значення мають такі: Закон України 
«Про організаційно-правові  основи боротьби  з  організо-
ваною злочинністю» від 30.06.1993 р. № 3341-XII [5], За-
кон України «Про  забезпечення безпеки осіб,  які  беруть 
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участь  у  кримінальному  судочинстві»  від  23.12.1993  р.  
№ 3782-XII [6], Закон України «Про засади державної ан-
тикорупційної політики в Україні» (Антикорупційна стра-
тегія) на 2014–2017 рр. від 14.10.2014 р. № 1699-VII [7], 
Закон  України  «Про  очищення  влади»  від  16.09.2014  р.  
№  1682-VII  [8],  Кримінальний  кодекс  України  від 
05.04.2001  р. № 2341-III  (а  саме його Розділ XVII  «Зло-
чини  у  сфері  службової  діяльності  та  професійної  ді-
яльності,  пов’язаної  з  наданням  публічних  послуг»)  [9],  
Кримінальний  процесуальний  кодекс  України  від 
13.04.2012 р. № 4651-VI [10] тощо.

Аналізуючи  положення  Закону  України  «Про  запо-
бігання  корупції»,  можна  зробити  висновок,  що  неза-
лежність  членів Національного  агентства  з  питань  запо-
бігання  корупції  забезпечується  на  законодавчому  рівні 
України. Законом передбачено перелік підстав припинен-
ня повноважень і дострокового звільнення членів Націо-
нального агентства з посади, регламентацію їх обов’язків 
та повноважень, заборону втручатися в законну діяльність 
Національного  агентства  з  боку  посадових  осіб  держав-
них органів, інших структур і будь-яких осіб.

Серед  гарантій  незалежності  членів  Національного 
агентства доцільно  звернути увагу на положення Закону 
про гарантії під час здійснення щодо них кримінального 
провадження з огляду на особливості їх правового статусу. 
На нашу думку, гарантії незалежності членів Національ-
ного  агентства  під  час  здійснення  кримінального  прова-
дження щодо  них,  встановлені  в  Законі,  є  недостатніми 
та  потребують  доповнення  й  конкретизації.  З  огляду  на 
масштаби  корупції  в  державі,  що  негативно  впливає  на 
міжнародний  імідж  України,  встановлення  достатніх  і 
чітких гарантій незалежності членів Національного агент-
ства має загальнонаціональне значення.

Тому доцільно доповнити  ст.  9  Закону України «Про 
запобігання корупції», встановивши в ній чіткі й достатні 
гарантії  незалежності  членів  Національного  агентства  в 
разі притягнення  їх до кримінальної  відповідальності  та 
застосування  до  них  особливого  порядку  кримінального 
провадження з огляду на високу відповідальність і важли-
вість їх роботи.

Варто також сказати про гарантії, які передбачає КПК 
України для членів Національного агентства під час здій-
снення кримінального провадження щодо них. Ці гарантії 
закріплено в  ст.  ст.  480–483 КПК України. Встановлено, 
що в разі притягнення членів Національного агентства до 
кримінальної відповідальності до них застосовується осо-
бливий порядок кримінального провадження (п. 10 ст. 480 
КПК України),  повідомлення  ним  про  підозру  (п.  2  ч.  1 
ст. 481 КПК України) та інформування про застосування 
запобіжного заходу, ухвалення вироку органів, які обрали 
або призначили їх на посаду (п. 2 ч. 1 ст. 483 КПК Укра-
їни). Кримінальне  провадження щодо  членів Національ-

ного  агентства  здійснюється  за  загальними  правилами, 
встановленими КПК України, проте з урахуванням низки 
особливостей, визначених у відповідних положеннях КПК 
України. При цьому також беруться до уваги положення 
Конституції України, міжнародно-правових актів, Закону 
України «Про запобігання корупції» та інших законодав-
чих актів.

Під час застосування особливого порядку криміналь-
ного провадження щодо членів Національного  агентства 
письмове  повідомлення  про  підозру  у  вчиненні  кримі-
нального правопорушення ними, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 481 
КПК  України,  здійснюється  Генеральним  прокурором 
України  (виконувачем  обов’язків  Генерального  прокуро-
ра України). Водночас у наведеній нормі КПК України не 
встановлено,  хто  саме  складає  письмовий  текст  повідо-
млення про підозру щодо членів Національного агентства 
з питань запобігання корупції, хто підписує його, яким є 
строк  вручення  повідомлення.  Також  у  разі  виникнення 
підстав  не  зрозуміло,  хто  має  право  змінювати  повідо-
млення про підозру. Вказані питання потребують законо-
давчого вирішення.

Особливості  порядку  притягнення  до  кримінальної 
відповідальності,  затримання  й  обрання  запобіжного  за-
ходу, передбачені в ст. 482 КПК України, стосуються лише 
двох  категорій  осіб:  народних  депутатів  і  суддів. Щодо 
членів Національного агентства з питань запобігання ко-
рупції таких гарантій не передбачено в КПК України.

Вважаємо  за доцільне навести в  ст.  482 КПК України 
чіткий порядок притягнення до кримінальної відповідаль-
ності, затримання й обрання запобіжного заходу щодо чле-
нів Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про  застосування  запобіжного  заходу,  ухвалення  ви-
року щодо  членів  Національного  агентства  з  питань  за-
побігання  корупції  повідомляються  відповідні  органи 
(службові  особи),  які  обрали/призначили  їх  (п.  2  ч.  1  
ст. 483 КПК України). Водночас у цій нормі КПК України 
не встановлено строки повідомлення та не названо орга-
ни,  які  мають  повідомити  про  застосування  запобіжно-
го  заходу,  ухвалення  вироку щодо членів Національного 
агентства з питань запобігання корупції.

На нашу думку, у ст. 483 КПК України необхідно чітко 
визначити органи й строки повідомлення про застосуван-
ня запобіжного заходу, ухвалення вироку щодо членів На-
ціонального агентства з питань запобігання корупції.

Висновки.  Таким  чином,  особливий  порядок  кримі-
нального провадження щодо членів Національного агент-
ства з питань запобігання корупції варто розглядати як до-
даткові гарантії їх незалежної діяльності. Проте необхідно 
чітко визначити й конкретизувати положення КПК Украї-
ни з огляду на особливості правового статусу цих осіб та 
вимоги  положень Конституції України,  міжнародно-пра-
вових актів і законодавчих актів України.
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У статті проаналізовано особливості злочинної поведінки наркозалежних злочинців. Автором виділено та обґрунтовано систему зло-
чинних діянь, що вчиняються наркозалежними. На основі цього встановлено типологічні моделі механізмів злочинів наркозалежних, а 
також сформовано пропозиції щодо вдосконалення діяльності слідчих під час розслідування цієї групи злочинів.

Ключові слова: наркозалежна особа, типова модель, механізм вчинення злочину, типові сліди, спосіб вчинення злочину.

В статье проанализированы особенности преступного поведения наркозависимых преступников. Автором выделена и обоснованна 
система преступных деяний, совершаемых наркозависимыми лицами. На основе этого установлены типологические модели механиз-
мов преступлений наркозависимых, а также сформулированы предложения по совершенствованию деятельности следователей при 
расследовании данной группы преступлений.

Ключевые слова: наркозависимое лицо, типовая модель, механизм совершения преступления, типовые следы, способ соверше-
ния преступления.

In the article analyzes the characteristics of criminal behavior of drug addicted criminals. The author identified and justified system of criminal 
acts committed by drug addicts. Based on this author formulates the typical models of mechanisms of crime addicts and makes a suggestions for 
improving the investigative activities in the investigation of this group crimes.

Key words: drug addicted person, typical model, mechanism of crime commitment, typical traces, method of commission of crime.

Постановка проблеми. На загальному тлі злочиннос-
ті виділяється все більш  інтенсивне зростання злочинів у 
сфері наркобізнесу, збільшення числа осіб, які страждають 
на наркозалежність, та, відповідно, зростання злочинів, що 
вчиняються наркозалежними особами. Проблема методики 
розслідування  злочинів, що  вчиняються  наркозалежними, 
є цікавою та злободенною темою криміналістичної науки. 
Своєю багатогранністю та теоретичною цінністю вона при-
вертає увагу вчених протягом не одного десятиліття. 

У  ході  досудового  розслідування  злочинів,  учинених 
наркозалежними особами, проведення гласних та неглас-
них слідчих (розшукових) дій виникають складнощі орга-
нізаційного й тактичного характеру. Ці труднощі пов’язані 
з  тим,  що  слідчими  не  завжди  правильно  висуваються 
версії  про  наркозалежну  особу,  яка  вчинила  злочин. На-
приклад,  на  початковому  етапі  розслідування  злочинів 
слідчі  не  виділяють  різні  форми  наркозалежності  та  не 
пов’язують їх ыз конкретною особою, яка вчинила злочин, 
не враховують закономірності поведінки наркозалежного 
(злочинної  та  посткримінальної).  Зазначені  аспекти  вка-
зують на необхідність більш глибокого дослідження всіх 
проблем такого явища, як наркоманія, а також створення 
типологічних  моделей  механізмів  злочинів  наркозалеж-
них осіб у рамках розробки методики розслідування зло-
чинів, що вчиняються наркозалежними особами.

Стан дослідження. Теоретичною основою роботи є на-
укові праці вітчизняних та закордонних учених у галузі фі-
лософії, соціології, педагогіки, кримінального права та про-
цесу, криміналістики, кримінології, психології, психіатрії, 
теорії оперативно розшукової діяльності, а саме: В.М. Алі- 
єва,  Є.С.  Безруких,  А.А.  Габіані,  О.А.  Галузинського,  
О.М. Гайбаряна, Д.І. Євлоєва, О.П. Луценка, Г.М. Мерету-
кова, С.О. Роганова, В.В. Ціркаль та багатьох інших.

Однак,  незважаючи на  їх  вагомий  внесок  у  розробку 
методики  розслідування  злочинів  наркозалежних,  слід 
відзначити, що мало уваги приділяється саме досліджен-
ню типових моделей механізмів цієї групи злочинів.

Метою роботи  є  встановлення  типових моделей ме-
ханізмів  злочинів,  що  вчиняються  наркозалежними,  ви-

ділення  та  обґрунтування  системи  злочинних  діянь,  які 
властиві  вказаним  суб’єктам,  а  також  розробка  науково 
обґрунтованих рекомендацій щодо методики розслідуван-
ня цієї групи злочинів. 

Виклад основного матеріалу. Створення  типологіч-
них моделей механізмів щодо злочинів, у тому числі зло-
чинів  наркозалежних,  є  важливим  завданням  у  рамках 
розробки криміналістики. На думку Г.А. Густова, кримі-
налістичне  моделювання  –  це  спеціальний  метод  дослі-
дження криміналістичних об’єктів на їх моделях із метою 
отримання нових знань, необхідних для управління діяль-
ністю учасників кримінального процесу та вирішення за-
вдань правосуддя [1, с. 12].

Перед  тим,  як  встановити  типові  моделі  механізмів 
злочинів,  скоєних  наркозалежними,  необхідно  виділити 
та  обґрунтувати  систему  злочинних  діянь,  які  властиво 
робити вказаним суб’єктам. Це обумовлено такими обста-
винами:

1. Метою суб’єкта наркоманії під час вчинення злочи-
ну є  задоволення бажання спожити наркотик або  знайти 
кошти для його споживання.

2. Вивчення та аналіз практики показали, що існує пев-
ний зв’язок між наявністю в злочинця наркотичної залеж-
ності та видом вчиненого ним злочину

3. Наявність у злочинців наркотичної залежності, що 
визначає їх поведінку та вибір ними виду злочинів із ме-
тою  спожити  наркотик  або  знайти  кошти  для  його  при-
дбання, є загальною для цих осіб відмітною ознакою. 

Злочини, вчинені наркозалежними, у юридичній літе-
ратурі  класифікують  за  різними підставами:  одні  автори 
виділяють три групи таких злочинів,  інші – п’ять, вісім. 
Так, наприклад, В.М. Алієв наполягає на тому, що нарко-
манія може породжувати злочинну поведінку [2, с. 46–53]:

а) коли викрадаються наркотики для особистого спо-
живання; 

б) коли викрадаються кошти для придбання наркотич-
них засобів;

в) коли під впливом наркотиків приймається рішення 
вчинити злочин.
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Вивчення та аналіз матеріалів слідчої та судової прак-
тики в кримінальних провадженнях щодо злочинів нарко-
манів дозволили виділити такі групи названих злочинів (за 
способом скоєння та структурою кримінального закону).

До  першої  групи  слід  віднести  злочини,  пов’язані  з 
незаконним  обігом наркотиків,  тобто майже  всі  операції 
з наркотичними засобами, передбачені розділом ХІІІ Кри-
мінального  кодексу  України  (придбання,  виготовлення, 
пересилання тощо). Наркотики в них є об’єктом або пред-
метом. Особи, які мають пристрасть до вживання нарко-
тиків, добувають їх насамперед для особистого вживання. 
Однак рано чи пізно наркомани-споживачі змушені йти на 
контакт  зі  збувальниками,  представниками  угруповань, 
потрапляючи до них у матеріальну та психологічну залеж-
ність. Тим самим особи непомітно долають межу між кри-
мінально  некараним  діянням  (споживання)  та  злочином 
(розповсюдження).

У другій групі превалюють злочини, вчинені з метою 
видобутку наркотиків або коштів на їх придбання. В осно-
вному це злочини корисливо-насильницької спрямованос-
ті. До них належать крадіжки, грабежі, розбої, вимагання. 
Спеціальним  складом  цього  злочину  є  викрадення,  при-
власнення або вимагання наркотиків (ст. 308, ст. 312 Кри-
мінального кодексу України (далі – КК України)). Вчинен-
ня  корисливо  насильницьких  злочинів  обумовлено  тим, 
що особі в силу звикання до наркотику потрібні на його 
придбання  все  більш  значні  грошові  витрати.  Найчасті-
шими  злочинами,  які  супроводжують  наркоманію,  є  не 
просто корисливі, а ті, які дозволяють отримати миттєву 
користь [3, с. 194].

У третю групу злочинів можна об’єднати всі агресивні 
злочини, які скоюють особи, перебуваючи в стані нарко-
тичного сп’яніння (вбивства, заподіяння шкоди здоров’ю, 
зґвалтування).  У  такому  стані  наркоман  представляє  ре-
альну  загрозу  заподіяння  фізичної  шкоди  й  собі,  й  ото-
чуючим його людям. Якщо наркомана, який знаходиться 
під впливом опію або морфіну в стані «ейфорії», вивести 
із  заціпеніння  («зламати кайф»),  він приходить у крайнє 
роздратування, лють, стан агресії та може вчинити злочин 
(чинити опір працівникам міліції, заподіяти тілесні ушко-
дження).  За  умови  зловживання  галюциногенними  пре-
паратами (ЛСД, мескалін та інші) у сп’янілого губляться 
відмінності між хворобливими уявленнями й реальністю. 
Реакцією організму на споживання ЛСД є панічний стан, 
акти  самогубств,  імпульси  до  вчинення  насильницьких 
дій, порушення психіки.

Аналіз матеріалів слідчої та судової практики показав, 
що  багато  злочинів  проти  особистості,  вчинені  в  стані 
наркотичного  сп’яніння,  відрізняються  особливою  жор-
стокістю, цинізмом, супроводжуються тривалими та без-
жальними знущаннями над потерпілим. 

У  четверту  групу  автор  пропонує  виділити  заражен-
ня наркоманом  інших осіб  тяжкими хворобами,  зокрема 
ВІЛ-інфекцією  (ст.  130  КК  України).  Наркомани  є  цен-
тральною ланкою в поширенні хвороб: загальні голки та 
шприци, проституція. 

У  п’ятій  групі  розташовані  злочини  проти  здоров’я 
підростаючого  покоління:  втягнення  неповнолітнього  в 
злочинну  діяльність  (ст.  304  КК  України),  експлуатація 
дітей, використання малолітньої дитини для зайняття же-
брацтвом (ст. ст. 150, 150-1 КК України), втягнення особи 
в заняття проституцією (ст. 303 КК України).

Не  в  силах  впоратися  з  наркотичною  залежністю, 
втративши роботу,  а разом з нею й  засоби до  існування, 
наркозалежні  змушені  вирішувати  питання  про  джерело 
отримання коштів. Найпростіший спосіб вирішення сво-
єї проблеми – втягнути в заняття неповнолітніх. Завдання 
полегшується  тим,  що,  по-перше,  підліткам  притаманні 
цікавість та відсутність досвіду про небезпеку наркоманії, 
та, по-друге, процес звикання організму до наркотику від-
бувається швидше, ніж у дорослих. 

У вчиненні злочинів наркозалежними організація або 
утримання  місць  розпусти  для  споживання  наркотиків 
займає  особливе  місце.  Будучи  самостійним  видом  зло-
чинів,  вони  практично  в  повному  обсязі  «відтворюють» 
увесь  цикл незаконного  обігу  наркотиків. Саме  в  нарко-
притоні  найчастіше  відбувається  схиляння  до  вживання 
наркотиків, у тому числі й неповнолітніх. Крім того, нар-
копритони  нерідко  є  «осередком»  загальнокримінальної 
злочинності,  а  також  джерелом  поширення  небезпечних 
захворювань (СНІД, гепатит, туберкульоз).

Необхідно особливо відзначити, що під час вивчення 
слідчої  та  судової практики в справах про  злочини, вчи-
нені наркозалежними, було виявлено, що наркоманам не 
властиво вчинення таких злочинів, як наклеп, шахрайство, 
злочини у сфері економічної діяльності, тероризм, підроб-
ка документів, злочинів у сфері комп’ютерної інформації 
тощо. Як правило, ними не відбуваються злочинні пося-
гання, пов’язані з тривалою реалізацією наміченого плану. 
Наявність наркоманії в суб’єкта злочину диктує негайний 
наступ злочинного результату.

Механізм вчинення злочину, на відміну від відомостей 
про  його  способи,  характеризує  не  якісну,  а  послідовну, 
технологічну сторону злочинного діяння.

А.М. Кустов основними елементами механізму злочи-
ну визначає такі:

1) діяльність суб’єкта злочинної події;
2)  комплекс  (сукупність)  дій,  вчинків  та  інших  рухів 

жертви злочину;
3) комплекс (сукупність) дій, вчинків інших пов’язаних 

із подією осіб;
4) окремі елементи обстановки, використовувані учас-

никами  злочинної  події,  предмет  злочинного  посягання  
[4, с. 5].

Далі будуть розглянуті деякі моделі злочинів наркоза-
лежних, в основу класифікації покладені структура кримі-
нального закону та способи вчинення.

1. Модель механізму злочинів, учинених наркоза-
лежними, пов’язаних із незаконним обігом наркотич-
них засобів.

На початковому етапі здійснення зазначеної групи зло-
чинів наркомани вирішують такі питання:

1) у кого, за якою ціною, якої якості можна купити нар-
котик;

2) хто може позичити наркотик або грошові кошти на 
його покупку;

3) чи можливо підробити рецепт та отримати необхід-
ний засіб в аптеці;

4) де та з ким буде прийматися наркотичний засіб;
5)  яким  способом  можна  виготовити  або  виростити 

наркотик;
6) у  якій  спеціальній літературі ця  інформація  зазна-

чена.
Початківці-споживачі наркотиків, толерантні й актив-

ні наркомани критично ставляться до своїх дій, до свого 
здоров’я, розуміють небезпеку зараження ВІЛ-інфекцією, 
можливість смерті. При цьому вони набувають його зазда-
легідь і готуються до його вживання, оскільки їм відомо, 
коли в них настане стан абстиненції та необхідна кількість 
прийняття наркотика до настання «ломки». Встановлено, 
що лише в стані  абстиненції наркомани поводяться нео-
бачно, не плануючи своїх дій. Доречно сказати, що злісні 
наркомани  не  втягуються  організованими  групами  в  не-
законний обіг наркотиків саме через можливу неадекват-
ність.

На  цьому  етапі  наркомани  купують  шприци,  дисти-
льовану воду, домовляються про спільні прийоми нарко-
тичних  засобів, продумують  та обладнають  тайники для 
перевезення, транспортування й збуту наркотиків.

Основний етап незаконних дій із наркотиками. Осно-
вними  способами  незаконних  дій  із  наркотичними  засо-
бами можуть бути такі [5, с. 625–627]:
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1.  Придбання  наркотичних  засобів  і  психотропних 
речовин – це може бути  їх  купівля,  обмін, прийняття  як 
плати,  позики,  подарунка  або  сплати  боргу,  привласнен-
ня знайденого, збирання залишків наркотиковмісних рос-
лин на пожнивних земельних площах після зняття з них 
охорони, а також збирання таких дикорослих рослин чи їх 
частин на пустирях. 

2.  Зберігання.  Під  незаконним  зберіганням  нарко-
тичних  засобів  потрібно  розуміти  будь-які  умисні  дії, 
пов’язані  з  фактичним  незаконним  перебуванням  їх  во-
лодінні  винної  особи  (вона може  тримати  їх  при  собі,  у 
природних порожнинах тіла, у приміщенні, сховищі або в 
іншому місці).

Способи  зберігання  залежать  від  агрегатного  стану 
наркотичних засобів. Якщо наркотик являє собою розчин, 
то він, як правило, зберігається в посуді (у чашках, пробір-
ках, колбах тощо) з пробкою, що обумовлено можливістю 
транспортування  наркотичних  засобів,  а  також  прихову-
ванням  специфічного  запаху  (наприклад,  від  фенциклі-
дину). Ампули запаюються злочинцем. На таких ампулах 
чітко видно сліди перепайки. Крім того, наркотик у вигля-
ді розчину може зберігатися в шприці.

Наркотики в порошкоподібному стані в більшості ви-
падків  зберігаються  в  пакетиках  із  паперу  різних  видів; 
у  невеликих  пакетиках  із  поліетиленової  плівки,  розмір 
яких визначає сам злочинець (зазвичай від 1,5 до 5 см.). 
Часто пакети заклеюються липкою стрічкою; іноді на них 
вказується кількість доз.

Наркотики  у  вигляді  таблеток можуть  зберігатися  як 
в упаковці (склянка, пластмасова посуд, пакети), так і без 
упаковки.

2. Виготовлення – усі дії, включаючи рафінування, під-
вищення в препараті концентрації наркотиків чи їх пере-
робку, у результаті яких на основі одержуються готові до 
використання  та  (або)  вживання форми  наркотичних  за-
собів, психотропних речовин або лікарські засоби, що їх 
містять.

3. Виробництво – усі дії,  пов’язані  із  серійним одер-
жанням наркотиків  із  хімічних речовин  та  (або)  рослин, 
включаючи відокремлення частин рослин або наркотиків 
від рослин, з яких їх одержують.

5. Перевезення – переміщення наркотичного засобу з 
одного місця в інше в межах території України будь-яким 
видом транспорту.

6. Пересилання – це незаконне переміщення їх у про-
сторі шляхом відправлення поштою, багажем, посильним 
або в інший спосіб з одного місця в інше в межах території 
України.

7. Збут – будь-які оплатні чи безоплатні форми їх ре-
алізації всупереч законам України. Найбільш поширеним 
способом  збуту  наркотичних  засобів  є  продаж.  Попере-
дньо злочинцями налагоджуються канали збуту та визна-
чаються джерела надходження наркотиків.  З криміналіс-
тичної точки зору найбільший інтерес представляють такі 
механізми збуту:

1)  покупець  наркотику  й  збувальник  домовляються 
про місце зустрічі телефоном. Під час зустрічі покупець 
віддає гроші, а продавець телефонує в квартиру свого спі-
вучасника й повідомляє йому, скільки потрібно взяти з со-
бою наркотику. Далі або сам співучасник, або інша люди-
на «на його прохання» доставляє «товар»;

2)  злочинці,  здійснюючи  збут,  використовують  тран-
спортні засоби або стільниковий зв’язок. Один збувальник 
пропонує наркотик. Якщо покупець згоден його придбати, 
то  збувальник  вказує  місце,  куди  необхідно  прибути  за-
мовнику.  Продавець  зв’язується  зі  своїм  співучасником, 
останній привозить «товар»;

3) збувальник залишає наркотик у якомусь місці. По-
купець  віддає  гроші  продавцю  і  тоді  продавець  називає 
місцезнаходження наркотику. Щоб не стати об’єктом шах-
райських дій, покупець нерідко здійснює операцію разом 

зі своїм співучасником, який знаходиться поруч із продав-
цем;

4) збувальник за домовленістю зі споживачем залишає 
наркотик у певному місці, після чого повідомляє покупця. 
Той віддає гроші після отримання товару;

5) збувальник, маючи своє коло «клієнтів», періодично 
дзвонить їм і цікавиться їх потребою в наркотику. Місце 
збуту визначається під час телефонної розмови. Також ви-
рішуються інші питання купівлі-продажу.

8. Культивування – посів та вирощування наркотиков-
місних рослин, до яких належать снотворний мак та ко-
ноплі.

9. Підробка рецептів чи інших документів, що дають 
право на отримання наркотичних засобів або психотроп-
них  речовин.  Означає  різного  роду  фальсифікації  доку-
ментів,  що  виражаються  у  внесенні  в  справжній  бланк 
завідомо перекручених відомостей у повному обсязі  або 
частково неправдивих відомостей. Може також фальсифі-
куватися й форма документа, коли виготовляється підро-
блений бланк рецепта чи іншого документа, що дає право 
на отримання наркотиків.

10.  Організація  та  утримання  місць  для  споживання 
наркотиків  виражається  в  постійному  чи  одноразовому 
наданні приміщень для цієї мети. 

На завершальному етапі наркомани вживають заходів 
для приховування незаконних дій із наркотиками. Перебу-
ваючи в стані наркотичного сп’яніння, особи намагаються 
не  з’являтися  в  громадських місцях. У  разі  перевезення 
наркотиків  злочинцями  обладнуються  схованки  поряд  із 
пахучими речовинами, що зменшує ймовірність їх знахо-
дження розшуковими собаками. 

До  типових  дій  із  приховування  слідів,  виконуваних 
після вчинення злочину, відносяться викид наркотику під 
час  затримання;  фальсифікація  в  документах  обліку  під 
час  розкрадання  наркотиків;  реалізація  штучно  створе-
ної виправдовуючої ситуації  (під час  затримання на міс-
ці злочину пред’являється заздалегідь підготовлена заява 
про явку з повинною або добровільну здачу наркотиків); 
дача неправдивих показань або відмова від дачі показань; 
фізичний чи психологічний вплив на слідчих та членів їх 
сімей, свідків із метою перешкоджання дачі правдивих по-
казань; знищення слідів; усунення членів злочинного фор-
мування,  встановлених  розслідуванням;  тимчасове  при-
пинення дій групи; підключення корумпованих зв’язків.

2. Модель механізму вчинення наркозалежними 
злочинів, пов’язаних із добуванням наркотичних засо-
бів або коштів на їх придбання.

На початковому етапі потерпілі:
1) байдуже ставляться до факту вживання наркотиків 

у  своїй родині,  не  звертають уваги на  зникнення  з  дому 
цінних речей;

2) не вживають достатніх заходів до охорони особис-
того майна (не замикають автомашини, не встановлюють 
сигналізацію);

3) жертви  злочину розпивають  спиртні напої  та при-
ймають наркотики з малознайомими громадянами, повідо-
мляють про наявність грошей, наркотиків.

Найбільш наглядно ця модель простежується на при-
кладі вчинення крадіжок. Крадіжки з квартир наркомани 
планують  у  ході  отримання  інформації  про  замикаючі 
пристрої  та  про  наявність  у  будинку  господарів.  Вкрай 
рідко злочинці заздалегідь приходять на місце злочину та 
оцінюють  обстановку,  а  тим  більше  виготовляють  необ-
хідні пристосування [6, с. 144–145]. Квартири з охороною, 
кодовими замками їх, як правило, не цікавлять. Найчасті-
ше наркозалежні  вибирають потерпілого  із  числа  знайо-
мих, родичів, осіб, з якими вживають наркотичні засоби. 

Крадіжки  з  автомашин  наркомани  вчиняють  у  разі 
наявності  незамкнених  дверей,  відкритого  вікна,  тому 
можна констатувати, що підготовка в цьому випадку або 
відсутня, або мінімальна. Переконавшись, що його ніхто 
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не бачить, наркозалежний заволодіває майном  і  зникає  з 
місця злочину 

Під час групових злочинів у більшості випадків у нар-
команів  відсутні  план  підготовлюваного  злочину,  чіткий 
розподіл ролей. Вони обмежуються рішенням виконання 
злочину спільно, регулюючи груповий характер у ході зло-
чинного діяння.

На основному  етапі механізм  злочину формується  за 
таких способів:

1) проникнення у квартири, що знаходяться на перших 
поверхах або в малоповерхових будинках, здійснюваного 
через вікно або кватирку;

2) крадіжки з квартир, магазинів, установ, складів;
3) крадіжки з квартир, здійснюваних шляхом вільного 

доступу;
4)  розкрадання  з  магазинів,  зважаючи  на  недбалість 

зберігання цінностей, коли наркоман непомітно для ото-
чуючих бере з полиці товар;

5)  проникнення  з  метою  розкрадання  в  автомашину, 
здійснюваного  або через незачинені  двері,  або через не-
зачинене вікно.

Під  час  вчинення  крадіжок  перевага  віддається  най-
більш цінним речам, що диктується цінами «чорного рин-
ку» на наркотичні засоби, хоча відомі випадки відсутності 
цілеспрямованого  відбору,  особливо  якщо  наркозалежна 
особа перебуває в стані ейфорії. Викрадене майно нарко-
манами  виноситься  таємно,  ховається  або  переноситься 
під приводом законного дозволу господаря майна.

На  завершальному  етапі  формування  механізму  зло-
чинної діяльності наркоманом здійснюється збут або інше 
розпорядження викраденим майном:

1)  майно  використовуються  для  особистих  потреб,  у 
тому числі на наркотики;

2) майно збувається за невеликі гроші або в обмін на 
наркотики;

3)  аудіо-,  відеотехніка  збувається  в  ремонтних  май-
стернях, пропонується водіям транспорту, на авто-, заліз-
ничних вокзалах;

4) одяг та апаратура ними ховаються за місцем прожи-
вання, у родичів, знайомих, за місцем роботи, іноді зали-
шаються для особистого користування. 

5) у разі участі наркоманів у злочинній діяльності ор-
ганізованих  груп  викрадене  майно  передається  членам 
злочинної групи. 

На заключному етапі, потерпілі виявляють факт вчи-
неного  злочинного  діяння. Вони  або  повідомляють  про 
злочин у правоохоронні органи чи не вживають заходів 
до  пошуку  викраденого  майна  та  особи,  яка  вчинила  
злочин.

3. Модель механізму вчинення наркозалежними 
особами злочинів проти життя та здоров’я особи.

На початковому етапі злочинів проти життя та здоров’я 
особи під час підготовки наркомани нерідко попередньо 
вивчають обстановку, жертву, підшукують знаряддя запо-
діяння тілесних ушкоджень. Для умертвіння жертви нар-
комани найбільш часто використовують палиці, молотки, 
сокири тощо. На цьому етапі наркомана на вчинення зло-
чину провокують дії його майбутньої жертви: 

1) перебуваючи в близьких відносинах  зі  злочинцем-
наркоманом, проявляє у відношенні до нього агресію (вла-
штовує сварки, скандали, бійки);

2)  після  випадкового  знайомства  погоджується  на 
спільне розпивання спиртних напоїв,  вживання наркоти-
ків.  У  деяких  випадках  жертва  злочину  вибирається  як 
об’єкт  нападу  в  силу  сформованих  обставин  (напад  на 
співробітника  міліції,  заподіяння  тілесних  ушкоджень  у 
стані «ломки»).

Основний етап злочинів проти життя та здоров’я осо-
би. Способами вчинення наркозалежними особами злочи-
нів вказаної групи можуть бути такі:

1)  напад  на  жертву,  яка  відмовляється  надати  нарко-

тичні  засоби,  гроші,  виконати послугу,  наслідком чого  є 
вбивство, заподіяння тілесних ушкоджень;

2)  напад  на  жертву  без  яскраво  вираженого  мотиву, 
у  результаті  чого  заподіюється  смерть  або  тілесні  ушко-
дження;

3) напад на жертву із числа близьких родичів, друзів у 
стані наркотичного сп’яніння з подальшим вбивством або 
заподіянням тілесних ушкоджень. 

4)  застосування  насильства  або  використання  безпо-
радного стану жертви для того, щоб реалізувати сексуаль-
ні домагання [7, с. 121].

Дії наркозалежного злочинця на завершальному етапі 
злочинів проти життя та здоров’я особи зводяться до та-
кого:

1) наркоман швидко покидає місце скоєння злочину, 
не піклуючись про приховування слідів злочинної діяль-
ності;

2) у разі отримання в результаті злочину наркотичних 
засобів наркотик вживається наркоманом на місці злочину 
або безпосередньо біля нього;

3)  наркоманом  приймаються  мінімальні  заходи  для 
приховування трупа, знарядь і засобів учинення злочину;

4) викрадене майно реалізується або ховається недале-
ко від місця проживання злочинця, місця скоєння злочину;

5)  у  разі  затримання  наркомана  на  гарячому  ним  не 
вживаються заходи з позбавлення від наявного викрадено-
го майна, знарядь злочину.

Описані  моделі  механізмів  злочинів  відображаються 
в наслідках, слідах, які містять інформацію про вчинений 
злочин та його учасників.

Для  моделі  №  1  характерні  мікросліди  наркотичних 
засобів або речовин, що використовуються під час їх ви-
готовлення; речовини, матеріали та обладнання, які вико-
ристовуються  для  виготовлення  наркотиків;  кошти  вжи-
вання  наркотичних  засобів;  матеріали,  використовувані 
для  упаковки  наркотиків;  методики  виготовлення  нарко-
тичних засобів; запах органічних розчинників або хіміч-
них реактивів у приміщенні, де виготовлялися наркотики 
або на предметах, що належать особі, яка займається виго-
товленням наркотичних засобів; сліди наркотику на руках 
підозрюваного;  лікарські препарати,  сліди рук на облад-
нанні [8, с. 91].

Для моделі № 2 характерні сліди знарядь проникнення 
у квартиру, приміщення, склад, а саме: сліди від викорис-
тання стамесок, викруток, монтувань; сліди від розбиття, 
виставлення скла; сліди від злому дверей із застосуванням 
фізичної  сили;  сліди  від  розпилу  замків.  У  місцях  про-
никнення в житло або поруч можуть бути виявлені сліди 
рук, взуття, волосся, сліди прийому наркотичного засобу  
[9, с. 346].

Для моделі № 3 насамперед характерні сліди знарядь 
злочину. Поряд  із  ними  слідчому  необхідно шукати  слі-
ди рук, взуття, крові, слини, волосся, частинки різних ре-
човин (залишених у результаті пошкодження тіла), сліди 
прийому наркотичної речовини, одягу під час боротьби з 
потерпілим тощо.

Висновки. На підставі викладеного можна судити про 
те, що злочинна поведінка наркозалежних злочинців має 
свої особливості: 

1) підготовчі  дії, що виконуються наркоманами, при-
мітивні, план скоєння злочину ними не продуманий, дії зі 
створення алібі відсутні, предмет злочинного посягання не 
має матеріальної цінності, але має значення для суб’єкта.

2) способи вчинення наркоманами злочинів у більшос-
ті  випадків  не  є  повноструктурними,  їх  дії  непослідовні 
та нелогічні;

3)  жертвами  злочинів  наркоманів  часто  стають  осо-
би,  які  перебувають  із  злочинцем  у  родинних,  дружніх 
зв’язках;

4)  наркомани практично не  вживають  заходів  із  при-
ховування слідів злочину, діяльність суб’єктів після скоєн-
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ня злочину знижує ефективність досягнутого злочинного 
результату.

Система  знань  про  закономірності  відображення  ме-
ханізмів злочинів, учинених наркозалежними особами, та 
уявлень про злочинну подію, його учасників та навколиш-
нє  середовище  сприяє  розробці  ефективних  рекоменда-

цій з тактики проведення слідчих дій та оперативно-роз-
шукових  заходів.  Висновки,  сформульовані  в  цій  статті, 
спроможні, на думку автора, підвищити ефективність ді-
яльності  щодо  розслідування  злочинів,  що  вчиняються 
наркозалежними, та зменшити кількість помилок тактич-
ного та методичного характеру.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДОПОМОГи  
В КРиМІНАЛьНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

LEgaL rEguLaTION Of INTErNaTIONaL aSSISTaNCE IN CrIMINaL PrOCEEdINgS
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прокуратури Дніпровського району міста Києва

Статтю присвячено аналізу системи правових актів, які складають правову основу міжнародної взаємодії органів прокуратури в 
межах кримінального судочинства. Визначено, що міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства врегульовується без-
посередньо міжнародними нормативно-правовими актами (загальними та спеціалізованими, двосторонніми й багатосторонніми, міждер-
жавними та міжвідомчими), а також національними правовими актами (національними й відомчими).

Ключові слова: прокурор, міжнародна взаємодія, правова допомога, кримінальне провадження.

Статья посвящена анализу системы правовых актов, составляющих правовую основу международного взаимодействия органов 
прокуратуры в пределах уголовного судопроизводства. Определено, что международное сотрудничество в сфере уголовного судопроиз-
водства регулируется непосредственно международными нормативно-правовыми актами (общими и специализированными, двусторон-
ними и многосторонними, межгосударственными и межведомственными), а также национальными правовыми актами (национальными 
и ведомственными).

Ключевые слова: прокурор, международное взаимодействие, правовая помощь, уголовное производство.

This article analyzes the system of legal acts constituting the legal basis for international cooperation within the prosecution in criminal 
proceedings. It was determined that international cooperation in criminal proceedings is regulated directly by international legal rules regulations 
(general and specialized, bilateral and multilateral, intergovernmental and interdepartmental) and national instruments (national and departmental).

Key words: prosecutor, international cooperation, legal assistance, criminal proceedings.

Постановка проблеми. Розвиток  міжнародної  вза-
ємодії,  поглиблення  економічних  зв’язків  між  країнами 
призводить до збільшення кількості  злочинів,  ефективне 
розслідування  яких  не  можливе  без  надання  допомоги 
компетентними  правоохоронними  органами  зарубіжних 
країн.  З  покладенням  Кримінальним  процесуальним  ко-
дексом України 2012 року на прокуратуру обов’язку щодо 
здійснення  процесуального  керівництва  досудовим  роз-
слідуванням  надзвичайної  важливості  набуває  необхід-
ність  висвітлення  системи  правового  забезпечення  такої 
діяльності.

Стан наукового дослідження. Тематика міжнародної 
взаємодії органів прокуратури в межах кримінального су-
дочинства  неодноразово  досліджувалась  В.  Долежаном, 

Ю. Дьоміним, Г. Кожевніковим, О. Михайленком, Г. Се-
редою та іншими вченими.

Метою статті є розкриття системи правових актів, які 
складають правову основу міжнародної взаємодії органів 
прокуратури в межах кримінального судочинства.

Виклад основного матеріалу.  Згідно  зі  ст.  9  Кон-
ституції  України  чинні  міжнародні  договори,  згоду  на 
обов’язковість яких надано Верховною Радою України, є 
частиною національного законодавства України [1].

Серед  міжнародних  актів,  положення  яких  у  цілому 
спрямовано  на  врегулювання  питань  міжнародної  вза-
ємодії, насамперед слід виокремити Європейську конвен-
цію  про  взаємну  допомогу  у  кримінальних  справах  від 
20 квітня 1959 року [2]. Згідно з її ст. 1 договірні сторони 
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зобов’язуються надавати одна одній, відповідно до поло-
жень цієї конвенції, якнайширшу взаємну допомогу в кри-
мінальному  переслідуванні  правопорушень,  покарання 
яких на момент прохання про надання допомоги підпадає 
під юрисдикцію судових властей запитуючої сторони.

Європейська конвенція про  взаємну допомогу у  кри-
мінальних справах не застосовується до арешту, виконан-
ня вироків або правопорушень, передбачених військовим 
правом, які не є злочинами відповідно до звичайного кри-
мінального права.

Запитувана сторона в передбачений її законодавством 
спосіб виконує будь-які судові доручення, які стосуються 
кримінальної справи та які надсилаються їй судовою вла-
дою запитуючої  сторони  з метою забезпечення показань 
свідків або передачі предметів, що являють собою речові 
докази, матеріалів судової справи чи документів (ст. 3 Єв-
ропейської конвенції про взаємну допомогу у криміналь-
них справах).

Крім  того, Європейська конвенція про  видачу право-
порушників від 13 грудня 1957 року в ст. 1 проголошує: 
договірні сторони з огляду на положення й умови, викла-
дені в цій конвенції, зобов’язуються видавати одна одній 
всіх  осіб,  які  переслідуються  компетентними  органами 
запитуючої сторони за вчинення правопорушення або які 
розшукуються зазначеними органами з метою виконання 
вироку чи постанови про утримання під вартою [3].

Доцільно звернутися також до спеціалізованих міжна-
родних  актів.  Так,  на  врегулювання  питань міжнародної 
взаємодії у сфері протидії кіберзлочинності спрямовуєть-
ся Конвенція про кіберзлочинність від 23 листопада 2001 
року,  у  якій  зазначено, що  вона має  на меті  доповнення 
згаданих конвенцій для підвищення ефективності кримі-
нальних розслідувань і переслідувань, що стосуються кри-
мінальних правопорушень, пов’язаних із комп’ютерними 
системами  й  даними,  для  надання  можливості  збирання 
доказів, що стосуються кримінального злочину, в електро-
нній формі [4].

Конвенція про правову допомогу і правові відносини у 
цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 
1993 року в ст. 6 визначає, що договірні сторони надають 
одна  одній  правову  допомогу шляхом  виконання  проце-
суальних та  інших дій, передбачених законодавством за-
питуваної  договірної  сторони,  зокрема,  складення  й  пе-
ресилання  документів,  проведення  обшуків,  вилучення, 
пересилання  й  видачі  речових  доказів,  проведення  екс-
пертизи,  допиту  сторін,  обвинувачених,  свідків,  експер-
тів, порушення карного переслідування, розшуку й видачі 
осіб, які вчинили злочини, визнання та виконання судових 
рішень у цивільних справах, вироків у частині цивільного 
позову, виконавчих написів, а також шляхом вручення до-
кументів [5].

Також  окрему  увагу  приділимо  двостороннім міжна-
родним  актам.  Так,  у  п.  2  Меморандуму  про  співробіт-
ництво  між  Генеральною  прокуратурою  України  і  Про-
куратурою  Республіки  Болгарія  від  1  червня  2001  року 
зазначено, що співробітництво в межах цього меморанду-
му здійснюється сторонами шляхом обміну інформацією 
й матеріалами щодо організованої злочинності, причетних 
до неї осіб та організацій, а також даними про підприєм-
ства й установи, банки та власність, які використовуються 
для  відмивання  майнових  цінностей,  отриманих  унаслі-
док злочинної діяльності  (із зазначенням імовірних дже-
рел походження цих матеріальних цінностей,  з посилан-
ням на банківські документи, номери рахунків тощо) [6].

Співробітництво  в  межах  Меморандуму  про  співро-
бітництво між Генеральною прокуратурою України і Про-
куратурою Республіки Болгарія здійснюється на підставі 
запитів про надання  сприяння. Сторона без попередньо-
го  прохання може  направити  іншій  стороні  інформацію, 
якщо  вона  вважає,  що  надання  такої  інформації  може 
допомогти стороні,  якій вона надається, у порушенні чи 

проведенні розслідування (п. 8 Меморандуму про співро-
бітництво між Генеральною прокуратурою України і Про-
куратурою Республіки Болгарія).

Меморандум  про  співробітництво  між  Генеральною 
прокуратурою України  і Прокуратурою Республіки Чор-
ногорія  у  боротьбі  з  транснаціональною  злочинністю  та 
відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, від 
21 вересня 2006 року вказує, що співробітництво в межах 
цього документа здійснюється сторонами шляхом обміну 
інформацією й документами щодо злочинів міжнародного 
характеру та причетних до них осіб.

При  цьому  сторони,  дотримуючись  вимог  конфіден-
ційності,  обмінюються  інформацією  про  громадян  своїх 
держав, іноземних громадян та осіб без громадянства, які 
перебувають під слідством у  зв’язку  з вчиненням злочи-
нів, пов’язаних  із транснаціональною злочинністю, а та-
кож  у  зв’язку  з  відмиванням  коштів,  отриманих  злочин-
ним шляхом (ст. 2 Меморандуму про співробітництво між 
Генеральною прокуратурою України і Прокуратурою Рес-
публіки Чорногорія у боротьбі з транснаціональною зло-
чинністю та відмиванням доходів, одержаних злочинним 
шляхом) [7].

Національним правовим актом, який найбільш деталь-
но регламентує питання надання правової допомоги та ви-
конання запитів про неї, є Кримінальний процесуальний 
кодекс України (далі – КПК України). Так, відповідно до 
ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час 
кримінального провадження полягає у вжитті необхідних 
заходів  із  метою  надання  міжнародної  правової  допо-
моги  шляхом  вручення  документів,  виконання  окремих 
процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне 
правопорушення,  тимчасової  передачі  осіб,  перейняття 
кримінального переслідування, передачі засуджених осіб 
та  виконання  вироків. Міжнародним  договором України 
можуть  передбачатися  інші,  ніж  у  КПК України,  форми 
співробітництва під час кримінального провадження [8].

Згідно зі ст. 545 КПК України Генеральна прокуратура 
України звертається із запитами про міжнародну правову 
допомогу  в  кримінальному провадженні  під  час  досудо-
вого розслідування та розглядає відповідні запити інозем-
них компетентних органів, крім досудового розслідування 
кримінальних правопорушень, віднесених до підсліднос-
ті  Національного  антикорупційного  бюро  України,  яке 
в  таких  випадках  виконує  функції  центрального  органу  
України.

Міністерство юстиції України звертається із запитами 
судів про міжнародну правову допомогу в кримінальному 
провадженні  під  час  судового  провадження  та  розглядає 
відповідні запити судів іноземних держав.

Генеральна прокуратура України та Міністерство юс-
тиції  України  в  триденний  строк  надсилають  до  Націо-
нального  антикорупційного  бюро України  отримані  (на-
дані)  у  межах  надання  міжнародної  правової  допомоги 
матеріали, які стосуються фінансових і корупційних кри-
мінальних правопорушень, у вигляді довідки.

Якщо КПК України або чинним міжнародним догово-
ром України передбачено інший порядок зносин, на визна-
чений  цими  законодавчими  актами  орган  поширюються 
повноваження, передбачені ч. ч. 1, 2 ст. 545 КПК України.

Загалом  розділом  IХ  «Міжнародне  співробітництво 
під  час  кримінального  провадження»  КПК України  вре-
гульовуються порядок надання міжнародної правової до-
помоги  під  час  проведення  процесуальних  дій;  порядок 
видачі  осіб,  які  вчинили  кримінальне  правопорушення 
(екстрадиція); порядок перейняття кримінального прова-
дження; порядок визнання й виконання вироків судів іно-
земних держав, а також передачі засуджених осіб.

В  органах  прокуратури  питання  міжнародного  спів-
робітництва  регламентуються  Наказом  Генерального 
прокурора України «Про організацію роботи органів про-
куратури  України  у  галузі  міжнародно-правового  спів-
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робітництва» від 22 листопада 2014 року № 8гн, а також 
Інструкцією про організаційно-протокольне забезпечення 
заходів міжнародного співробітництва, які  здійснюються 
органами прокуратури України [9].

Наказ  Генерального  прокурора України  «Про  органі-
зацію роботи органів прокуратури України у галузі між-
народно-правового співробітництва» було видано з метою 
забезпечення належної організації роботи органів проку-
ратури України в галузі міжнародного співробітництва під 
час кримінального провадження, здійснення ефективного 
нагляду в цьому напрямі, дотримання прав і свобод люди-
ни відповідно до міжнародних стандартів, а також захисту 
інтересів держави під час вирішення питань, що регулю-
ються нормами міжнародного права.

Відповідно  до  п.  2  Наказу  Генерального  прокурора 
України  «Про  організацію  роботи  органів  прокуратури 
України у галузі міжнародно-правового співробітництва» 
головні напрями взаємодії органів прокуратури України з 
компетентними  установами  іноземних  держав  та  міжна-
родними організаціями є такими:

1)  виконання  в  межах  компетенції  прокуратури 
зобов’язань  України  за  міжнародними  договорами  про 
міжнародне  співробітництво під  час  кримінального про-
вадження,  зокрема  щодо  надання  міжнародної  правової 
допомоги,  видачі  осіб  (екстрадиції),  перейняття  кримі-
нального  провадження  та  з  інших  передбачених  такими 
договорами питань;

2) встановлення, підтримання й розвиток контактів із 
компетентними  установами  іноземних  держав  і  міжна-
родними організаціями, проведення  заходів міжнародно-
го співробітництва  (зустрічей, переговорів, конференцій, 
семінарів, круглих столів  і  тренінгів),  а також реалізація 
проектів та програм співпраці;

3) удосконалення договірної бази співробітництва, ме-
ханізмів  і  процедур  надання  правової  допомоги шляхом 
укладення міжвідомчих угод, які стосуються компетенції 
прокуратури, та участі в підготовці міжнародних догово-
рів України в галузі співробітництва під час кримінально-
го провадження, а також законодавства із цих питань.

Основні  критерії  оцінки  ефективності  прокурорської 
діяльності в галузі міжнародного співробітництва під час 
кримінального провадження є такими:

– дотримання встановлених процедур, строків, повно-
ти, а також належної якості підготовки й виконання запи-
тів про правову допомогу в кримінальному провадженні;

–  забезпечення  прав  громадян  та  юридичних  осіб, 
інтересів  яких  торкаються  під  час  надання  й  отримання 
міжнародної правової допомоги в кримінальному прова-
дженні.

Інструкція про організаційно-протокольне забезпечен-
ня заходів міжнародного співробітництва, які здійснюють-
ся  органами  прокуратури України,  затверджена Наказом 
Генерального  прокурора  України  від  22  листопада  2014 
року № 8гн, визначає порядок організації в органах про-
куратури  зустрічей,  переговорів,  консультацій  та  інших 
протокольних  заходів  із  представниками  іноземних  дер-
жав і міжнародних організацій, а також їх візитів в Украї-
ну; порядок виїздів працівників органів прокуратури в за-
кордонні службові відрядження та організації зарубіжних 
візитів керівництва Генеральної прокуратури України; по-
рядок листування з органами прокуратури, юстиції й  ін-

шими державними установами зарубіжних країн, а також 
із міжнародними організаціями та їх представництвами в 
Україні.

Необхідно також звернути увагу на рекомендації щодо 
здійснення правосуддя із застосуванням норм міжнародно-
го права. Так, у Постанові Пленуму Вищого спеціалізовано-
го суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
«Про застосування судами міжнародних договорів України 
при здійсненні правосуддя» від 19 грудня 2014 року № 13 
акцентовано на тому, що чинні міжнародні договори, згоду 
на обов’язковість яких надано Верховною Радою України у 
формі ратифікації, та договори, які не потребують ратифіка-
ції й затверджуються у формі указу Президента України або 
постанови Кабінету Міністрів України, є частиною націо-
нального законодавства України (ч. 1 ст. 9 Конституції Укра-
їни, ч. 1 ст. 3, ст. ст. 12, 19 Закону України «Про міжнародні 
договори  України»  від  29  червня  2004  року №  1906-IV).  
У зв’язку із цим суди, відповідно до п. 2 Постанови Пле-
нуму  Вищого  спеціалізованого  суду  України  з  розгляду 
цивільних  і  кримінальних  справ  «Про  застосування  суда-
ми міжнародних договорів України при здійсненні право-
суддя», застосовуючи міжнародні договори України під час 
здійснення  правосуддя,  мають  враховувати, що  частиною 
національного законодавства варто вважати не лише рати-
фіковані Верховною Радою України міжнародні  договори 
України, а й ті міжнародні договори, згоду на обов’язковість 
яких надано в  інших формах, погоджених сторонами (на-
приклад, шляхом «підписання», «прийняття», «затверджен-
ня» й «приєднання»), за допомогою яких держава виражає 
в міжнародному плані свою згоду на обов’язковість для неї 
договору (пп. «b» п. 1 ст. 2 Віденської конвенції, ст. 8 Закону 
України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 
2004 року № 1906-IV) [10].

Під час розгляду справ і вирішення колізії між нормою 
міжнародного договору, який набрав чинності для України 
іншим, ніж надання згоди Верховною Радою України на 
його обов’язковість у формі ратифікації, шляхом, та нор-
мою  іншого  акта  законодавства  України  необхідно  вра-
ховувати  юридичну  силу  акта  законодавства,  яким  було 
надано  згоду  на  обов’язковість  міжнародного  договору 
України (наприклад, Постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про затвердження Договору між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Латвійської Республіки про співробіт-
ництво в боротьбі з тероризмом, незаконним обігом нар-
котичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та 
організованою  злочинністю»  від  5  грудня  2007  року № 
1389).  Норми  такого  міжнародного  договору  застосову-
ються в порядку, передбаченому для відповідного акта за-
конодавства України, з огляду на співвідношення законо-
давчого акта та підзаконного нормативно-правового акта.

Висновки. Таким чином, міжнародне співробітництво 
у  сфері  кримінального судочинства врегульовується без-
посередньо міжнародними нормативно-правовими актами 
(загальними та  спеціалізованими, двосторонніми й бага-
тосторонніми, міждержавними та міжвідомчими), а також 
національними правовими актами (національними й відо-
мчими).

Досконале знання системи вказаних документів і вміле 
їх застосування є запорукою ефективної взаємодії держав 
щодо зменшення злочинних проявів на наднаціональному 
рівні.
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ПІДСТАВи ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПРОКУРОРОМ ЦиВІЛьНОГО ПОЗОВУ  
В КРиМІНАЛьНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

grOuNdS fOr CIVIL CLaIM SuBMITTINg IN CrIMINaL PrOCEEdINg  
By ThE PrOSECuTOr

Вітрук О.В.,
здобувач кафедри кримінального процесу та криміналістики
Львівського національного університету імені Івана Франка

У статті досліджено підстави пред’явлення цивільного позову прокурором у кримінальному провадженні в контексті прийняття нового 
Закону України «Про прокуратуру». Проаналізовано наявні наукові підходи до цієї проблеми та можливі шляхи вдосконалення чинного 
законодавства. Зроблено висновки про доцільність законодавчого обмеження підстав прокурорського представництва.

Ключові слова: прокурор, цивільний позов, представництво, підстави представництва, інтереси держави.

В статье исследованы основания предъявления гражданского иска прокурором в уголовном производстве в контексте принятия 
нового Закона Украины «О прокуратуре». Проанализированы существующие научные подходы к этой проблеме и возможные пути со-
вершенствования действующего законодательства. Сделаны выводы о целесообразности законодательного ограничения оснований 
прокурорского представительства.

Ключевые слова: прокурор, гражданский иск, представительство, основания представительства, интересы государства.

The grounds for civil claim submitting by the prosecutor in the criminal proceedings in context of the adoption of the new Law of Ukraine “On 
Prosecution” have been investigated in the article. Existing scientific approaches to the problem and possible ways of current legislation improving 
have been analyzed. The conclusions on the expediency for legislative restrictions of grounds for prosecutor’s representation have been made.

Key words: prosecutor, civil action, representation, grounds for representation, interests of the state.

Постановка проблеми. Відповідно до п. 12 ч. 2 ст. 36 
Кримінального  процесуального  кодексу  України  (далі  – 
КПК України) прокурор, здійснюючи нагляд за дотриман-
ням законів під час проведення досудового розслідування 
у  формі  процесуального  керівництва  досудовим  розслі-
дуванням,  уповноважений  пред’являти  цивільний  позов 
в інтересах держави та громадян, які через недосягнення 
повноліття,  недієздатність  або  обмежену  дієздатність  не 
спроможні самостійно захистити свої права [1], у поряд-
ку, передбаченому КПК України та Законом України «Про 
прокуратуру».

До проблем цивільного позову в кримінальному про-
вадженні  зверталося  багато  науковців,  однак  питання 
пред’явлення й підтримання цивільного позову прокуро-
ром  у  кримінальному  провадженні  не  досліджувалися  у 
вітчизняній кримінально-процесуальній науці.

Метою статті є спроба теоретичного осмислення під-
став пред’явлення прокурором цивільного позову в  кри-
мінальному  провадженні  з  огляду  на  положення  нового 
Закону України «Про прокуратуру».

Виклад основного матеріалу.  Відповідно  до  ч.  3  
ст. 128 КПК України цивільний позов в інтересах держави 
пред’являється прокурором. Цивільний позов може бути 
поданий прокурором  у  випадках,  встановлених  законом, 

а також в інтересах громадян, які через фізичний чи мате-
ріальний стан, неповноліття, похилий вік, недієздатність 
або  обмежену  дієздатність  не  спроможні  самостійно  за-
хистити свої права.

Підставою представництва прокурором інтересів гро-
мадянина  є  ситуація,  коли  така  особа  не  спроможна  са-
мостійно  захистити  свої  порушені  чи  оспорювані  права 
або  реалізувати  процесуальні  повноваження  через  недо-
сягнення повноліття, недієздатність чи обмежену дієздат-
ність,  а  законні  представники  або  органи,  яким  законом 
надано право  захищати права,  свободи  та  інтереси  такої 
особи, не здійснюють чи неналежним чином здійснюють 
її  захист.  Таким  чином,  новий  Закон України  «Про  про-
куратуру»,  звузивши  перелік  підстав  для  представни-
цтва  прокурором  інтересів  громадян,  встановив  також 
передумову звернення прокурора до суду – бездіяльність 
осіб та органів, які повинні захищати інтереси громадян. 
Наявність  підстав  має  бути  підтвердженою  прокурором 
шляхом надання суду відповідних доказів. Для представ-
ництва інтересів громадянина в суді прокурор також пови-
нен  надати  документи, що  підтверджують  недосягнення 
повноліття, недієздатність чи обмежену дієздатність від-
повідного громадянина, а також письмову згоду законного 
представника або органу, якому законом надано право за-
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хищати  права,  свободи  й  інтереси  відповідної  особи,  на 
здійснення ним представництва.

Прокурор здійснює представництво в суді законних ін-
тересів держави в разі порушення або загрози порушення 
інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює 
чи  неналежним  чином  здійснює  орган  державної  влади, 
орган місцевого самоврядування або інший суб’єкт влад-
них повноважень,  до компетенції  якого віднесено відпо-
відні повноваження, а також у разі відсутності такого ор-
гану [2].

Важливою  гарантією  від  безпідставного  втручання 
прокуратури  в  цивільно-правові  відносини  є  встановле-
ний  законом  порядок  підтвердження  судом  підстав  для 
представництва. Крім того, прокурор зобов’язаний попе-
редньо,  до  звернення до  суду, повідомити про це  грома-
дянина та його законного представника або відповідного 
суб’єкта  владних  повноважень.  Якщо  ці  особи  не  пого-
джуються з думкою прокурора, то вони наділяються пра-
вом оскаржити його  дії. Однак  закон не  встановлює по-
рядок такого оскарження, у зв’язку  із чим вважаємо, що 
таке  оскарження  після  повідомлення  особі  прокурором 
можливе до прокурора вищого рівня, а в суді така особа 
повинна  наділятися  правом  відкликати  цивільний  позов 
прокурора.

Отже, неспроможність громадянина самостійно захис-
тити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати 
процесуальні  повноваження  під  час  кримінального  про-
вадження може обумовлюватися лише такими підставами:

– недосягненням особою повноліття;
– недієздатністю або обмеженою дієздатністю.
Представництво  інтересів  громадянина  чи  держави 

здійснюється прокурором на підставі заподіяння громадя-
нину  або  державі шкоди  внаслідок  вчинення  криміналь-
ного правопорушення чи  іншого суспільно небезпечного 
діяння, передбаченого законом про кримінальну відпові-
дальність.

Говорячи про інтереси громадян як предмет прокурор-
сько-судового представництва, варто насамперед підкрес-
лити  необхідність  поширювального  тлумачення  поняття 
«громадянин». Очевидно, що при цьому йдеться не лише 
про громадян України, а й про  іноземних громадян, осіб 
без громадянства, які, перебуваючи з тих чи інших причин 
в Україні, можуть потрапляти в складні ситуації, з яких їм 
важко  виходити  в  умовах  чужого життєвого  середовища 
[3, с. 82].

Підстава цивільного позову прокурора в кримінально-
му провадженні поділяється на фактичну основу та проце-
суальні передумови. Фактична основа являє собою комп-
лекс юридично  значущих  обставин  (юридичних фактів), 
з  якими матеріальний  закон пов’язує  виникнення право-
відносин між державою, що  зазнала майнової шкоди,  та 
особами, зобов’язаними її відшкодувати (обвинуваченим, 
цивільним відповідачем), і з яких прокурор виводить свою 
матеріально-правову вимогу.

До  елементів  підстави  цивільного  позову  прокурора 
належать такі явища:

– факт вчинення кримінального правопорушення;
– заподіяна шкода;
–  наявність  причинного  зв’язку  між  кримінальним 

правопорушенням і шкодою [4, с. 7].
Вважаємо,  що  процесуальні  передумови  цивільного 

позову прокурора  в  кримінальному провадженні  склада-
ють власну систему, яку можна відобразити таким чином:

1)  внутрішнє  переконання  прокурора  в  необхідності 
пред’явлення позову;

2)  наявність  шкоди,  заподіяної  кримінальним  право-
порушенням;

3) повідомлення громадянина та його законного пред-
ставника або відповідного суб’єкта владних повноважень 
про  встановлення  прокурором  підстав  для  представни-
цтва;

4)  отримання прокурором письмової  згоди  законного 
представника або органу, якому законом надано право за-
хищати  права,  свободи  й  інтереси  відповідної  особи,  на 
здійснення ним представництва.

Перша передумова становить собою засновану на за-
коні  та  совісті  позицію  прокурора  щодо  відомих  йому 
обставин  заподіяння  злочином шкоди,  а  згідно  з  другою 
прокурор може як пред’явити позов, так і відмовитися від 
його пред’явлення [5, с. 79].

Отже,  лише  після  виконання  прокурором  вказаних 
передумов він може пред’явити цивільний позов у кримі-
нальному провадженні.

Підстави  цивільного  позову  можуть  бути  класифі-
ковані на фактичні та юридичні. Фактичні підстави – це 
сукупність  відомостей  про  заподіяння  шкоди  (збитків) 
кримінальним правопорушенням, яка може бути основою 
для заявлення фізичною чи юридичною особою позовних 
вимог про її відшкодування (компенсацію) під час досудо-
вого розслідування або судового розгляду кримінального 
провадження.  З  теорії  доказування  постає,  що  будь-яке 
кримінально-процесуальне рішення, у тому числі про по-
дання цивільного позову, приймається на підставі достат-
ньої сукупності фактичних даних, віднесених до процесу-
ального статусу доказів.

Найбільш повну класифікацію фактів, які є підставою 
цивільного позову в кримінальному провадженні, розро-
блено В.В. Батуєвим. Він виділяє три групи фактів.

Першим  та  основним  правостворюючим  фактом,  на 
його думку, є саме протиправне діяння (дія або бездіяль-
ність), тобто кримінальне правопорушення. До цієї групи 
фактів належать факт діяння, факти заподіяння шкоди та 
їх причинний взаємозв’язок.

До другої групи фактів, які входять у підставу цивіль-
ного позову в кримінальному провадженні, належать фак-
ти, що встановлюють зв’язок між конкретною вимогою та 
особою, яка  заявила цивільний позов  (так  звана активна 
легітимація). Такими фактами є обставини, що вказують 
на належність суб’єктивного права, на підставі якого ви-
сувається позовна вимога конкретній особі. Критерієм для 
обґрунтованого вирішення питання про активну легітима-
цію є правильне визначення особи, яка зазнала шкоди від 
злочину, що здійснюється слідчим, прокурором у процесі 
визнання  цивільно-правових  вимог  цивільного  позивача 
та судом під час розгляду цивільного позову потерпілого 
по суті. До фактів пасивної легітимації належать обстави-
ни, що дають  змогу правильно визначити особу, на  якій 
лежить обов’язок відшкодувати шкоду.

До третьої групи фактів, які входять у підставу цивіль-
ного позову, належать так звані факти приводу до позову. 
Фактом приводу до позову зазвичай є відсутність добро-
вільного виконання зобов’язання боржником. При цьому 
оцінка таких фактів може проводитися лише судом під час 
розгляду цивільного позову по суті [6, с. 92–95].

Достатність  доказів  для  прийняття  рішення  про 
пред’явлення  цивільного  позову  кримінально-процесу-
альний закон пов’язує з наявністю заподіяної криміналь-
ним  правопорушенням моральної,  фізичної  чи  майнової 
шкоди, причинно-наслідкового зв’язку між кримінальним 
правопорушенням і шкодою як негативним наслідком, що 
настав у результаті його вчинення.

Юридичні  підстави  –  це  норми  кримінально-проце-
суального й цивільного права, що надають фізичній  або 
юридичній особі право вимагати від відповідача відшко-
дування  заподіяної  особі  кримінальним  правопорушен-
ням  майнової шкоди  (збитків)  та  компенсації  моральної 
шкоди.

Значення  цивільного  позову  в  кримінальному  прова-
дженні  полягає  в  тому, що  спільний  розгляд  цивільного 
позову  з  кримінальним  провадженням  забезпечує  най-
більш  швидке  відновлення  майнових  прав  потерпілого, 
виключає прийняття судом суперечливих рішень з одних 
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і тих же питань, звільняє потерпілого, обвинуваченого та 
інших  суб’єктів  провадження  від  обов’язку  двічі  брати 
участь  у  провадженні  за  тією ж  справою,  дозволяє  пра-
вильно кваліфікувати кримінальне правопорушення.

До предмета доказування за цивільним позовом у кри-
мінальному  провадженні  традиційно  відносять  такі  еле-
менти:

а) підстави цивільного позову;
б) розмір цивільного позову;
в)  особу,  якій  кримінальним  правопорушенням  запо-

діяно шкоду, та особу, яка може бути визнана цивільним 
позивачем;

г) особу, яка несе матеріальну відповідальність за по-
зовом;

д)  вину  цивільного  відповідача  в  заподіянні  шкоди 
особою, за дії якої вона несе відповідальність;

е)  вину  особи,  яка  зазнала шкоди  від  кримінального 
правопорушення, її форму та ступінь;

ж) майновий стан відповідача за позовом [7, с. 219].
У  разі  пред’явлення  позову  прокурором  підлягають 

доказуванню  також  підстави  для  пред’явлення  позову 
прокурором: наявність порушення чи загрози порушення 
інтересів держави, неспроможність громадянина через не-
досягнення повноліття, недієздатність чи обмежену дієз-
датність самостійно захистити свої порушені чи оспорю-
ванні права або реалізувати процесуальні повноваження. 
У  цивільному  позові  прокурора,  пред’явленому  в  інтер-
есах держави, має бути обґрунтування, у чому полягає цей 
інтерес,  а  в  разі  подання  позову  в  інтересах  громадяни-
на – обґрунтування причин, чому він не може самостійно 
пред’явити позов [8, с. 101].

КПК України 2012 року звузив коло осіб, в інтересах 
яких прокурор може пред’являти цивільний позов. Вважа-
ємо, що така позиція законодавця є цілком обґрунтованою, 
оскільки  є недоцільним перетворення прокурора на  без-
коштовного (громадського) захисника, який виконує дії за 
вимогою довірителя (будь-якої особи) [9, с. 181]. Однак ще 
більше  обмеження  Законом України  «Про  прокуратуру» 
цих  категорій  осіб,  на  нашу  думку,  є  завчасним,  оскіль-
ки  саме  в  кримінальному  провадженні  доцільно  було  б 
залишити  дискреційні  повноваження  прокурора  щодо 
представництва ширшої  категорії  осіб. Це  зумовлюється 
недостатнім рівнем надання державної правової допомоги 
громадянам, а тому саме прокурор мав би захищати інтер-
еси більшості потерпілих у кримінальному провадженні.

Не  зовсім  вдалою  вважаємо  законодавчу  конструк-
цію, що  прокурор  пред’являє  позов  в  інтересах  держави. 
З огляду на буквальне  тлумачення цієї норми можна  зро-
бити висновок, що в кожному випадку захисту прокурором 
державних інтересів цивільним позивачем буде виступати 
держава. Однак цивільний позов у кримінальному прова-
дженні пред’являється в  інтересах конкретних державних 
органів,  які  представляють  державу  в  певних  суспільних 
правовідносинах. Взагалі  питання про «інтерес  держави» 
так і залишається недостатньо визначеним у законі та ви-
кликає чимало непорозумінь на практиці. Спробу дати ви-
значення поняття «інтереси держави» зробив Конституцій-
ний Суд України у своєму рішенні від 8 квітня 1999 року в 
справі № 1-1/99 щодо офіційного тлумачення положень ст. 
2  Арбітражного  процесуального  кодексу  України  (справа 
про представництво прокуратурою України  інтересів дер-
жави в арбітражному суді). У ньому зазначається, що інтер-
еси  держави  відрізняються  від  інтересів  інших  учасників 

суспільних відносин. В основі перших завжди є потреба в 
здійсненні  загальнодержавних  (політичних,  економічних, 
соціальних та інших) дій, програм, спрямованих на захист 
суверенітету, територіальної цілісності, державного кордо-
ну України, гарантування її державної, економічної, інфор-
маційної, екологічної безпеки, охорону землі як національ-
ного багатства, захист прав усіх суб’єктів права власності й 
господарювання тощо. Інтереси держави можуть збігатися 
повністю,  частково  або  не  збігатися  зовсім  з  інтересами 
державних органів, державних підприємств та організацій 
чи  з  інтересами  господарських  товариств  із  часткою дер-
жавної власності в статутному фонді. Проте держава може 
вбачати свої інтереси не лише в їх діяльності, а й у діяль-
ності  приватних  підприємств,  товариств.  Зокрема,  інтер-
еси можуть вбачатися в діяльності недержавних суб’єктів 
господарювання,  зазначених  у  Переліку  підприємств,  які 
мають стратегічне значення для економіки і безпеки держа-
ви [10], або залучених до виконання важливих державних 
програм,  кредитно-банківських  установ,  яким  державою 
надано  тимчасову фінансову  допомогу  та  введено  тимча-
сову адміністрацію. З огляду на те, що «інтереси держави» 
є  оціночним поняттям,  прокурор у  кожному конкретному 
випадку самостійно визначає  з посиланням на  законодав-
ство, на підставі якого подається позов, у чому саме відбу-
лося або може відбутися порушення матеріальних чи інших 
інтересів  держави,  обґрунтовує  в  позовній  заяві  необхід-
ність їх захисту та зазначає орган, уповноважений держа-
вою здійснювати відповідні функції в спірних відносинах  
[11, с. 354–355].

Наказом Генерального прокурора України «Про орга-
нізацію діяльності органів прокуратури у сфері запобіган-
ня  і  протидії  корупції»  від  25  червня  2013  року № 10гн 
розширено перелік підстав представництва інтересів гро-
мадян і держави під час розслідування корупційних кри-
мінальних правопорушень. Зокрема, згідно з п. 9 цього на-
казу на прокурорів покладено такі обов’язки: забезпечити 
організацію відшкодування збитків, завданих корупційни-
ми правопорушеннями державі, територіальним громадам 
або громадянам, які не спроможні самостійно  захистити 
свої права; вилучення незаконно отриманого майна, стяг-
нення на користь держави вартості незаконно отриманих 
послуг  і  пільг;  застосування  правових  наслідків  недій-
сності нікчемних правочинів, укладених унаслідок коруп-
ційних правопорушень [12].

Висновок. Прийняття  нового  Закону  України  «Про 
прокуратуру»  стало  важливим  кроком  у  реформуванні 
правоохоронної  системи  України.  Однак  врегулювання 
цим  законом  підстав  представництва  прокурором  інтер-
есів громадян і держави в кримінальному провадженні по-
требує  істотного  вдосконалення  з  урахуванням  сучасних 
реалій  українського  суспільства. Вважаємо, що  підстави 
представництва прокурором інтересів потерпілих від зло-
чинів у кримінальному провадженні повинні бути дифе-
ренційованими від інших видів судочинства. Зокрема, не-
обхідно надати прокурору право в кожному конкретному 
випадку самостійно визначати наявність підстав для пред-
ставництва інтересів потерпілого в кримінальному прова-
дженні. Така позиція зумовлюється тим, що на потерпілих 
досить  часто  може  здійснюватися  тиск,  спрямований  на 
відмову від претензій до підозрюваного (обвинуваченого), 
тому  саме  прокурор  має  захищати  інтереси  потерпілого 
шляхом пред’явлення й підтримання цивільного позову в 
кримінальному провадженні.
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В статті розглянуто питання щодо виявлення протидії законній господарській діяльності, яка сьогодні становить суттєву проблему, 
тому що способи вчинення злочинів у цій сфері набувають дедалі більшої витонченості, замаскованості та професійності; злочинні про-
яви стають дестабілізуючим чинником суспільного життя, негативно впливають на вітчизняну економіку та фінансовий стан держави. 
Визначено напрями отримання інформації про здійснення протидії законній господарській діяльності. 

Ключові слова: господарська діяльність, протидія, припинення господарської діяльності, виявлення злочинів.

В статье рассмотрен вопрос относительно выявления противодействия законной хозяйственной деятельности, которая сегодня 
представляет существенную проблему, так как способы совершения преступлений в этой сфере приобретают все большую утончен-
ность, маскировку и профессионализм; преступные проявления становятся дестабилизирующим фактором общественной жизни, не-
гативно влияют на отечественную экономику и финансовое состояние государства. Определено направление получения информации 
об осуществлении противодействия законной хозяйственной деятельности.

Ключевые слова: хозяйственная деятельность, противодействие, прекращение хозяйственной деятельности, выявление престу-
плений.

A question is considered in relation to the exposure of counteraction of legal economic activity that today presents a substantial problem 
because the methods of committing crime in this sphere acquire all greater refinement, it is disguised and professionalness, criminal displays 
become the destabilizing factor of public life, negatively influence on a home economy and financial state of the state. Certainly directions of 
receipt of information about realization of counteraction of legal economic activity.

Key words: economic activity, counteraction, stopping of economic activity, exposure of crimes.

Актуальність теми. Розпочавши демократичні пере-
творення,  Україна  зіштовхнулася  зі  значними  перешко-
дами  на  шляху  побудови  нових  суспільно-політичних  і 
економічних відносин, зі зростанням злочинних проявів. 
Кримінальна небезпека перебуває  в  епіцентрі  найгострі-
ших  проблем,  які  тривожать  суспільство,  вона  створює 
серйозну загрозу життю, здоров’ю, правам і свободам гро-
мадян, суспільству та національній безпеці держави. 

Організовані  угруповання  посилюють  свої  позиції 
через  монополізацію  окремих  видів  економічної  діяль-
ності,  використовуючи  відсутність  надійних механізмів 
захисту ринкових відносин та прагнучи зберегти панівне 
становище  в  розподільчій  сфері,  блокують  процеси  ре-

форм, лобіюють прийняття необхідних законів та інших 
нормативних актів. В окремих галузях суспільного життя 
злочинні угруповання, користуючись своєю безкарністю 
та  бездіяльністю правоохоронних  органів,  діють  дедалі 
зухваліше,  контролюють  найприбутковіші  види  бізнесу 
та певні території, вчиняють особливо тяжкі та тяжкі зло-
чини. Здійснення ефективної протидії  груповій  злочин-
ності у сфері економіки у цілому стримують прогалини 
чинного  законодавства, низький рівень відомчої норма-
тивної  бази,  недосконалість  організаційно-тактичних 
моделей оперативно-розшукового забезпечення виявлен-
ня та документування  злочинних  груп у  сфері  економі-
ки, а також недоліки у сучасній науковій та методичній 
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розробці  щодо  протидії  зазначеним  формам  злочинних 
утворень.

Необхідність впливу на певну частину господарських 
відносин з боку вказаних підрозділів зумовлена реальною 
загрозою заподіяння негативних наслідків економіці дер-
жави, що виникають під час здійснення протидії законній 
господарській діяльності.

Питання щодо виявлення протидії законній господар-
ській діяльності досліджували: С.Г. Бевзенко, І.І. Басець-
кий, В.В. Бугай, В.М. Варцаба, А.І. Грищенко, О.І. Гуров, 
Н.С. Карпов,  І.П. Козаченко, Я.Ю. Кондратьєв, В.В. Ли-
сенко, Є.Д. Лук’янчиков, М І. Мельник, Д.Й. Никифорчук, 
С.І. Ніколаюк, О.П. Снігерьов, Т.Г. Утмелідзе, В.П. Циль-
вік та ін. 

Метою  дослідження  є  визначення  та  теоретичне  об-
ґрунтування діяльності оперативних підрозділів щодо ви-
явлення протидії законній господарській діяльності.

Виклад  основного  матеріалу.  Перехід  економіки  до 
ринкових  відносин  в  умовах  руйнування  попередньої 
системи  господарювання  супроводжується  активізацією 
тіньових  структур, мета  яких  –  взяття  під  контроль  під-
приємницької діяльності шляхом змушування їх припини-
ти таку роботу. Зважаючи на високий рівень латентності 
злочинів, передбачених ст. 206 КК України, перед опера-
тивними  працівниками  постає  завдання щодо  активного 
оперативного пошуку їх ознак. 

Пошукова діяльність нині ґрунтується на аналізі опе-
ративної обстановки, інформацію про яку оперативні пра-
цівники одержують: за допомогою негласних джерел; осо-
бистим  пошуком;  із  засобів масової  інформації;  зі  скарг 
і  заяв  громадян;  від  інших  державних правоохоронних  і 
контролюючих органів [1, с. 81].

Джерелами  інформації  про факти підготовки чи  вчи-
нення протидії законній господарській діяльності є:

  1.  Оперативна  інформація,  отримана  оперативними 
підрозділами ОВС у процесі здійснення оперативно-роз-
шукової діяльності.

 2. Заяви і скарги юридичних, посадових осіб та гро-
мадян.

 3. Відомості, що висвітлюються у ЗМІ, які знаходять-
ся у вільному доступі. 

 4.  Інформація, що надходить від державних  і контр-
олюючих органів:

–  відомості,  що  надаються  для  податкових  органів 
юридичною особою;

–  відомості  про  експортні  та  імпортні  операції  (мит-
ниця);

–  відомості  про  зареєстровані  на  компанію  нерухо-
мість та транспортні засоби тощо.

Оперативний інтерес становлять дані, які знаходяться 
у власників корпорацій (фірм, підприємств):

а) корпоративна інформація:
– засновницькі документи;
–  положення,  що  регламентують  діяльність  органів 

управління корпорації;
– протоколи зборів акціонерів;
– протоколи засідань нарад директорів;
– відомості про дочірні та залежні товариства;
– про величину і структуру статутного капіталу;
– оперативна інформація про зміни в реєстрі акціоне-

рів компанії;
б) фінансово-економічна інформація:
– про бухгалтерські баланси;
–  про  наявність  і  структуру  дебіторської  і  кредитор-

ської заборгованості;
–  про  наявність  ліквідного  майна  і  його  правовий  

статус;
– про наявність податкового заставлення майна;
– про контрагентів компанії;
– інформація про податкову і банківську історії підпри-

ємства;

в) відомості про менеджмент і власників компанії:
– про посадових осіб компанії;
–  про  кількість  акцій, що належать  окремим  власни-

кам, їх частка в статутному капіталі;
– способи придбання і оплати акцій, що складають ста-

тутний капітал;
– інша інформація.
До осіб, які становлять оперативний інтерес у протидії 

законній господарській діяльності, належать:
1. Гравці на ринку, що використовують тактику злиття 

економічних структур для розширення свого бізнесу, які 
входять до:

–  фінансово-промислових  груп,  що  будують  верти-
кально інтегровані у холдинги (від сировини до покупця);

– прямих конкурентів, що прагнуть контролю над біль-
шою  частиною  локального  ринку  конкретної  продукції 
або послуги;

–  інвестиційних  компаній,  для  яких  недружні  погли-
нання є способом заробітку;

–  спеціалізованих  компаній, що  діють  на  користь  іс-
нуючих або потенційних замовників;

– корпоративних шантажистів.
2. Корумповані посадові особи центральних або місце-

вих органів влади, органів судової системи, правоохорон-
них і контролюючих відомств.

 3. Представники кримінальних структур, які  залуча-
ються до| вчинення 

психологічного тиску на керівництво корпорацій (під-
приємств) або для фізичного захоплення компанії, а також 
для фізичного знищення їх власників чи близьких родичів 
або майна.

До категорії осіб, які можуть володіти інформацією про 
підготовку та вчинення злочину, на нашу думку, належать 
працівники державних органів та громадських об’єднань, 
які  беруть  участь  у  контролі  за  господарською діяльніс-
тю взагалі та діяльністю, що підлягає ліцензуванню. При 
цьому необхідно враховувати, що існує значна відмінність 
між особами, які беруть участь у господарській діяльнос-
ті  (робітники)  і  можуть  знати  про  економічні  проблеми 
компанії (підприємства), та особами, які організують таку 
діяльність (виконавчі директори, головні бухгалтери, еко-
номісти та ін.).

Пропозиція  зменшити  обсяг  промислового  вироб-
ництва  може  бути  виявлена  на  будь-якому  з  її  етапів 
підготовки  до  припинення  діяльності,  тому  завдання 
оперативних  працівників  відрізнятимуться  залежно  від 
форм  готування  протидії  законній  господарській  діяль-
ності. Насамперед необхідно зазначити, що суб’єкт піз-
нання (оперативний працівник) повинен чітко з’ясувати 
для  себе  особливості  нормального  функціонування  тієї 
або  іншої  галузі  економіки,  технології  здійснення  пев-
них  господарських  операцій,  діяльність  щодо  (розпо-
ділу)  купівлі  й  продажу  акцій,  порядок  змінення  влас-
ника  підприємства  тощо.  Відповідно  до  особливостей 
нормального  функціонування  певної  галузі  економіки 
та  здійснення  господарської  діяльності  у  певній формі, 
можна  визначити  найбільш  вірогідні  напрями  пошуку 
слідів матеріального характеру, що містять відомості про 
протиправність (злочинність) діяння.

Суб’єкт пізнання стикається з необхідністю вивчення 
(пошуку) слідів, що виникли (виникають) під час готуван-
ня чи вчинення злочину як в ідеальній, так і в матеріальній 
сферах. Ці  зміни можуть  бути  виявлені  при  переоформ-
ленні  договорів  (контрактів)  на  постачання  сировини  та 
реалізацію готової продукції, оголошення в ЗМІ про тер-
мінове виставлення підприємства на продаж тощо. Отже, 
для  виявлення  ознак  злочину  необхідно  насамперед  ви-
значити  об’єкти,  на  які  злочинці мають  намір  здійснити 
поглинання чи захоплення. Перелік заходів залежить від 
етапу  і  господарської  діяльності,  на  якому ця  діяльність 
може бути направлена [2, с. 33].
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Наприклад, підготовку до укладення угоди, виконання 
якої може призвести до матеріальної шкоди або обмежити 
законні права чи інтереси того, хто займається господар-
ською діяльністю, чи вимогу не виконувати укладену уго-
ду, можна виявити шляхом економічного аналізу, а погро-
зу вбивством чи нанесенням тяжких тілесних ушкоджень 
щодо припинення законної господарської діяльності мож-
на зафіксувати тільки за допомогою сил, засобів та мето-
дів оперативно-розшукової діяльності.

До  наступної  категорії  осіб,  які  можуть  володіти  ін-
формацією про підготовку та вчинення злочину, належать 
особи, які є потенційними злочинцями, внаслідок певних 
навичок та вмінь (чи обізнаності з певними фактами), або 
певних дій  (на момент здійснення пошукових заходів), а 
саме: особи,  які  раніше  займалися  господарською діяль-
ністю, особливо яка підлягає обов’язковому ліцензуванню 
(працювали на підприємствах, установах та організаціях), 
отримавши досвід роботи, відповідні навички та кваліфі-
кацію, звільнились за власним бажанням; особи, які пра-
цюють чи працювали в охоронних (в тому числі приват-
них) структурах; наймані працівники, які самі займаються 
господарською  діяльністю  та  безпосередньо  займаються 
реалізацією  виготовленої  продукції  або  товарів;  особи, 
щодо  яких  були  розслідувані  кримінальні  провадження 
(припинені за нереабілітуючих обставин); особи, які вчи-
нюють дії з підготовки до вчинення злочинів (протиправна 
вимога чи погрози на припинення законної господарської 
діяльності тощо); особи, які є членами організованих зло-
чинних формувань, їх лідери та «авторитети», які намага-
ються нелегально контролювати бізнес-структури. Отже, 
до цієї категорії ми відносимо осіб, які у зв’язку зі своєю 
діяльністю мають можливість протидіяти законній госпо-
дарській діяльності.

Виявленню протидії законній господарській діяльнос-
ті передує обов’язкове з’ясування документів, що засвід-
чують факт реєстрації суб’єкта господарювання, а також 
отримання ліцензії на окремий вид діяльності  (компанії-
агресора, підприємства, яке поглинається) [3, с. 134].

Також вивченню підлягають:
–  документи,  що  свідчать  про  здійснення  господар-

ської  діяльності  (транспортні,  виробничі,  бухгалтерські 
тощо);

–  документи,  в  яких  відображаються  фінансові  роз-
рахунки  (банківські  платіжні  доручення,  роздруківки  за 
рахунками тощо);

– чорнові записи (блокноти, нотатки, розрахунки, роз-
писки, електронні документи тощо);

– контент-аналіз повідомлень у ЗМІ, мережі Інтернет, 
де можуть розміщуватися оголошення про продаж підпри-
ємства (компанії).

Порівняння  результатів  оперативно-розшукової  ді-
яльності,  аналізу  інформації,  отриманої  за  запитами  із 
зазначених органів, у підсумку свідчить про певні факти 
незаконного втручання в господарську діяльність підпри-
ємства.

Кримінальний  кодекс України  визначає  протидію  за-
конній  господарський  діяльності,  яка  характеризуються 
пред’явленням протиправної  вимоги,  поєднаної  з  погро-

зою застосування насильства щодо потерпілого або близь-
ких йому осіб, пошкодження чи знищення їх майна.

Вимога може полягати у категорично висловленій про-
позиції:

– припинити займатися господарською діяльністю;
– обмежити таку діяльність;
– укласти угоду;
– не інтонувати укладену угоду [4, с. 556].
Дані, що можуть вказувати на  вимогу укласти угоду, 

яка призведе до заподіяння потерпілому чи іншим особам 
майнової шкоди: укладення угоди про повну чи часткову 
передачу  потерпілим  належних  йому  прав  щодо  управ-
ління юридичною особою (наприклад, угода про продаж, 
іншу  сплатну  уступку  акцій  акціонерного  товариства, 
частки  в  статутному  фонді  іншого  господарського  това-
риства);  укладення  угоди  про  продаж  чи  іншу  сплатну 
передачу засобів виробництва, приміщень чи іншого май-
на, необхідного для ведення підприємницької діяльності; 
укладення угоди про відмову потерпілого чи відповідної 
юридичної особи від ведення певних видів діяльності, від 
діяльності у певних пунктах чи регіонах, про обмеження 
обсягів такої діяльності; укладення угоди про продаж по-
терпілим чи організацією, яку він представляє, своєї про-
дукції лише певним особам; укладення угоди про влашту-
вання  небажаної  потерпілому  особи на  певну посаду на 
відповідному підприємстві. 

Інформація, що може вказувати на вимогу не викону-
вати укладену угоду: винний висловлює пропозицію по-
терпілому  відмовитися  від  виконання  відповідної  угоди, 
що може призвести до матеріальної шкоди або обмежити 
законні права чи інтереси потерпілого чи іншої особи, яка 
займається господарською діяльністю [5, с. 54–56]. 

Чинники, що визначають специфіку виявлення проти-
дії  законній  господарській  діяльності,  характеризуються 
тим, що злочинна діяльність містить елементи правомір-
ної  господарської  діяльності  або  проводиться  під  при-
криттям  законної  (легальної);  для  досягнення  кінцевої 
злочинної мети вчиняється низка діянь, що містять само-
стійні склади злочинів; слідова картина в основній групі 
злочинів проявляється у зміні змісту документів, що фік-
сують адміністративну діяльність з управління господар-
ською діяльністю,  а  також перебіг  різних  господарських 
і  фінансових  операцій;  виявлення  особливості  сторони, 
що потерпіла, тобто юридичної особи, яка реалізує свою 
економічну  діяльність  у  правових  формах;  визначається 
кількісний і якісний склади злочинної групи; оптимізуєть-
ся рівень  її організації та внутрішня структура; встанов-
люється період злочинної діяльності в економічній сфері, 
наявність зв’язків; з’ясовується наявність, асортимент, по-
слідовність  і  комплексність  використання  кримінальних 
засобів. 

Висновки. Особливості  виявлення  протидії  законній 
господарській діяльності полягають у вчасному отриманні 
інформації про домінування на  споживчому ринку окре-
мих  економічних  структур.  Також необхідно  організову-
вати проведення оперативно-розшукових заходів з метою 
виявлення  погроз  потерпілим  підприємцям  щодо  обме-
ження чи припинення законної господарської діяльності.
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У статті розкрито актуальні питання диференціації криміналістики та теорії оперативно-розшукової діяльності. На тлі аналізу сучас-
них тенденцій взаємопроникнення цих двох наук сформульовано пропозиції щодо врегулювання проблемних питань криміналістичної 
діяльності.

Ключові слова: наука, криміналістика, теорія оперативно-розшукової діяльності, інтеграція, диференціація.

В статье освещены актуальные вопросы дифференциации криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности. На фоне 
анализа современных тенденций взаимопроникновения этих двух наук сформулированы предложения по урегулированию проблемных 
вопросов криминалистической деятельности.

Ключевые слова: наука, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности, интеграция, дифференциация.

In article topical issues of differentiation of criminalistics and the theory of operational search activity are taken up. Against the analysis of 
current trends of interpenetration of these two sciences offers on settlement of problematic issues of criminalistics activity are formulated.

Key words: science, criminalistics, theory of operational search activity, integration, differentiation.

Під час співвідношення криміналістики й теорії опе-
ративно-розшукової діяльності (далі – ОРД) яскраво про-
стежуються процеси диференціації наукового знання. Ди-
ференціація – це протилежність інтеграції, об’єднанню в 
ціле. На наше переконання, точки взаємопроникнення цих 
двох наук криються не лише в диференціації, а й в інтегра-
ції, однак перші більше впливають на розвиток і станов-
лення теорії ОРД. Маємо на меті проаналізувати історію 
проблематики, точки взаємопроникнення двох наук, мож-
ливо, виявимо певні тенденції майбутнього  їх співвідно-
шення та на цьому ґрунті висловимо окремі власні пропо-
зиції щодо вдосконалення самої криміналістичної науки.

Так,  загалом  питання  про  співвідношення  криміна-
лістики  та  теорії ОРД  завжди цікавило  вчених  у  зв’язку 
з  тим,  що  воно  безпосередньо  стосується  аспектів  при-
значення,  функцій  і  завдань  криміналістичної  науки  та 
теорії ОРД. На сучасному етапі розвитку криміналістики 
її знання – це ефективний інструментарій протидії злочин-
ності. Можливості криміналістики в справі забезпечення 
досудового слідства й суду достовірною доказовою інфор-
мацією, що гарантують вирішення питань кримінального 
провадження, постійно підвищуються. Саме ця наука за-
безпечує якісне збирання, перевірку, оцінку й використан-
ня доказів,  необхідних для  вирішення  важливих  завдань 
кримінального  судочинства,  ухвалення  законних  та  об-
ґрунтованих рішень слідчим, начальником слідчого орга-
ну, прокурором, експертом, слідчим суддею. Професійна 
діяльність цих суб’єктів не можлива без використання за-
собів, прийомів і рекомендацій криміналістики, особливо 
з огляду на те, що з кожним роком злочини стають більш 
витонченими та професійними.

У  свою  чергу  можливості  теорії  ОРД  також  відігра-
ють  важливу  роль  у  протидії  злочинності.  Так,  розкрит-
тя й розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів, 
учинених в умовах неочевидності, насамперед організова-
ними злочинними угрупованнями, які мають транснаціо-
нальний характер і корумповані зв’язки в органах влади, 
у тому числі в правоохоронних і судових органах, можли-
ве лише із застосуванням негласних форм і методів [1, с. 
217]. Використання останніх має свою специфіку з огля-
ду на включення Кримінальним процесуальним кодексом 

України  2012  р.  негласних  слідчих  (розшукових)  дій  до 
системи  способів  збирання  доказів.  У  результаті  цього 
нині процесуальна та непроцесуальна форми розслідуван-
ня злочинів набули нового вигляду.

Варто  зазначити,  що  в  умовах  трансформації  зло-
чинності,  реформування  органів  кримінальної  юстиції, 
оновлення  кримінального  процесуального  законодавства 
України  актуальними  залишаються  питання  консолідації 
зусиль теоретиків і практиків із протидії злочинності з ме-
тою її забезпечення гідним арсеналом можливостей. При 
цьому вирішальну роль відіграє здатність науки, насампе-
ред криміналістики, відповісти на всі виклики сьогодення, 
правильно  та  своєчасно  усвідомити  завдання  й  потреби 
практики та запропонувати шляхи вирішення її проблем. 
Оптимально  виконати  це  криміналістична  наука  зможе 
лише тоді, коли перед нею самою не буде накопичувати-
ся комплекс нерозв’язаних теоретичних питань, що галь-
мують  процес  її  подальшого  розвитку  й  удосконалення.  
У цьому аспекті одним із головних питань є визначення її 
сучасного зв’язку з теорією ОРД.

Криміналістика та теорія ОРД – найбільш близькі за 
теоретичним і практичним змістом юридичні науки кри-
мінально-правового циклу. Вони мають одні об’єкти ви-
вчення: злочинну діяльність різних видів і діяльність із її 
розкриття й розслідування. Багато спільного також в іс-
торії їх розвитку, тактиці й методиці проведення слідчих 
дій та оперативно-розшукових заходів. І це не випадково, 
оскільки численні вихідні теоретичні положення, прийо-
ми  й  методи  теорії  ОРД  сформувалися  в  межах  кримі-
налістики. Відповідно,  багато  положень  і  рекомендацій 
криміналістики лягли в основу зазначеної наукової дис-
ципліни [2, с. 113].

Проблематика  зв’язку  цих  двох  наук  або  питання 
щодо співвідношення понять дізнання, пошуку, розшуку 
залишаються  об’єктом  самостійних  досліджень  відомих 
вітчизняних  і  зарубіжних  учених-криміналістів,  таких 
як Р.С. Бєлкін, О.М. Васильєв, А.І. Вінберг, В.І. Громов,  
В.Б. Жилінський, Е.У. Зіцер, О.А. Квачевський, П.О. Лу-
пінська, П.В. Макалінський, Г.А. Матусовський, С.П. Мит- 
ричев,  В.М.  Натансон,  В.О.  Образцов,  І.Ф.  Пантелє-
єв,  В.К.  Случевський,  Є.В.  Смахтін,  М.С.  Строгович,  
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М.В. Терзієв,  І.Я. Фойницький, О.М. Халіков, М.П. Ша-
ламов, М.П. Яблоков, І.М. Якимов та інші. Однак, незва-
жаючи на проведені авторитетні дослідження в цій галузі, 
однозначної  та  загальноприйнятої  відповіді  на  питання 
щодо  дійсного  співвідношення  криміналістики  й  опера-
тивно-розшукової діяльності на сьогодні в науці, на жаль, 
не має. Більше того,  як ми вже  зазначали  [3],  саме воно 
як  найбільш  актуальне  й  важливе  сьогодні  залишається 
нерозкритим  саме  з  позицій  сучасної  криміналістичної 
науки  (де  перебуває  в  потужних  «надрах»  української 
криміналістики наполовину в «науковій тіні»), а в межах 
дослідження  самостійної  науки  теорії  ОРД  уперто  «хо-
вається»  під  грифом  «таємно».  Криміналістика  виникла 
й розвивається як наука, що здатна запропонувати ефек-
тивні методи та способи протидії злочинності. На відмі-
ну  від  інших  самостійних  комплексів  наявного  науково-
го уявлення про злочин криміналістика – це комплексна, 
інтегральна  юридична  наука  специфічного  знання,  що 
відповідає сучасним завданням протидії злочинності, по-
кликана відображати повною мірою державну політику її 
втілення в життя.

Саме здатність своєчасно акумулювати потреби прак-
тики та негайно враховувати їх під час розробки відповід-
них наукових рекомендацій розкриває уявлення про при-
роду цієї науки. Ще раз наголосимо, що взагалі поняття 
предмета криміналістики належить до таких, які динаміч-
но  розвиваються,  відображаючи  стан  науки  на  кожному 
етапі  її  існування:  від  визначення  її  предмета  як  «науки 
про реальності  кримінального права»  (Г. Гросс,  1898 р.) 
і  як  засобу пристосування до потреб  судочинства досяг-
нень природничих і медичних наук (І.М. Якимов, 1924 р.) 
до сучасного визначення свого предмета через специфіч-
ну групу об’єктивних закономірностей дійсності, методів 
і  засобів  їх пізнання  та  використання його  результатів  у 
кримінальному судочинстві [4].

У свою чергу  теорія ОРД склалася як  самостійна  га-
лузь наукового знання в результаті диференціації системи 
наук кримінально-правового циклу. Розвиваючись у межах 
криміналістики, теорія ОРД почала формувати специфіч-
ну систему знань, що вивчає таємні дії злочинців, типові 
ознаки  латентних  злочинів  і  найбільш  ефективні  (пере-
важно негласні) сили, засоби й методи, що застосовуються 
для своєчасного виявлення злочинів,  їх попередження та 
розкриття, забезпечення невідворотності відповідальності 
винних у їх скоєнні. Теорія ОРД – це наука, що досліджує 
закономірності механізму  вчинення  злочинів  та протидії 
кримінального  середовища,  виникнення  інформації  про 
злочин  і  його  учасників,  збору,  оцінки  й  використання 
фактичних даних про них, а також розробляє правові, ор-
ганізаційні, методичні й тактичні основи ефективного за-
стосування оперативно-розшукових сил, засобів і методів 
у боротьбі зі злочинністю [2, с. 92–93].

Криміналістичне  інтегрування  позначається  на  діа-
лектичному  зв’язку  між  способами  дій  злочинців  щодо 
підготовки, вчинення злочинів, приховування слідів про-
типравних  дій  та  тактичними  прийомами  їх  викриття  й 
розкриття.  Однак  методи  виявлення,  попередження  та 
розкриття злочинів розроблюються не лише криміналісти-
кою, а й теорією ОРД, кримінальним процесом, криміно-
логією та  іншими юридичними науками. Розвиток теорії 
ОРД та її диференціація від криміналістики відбувалися за 
рахунок не лише більш чіткого визначення тієї соціальної 
практики, яку вони задовольняють, а й формування вну-
трішніх складових, які відрізняють її предмет від інших.

Нині на прикладі взаємообміну інформацією криміна-
лістики та теорії ОРД ми бачимо віддзеркалення процесів 
диференціації  наукового  знання. Цей  процес  зараз  лише 
починається. Однак у кримінально-процесуальній літера-
турі другої половини XIX ст. вже виникли перші теоретич-
ні міркування про місце, роль ОРД в розкритті злочинів, 
оскільки дізнання в цей період здійснювалося прийомами 

й  засобами  кримінального  розшуку,  учені-процесуалісти 
того часу намагалися розібратися в співвідношенні понять 
дізнання та розшуку [2, с. 113].

Так, О.А. Квачевський розрізняв дізнання в широкому 
та вузькому сенсі. У широкому сенсі все попереднє про-
вадження в справі, у тому числі й оперативно-розшукові 
дії,  спрямовано  на  виявлення  та  фіксацію  прихованих, 
таємних винуватців злочину. У вузькому сенсі лише ОРД 
спрямовується  винятково  на  збирання  ознак  злочинного 
характеру [5, с. 5].

В.К. Случевський, враховуючи роль розшуку в дізна-
нні,  вважав, що метою дізнання є лише «виявлення  зло-
чинного характеру події», а «подальші дії щодо розшуку 
й  викриття  злочинців»  є  завданням  слідчого  [6,  с.  107]. 
Отже, дізнання він фактично зводив лише до криміналь-
ного розшуку (ОРД). І.Я. Фойницький також приділяв ува-
гу аналізу методів кримінального розшуку [7, с. 57].

Незважаючи  на  те,  що  ОРД  є  значно  старішою,  ніж 
слідча діяльність, її теоретико-методична база не розвива-
лася, її фактично не було, на відміну від теоретичної осно-
ви слідства. На наше переконання, лише з «народженням» 
криміналістики виникла можливість використовувати дані 
криміналістики в ОРД для формування не лише свого так-
тико-методичного та технічного арсеналу в негласній сфе-
рі розшукової діяльності, а й певних теоретичних основ. 
У  межах  вітчизняної  криміналістики  на  її  теоретичній 
і  практичній  базі  почала  розвиватися  теорія  та  практика 
ОРД в радянський період. Відповідно,  у  зарубіжній  і  ві-
тчизняній криміналістиці на початку XX ст. сформувалося 
уявлення про двоїстість  застосування рекомендацій  кри-
міналістики:  процесуальну  (розслідування)  і  непроцесу-
альну (ОРД). Тому й окремі її рекомендації часто носили 
подвійний характер. На нашу думку, це є цілком законо-
мірним: криміналістика, яка на той час уже мала стабільне 
становище й досить чіткі перспективи розвитку, а також 
як  наука  про  слідче  мистецтво,  частиною  якого  було  не 
менш майстерне ведення розшукової роботи, була просто 
зобов’язаною теоретично й практично оснастити ОРД.

Особливо багато розробок, дані яких могли використо-
вуватися в ОРД, було зроблено зарубіжними криміналіс-
тами вже незабаром після «народження» криміналістики. 
Навіть її засновник Г. Гросс у праці, що поклала початок 
криміналістиці, не лише наголосив на важливому значенні 
знань  із криміналістики для розшукових працівників по-
ліції,  а й приділив  значну увагу розгляду питань більше 
оперативно-розшукового, ніж слідчого характеру. Такими, 
наприклад, були питання про різні кримінальні прийоми 
злочинців і способи їх розпізнавання (у тому числі й не-
гласні),  про  злодійську  мову,  про  читання  шифрованих 
листів, про типові способи вчинення крадіжок і шахрай-
ства.  Значний  внесок  у  розробку  тактико-методичного 
й  технічного  арсеналу  ОРД  зробили  такі  європейські 
криміналісти,  як А. Вейнгардт,  Р.  Гейндль,  Г. Шнейкерт,  
В. Штибер та інші. Зокрема, праці згаданих учених прямо 
адресувалися  оперативникам.  У  них  автори  показували, 
як знання прийомів і методів криміналістичної тактики й 
техніки  можуть  використовуватися  в  розшуковій  роботі. 
Не  менший  внесок  у  формування  зазначеного  арсеналу 
здійснили також перші російські криміналісти  І.М. Яки-
мов, С.М. Потапов, П.С. Семеновський, В.М. Громов  та 
інші. Усі вони, певною мірою під впливом зарубіжних ко-
лег, також виходили з думки, що існують гласні й негласні 
форми застосування даних криміналістики, що негласний 
розшук  є  частиною  єдиної  діяльності щодо  розкриття  й 
розслідування злочинів. Тому науковці вважали, що при-
йоми та методи криміналістики мають бути засобами не 
лише  розслідування,  а  й  ОРД.  Наприклад,  І.М.  Якимов 
у  працях  «Практичне  керівництво  з  розслідування  зло-
чинів»  (1924  р.),  «Сучасне  розшукове  мистецтво»  (1926 
р.), «Криміналістика. Кримінальна тактика» (1929 р.) ве-
лику увагу приділив тактиці й методиці проведення ОРД.  
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Зокрема, у роботі «Сучасне розшукове мистецтво» науко-
вець  звернув увагу оперативних  співробітників на необ-
хідність знання ними різних видів злочинців, злочинного 
середовища, його звичаїв, традицій, злочинних професій. 
У праці  «Практичне  керівництво  з  розслідування  злочи-
нів» І.М. Якимов зазначав, якими якостями повинні воло-
діти «сищики», щоб пізнати оперативно-розшукове мисте-
цтво. При цьому він вважав, що «професія агента є нічим 
іншим,  як мистецтвом,  заснованим не лише на практич-
ному досвіді, а й на спеціальних знаннях» [2, с. 113–114].

Відносно  довгим  був  шлях  теорії  ОРД  до  визнання 
своєї  незалежності.  Ця  концепція  знаходиться  під  сум-
нівом  і  нині.  Деякі  сучасні  криміналісти  не  визнають  її 
самостійність, вважаючи, що наукові та практичні засади 
ОРД – це частина криміналістики. Щодо визнання само-
стійності  теорії ОРД можна виокремити декілька  етапів. 
Перший етап проголошував, що теорії ОРД – частина кри-
міналістики.  Так,  О.М.  Васильєв  писав:  «Якщо  тактику 
оперативно-розшукової роботи не включати до предмета 
криміналістичної  тактики,  то  оперативно-розшукова  ро-
бота не піддасться науковому узагальненню й вивченню 
на юридичній  базі  в  жодній  іншій  науці,  отже,  буде  ви-
ключено  важливий  засіб  удосконалення  оперативно-роз-
шукових дій  та  їх наукової організації»  [8,  с.  38–39]. На 
другому етапі розвитку теорії ОРД вважалося, що теорія 
ОРД  –  самостійна  наука.  Так,  А.І.  Вінберг,  який  рані-
ше  відносив  прийоми  ОРД  до  предмета  криміналістики  
[9,  с.  13–14],  уперше визнав  існування  такої  спеціальної 
наукової дисципліни.

Р.С. Бєлкін писав: «Інтенсивна розробка вченими всіх 
розділів  теорії ОРД стала не  лише фундаментом цієї  те-
орії, а й обґрунтуванням необхідності формулювання са-
мостійного  предмета  цієї  науки,  відмінного  від  предме-
та криміналістики, хоча й  тісно пов’язаного  з останнім»  
[10, с. 96]. Перехід на другий етап розвитку наукового ро-
зуміння щодо самостійності теорії ОРД цілком правильно 
пояснює Р.С. Бєлкін: «Поки емпіричний матеріал, що на-
копичувався  в межах  криміналістики,  не  суперечив  уяв-
ленням про  криміналістику  як науку  лише про  засоби й 
методи  боротьби  зі  злочинністю,  то  теорія  оперативно-
розшукової діяльності зароджувалася, розвивалася як час-
тина цієї науки, як елемент її складових частин, розділів.  
Це  був  закономірний  процес,  типовий  для  будь-якої  на-
уки» [11, с. 200].

На нашу думку, теорія ОРД – це самостійна галузь на-
укового  знання.  Вона  цілком  логічно  відокремилась  від 
криміналістичної науки. Вона має власну емпіричну базу, 
на якій створили теоретичне підґрунтя. Однак формуван-
ня відповідної теорії базується на теорії криміналістики. У 
цьому сенсі цілком доречним є погляд на криміналістику 
як  на  інтегральну  специфічну науку  кримінально-право-
вого циклу, що здатна синтезувати в себе  інші знання та 
«віддати» свої на користь іншим наукам. Саме в «сплаві» 
інтегральної сутності криміналістики проходять процеси 
її диференціації, на наше переконання, – первинні проце-
си інтеграції, а потім процеси диференціації для криміна-
лістики (як і для інших уже сформованих наук).

В  аспекті  досліджуваної  проблеми  ми  згодні  з  твер-
дженням  російського  вченого К.К.  Горяїнова,  який  здій-
снив  достатньо  вагомий  її  аналіз.  Зокрема,  науковець 
встановив, що вплив криміналістики як важливої основи 
на зміст завдань теорії ОРД,  її суть, структуру й числен-
ні тактико-методичні рекомендації є величезним. Уже під 
час визначення об’єкта та предмета теорії ОРД спостері-
гається вплив поглядів із зазначеного питання, що склали-
ся в криміналістиці. Так, загальним об’єктом теорії ОРД, 
фактично як і в криміналістиці, вважають злочинну діяль-
ність як певне соціальне явище та ОРД як один  із  видів 
суспільної  практики  протидії  злочинності.  Предметом  –  
закономірність, відносини, зв’язки та інші об’єктивні сто-
рони, характерні для об’єкта її дослідження [2, с. 84].

Вважаємо, що  взаємозв’язок  криміналістики  й  теорії 
ОРД визначається тим, що ці науки мають спільний об’єкт 
вивчення, яким виступає злочинна діяльність. При цьому 
пріоритетність не належить криміналістиці (як криміналь-
ному праву в разі співвідношення криміналістики з кримі-
нальним правом). Криміналістика  є  теоретичним фунда-
ментом  для формування  положень  і  рекомендацій  теорії 
оперативно-розшукової діяльності, проте теорія ОРД вже 
розроблює свою власну теоретичну базу, відштовхуючись 
не від криміналістики,  а  від положень кримінально-про-
цесуального  права  (наприклад,  використання  й  легаліза-
ція інформації, отриманої від громадських помічників, що 
містить ознаки вчиненого злочину, взаємодія оперативних 
працівників із громадськістю, використання даних, отри-
маних оперативно-технічним шляхом,  способи ухилення 
від кримінальної відповідальності осіб, які активно допо-
магають розслідуванню, тощо).

На  нашу  думку,  криміналістика  та  ОРД  співвідно-
сяться  як  однотипові  за  суттю  реалізації  соціального 
функціонального  навантаження  явища,  однак  реалізація 
їх  здійснюється  різними  способами.  Вплив  інтегральної 
сутності криміналістики при цьому є дуже великим. Так, 
така криміналістична категорія, як криміналістична харак-
теристика злочину, є дійсним «живильним середовищем» 
для теорії ОРД щодо сприйняття закономірностей, прита-
манних злочинній діяльності, а також алгоритмів тактич-
ної діяльності  зі  збору доказової  інформації. Наприклад, 
криміналістичне  вчення  про  версію,  криміналістична 
ідентифікація та прогнозування, криміналістична тактика 
слідчих дій – це підґрунтя для ОРД. Спільними для кримі-
налістики й теорії ОРД є морально-етичні проблеми.

Взаємозв’язок  криміналістики  та  теорії  оперативно-
розшукової діяльності обумовлює спільну зацікавленість 
у розробці низки суміжних для них проблем. У цьому сен-
сі варто погодитись із Р.С. Бєлкіним, який з огляду на пер-
спективи розвитку криміналістики вважав, що особливий 
інтерес в теорії ОРД становить розробка таких питань:

– щодо  змісту й видів оперативно-розшукової  інфор-
мації;

– щодо зв’язку оперативної  інформації  з  інформацій-
ними процесами під час доказування;

– щодо шляхів і меж використання в оперативно-роз-
шуковій діяльності криміналістичних прийомів і засобів;

– щодо поєднання  гласних  і  негласних методів  у  цій 
діяльності;

– щодо цілей, напрямів і прийомів використання опе-
ративним працівником доказової інформації, наданої йому 
слідчим [12, с. 205].

Це положення є актуальним і сьогодні.
Таким чином, нині криміналістика й теорія ОРД – це 

науки, що продовжують перебувати «на передовій» про-
тидії  злочинності  та постійно впроваджують у практику 
правоохоронних органів новітні засоби, прийоми й мето-
ди розкриття злочинів. Теорія оперативно-розшукової ді-
яльності  –  це  вже  сформована  самостійна  наука. Визна-
ння цього факту  дозволяє  віднести  її  до  наук,  дані  яких 
використовуються в криміналістиці в безпосередньому чи 
перетвореному вигляді. Відповідно до процесу подальшої 
розробки  цієї  теорії  дедалі  більша  кількість  її  положень 
буде використовуватися в криміналістиці під час розробки 
нових технічних засобів,  тактичних прийомів  і методич-
них  рекомендацій  щодо  розкриття  й  розслідування  зло-
чинів.  Криміналістичне  інтегрування  значно  впливає  на 
формування наукових основ теорії ОРД та в майбутньому 
буде  «поставляти»  свої  розробки  для  потреб  останньої. 
Водночас  і криміналістика може багато що запозичити з 
теорії ОРД.

Зрештою,  слід  відзначити  ще  одну  важливу,  на  нашу 
думку, обставину,  яка характеризує перспективи розвитку 
криміналістичної науки. Так, в умовах існування добре ор-
ганізованої й професійної злочинності, появи нового пси-
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хотипу  сучасного  злочинця,  розвитку  науково-технічного 
прогресу  (що  прямо  позначається  на  появі  нових  спосо-
бів  злочинних  посягань)  перед  цими  двома  науками  кри-
мінально-правового  циклу  виникають  нові,  складніші  за-
вдання, на які вони повинні давати негайну кваліфіковану 
й ефективну відповідь. При цьому криміналістика повинна 
постійно себе вдосконалювати та негайно реагувати на су-
часні виклики. Ми вже зазначили, що це вдасться лише за 
умови збереження здатності брати «на озброєння» будь-які 
досягнення  сучасного  наукового  знання  (можливо,  навіть 
нетрадиційні  зараз)  і  «не  ховатися»  від  свого  призначен-
ня в  теоретичних концепціях, що обов’язково приведе до 
появи  «фантомів»  науки,  зниження  прикладної  цінності 
криміналістики й появи на її місці більш пристосованих і 
«гнучких» нових наук. На сьогодні таким прикладом є саме 
теорія оперативно-розшукової діяльності, яка вже сформу-
валася як самостійна галузь наукового знання, не відірвана 
від  сучасного  стану  практики  розслідування  й  розкрит-
тя  злочинів. Теорія ОРД своїми  засобами  (уже наявними, 
апробованими й систематизованими) сприяє ефективному 
вирішенню сучасних численних проблем непроцесуальної 
та процесуальної діяльності в межах кримінального судо-
чинства. Ми переконані, що насправді більшість питань, які 
«перекриває» теорія ОРД, можна було б вдало вирішити й у 
межах криміналістичної науки.

Ця  проблематика  стає  особливо  актуальною  з  огля-
ду  на  положення  Кримінального  процесуального  кодексу 
України 2012 р. Тому вважаємо, що в майбутньому цілком 
можливим є третій етап становлення теорії ОРД – «захват» 
нею криміналістики. Теорія ОРД може поглинути криміна-
лістичну науку та стати в цьому симбіозі головною, якщо 
не  будуть  правильно  сприйняті  самими  криміналістами 
закономірності процесів  інтеграції й диференціації науко-
вого знання, що вже позначаються на самій криміналістиці 
(мається на увазі її здатність пристосовуватися до мінливої 
практики протидії злочинності, швидко реагувати на зміну 
свого  процесуального  простору,  інтегруватися  в  нові  за-
вдання практики розслідування й розкриття злочинів).

Таким  чином,  криміналістика  виступає  теоретичним 
фундаментом  для  формування  положень  і  рекомендацій 
теорії  оперативно-розшукової  діяльності.  Ці  науки  спів-
відносяться  як  однотипні  за  суттю  реалізації  соціально-
го  функціонального  навантаження.  Теорія  ОРД,  маючи 
спільний  із  криміналістикою об’єкт, має  також  спільний 
із нею предмет дослідження. Його основу складають дві 
групи закономірностей: 1) закономірності механізму вчи-
нення злочинів та  їх відображення в навколишньому се-
редовищі; 2) закономірності, що проявляються в діяльнос-
ті  з  виявлення,  розслідування  й  попередження  злочинів. 
Вважаємо,  що  це  знайшло  нормативне  підтвердження  в 
Кримінальному процесуальному кодексі України 2012 р., 
у  якому  для  визначення  способів  отримання  доказів  ви-

користовуються  терміни  «слідчі  (розшукові)  дії»  та  «не-
гласні слідчі (розшукові) дії».

Розмежувальну  лінію між  названими науками можна 
провести за характером їх «продукції» – рекомендованих 
засобів  і  прийомів,  які  використовуються  для  розкриття 
злочинів.  Якщо  криміналістика  орієнтується  на  розро-
блення рекомендацій щодо застосування засобів і прийо-
мів під час проведення слідчих (розшукових) дій, резуль-
тати яких мають значення доказів, то теорія ОРД акцентує 
увагу на негласному використанні засобів і прийомів, що 
надають відомості, які, як правило, не мають значення до-
казів, проте створюють сприятливі умови для їх отриман-
ня. Можливим у цьому питанні є також «суб’єктний» під-
хід:  якщо криміналістика для вирішення певних  завдань 
орієнтує  свої  рекомендації  на  слідчого  (прокурора),  то 
ОРД – на працівника оперативного підрозділу.

Криміналістика  є  повноправним  елементом  системи 
наук  кримінально-правового  циклу,  визначення  її  сис-
темних  зв’язків  має  не  лише  теоретичне,  а  й  практичне 
значення. Це проявляється в ролі криміналістики в регу-
люванні  кримінально-правових  і  кримінально-процесу-
альних  відносин,  усуненні  детермінуючих  злочинність 
факторів,  призначенні  й  виконанні  покарання  особі,  яка 
вчинила злочин, тощо. Вважаємо, що реалізація цієї функ-
ції криміналістики здійснюється насамперед у межах кри-
мінально-процесуальних  відносин,  за  допомогою  чого 
підкреслюється  взаємозв’язок,  взаємозумовленість  і  вза-
ємозалежність наук кримінально-правового циклу.

Варто  акцентувати  увагу  ще  на  одному  питанні,  яке 
цілком логічно постає зі здійсненого нами аналізу пробле-
матики. Так, у зв’язку з включенням Кримінальним про-
цесуальним кодексом України 2012 р. негласних слідчих 
(розшукових)  дій  до  системи  способів  збирання  доказів 
процесуальна  та  непроцесуальна  форми  розслідування 
злочинів набули нового вигляду. Зокрема, це стимулювало 
взаємопроникнення криміналістики й  теорії  оперативно-
розшукової  діяльності.  Водночас  відбулося  суттєве  роз-
ширення повноважень  захисника  (адвоката),  а  також по-
вноважень експерта, що фактично зумовлює розширення 
кола суб’єктів застосування криміналістичних знань. При 
цьому регламентована раніше спеціальними нормативно-
правовими  актами  система  діяльності  правоохоронних 
органів  вступає  в  протиріччя  з  вимогами  кримінального 
процесуального законодавства України. На цьому тлі ціл-
ком логічним кроком є здійснення окремої правової регла-
ментації криміналістичної діяльності з метою об’єднання 
всіх  її  питань  у  ціле  та  розмежування  з  іншими  видами 
діяльності, пов’язаними з протидією злочинності. Окрема 
правова регламентація криміналістичної діяльності може 
знайти  ефективну  реалізацію,  наприклад,  у  створенні 
«Особливої частини» Кримінального процесуального ко-
дексу України.
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Статтю присвячено системному аналізу шести способів збирання речових доказів, передбачених нормами кримінального проце-
суального законодавства. Розглянуто позиції вчених щодо оцінки стану нормативно-правового регулювання вказаного етапу роботи з 
доказами. Звернуто увагу на проблемні питання слідчої практики збирання речових доказів на стадії досудового розслідування. 
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Статья посвящена системному анализу шести способов сбора вещественных доказательств, предусмотренных нормами уголовного 
процессуального законодательства. Рассмотрены позиции ученых по оценке состояния нормативно-правового регулирования указан-
ного этапа работы с доказательствами. Обращено внимание на проблемные вопросы следственной практики сбора вещественных до-
казательств на стадии предварительного расследования.

Ключевые слова: доказывания, доказательства, вещественные доказательства, сбор вещественных доказательств, уголовное 
производство, досудебное расследование.

The article is devoted to analysis of the system of six ways of collecting material evidence provided by the rules of criminal procedure law. 
The opinions of scientists about the legal regulation specified stage of work with evidence were examined. Attention is paid to problematic issues 
of the investigative practice of collecting material evidence at the stage of pre-trial investigation.

Key words: proving, evidence, material evidence, collecting material evidence, criminal proceedings, pre-trial investigation.

Постановка проблеми.  У  ч.  2  ст.  91 Кримінального 
процесуального  кодексу  України  (далі  –  КПК  України) 
сформульовано поняття доказування, яке полягає в реалі-
зації  трьох видів діяльності:  збирання доказів, перевірка 
доказів,  оцінка  доказів.  Очевидно,  що  збирання  доказів 
у кримінальному провадженні є першим етапом процесу 
доказування,  у  ході  якого формується  доказова  база, що 
згодом підлягатиме перевірці, оцінці та використанню для 
реалізації  завдань,  задекларованих  у  ст.  2 КПК України. 
Отже, можливості використання доказової  інформації на 
стадії  досудового  розслідування  та  судового  проваджен-
ня  великою  мірою  залежать  від  ефективного,  оператив-
ного,  якісного  збирання доказів,  проведеного  відповідно 
до  норм  процесуального  законодавства.  Цим,  власне,  й 
обумовлена актуальність наукових розробок, присвячених 
пошуку шляхів оптимізації діяльності органів досудового 
розслідування на первинному етапі роботи з доказами.

Стан дослідження. Науковому обґрунтуванню та роз-
витку теорії доказів  і доказування в кримінальному про-
цесі присвячені праці Ю. Азарова, Ю. Аленіна, М. Видрі, 
В. Галагана, А. Іщенка, М. Грошевого, В. Дорохова, Є. Ко-
валенка, Є. Лук’янчикова, М. Михеєнка, В. Нора, М. Пого-
рецького, Д. Савицького, С. Стахівського, М. Строговича, 
В. Тертишника та  інших. Однак питання збирання речо-
вих доказів потребує посиленої уваги, оскільки, по-перше, 
існують  об’єктивні  організаційно-тактичні  особливості 
роботи із цією категорією доказів; по-друге, існують кри-
мінальні  провадження,  у  яких  тільки  наявність  певних 
вилучених  (отриманих)  речей  створює  достатні  правові 
підстави  для  притягнення  особи  до  кримінальної  відпо-
відальності  за  вчинене  діяння.  Поняття,  класифікацію, 
проблемні  аспекти  збирання  речових  доказів  розглядали 
О. Астапенко, С. Ковальчук, С. Сівочек, Ю. Ланцедова, В. 

Ліщенко, А. Ляш, Ю. Хахуцяк, О. Шило. Проте  чимало 
питань нормативно-правового регулювання процесу зби-
рання речових доказів досі залишаються невирішеними.

Метою статті  є  узагальнення  проблем  практичного 
застосування норм кримінального процесуального законо-
давства в діяльності слідчих підрозділів під час збирання 
речових доказів на стадії досудового розслідування.

Виклад основного матеріалу. У теоретичному аспекті 
жоден речовий доказ не має переваги серед інших джерел 
доказів, однак, як уже зазначалось, у правозастосовній прак-
тиці  правильно  організований  процес  збирання  речових 
доказів має виняткове значення. Ідеться про те, що відсут-
ність речових доказів у певних випадках може обумовити 
відсутність можливості встановлення складу кримінально-
го правопорушення. Так, під час правової кваліфікації не-
законного поводження зі зброєю, бойовими припасами або 
вибуховими  речовинами  (ст.  263  Кримінального  кодексу 
України) слідчому необхідно, по-перше, вилучити відповід-
ні предмети; по-друге, підтвердити, що вилучені предмети 
є зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами. 
Правова  кваліфікація  злочинів  у  сфері  обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин або їх аналогів відбувається 
з урахуванням результатів експертних досліджень, які вста-
новлюють, чи належить вилучений речовий доказ до групи 
предметів,  обіг  яких  обмежено  або  заборонено,  яка  його 
вага  (об’єм, кількість), походження тощо. Аналогічно для 
встановлення факту підроблення документа, фальшивомо-
нетництва, контрабанди, одержання неправомірної вигоди 
наявність  речових  доказів  є  визначальним  для  прийняття 
процесуальних  рішень.  У  кримінальних  провадженнях, 
які розпочаті за фактом вчинення злочинів проти життя та 
здоров’я  особи,  проти  статевої  свободи  та  статевої  недо-
торканості особи, особливу цінність мають речові докази, 
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які зберегли унікальні біологічні сліди, придатні для дослі-
дження та  ідентифікації особи, у  тому числі дають  змогу 
сформувати  ДНК-профіль  злочинця.  Відтак  розглянемо 
більш докладно процесуальну регламентацію збирання ре-
чових доказів. 

1. Речові докази можуть бути вилучені під час про-
ведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих 
(розшукових) дій. Так,  зокрема,  відповідно  до  ч.  4  ст. 
237 КПК України під час проведення огляду дозволяєть-
ся вилучення речей і документів, які мають значення для 
кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.  
У ст. 234 КПК України передбачено, що обшук може про-
водиться  з  метою  виявлення  та  фіксації  відомостей  про 
обставини вчинення кримінального правопорушення, від-
шукання  знаряддя  кримінального  правопорушення  або 
майна, яке було здобуте в результаті його вчинення. Слід-
чий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, 
якщо  прокурор,  слідчий  не  доведе  наявність  достатніх 
підстав вважати про здійснення таких фактів: 1) було вчи-
нено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі та 
документи мають значення для досудового розслідування; 
3) відомості,  які містяться у відшукуваних речах  і доку-
ментах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 
4)  відшукувані  речі,  документи  або  особи  знаходяться  в 
зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні осо-
би.  Предмети,  які  вилучені  законом  з  обігу,  підлягають 
вилученню незалежно від їх відношення до кримінально-
го  провадження.  Звернемо  увагу, що  в  криміналістичній 
науці висловлюються пропозиції надати слідчому повно-
важення проводити огляд та вилучення речей під час про-
ведення  інших слідчих  (розшукових) дій. Так, А. Кунтій 
пропонує внести зміни до ст. 241 КПК України та дозво-
лити під  час  освідування проводити  огляд  та  вилучення 
речей, що є на особі, яка підлягає освідуванню [1, с. 14].

Збирання речових доказів здійснюється й під час про-
ведення  негласних  слідчих  (розшукових)  дій.  У  ст.  261 
КПК України йдеться про накладення арешту на корес-
понденцію.  Згідно  із  цією  статтею  арешт  на  кореспон-
денцію  (листи  всіх  видів,  бандеролі,  посилки,  поштові 
контейнери,  перекази,  телеграми,  інші  матеріальні  носії 
передання  інформації  між  особами)  накладається,  якщо 
під  час  досудового  розслідування  є  достатні  підстави 
вважати, що поштово-телеграфна  кореспонденція певної 
особи іншим особам або інших осіб їй може містити відо-
мості про обставини, які мають значення для досудового 
розслідування,  або речі  та документи, що мають  істотне 
значення  для  досудового  розслідування.  Прийняття  рі-
шення про накладення арешту на кореспонденцію надає 
право  слідчому  здійснювати  огляд  і  виїмку  цієї  корес-
понденції, яка матиме значення речових доказів у кримі-
нальному провадженні. Не менш важливою є можливість 
отримання речових доказів у ході такої негласної слідчої 
(розшукової)  дії,  як  обстеження публічно недоступних 
місць, житла чи іншого володіння особи  (ст.  267  КПК 
України).  Законодавець передбачив  з-поміж  іншого мету 
обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншо-
го володіння особи шляхом таємного проникнення в них  
(у тому числі з використанням технічних засобів), яка по-
лягає у виявленні та фіксації слідів вчинення тяжкого або 
особливо тяжкого злочину, речей і документів, що мають 
значення  для  їх  досудового  розслідування;  виготовленні 
копій чи зразків зазначених речей і документів. Речові до-
кази можуть бути отримані під час проведення контролю 
за вчиненням злочину  (ст. 271 КПК України). Наприклад, 
органами досудового розслідування може бути проведене 
імітування обстановки  злочину  з метою розкриття  одер-
жання  неправомірної  вигоди  та  інших  злочинів  у  сфері 
службової  діяльності,  попередження  вбивства  на  замов-
лення,  контрабанди  наркотичних  речовин,  культурних 
цінностей [2, с. 132]. У встановленому кримінальним про-
цесуальним  законодавством  порядку  такі  речі,  які  стали 

предметом злочинного діяння (гроші, які стали предметом 
одержання неправомірної вигоди, цінності, якими замов-
ник розраховувався за вчинене вбивство тощо) відповідно 
до ч. 1 ст. 256 КПК України можуть використовуватись у 
доказуванні на тих самих підставах, що й результати про-
ведення інших слідчих (розшукових) дій під час досудово-
го розслідування. 

Доцільно звернути увагу й на положення ст. 273 КПК 
України, яка містить правові норми щодо засобів, що вико-
ристовуються під час проведення вказаних процесуальних 
дій. Так, за рішенням керівника органу досудового розслі-
дування, прокурора під час проведення негласних слідчих 
(розшукових)  дій  можуть  бути  використані  заздалегідь 
ідентифіковані (помічені) або несправжні  (імітаційні) 
засоби.  Такі  засоби,  застосовані  під  час  проведення  не-
гласної слідчої (розшукової) дії, використовуються в про-
цесі доказування у вигляді первинних засобів чи знарядь 
вчинення злочину, крім випадків, якщо суд встановить по-
рушення  вимог КПК України  під  час  проведення  відпо-
відної негласної слідчої (розшукової) дії. Звернемо увагу 
на те, що сьогодні піддається критиці позиція законодавця 
щодо необхідності оформлювати протоколом виготовлен-
ня, утворення несправжніх (імітаційних) засобів для про-
ведення  конкретних  негласних  слідчих  дій  (ч.  2  ст.  273  
КПК України), оскільки засоби маскування та документи 
прикриття часто розраховані на проведення невизначеної 
кількості негласних слідчих (розшукових) дій і мають ба-
гаторазове призначення. Достатньо в постанові слідчого, 
прокурора  про  проведення  негласних  слідчих  (розшуко-
вих)  дій  вказати  на  необхідність  використання  відповід-
них засобів забезпечення конспірації. При цьому, за сло-
вами М.  Грібова,  відсутня  будь-яка  потреба  в  складанні 
додаткових процесуальних документів [3, с. 95].

Важливо наголосити, що сторона захисту, потерпілий 
мають повноваження тільки щодо ініціювання проведення 
слідчих (розшукових) дій  (ч. 3 ст. 93 КПК України), що, 
на думку окремих учених, не слід вважати способом зби-
рання, оскільки навіть за умови задоволення відповідного 
клопотання  суб’єктам  збирання  речових  доказів  є  слід-
чий, прокурор, які виконують слідчу (розшукову) дію. У 
зв’язку із цим та з метою забезпечення дієвості принципу 
змагальності  вченими висловлюються пропозиції  надати 
захисникові  право  проводити  огляд  місця  події,  обшук 
тощо [4, с. 184−185]. 

2. Речові докази можуть бути вилучені під час за-
тримання особи. У  разі,  якщо  таке  затримання  прово-
диться  уповноваженою  службовою  особою  в  порядку  
ст. 208 КПК України, факт вилучення речей та їх деталь-
ний опис має бути засвідчено в протоколі затримання як 
результати особистого обшуку (ч. 5 ст. 208 КПК України).  
У випадку, коли йдеться про затримання в порядку, перед-
баченому  ст.  207 КПК України,  особа,  яка  здійснила  за-
конне затримання, зобов’язана одночасно з доставленням 
затриманої  особи до  слідчого,  прокурора,  іншої  уповно-
важеної службової особи передати їй тимчасово вилучене 
майно. Факт передання  тимчасово вилученого майна  за-
свідчується протоколом (ст. 168 КПК України). Вилучені 
речі  набувають  статусу  тимчасово  вилученого  майна,  а 
отже, в обох випадках слідчий, прокурор повинен зверну-
тися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а 
за наявності відповідних підстав слідчий суддя постанов-
ляє ухвалу про арешт майна.

Найбільш проблемним у такому способі збирання ре-
чових доказів є питання правової підготовки осіб, які не є 
уповноваженими службовими особами, але можуть здій-
снити затримання в порядку, передбаченому ст. 207 КПК 
України. Фактично  право  кожного  затримати  без  ухвали 
слідчого  судді,  суду  будь-яку  особу,  крім  осіб,  зазначе-
них  у  ст.  482  КПК України,  передбачає  наявність  таких 
обов’язків  кожного:  1)  знати  обставини,  за  яких  можна 
таке затримання здійснити; 2) знати хто належить до кате-
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горії осіб, щодо яких ця норма не діє; 3) знати як правиль-
но вилучити речовий доказ і забезпечити його зберігання 
(збереження слідів на ньому) до передачі уповноваженій 
службовій особі; 4) доставити  затриману особу та вилу-
чені речі до уповноваженої службової особи або повідо-
мити уповноваженій  службовій особі про  затримання  та 
місцезнаходження  особи,  яка  підозрюється  у  вчиненні 
кримінального  правопорушення,  а  також  вилучених  ре-
чей, хоча про це в ст. 207 КПК України не йдеться. Хибні 
дії  осіб,  які  здійснюють  процедуру  затримання  разом  із 
вилученням речей, можуть призвести до втрати доказової 
інформації  або  до  визнання  отриманих  речових  доказів 
недопустимими.

3. Речові докази можуть бути вилучені під час засто-
сування заходів забезпечення кримінального проваджен-
ня. Сторони  кримінального  провадження  мають  право 
звернутися до слідчого судді під час досудового розсліду-
вання або суду під час судового провадження з клопотан-
ням про тимчасовий доступ до речей і документів (глава 
15  КПК  України),  у  ході  якого  особою,  у  володінні  якої 
знаходяться такі речі та документи, надається можливість 
ознайомитися  з ними,  зробити  їх копії  та  в разі прийнят-
тя відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити 
їх  (здійснити  їх  виїмку).  У  клопотанні  до  слідчого  судді 
обов’язково  зазначається  серед  інших  відомостей,  перед-
бачених ч.  2  ст.  160 КПК України,  інформація про  те,  до 
яких саме речей і документів планується отримати тимча-
совий доступ; підстави вважати, що речі та документи пе-
ребувають або можуть перебувати у володінні відповідної 
фізичної або юридичної особи; значення речей і документів 
для  встановлення  обставин  у  кримінальному  проваджен-
ні;  можливість  використання  як  доказів  відомостей,  що 
містяться  в  речах  і  документах,  та  неможливість  іншими 
способами довести обставини, які передбачається довести 
за допомогою цих речей  і документів, у випадку подання 
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, 
які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування 
необхідності вилучення речей і документів, якщо відповід-
не  питання  порушується  стороною  кримінального  прова-
дження. Суттєвим є те, що в разі невиконання ухвали про 
тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд 
за клопотанням сторони кримінального провадження, якій 
надано право на доступ до речей і документів на підставі 
ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на прове-
дення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою 
відшукання  та  вилучення  зазначених  речей  і  документів  
(ч. 1 ст. 166 КПК України). 

Під час кримінального провадження також може бути 
застосовано  захід  забезпечення  –  тимчасове вилучення 
майна, що передбачає є фактичне позбавлення підозрюва-
ного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене в ч. 2 
ст. 167 КПК України майно, можливості володіти, корис-
туватися та розпоряджатися певним майном до вирішення 
питання  про  арешт  майна  чи  його  повернення.  Згідно  з 
вказаною нормою  вилученим може  бути майно  у  вигля-
ді речей, документів,  грошей тощо, щодо яких є достат-
ні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, 
пристосовані чи використані як  засоби чи знаряддя вчи-
нення  кримінального  правопорушення  та  (або)  зберегли 
на собі його сліди; 2) призначалися  (використовувалися) 
для  схиляння  особи  до  вчинення  кримінального  право-
порушення,  фінансування  та/або  матеріального  забезпе-
чення кримінального правопорушення або винагороди за 
його вчинення; 3) є предметом кримінального правопору-
шення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом; 
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопо-
рушення та/або є доходами від них, а також майно, у яке 
їх було повністю або частково перетворено. Слідчий суддя 
або суд під час судового провадження накладає арешт на 
майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відпо-
відають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. 

Недостатньо обґрунтованим є те, що слідчий на підста-
ві п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України має повноваження доручити 
оперативним  підрозділам  проводити  слідчі  (розшукові) 
дії,  проте  не  в  змозі  дати  письмове  доручення  виконати 
ухвалу слідчого судді, суду про застосування заходу забез-
печення кримінального провадження (тимчасовий доступ 
до речей  і документів), оскільки чинне процесуальне за-
конодавство  не  містить  відповідної  прямої  норми.  При-
йняття  такого  рішення  можна  аргументувати  наявністю  
п. 8 ч. 2 ст. 40 КПК України, проте є більш доцільним, на 
нашу думку, за аналогією до ч. 1 ст. 143 КПК України (ви-
конання ухвали про здійснення приводу) доповнити зміст 
ст. 165 КПК України відповідною частиною, у якій зазна-
чити,  що  виконання  ухвали  про  тимчасовий  доступ  до 
речей і документів може бути доручене відповідним під-
розділам органів внутрішніх справ, органів безпеки, орга-
нів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 
законодавства або органів державного бюро розслідувань.

4. Речові докази можуть бути добровільно надані 
учасником кримінального провадження. Такий  спосіб 
збирання  речових  доказів  передбачає  кореляцію  права 
учасників  кримінального  провадження,  уповноважених 
процесуальними  нормами  подавати  докази  (підозрюва-
ний,  захисник,  потерпілий,  представник потерпілого,  за-
конний  представник  потерпілого  та  інші)  та  обов’язок 
слідчого,  прокурора  прийняти  подані  речі.  При  цьому 
потрібно наголосити, що коли сторона захисту чи потер-
пілий  користуються  своїм  правом  подавати  докази  слід-
чому, то, по-перше, йдеться не про докази, а про речі та 
документи,  а,  по-друге,  суб’єктом  одержання  (збирання) 
доказів є слідчий [5, с. 9]. О. Шило зазначає, що в такому 
разі слідчий, прокурор має скласти протокол їх огляду, у 
якому засвідчити факт добровільного надання та деталь-
но їх описати [6, с. 24]. Проте слід вказати, що зазначене 
питання в чинному кримінальному процесуальному зако-
нодавстві повною мірою не врегульовано, що виявилось 
у пропозиціях підтверджувати добровільне надання речо-
вих  доказів  «протоколом подання  доказів»,  «протоколом 
прийняття  предмета»,  «протоколом  добровільної  видачі 
доказів»,  «протоколом  подання  предмета»,  «протоколом 
одержання  предметів»  тощо  [5,  с.  10].  На  невизначений 
статус таких речей вказує й В. Фаринник, констатуючи, що 
таке майно не  набуває  статусу  «тимчасово  вилученого», 
однак повинно бути зафіксоване в матеріалах криміналь-
ного провадження [7, с. 18]. Як наслідок, фахівці зверта-
ють увагу на те, що існуюча практика вилучення речей без 
ухвали слідчого судді під виглядом «добровільної видачі», 
«огляду предметів  і  документів»,  «огляду  і  добровільної 
видачі», оформлення таких дій відповідними протоколами 
й  не  передбаченими  законом  постановами  про  визнання 
та приєднання до матеріалів кримінального провадження 
речових доказів, а також відсутність накладеного арешту 
на добровільно видане майно створюють ситуацію, за якої 
в судових стадіях вилучені речі не мають жодного «про-
цесуального статусу» [8, с. 24]. 

5. Речові докази можуть бути отримані в результа-
ті витребування та отримання від органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій, службових та фізичних осіб. 
Справедливо звертає увагу С. Ковальчук на те, що витре-
бування та отримання речей від органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 
та організацій, службових та фізичних осіб як спосіб зби-
рання  речових  доказів  не  отримало  належного  процесу-
ального закріплення, а відтак можна констатувати відсут-
ність однозначної практики застосування норм ч. 2 ст. 93 
КПК України. Узагальнення результатів дослідження вче-
ного  дозволяють  виокремити  такі  найбільш  суттєві  про-
блеми у сфері реалізації цього способу збирання речових 
доказів: відсутність у науці та законодавстві однозначного 
розуміння  самого  поняття  «витребування»;  відсутність 
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єдиної позиції щодо об’єктів, які можуть бути витребувані 
(одні вчені вказують на можливість витребування тільки 
документів, що певною мірою відповідає  діючій  слідчій 
практиці,  інші  вказують  на  можливість  витребування  й 
документів, і речей); відсутність однозначного підходу до 
процесуальної форми вимоги слідчого, прокурора про ви-
требування доказів; заміна процедури витребування речей 
і документів на процедуру тимчасового доступу до речей 
і документів у судово-слідчій практиці. Проте на підставі 
аналізу викладеного все ж не зовсім обґрунтованою є про-
позиція здійснити нормативне закріплення витребування 
речей та документів як окремого заходу забезпечення кри-
мінального провадження [9, с. 144]. 

6. Речові докази можуть бути одержані на те-
риторії іноземної держави в результаті здійснення 
міжнародного співробітництва під час кримінального 
провадження. Цей спосіб збирання доказів також усклад-
нений через необхідність врахування особливостей кримі-
нально-процесуальної форми різних країн, налагодження 
співпраці  між  різними  органами  та  службами,  які  часто 
володіють  неоднаковим  колом  повноважень,  наявність 
суттєвих  відмінностей  у  процедурних  правилах.  Напри-
клад,  оскільки  відомості  про  вчинене  на  території  іно-
земної  держави  кримінальне  правопорушення  до  ЄРДР 
не  вносяться,  звернення  до  суду  з  таким  клопотанням  є 
проблематичним. Так, під час виконання клопотання ком-
петентного  органу  США  стосовно  надання  міжнародної 
правової  допомоги  в  кримінальній  справі  щодо  спотво-
рення та розповсюдження шкідливих програм виконавцем 
за погодженням із прокурором до слідчого судді внесено 
відповідне клопотання про накладення арешту на майно. 
У задоволенні вказаного клопотання слідчим суддею було 
відмовлено  у  зв’язку  з  ненаданням  слідчим  відповідно 
до  вимог  ч.  6  ст.  132 КПК України  витягу  з ЄРДР  [7,  с. 
85]. Схожа ситуація може виникнути й під час звернення 
компетентного  органу України  до  компетентного  органу 
іноземної держави з метою одержання речових доказів на 
території іноземної держави в результаті здійснення між-
народного співробітництва.

Проблемним слід вважати те, що сьогодні не існує єди-
ної практики щодо процедури прилучення речового дока-
зу до матеріалів кримінального провадження. З огляду на 
позицію практичних працівників слідчих підрозділів щодо 
необхідності відображення вимоги закону в аспекті «закрі-
плення речового доказу в кримінальному провадженні шля-
хом винесення постанови», слушним є запитання О. Хаху-
цяк: «Чому не існує прямої вказівки на винесення слідчим, 
прокурором  постанови  про  прилучення  до  провадження 
речового доказу?» [10, с. 47]. Аналогічними є зауваження 
інших учених, зокрема А. Ляша, В. Ліщенка, які вказують, 
що предмет можна визнати речовим доказом тільки за умо-
ви дослідження його властивостей із подальшим винесен-
ням уповноваженою на це посадовою особою відповідної 
постанови (ухвали), яка повинна містити пояснення, чому 
його визнано джерелом доказів у справі [11, с. 2].

Висновки. Отже, можемо підсумувати, що норматив-
но-правова регламентація процесу  збирання речових до-
казів  у  кримінальному  провадженні  потребує  вдоскона-
лення з метою формування єдиних підходів до розуміння 
суті, порядку та процесуального оформлення збирання ре-
чових доказів на стадії досудового розслідування. Навіть 
вжите  в  кримінальному  процесуальному  законодавстві 
поняття  «речові  докази»  є  дискусійним,  оскільки  речові 
докази  вважаються  процесуальними  джерелами  доказів, 
тобто певними носіями тієї  інформації, яка використову-
ється як докази в кримінальному процесі. У такому під-
ході вбачається не цілком виправдане ототожнення доказів 
(відомості про факти) та джерел доказів [12, с. 27]. Тому 
неодноразово  в  науці  висловлювалась  пропозиція  усу-
нення в законодавстві такої колізії шляхом використання 
поняття  «речові  джерела  доказів»  [13,  с.  13;  14]. Однак, 
навіть  якщо й варто уникати надмірного  теоретизування 
та не  вдаватись у докладні наукові  суперечки, не можна 
залишити поза увагою ті питання, які лежать у площині 
судово-слідчої  практики. Норми щодо  збирання  речових 
доказів  у  кримінальному  провадженні  щодня  проходять 
апробацію, а правильне їх застосування є запорукою при-
йняття обґрунтованих процесуальних рішень.
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У статті досліджуються особливості предмета, розподілу тягаря доказування, а також активності суду під час розгляду клопотань про 
застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження. 
Досліджено окремі проблеми вирішення відповідних клопотань. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення правового регулюван-
ня збирання та перевірки доказів під час судового розгляду кримінального провадження.

Ключові слова: доказування, локальний предмет доказування, тягар доказування, заходи забезпечення кримінального проваджен-
ня, слідчі (розшукові) дії.

В статье исследуются вопросы особенностей предмета, распределения бремени доказывания, а также активности суда при расс-
мотрении ходатайств о применении мер обеспечения уголовного производства и проведения следственных (розыскных) действий во 
время судебного производства. Исследованы отдельные проблемы разрешения соответствующих ходатайств. Сформулированы пред-
ложения относительно усовершенствования правового регулирования собирания и проверки доказательств во время судебного расс-
мотрения уголовного производства.

Ключевые слова: доказывание, локальный предмет доказывания, бремя доказывания, меры обеспечения уголовного производ-
ства, следственные (розыскные) действия.

Article is devoted to the issues related to the subject, burden of proof and court activity in applying measures to ensure criminal proceeding 
and investigative (search) actions during the judicial hearing. Separate problems of permission applications were explored. Propositions to 
improve legal regulation of gathering and checking evidences during the judicial hearing of criminal case were formulated.

Key words: proving, local subject of proof, burden of proof, measures of criminal proceeding, investigative (search) actions.

Актуальність теми. В історії вітчизняного криміналь-
ного  процесуального  права  існувала  низка  правових  ін-
ститутів, що представляють собою певну модель усунення 
недоліків  досудового  слідства  під  час  судового  прова-
дження. Інститут повернення справи на додаткове розслі-
дування зазнав нищівної критики після здобуття Україною 
незалежності. Саме тому у 2001 р. в Кримінально-проце-
суальний кодекс  (далі – КПК 1960 р.) було впроваджено 
норми, згідно із якими суду надавалася можливість повер-
нути справу прокурору ( ст. 249-1 КПК 1960 р.), а також 
надати органу, який провадив досудове слідство, доручен-
ня провести певні слідчі дії з метою перевірки та уточнен-
ня фактичних даних, одержаних в ході судового слідства 
(ст. 315-1 КПК 1960 р.).

Сучасна політика нашої держави в сфері криміналь-
ного  судочинства  спрямована  на  обмеження  правових 
можливостей збирання доказів на стадії судового розгля-
ду кримінального провадження. Свідченням цього є від-
мова від інститутів повернення справи на додаткове роз-
слідування та прокурору і закріплення у Кримінальному 
процесуальному  кодексі  України  2012  р.  (далі  –  КПК 
України) можливості застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження та проведення слідчих (роз-
шукових) дій під час судового провадження, що суттєво 
змінило підстави, порядок та умови розширення та пере-
вірки  доказової  бази  на  судових  стадіях  кримінального 
провадження.

Проблеми  пошуку  найбільш  оптимальної  моделі  пра-
вового  регулювання  збирання  та  перевірки  доказів  у  су-
довому  провадженні  України  піднімалися  у  наукових 
працях  Ю.П.  Аленіна,  Н.Р.  Бобечка,  В.В.  Вапнярчука,  
Ю.М.  Грошевого,  В.Г.  Гончаренка,  М.М.  Гультай,  
О.М. Дроздова, І.І. Когутича, В.Я. Корсуна, Д.О. Захарова, 
О.І. Коровайка, Т.В. Лукашкіної, В.Т. Маляренка, В.І. Ма-
риніва,  В.Т.  Нора,  М.А.  Погорецького,  В.О.  Попелюшка, 
О.В. Рибалки, Н.П. Сизої, С.М. Стахівського, В.М. Тертиш-
ника, В.М. Трофименка, С.Л. Шаренко, М.І. Шевчук та ін. 

Однак  більшість  досліджень  базувалися  на  попере-
дньому законодавстві, в той час як особливості розгляду 
клопотань про  застосування  заходів  забезпечення кримі-
нального  провадження  та  проведення  слідчих  (розшуко-
вих) дій під час судового провадження в порядку ст. 333 
чинного КПК України практично не висвітлювались; ви-
ключенням  є  науково-практичні  коментарі  до  цієї  статті 
(М.Є. Громова, Є.М. Гідулянова, В.Т. Маляренко) та окре-
мі статті та тези доповідей (В.М. Фігурський).

Метою цієї статті є аналіз особливостей предмету, роз-
поділу  тягаря  доказування,  дослідження  процесуальної 
активності суду при розгляді клопотань про застосування 
заходів забезпечення кримінального провадження та про-
ведення слідчих (розшукових) дій, а також окремі пробле-
ми вирішення відповідних клопотань.

Виклад основного матеріалу. Судові рішення, якими 
визначається  рух  кримінального  провадження, мають  не 
менше  значення  у  правильному  і  неупередженому  його 
вирішенні по суті, ніж остаточні рішення,  а отже,  також 
мають відповідати таким вимогам, як законність, обґрун-
тованість  та  вмотивованість.  Загальні  положення  кримі-
нального процесуального доказування, що містяться у гл. 
4 КПК України, поширюються на процес прийняття всіх 
процесуальних та судових рішень. Разом із тим, при при-
йнятті певного виду кримінальних процесуальних рішень 
окремі аспекти доказування мають деякі відмінності і осо-
бливості, які повинні підлягати ретельному дослідженню 
та науковому осмисленню з метою уніфікації правозасто-
совної діяльності в кримінальних провадженнях.

Процес  встановлення  фактичних  обставин  в  кримі-
нальному провадженні є його рушійною силою і проходить 
безперервно,  зумовлюючи  прийняття  нових  процесуаль-
них рішень  і  скасування попередніх. Для постановлення 
ухвали  про  застосування  певного  заходу  кримінального 
провадження або ухвали про доручення проведення пев-
ної слідчої (розшукової) дії під час судового провадження 
необхідно встановити певне коло фактичних обставин, які 
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мають  значення  для  прийняття  цього  судового  рішення, 
але не вирішують кримінальне провадження по суті, такі 
обставини  отримали  в  кримінальній  процесуальній  док-
трині назву «локальний предмет доказування» [1,с. 405].

Аналіз положень ст. 333 КПК України дозволяє вести 
мову про наявність  окремих переліків фактичних обста-
вин,  які  необхідно  встановити  для  застосування  під  час 
судового  провадження  відповідно  заходів  забезпечення 
кримінального  провадження,  тимчасового  доступу  до 
речей і документів як одного із заходів забезпечення кри-
мінального провадження і для постановлення ухвали про 
доручення на проведення окремої слідчої (розшукової) дії.

Відповідно до ч. 1 ст. 333 КПК України, заходи забез-
печення кримінального провадження  застосовуються під 
час  судового  провадження  згідно  із  положеннями  розд. 
II КПК України з урахуванням особливостей, встановле-
них розд. IV КПК України. Разом із тим, слід відзначити, 
що стосовно переліку фактичних обставин, які необхідно 
встановити для прийняття відповідного рішення, у розд. 
IV КПК України не міститься суттєвих особливостей, які 
б відрізняли їх від тих, що підлягають встановленню для 
прийняття аналогічного рішення під час досудового роз-
слідування.

І.В. Гловюк та С.В. Андрусенко вважають, що до об-
ставин,  які  складають  локальний  предмет  доказування 
при вирішення питання про застосування тимчасового до-
ступу до речей і документів, слід віднести: 1) факт пере-
бування або можливого перебування речей чи документів 
у володінні певної фізичної або юридичної особи; 2) факт 
того, що об’єкти не відносяться до речей і документів, до 
яких заборонено доступ (ст. 161 КПК); 3) їх суттєве зна-
чення  для  встановлення  необхідних  обставин  у  кримі-
нальному провадженні; 4) неможливість їх отримання без 
застосування  тимчасового  доступу  [2,  с.  295]. Але,  крім 
цього, відповідно до ч. 2 ст. 333 КПК України, при ухва-
ленні  рішення  про  здійснення  тимчасового  доступу  до 
речей і документів під час судового провадження суд має 
врахувати  причини,  через  які  доступ  не  був  здійснений 
під час досудового розслідування. Таким чином, суд може 
постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до 
речей і документів лише за умови визнання таких причин 
поважними [3, с. 49]. Проте такі вимоги КПК України вба-
чаються  досить  категоричними,  адже  причиною  нездій-
снення тимчасового доступу до речей і документів під час 
досудового розслідування може бути елементарна відсут-
ність підстав та необхідності у застосуванні цього заходу 
забезпечення кримінального провадження. На нашу дум-
ку, більш доцільно встановити фактичні обставини, які до-
зволяли б дійти до висновку, що необхідність здійснення 
тимчасового доступу до речей і документів виникла саме 
під час судового провадження.

Згідно із ч. 3 ст. 333 КПК України, у разі, якщо під час 
судового  розгляду  виникне  необхідність  у  встановленні 
або  перевірці  обставин,  які  мають  істотне  значення  для 
кримінального провадження, і вони не можуть бути вста-
новлені або перевірені іншим шляхом, суд за клопотанням 
сторони кримінального провадження має право доручити 
органу  досудового  розслідування  провести  певні  слідчі 
(розшукові) дії. До того ж під час розгляду клопотання суд 
має  врахувати  значення  обставин,  про  встановлення  або 
перевірку яких просить особа, що звернулася з ним, мож-
ливість їх встановлення або перевірки шляхом проведен-
ня слідчих  (розшукових) дій та причини,  з яких не були 
здійснені належні дії для їх встановлення чи перевірки на 
стадії  досудового  розслідування,  та  має  відмовити  в  за-
доволенні клопотання прокурора, якщо він не доведе, що 
слідчі  (розшукові) дії, про проведення яких він просить, 
не могли бути проведені під час досудового розслідуван-
ня через те, що не були і не могли бути відомі обставини, 
які  свідчать про необхідність  їх проведення  (ч. 4 ст. 333 
КПК  України).  Виходячи  із  цих  положень,  можна  виді-

лити коло фактичних обставин, які складають локальний 
предмет доказування при вирішенні питання щодо необ-
хідності проведення слідчих (розшукових) дій під час су-
дового  провадження:  1)  факт  необхідності  встановлення 
або перевірки обставин; 2) потенційна істотність цих об-
ставин для кримінального провадження; 3) неможливість 
встановлення або перевірки цих обставин іншим шляхом; 
4)  причини,  з  яких  не  були  виконані  відповідні  дії  для 
встановлення чи перевірки цих обставин під час досудо-
вого  розслідування;  5) факти,  які  свідчать про  те,  слідчі 
(розшукові)  дії,  про  проведення  яких просить  прокурор, 
не могли бути проведені під час досудового розслідування 
через те, що не були і не могли бути відомі обставини, які 
свідчать про необхідність їх проведення. Останні дві кате-
горії обставин викликають зауваження щодо доцільності 
їх встановлення, оскільки вони сформульовані досить не 
конкретно  і певною мірою не узгоджуються  із  загальни-
ми  вимогами  до  проведення  слідчих  (розшукових)  дій. 
Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для 
проведення  слідчої  (розшукової)  дії  є  наявність  достат-
ніх  відомостей,  що  вказують  на  можливість  досягнення 
її мети. Таким чином, деякі  слідчі  (розшукові)  дії могли 
бути  не  проведені  у  конкретному  кримінальному  прова-
дженні під час досудового розслідування з тих причин, що 
була відсутня інформація, яка б вказувала на необхідність 
їх  проведення,  в  той  час  як  положення  ч.  ч.  3,  4  ст.  333 
КПК України скоріше спрямовують суд на встановлення 
потенційної можливості проведення тієї чи іншої слідчої 
(розшукової) дії під час досудового розслідування.

Варто зазначити, що відповідно до КПК 1960 р., суд міг 
вдаватися до судових доручень лише з метою перевірки та 
уточнення  фактичних  даних,  отриманих  у  ході  судового 
слідства [4, с. 141]. Отже, підстави для надання доручень 
згідно КПК 1960 р. вбачаються більш логічними і не таки-
ми категоричними, як у чинному КПК України, а саме – 
необхідність у проведенні певної слідчої (розшукової) дії 
виникла вже безпосередньо під час судового провадження. 
Наприклад, ухвалою Червонозаводського районного суду 
м. Харкова від 24.01.2014 р. було задоволення клопотан-
ня прокурора про проведення слідчого експерименту для 
з’ясування розбіжності між показаннями обвинуваченого 
і свідка [5]. В даному випадку відповідна слідча дія могла 
бути здійснена під час досудового розслідування, але ре-
альна необхідність у її проведенні виникла під час судово-
го розгляду кримінального провадження.

Розподіл  тягаря  доказування  при  розгляді  клопотань 
про  застосування  заходів  забезпечення  кримінального 
провадження  або  про  проведення  слідчих  (розшукових) 
дій під час судового розгляду кримінального провадження 
має певні особливості. 

Слід погодитись  із  І.В. Гловюк, що при  застосуванні 
заходів забезпечення кримінального провадження під тя-
гарем  доказування  слід  розуміти  необхідність  для  про-
курора надати належні, допустимі, достовірні та достатні 
докази того, що застосування заходу забезпечення кримі-
нального провадження потрібне для забезпечення дієвості 
кримінального провадження, при цьому сторона  захисту 
не зобов’язана доводити протилежне, а недоведення про-
курором  необхідності  застосування  заходу  забезпечення 
кримінального провадження тягне за собою відмову у за-
доволенні клопотання [6, с. 100].

При розгляді клопотань про проведення слідчих (роз-
шукових) дій під час судового провадження тягар доказу-
вання розподіляється по-іншому, а саме – покладатиметься 
на сторону, яка відповідне клопотання подала. Виходячи з 
положень  ч.  4  ст.  333 КПК України,  обидві  сторони  по-
винні  довести:  необхідність  встановлення  або  перевірки 
певних обставин; суттєвість цих обставин для криміналь-
ного провадження; неможливість встановлення або пере-
вірки цих обставин іншим шляхом; поважність причин, з 
яких не були виконані відповідні дії для встановлення чи 
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перевірки  відповідних  обставин  під  час  досудового  роз-
слідування. Але фактичні обставини, які свідчать про те, 
що слідчі (розшукові) дії не могли бути проведені під час 
досудового розслідування через те, що не були і не могли 
бути  відомі  обставини,  які  свідчать  про  необхідність  їх 
проведення, додатково підлягатимуть доказуванню лише 
прокурором у випадку, якщо він подав клопотання.

Проблемною видається активність суду під час розгля-
ду питань про  застосування  заходів  забезпечення кримі-
нального  провадження  та  проведення  слідчих  (розшуко-
вих)  дій.  Відповідно  до  положень  ст.  333 КПК України, 
підставою для початку  їх  розгляду  судом  є  лише  клопо-
тання сторін. На цьому ж наголошується і в окремих на-
уково-практичних коментарях [7, с. 630]. Однак якщо для 
початку вирішення питання про застосування заходів за-
безпечення  кримінального  провадження  наявність  кло-
потання  сторони  кримінального  провадження  відповідає 
загальним положенням КПК України  і  не  викликає про-
тиріч, то при вирішенні питання про проведення слідчих 
(розшукових) дій під час судового провадження незрозу-
мілим залишається те, чому суд за власною ініціативою не 
може надати доручення органу досудового розслідування 
провести певні  слідчі  (розшукові) дії,  якщо дійде до ви-
сновку, що це необхідно для встановлення всіх необхідних 
фактичних обставин і правильного вирішення криміналь-
ного провадження по суті, а має чекати подання клопотан-
ня однією із сторін. Неможливість суду бути ініціатором 
надання  доручення  в  порядку  ст.  333  КПК  України,  на 
нашу думку, є суттєвим недоліком ст. 333 КПК.

Можливість  за  власною  ініціативою  збирати  докази 
для вирішення відповідних клопотань теж має деякі про-
блемні  аспекти.  КПК України  надає  право  суду  за  влас-
ною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити 
будь-які матеріали лише при розгляді клопотань про від-
сторонення  від  посади  та  арешт  майна,  а  також  клопо-
тання  про  застосування  запобіжного  заходу.  Відповідно, 
при розгляді всіх інших клопотань таких повноважень за-
кон суду не надає. О.В. Рибалка вказує на те, що суд бере 
участь у доказуванні під час судового розгляду криміналь-
ного провадження, про що свідчить наявність у нього низ-
ки прав, передбачених КПК України,  а  саме: право  суду 
своєю ухвалою доручити проведення експертизи експерт-
ній установі, експерту або експертам незалежно від наяв-
ності клопотання у випадках, передбачених КПК України 
(ч. 2 ст. 332); викликати за власною ініціативою експерта 
для проведення допиту (ст. 356 КПК України); звернутися 
за консультацією до спеціаліста ( ч. 1 ст. 360 КПК Украї-
ни), а також бере участь у доказуванні, здійснюючи допи-
ти у судовому засіданні [8, c. 135]. М. Шевчук також вва-
жає, що зазначені права суду дозволяють йому проявляти 
активність у  збиранні доказів  [9,  с.  203]. Але якщо про-
аналізувати перелік прав, на який спираються дослідники, 
кажучи про наявність у суду повноважень щодо збирання 
доказів, можна дійти до висновку, що така теза є актуаль-
ною  в  контексті  вирішення  кримінального  провадження 
по суті, а не прийняття проміжних рішень і тим більше не 
в контексті встановлення фактичних обставин, що перед-
бачені ст. 333 КПК України. Тому при розгляді клопотань, 
передбачених  ст.  333 КПК України,  роль  суду  в  процесі 
доказування  обмежується,  скоріш  за  все,  лише  оцінкою 
наданих сторонами доказів.

На  жаль,  положення  ст.  333  КПК  України  не  врахо-
вують  різну юридичну  природу  питань,  які  вирішує  суд 
під час судового розгляду кримінального провадження, а 
це має  велике  значення,  зокрема,  і  для  визначення  того, 
хто саме і яким чином встановлюватиме або перевірятиме 
певні фактичні обставини у судовому провадженні.

Наприклад,  ухвалою  Жовтневого  районного  суду  м. 
Полтави від 10.02.2015 р. суд задовольнив клопотання об-
винуваченого про проведення окремих слідчих (розшуко-
вих) дій. Під час судового розгляду вказаного криміналь-

ного  провадження  обвинувачений ОСОБА_2  заявив  про 
застосування до нього працівниками ПМУ УМВС України 
в Полтавській області заходів фізичного та психологічно-
го  впливу  02.09.2014  р.  при  здійсненні  його  затримання 
та проведенні обшуку в квартирі, в якій він мешкає. При 
цьому він вказав, що свідком вказаних неправомірних дій 
був його  знайомий на  ім’я ОСОБА_3,  який проживає  за 
адресою: АДРЕСА_2.

Суд,  заслухавши  клопотання,  прийшов  до  висно-
вку, що воно підлягає задоволенню, зважаючи на вимоги  
ст. ст. 1, 3, 6 Конвенції про захист прав і основоположних 
свобод, позиції Європейського Суду з прав людини щодо 
ретельного розслідування кожного випадку отримання об-
винуваченими тілесних ушкоджень за їх заявами про кату-
вання та інше погане поводження.

Суд постановив, що під час проведення перевірки ма-
ють  бути  обов’язково  перевірені:  свідчення  обвинуваче-
ного про його побиття та про отримання тілесних ушко-
джень,  а  також  психологічний  тиск  з  боку  працівників 
міліції, відомості про його поміщення до СІЗО, освідуван-
ня, допитані особи, що брали участь при проведенні об-
шуку за місцем проживання обвинуваченого, в тому числі 
особа,  на  яку  вказує  обвинувачений,  а  також  вжиті  інші 
необхідні заходи [10].

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 87 КПК України, отримання 
доказів внаслідок катування, жорстокого, нелюдського або 
такого, що принижує гідність особи, поводження є підста-
вою для визнання доказів недопустимими. Таким чином, 
в даному випадку суд вирішив питання щодо необхідності 
перевірки допустимості вже наявних у матеріалах кримі-
нального  провадження  доказів.  При  цьому  суд  доручив 
проведення  перевірки  суб’єкту,  на  дії  якого  скаржиться 
обвинувачений, тобто упередженому суб’єкту, хоча обви-
нувачений посилався на наявність свідка, якого суд міг до-
питати у судовому засіданні.

В.Т.  Маляренко,  розглядаючи  проблему  правового 
регулювання судових доручень в порядку ст. 315-1 КПК 
1960 р., вказав, що в багатьох випадках суд має достатньо 
повноважень, щоб не вдаватись до судових доручень, зо-
крема, науковець вважав безглуздим надавати доручення 
на здійснення допиту [11].

О.О.  Комісар  теж  відзначав,  що  предметом  судового 
доручення  мають  бути  не  всі  слідчі  дії,  що  передбачені 
КПК України, а лише ті, які суд не може провести на ста-
дії  судового  розгляду  (слідчий  експеримент;  освідуван-
ня  особи;  огляд  трупа,  пов’язаний  з  ексгумацією  тощо)  
[12, с. 188].

Проблеми,  на  яких  акцентували  увагу  науковці,  роз-
глядаючи  інститут судових доручень,  залишаються акту-
альними і на сьогоднішній день, про що свідчить і судова 
практика. Цілком  очевидно, що  такі  судово-слідчі  дії  як 
допит  або  пред’явлення  для  впізнання,  огляд  місця  по-
дії (в порядку ст. 361 КПК України), суд може здійснити 
самостійно, для проведення інших слідчих (розшукових) 
дій  суду  необхідно  вдаватися  до  постановлення  ухвали 
про доручення проведення окремих слідчих (розшукових) 
дій. Як  абсолютно  справедливо  відзначать А.П. Чернен-
ко  та А.Г. Шиян,  суд  бере  активну  участь  в  доказуванні 
через  наділення  його  повноваженнями  проводити  пізна-
вальні  судові  слідчі  дії  за  участю  сторін  кримінального 
провадження [13, с. 272]. Тому при вирішенні питання про 
проведення  слідчих  (розшукових)  дій  у  судовому прова-
дженні суд передусім має з’ясувати можливість провести 
їх самостійно, що дозволить йому бути активним учасни-
ком процесу доказування, а не лише арбітром. Однак ви-
рішення цих проблем залежить від суддівського розсуду і 
полягає здебільшого у практичній площині.

Висновки. Положення ст. 333 КПК України сформу-
льовані таким чином, що практична реалізація  інституту 
застосування  заходів  забезпечення кримінального прова-
дженням та проведення слідчих (розшукових) дій є своє-



245

Порівняльно-аналітичне право
♦

рідним виключенням із загальних правил і має відбуватися 
лише у крайніх випадках. Проте навіть з таких міркувань 
відповідні норми сформульовані досить категорично, що 
не завжди є доцільним.

Зокрема, положення ч. 2 ст. 333 КПК України, відпо-
відно до яких «під час розгляду клопотання про надання 
тимчасового доступу до речей і документів суд також вра-
ховує причини, через які доступ не був здійснений під час 
досудового розслідування», не є доречними і потребують 
виключення із КПК України, оскільки суттєвого значення 
для прийняття рішення про надання тимчасового доступу 
до речей і документів не мають.

При  вирішенні  клопотання  про  проведення  слідчих 
(розшукових) дій під час судового провадження необхід-
ність з’ясування причин, з яких не були виконані відпо-
відні дії для встановлення чи перевірки цих обставин під 
час  досудового  розслідування  та  встановлення  фактів, 
які  свідчать про  те, що  слідчі  (розшукові)  дії,  про про-
ведення яких просить прокурор, не могли бути проведені 
під час досудового розслідування через те, що не були і 
не могли бути відомі обставини,  які  свідчать про необ-
хідність їх проведення, вбачається нами неактуальною і 
такою, що значно ускладнює процес доказування під час 
розгляду відповідного клопотання. Зважаючи на це, про-

понуємо викласти ч. 4 ст. 333 у такій редакції: «Під час 
розгляду  клопотання  суд  враховує  значення  обставин, 
про встановлення або перевірку яких просить особа, що 
звернулась  із  ним,  а  також можливість  їх  встановлення 
або перевірки шляхом проведення слідчих (розшукових) 
дій».

Істотним недоліком правового регулювання проведен-
ня слідчих (розшукових) дій під час судового провадження 
є неможливість суду надати доручення про їх проведення 
органу досудового розслідування за власною ініціативою. 
Вважаємо за доцільне усунути цю прогалину шляхом до-
повнення ч. 3 ст. 333 КПК України: «…суд за клопотанням 
сторони кримінального провадження або з власної ініціа-
тиви має право доручити органу досудового розслідуван-
ня провести певні слідчі (розшукові) дії…».

В  цілому  застосування  заходів  забезпечення  кримі-
нального  провадження  та  проведення  слідчих  (розшуко-
вих)  дій  під  час  судового провадження  відіграє  важливу 
роль у розширенні доказової бази та перевірці вже наяв-
них  доказів  у  кримінальному  провадженні  під  час  судо-
вого розгляду, але окремі положення ст. 333 КПК України 
потребують оптимізації у визначених напрямках з метою 
підвищення  ефективності  цього  правового  інституту  в 
кримінальному судочинстві.
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У статті розглядаються висловлені в науковій літературі основні підходи до розуміння допустимості доказів згідно із чинним кри-
мінальним процесуальним законодавством України. При цьому особлива увага приділяється належному процесуальному джерелу як 
одному із загальновизнаних критеріїв допустимості доказів. Виділяються принаймні два структурні елементи цього критерію: передбаче-
ність джерела доказів у Кримінальному процесуальному кодексі України та якість джерела доказів.

Ключові слова: доказування, доказ, допустимість доказів, джерела доказів, належне процесуальне джерело.

В статье рассматриваются высказанные в научной литературе основные подходы к пониманию допустимости доказательств со-
гласно действующему уголовному процессуальному законодательству Украины. При этом особое внимание уделяется надлежащему 
процессуальному источнику как одному из общепризнанных критериев допустимости доказательств. Выделяются по крайней мере два 
структурных элемента этого критерия: предусмотренность источника доказательств в Уголовном процессуальном кодексе Украины и 
качество источника доказательств.

Ключевые слова: доказывание, доказательство, допустимость доказательств, источники доказательств, надлежащий 
процессуальный источник.

The article deals made in the scientific literature the main approaches to understanding the admissibility of evidence under the current 
criminal procedural legislation of Ukraine. At the same time, special attention is paid to due process as the source of one of the generally accepted 
criteria for the admissibility of evidence. Allocated, at least two structural elements of the criteria: the source of evidence provided by the Criminal 
Procedure Code of Ukraine and the quality of the source of evidence.

Key words: evidence, admissibility of evidence, sources of evidence, due process source.

Становлення  України  як  правової  держави,  у  якій 
свободи  людини превалюють над публічними  інтереса-
ми,  передбачає  в  усіх  галузях  права  глибокі  реформи, 
спрямовані на реальне забезпечення конституційного по-
ложення про визнання життя, здоров’я, честі й гідності 
людини  найвищими  соціальними  цінностями.  У  сфері 
кримінального судочинства вказаний напрям державно-
го  розвитку  значною мірою  залежить  від  встановлення 
оптимального балансу між потребами отримання інфор-
мації задля розкриття кримінального правопорушення й 
доведення вини особи та необхідністю дотримання прав 
і  свобод  людини  в  ході  збирання  доказового матеріалу. 
Своєрідний  базовий  вектор  у  досягненні  вказаної  мети 
знайшов відображення в ст. 62 Конституції України, яка 
визначила, що  обвинувачення  не може  ґрунтуватися  на 
доказах,  отриманих  незаконним  шляхом.  Деталізація 
вказаного правила в межах законодавства з питань кри-
мінального судочинства фактично забезпечила створен-
ня й існування окремого кримінального процесуального 
інституту –  інституту допустимості доказів. Вивченням 
критеріїв допустимості доказів, у тому числі належного 
процесуального  джерела,  обумовлюється  актуальність 
публікації, її логіка й зміст.

Метою статті є визначення структурних елементів на-
лежного  процесуального  джерела  як  одного  з  критеріїв 
допустимості доказів.

Будучи,  напевно,  одним  із  найвагоміших  положень 
доказового права,  допустимість доказів  знайшла місце  в 
дослідженнях  низки  науковців-процесуалістів.  Зокрема, 
вказана тематика розкривається в роботах С.А. Альперта,  
В.Д. Арсеньєва, М.І. Бажанова, Р.С. Бєлкіна, В.П. Бож’єва, 
В.В. Вапнярчука, М.М. Гродзинського, Ю.М. Грошевого, 
П.С. Елькінд, В.І. Зажицького, З.З. Зінатулліна, М.М. Кіпні-
са, Л.Д. Кокорева, М.М. Михеєнка, Г.С. Мосеяна, В.Т. Нора,  
П.Ф.  Пашкевича,  І.Л.  Петрухіна,  М.А.  Погорецького,  

Н.В.  Сибільової,  С.М.  Стахівського,  М.С.  Строговича, 
Ф.Н. Фаткулліна, М.Є. Шумила та інших учених.

Питання  оцінки  доказів,  у  тому  числі  й  проблемати-
ка допустимості, також були предметом наукового інтер-
есу  В.П.  Бахіна,  Т.В.  Варфоломеєвої,  В.Г.  Гончаренка,  
В.П.  Гмирка,  А.Я.  Дубинського,  В.С.  Зеленецького,  
В.Г.  Лукашевича,  Є.Д.  Лук’янчикова,  В.Т.  Маляренка,  
О.Р.  Михайленка,  Д.П.  Письменного,  М.І.  Сірого,  
В.П. Шибіка та інших авторів.

У науковій літературі досить часто дефініція поняття 
«допустимість» реалізується шляхом перерахування умов, 
необхідних для того, щоб доказ вважався допустимим.

Так, на думку Г.М. Резніка, визнати доказ допустимим 
означає зробити висновок про дотримання вимог закону, 
що висуваються до його процесуальної форми, яка вклю-
чає джерело, умови й способи отримання відомостей про 
обставини кримінального правопорушення, умови й спо-
соби їх закріплення [1, с. 7].

Схожу  позицію  висловлює  П.А.  Лупинська,  вказую-
чи, що допустимість доказів включає отримання даних з 
одного  з  наведених  у  законі  джерел,  отримання  доказів 
із  дотриманням  процесуальних  правил,  правильний  ви-
бір  належного  джерела  інформації,  особливо  в  умовах, 
коли  закон  зобов’язує  отримати  конкретний  вид  доказу  
[2, с. 159–160].

Ю.М. Грошевий та С.М. Стахівський переконані, що 
слідчий, прокурор, суддя або суд, оцінюючи процесуаль-
не джерело з точки зору допустимості, повинні з’ясувати 
низку питань, а саме: 1) чи передбачене це процесуальне 
джерело в Кримінальному процесуальному кодексі Украї-
ни (далі – КПКУ); 2) чи не було допущено порушення кри-
мінального процесуального закону в процесі формування 
цього  процесуально  джерела;  3)  у  разі  порушень  закону 
під  час  отримання  процесуального  джерела  –  з’ясувати, 
наскільки  вони  вплинули  на  достовірність  наявних  у 
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джерелі відомостей; 4) чи можливе взагалі використання 
цього джерела й відомостей, що в ньому містяться, у про-
цесі доказування за встановлення певних порушень про-
цесуального  закону в ході  їх отримання. Водночас варто 
підкреслити, що, оцінюючи допустимість процесуально-
го  джерела,  необхідно  не  просто  констатувати  наявність 
того  чи  іншого  процесуального  порушення,  а  з’ясувати, 
чи можна його виправити, чи вплинуло це порушення на 
всебічність, повноту й об’єктивність розслідування, чи не 
перешкоджає воно винесенню законного й обґрунтовано-
го рішення [3, с. 66–67].

Н.М.  Кіпніс  доводить,  що  як  властивість  доказу  до-
пустимість  містить  у  собі  чотири  критерії  (елементи,  ас-
пекти):  1)  належного  суб’єкта,  правомочного  проводи-
ти  процесуальні  дії,  спрямовані  на  отримання  доказів;  
2) належне джерело фактичних даних (відомостей, інфор-
мації),  що  складають  зміст  доказу;  3)  належну  процесу-
альну  дію,  застосовану  для  отримання  доказів;  4)  належ-
ний  порядок  проведення  процесуальної  дії  (судової  або 
слідчої), яка використовується як засіб отримання доказів  
[4, с. 27]. В.В. Золотих пропонує розширити вказаний пере-
лік такими правилами: «про плоди отруєного дерева» – доказ 
не має бути отриманим на підставі недопустимого доказу; 
«про недопустимість свідчення, заснованого на чутках» –  
доказ має містити дані, походження яких є відомим та які 
можна перевірити; «про несправедливе упередження» – до-
казову силу доказу, що перевіряється, не повинна переви-
щувати небезпека несправедливого упередження, зокрема, 
під час розгляду судом присяжних [5, с. 57–58].

Доволі розгорнутою й деталізованою  із цього приво-
ду є позиція А.С. Сизоненка, який пропонує закріпити на 
рівні закону, що в будь-якому випадку є недопустимими та 
не повинні мати юридичної сили такі докази: 1) отрима-
ні з домаганням показань обвинуваченого та  інших осіб, 
які  беруть  участь  у  провадженні,  шляхом  застосування 
насильства,  погроз  та  інших  незаконних  заходів  із  боку 
слідчого,  прокурора  чи  суду;  2)  отримані  неналежним 
суб’єктом унаслідок порушення вимог закону про підслід-
ність, підсудність, у результаті проведення слідчих дій без 
доручення  слідчого,  особою,  яка  підлягає  відводу  тощо; 
3) отримані з недопущенням чи ненаданням своєчасного 
захисника,  а  також  з  іншим  грубим  порушенням  права 
підозрюваного, обвинуваченого на захист; 4) отримані без 
роз’яснення особам, які беруть участь у слідчій дії, нада-
них їм законом прав або з введенням їх в оману щодо ха-
рактеру та обсягу останніх; 5) отримані з джерел доказів, 
не зазначених у КПКУ, за допомогою слідчих дій, не пе-
редбачених КПКУ, або шляхом проведення слідчих дій до 
офіційного початку кримінального провадження, а також 
у результаті показань, які ґрунтуються на чутках, думках, 
припущеннях чи на вказаних джерелах  інформації,  а  та-
кож  відповідях  на  навідні  запитання1;  6)  отримані  з  по-
рушенням процесуальних правил збирання й фіксації до-
казів, з порушенням заборон та обмежень, установлених 
щодо окремих категорій осіб, які не можуть бути допитані 
як свідки або мають право відмовитись давати показання, 
а також із порушенням процедури допиту неповнолітніх; 
7) отримані в результаті проведення слідчої дії без дозволу 
суду чи погодження прокурора [6, с. 57].

Науковці  та  практики  здебільшого  єдині  в  розумінні 
базових умов, забезпечення яких зумовлює допустимість 
доказової  інформації  та  які  включають  належне  проце-
суальне  джерело,  належного  суб’єкта  збирання  доказів, 

належну процесуальна форму (передбачена законом про-
цесуальна  дія  й  порядок  її  проведення).  Варіативність 
окремих  наукових  підходів  залежить  лише  від  позицій 
авторів щодо змістовного наповнення вказаних умов до-
пустимості доказів.

Аналіз  висловлених  у  кримінальній  процесуальній 
науці точок зору щодо розуміння такого критерію допус-
тимості доказів, як належне процесуальне джерело, надає 
можливість виділити низку її структурних елементів, які 
підлягають окремому розгляду.

Передбаченість джерела доказів у КПКУ. Відповідно 
до ч. 2 ст. 84 КПКУ процесуальними джерелами доказів 
є показання, речові докази, документи, висновки експер-
тів.  Такий  перелік  є  вичерпним,  до  нього  не  може  бути 
застосовано  розширювальне  тлумачення.  У  цьому  плані 
слід відмітити досконалість вказаної законодавчої норми, 
оскільки практично будь-яка інформація може виражатися 
в одній із зазначених процесуальних форм. Показово, що 
судова практика йде шляхом визнання доказу недопусти-
мим, якщо інформація представлена на носії, що не зна-
читься в ч. 2 ст. 84 КПКУ2.

Водночас окремі положення КПКУ  інколи змушують 
правозастосовників  закріплювати  інформацію  у  формах, 
що  не  є  джерелами  доказів.  Зокрема,  у  ході  досудового 
розслідування  слідчі  доволі  часто  свідомо  уникають  за-
кріплення інформації у формі отримання показань свідка 
шляхом проведення допиту, а застосовують положення ч. 
8 ст. 95 КПКУ, відповідно до якого сторони кримінально-
го  провадження  мають  право  отримувати  від  учасників 
кримінального  провадження  та  інших  осіб  за  їх  згодою 
пояснення, які не є джерелом доказів. Зокрема, як зазна-
чають із цього приводу дослідники, новий процесуальний 
закон у ч. 2 ст. 87 КПКУ передбачив шість випадків, коли 
суд  зобов’язаний  констатувати  істотне  порушення  прав 
людини та визнати доказ недопустимим. Одним із таких 
випадків є ситуація отримання показань від свідка, якого 
надалі  буде  визнано  підозрюваним  чи  обвинуваченим  у 
цьому кримінальному провадженні (п. 6 ч. 2 ст. 87 КПКУ). 
З іншого боку, КПКУ 2012 р. закріпив так зване «правило 
плодів  отруєного дерева»,  згідно  з  яким недопустимими 
є будь-які докази,  здобуті  завдяки  інформації,  отриманій 
внаслідок істотного порушення прав і свобод людини (ч. 1 
ст. 87 КПКУ). Тобто якщо, наприклад, під час проведення 
допиту було  істотно порушено права  людини й у межах 
такого допиту отримано інформацію, яка дала можливість 
провести інші процесуальні дії, то їх результати незалеж-
но  від  дотримання  процедури  проведення  також  будуть 
вважатися  недопустимими  доказами.  Відповідно,  якщо 
особа,  яка  спочатку  фігурувала  в  провадженні  в  статусі 
свідка, потім набуде статусу підозрюваного, доказове зна-
чення втратять не лише її показання як свідка, а й уся до-
казова інформація, яка на них базується. Така ситуація, бу-
дучи вигідною для адвокатів-захисників, викликає багато 
труднощів у слідчих. Зокрема, під час розслідування ДТП 
не завжди без допиту учасників ДТП (а в подальшому – 
без призначення й проведення з урахуванням отриманих 
показань відповідних автотехнічних експертиз) можна ви-
значити, чи є в діях особи порушення Правил дорожнього 
руху, які й стали причиною виникнення ДТП. Відповідно, 
усі учасники ДТП спочатку мають допитуватися як свідки. 
Спираючись на ці показання, експерт дає висновок, який 
є підставою для повідомлення одному з фігурантів  (яко-
го було допитано як свідка) про підозру. Це у свою чергу 
призводить до недопустимості не лише показань свідків, а 
й висновку експерта, який на ці показання спирається, від-
повідно до ч. 1 ст. 87 КПКУ. Аналогічна ситуація виникає 
під час розслідування злочинів, передбачених ст. ст. 121, 
122  Кримінального  кодексу  України,  під  час  заподіяння 
тілесних ушкоджень групою осіб, коли неможливо чітко 
розмежувати участь кожної особи без проведення експер-
тизи, для проведення якої необхідно отримати показання 

1 Відмітимо, що відповідно до положень чинного КПКУ використання навід-
них запитань дозволяється під час перехресного допиту в суді.
2 Наприклад,  Керченський  міський  суд  Автономної  Республіки  Крим  визнав 
доказ  недопустимим  із  наступним мотивуванням:  «Відповідно  до  ч.  2  ст.  84 
КПКУ процесуальними джерелами доказів  є показання, речові докази, доку-
менти,  висновки  експертів. Такого  джерела  доказів,  як  заява  особи про  вчи-
нення  нею  кримінального  правопорушення,  чинним  КПКУ  не  передбачено.  
З огляду на це суд визнає заяву ОСОБИ_1 від 27.05.2013 р. про вчинення ним 
грабежу недопустимим доказом» [9].
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учасників події. Практичним виходом із цієї ситуації стало 
положення ч.  8  ст.  95 КПКУ,  відповідно до  якого  сторо-
ни кримінального провадження, потерпілий мають право 
отримувати від учасників кримінального провадження та 
інших осіб за їх згодою пояснення. При цьому пояснення, 
на відміну від показань, у розумінні п. 6 ч. 2 ст. 87 КПКУ 
не будуть вважатися інформацією, отриманою з порушен-
ням прав людини, навіть за умови, що в подальшому особі, 
яка дала пояснення, буде повідомлено про підозру. Тому 
слідчі  у  випадку,  якщо  потрібно  допитати  потенційного 
підозрюваного, який наразі ще перебуває в статусі свідка, 
намагаються отримати інформацію шляхом відібрання по-
яснень, не застосовуючи інститут допиту [7, с. 46–47].

З  огляду  на  викладене  доходимо  на  перший  погляд 
парадоксального, проте такого, що базується на практиці 
застосування чинного законодавства, висновку: зважаючи 
на  встановлення  в  кримінальному процесуальному  зако-
ні  правила  «плодів  отруєного  дерева»  для  забезпечення 
допустимості доказів у низці випадків доводиться  закрі-
плювати інформацію, що має значення для провадження, у 
формах, які передбачаються КПКУ, проте не є джерелами 
доказів у розумінні ч. 2 ст. 84 КПКУ.

Якість джерел доказів. Не можна виключати випадки, 
коли джерело доказів передбачається КПКУ, проте втрати-
ло свої якісні властивості через певні об’єктивні причини, 
не пов’язані з порушенням процедури отримання й закрі-
плення  доказової  інформації.  За  часів  дії  Кримінально- 
процесуального кодексу України 1960 р. (далі – КПК Укра-
їни 1960 р.) традиційно як приклад такої недопустимості 
наводили показання осіб, які не можуть бути допитані як 
свідки або джерело поінформованості яких не відоме [8, 
с. 133–134].

Розглядаючи це питання, доводиться констатувати, що 
багато норм КПК України 1960 р., які передбачали недо-
пустимість тих чи  інших доказів у зв’язку з неякісністю 
джерела  доказової  інформації,  не  знайшли  відповідного 
втілення в положеннях КПКУ 2012 р. Зокрема, ідеться про 
питання  допустимості  повідомленої  свідком  інформації, 
джерело якої не відоме, та про показання осіб, що страж-
дають психічними вадами.

З огляду на поширеність описаних ситуацій у практич-
ній діяльності актуальною та своєчасною, на наше пере-
конання, буде спроба наукового аналізу вказаних законо-
давчих новацій.

Відповідно до ч.  3  ст.  68 КПК України 1960 р.  діяло 
правило, згідно з яким не могли бути доказами дані, по-
відомлені свідком, джерело яких не відоме, а інформація із 
чужих слів вимагала допиту першоджерела. Якщо позиція 
законодавця щодо показань із чужих слів знайшла відбит-
тя в окремій нормі КПКУ 2012 р., то правило про заборо-
ну використання як доказів даних, повідомлених свідком, 
джерело яких не відоме, зникло безслідно. Спочатку може 
здатися, що вказане правило на сьогодні не діє у зв’язку 
із запровадженням підходу, відповідно до якого дозволено 
використовувати показання із чужих слів. Водночас аналіз 
окремих положень  ст.  97 КПКУ надає можливість  дійти 
висновку,  що  показання  із  чужих  слів  все  ж  вимагають 
вказівки на конкретне джерело інформації у вигляді іден-
тифікованої фізичної особи, яку з тих чи інших причин не 
може бути допитано.

Тому, на нашу думку, відсутність у чинному КПКУ по-
ложення  про  недопустимість  показань,  якщо  допитувана 
особа не може повідомити їх джерело, є не свідомим кро-
ком  законодавця,  спрямованим  на  запровадження  певної 
принципово нової концепції регулювання цього питання, а 
черговим прикладом прогальності чинного законодавства.

Для порівняння відмітимо, що в кримінальних проце-
суальних кодексах сусідніх держав це питання вирішено 
так само, як у КПК України 1960 р. Зокрема, законодав-
ство Російської Федерації встановлює, що недопустимим 
доказом є показання потерпілого, свідка, засновані на здо-

гадці, припущенні, чутці, а також показання свідка, який 
не може вказати джерело своєї поінформованості (п. 2 ч. 2  
ст.  75  Кримінально-процесуального  кодексу  Російської 
Федерації).  Відповідно  до  Кримінально-процесуального 
кодексу Казахстану фактичні дані визнаються недопусти-
мим доказом, якщо вони отримані  з невідомого джерела 
або джерела, яке не може бути встановлене судом (п. 6 ч. 1 
ст. 116 Кримінально-процесуального кодексу Казахстану). 
У кримінальному процесі Білорусії діє правило, згідно з 
яким не можуть  слугувати доказами відомості, що пові-
домляються особою, якщо вона не може вказати джерело 
своєї поінформованості (ч. 2 ст. 93, ч. 2 ст. 94 Криміналь-
но-процесуального кодексу Республіки Білорусь).

Тому вважаємо за доцільне висловити пропозицію про 
внесення змін до чинного КПКУ, встановивши положен-
ня,  яке  існувало  в  раніше  чинному  кримінально-проце-
суальному  законодавстві  та  передбачало  недопустимість 
як доказів даних, повідомлених особою, джерело яких не 
відоме.

Окрім  зазначеного,  відкритим  залишається  питання 
про допустимість показань свідка, який має психічні вади.

Відмітимо, що відповідно до КПК України 1960 р. іс-
нувало  імперативне  правило щодо  заборони  допитувати 
осіб, які  згідно з висновком судово-психіатричної чи су-
дово-медичної експертизи через свої фізичні або психічні 
вади  не  можуть  правильно  сприймати  факти, що  мають 
доказове значення,  і давати показання про них  (п. 3 ч. 1  
ст. 69 КПК України 1960 р.). Що стосується КПКУ 2012 р.,  
то аналогічна норма (ч. 2 ст. 65) серед переліку осіб, які 
не можуть бути допитані як свідки, не містить такої кате-
горії, як особи, які через свої фізичні або психічні вади не 
можуть  правильно  сприймати факти. На  перший  погляд 
ця  ситуація  є  нормативною  прогалиною.  Водночас  сис-
темний підхід до сприйняття положень нового КПКУ дає 
можливість висловити припущення, що законодавець сві-
домо не встановив заборону на прийняття показань осіб 
із фізичними й психічними вадами з метою надання суду 
права визначитися з питанням доцільності прийняття чи 
відхилення показань таких суб’єктів залежно від здатності 
тих чи інших вад вплинути на процеси сприйняття й від-
творення  інформації.  За  такої  умови варто констатувати, 
що  якщо  відповідно  до КПК України  1960  р.  показання 
осіб із фізичними й психічними вадами оцінювались із по-
зиції допустимості доказів, то розробники КПКУ 2012 р. 
спробували перевести цю ситуацію в площину достовір-
ності доказів.

На підтвердження викладеного  зазначимо, що КПКУ 
2012 р. містить ст. 96 «З’ясування достовірності показань 
свідка», аналога якої в КПК України 1960 р. не знаходимо. 
Вважаємо, що положення саме цієї норми спрямовують-
ся на можливість виключення з доказової бази показань, 
джерело  яких  не  відповідає  вимогам  якості,  а  тому  не 
може вважатися достовірним. Водночас, на наше переко-
нання,  зазначені  зміни в підходах щодо оцінки показань 
окремих  категорій  осіб  не  позбавлені  законодавчих  вад, 
які потребують усунення.

Зокрема,  вважаємо,  що  законодавчий  механізм 
з’ясування  достовірності  показань  свідка  розрахований 
лише на виявлення фізичних вад, які могли перешкодити 
адекватному сприйняттю й відтворенню інформації. Так, 
відповідно  до  ч.  1  ст.  96  КПКУ  сторони  кримінального 
провадження мають право ставити свідку запитання щодо 
його можливості сприймати факти, про які він дає пока-
зання, а також щодо інших обставин, які можуть мати зна-
чення для оцінки достовірності показань свідка. У свою 
чергу ч. 3 ст. 96 КПКУ передбачає обов’язок свідка відпо-
відати на  запитання,  спрямовані на  з’ясування достовір-
ності  його  показань.  Вважаємо,  що  подібна  нормативна 
конструкція  дає  можливість  виявити  певні  фізіологічні 
недоліки  свідка  (вади  зору,  слуху  тощо),  які могли  зава-
дити йому належним чином сприйняти інформацію, проте 
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є  абсолютно непридатною для виявлення психічних від-
хилень. У свою чергу ч. 2 ст. 96 КПКУ, яка дає можливість 
сторонам для доведення недостовірності показань свідка 
надати  різні  документи,  також  не  передбачає  механізм 
дискредитації  показань  свідка  з  психічними  вадами,  на-
приклад, шляхом подання документів, що підтверджують 
його перебування на  відповідному обліку. Такого  висно-
вку доходимо з огляду на приклади документів, наведені 
законодавцем як такі, що можуть бути подані. Ідеться про 
документи, які підтверджують репутацію, зокрема, щодо 
засудження  за  завідомо  неправдиві  показання,  обман, 
шахрайство  або  інші  діяння,  що  підтверджують  нечес-
ність свідка (ч. 2 ст. 96 КПКУ).

Отже, спроба законодавця перевести питання оцінки по-
казань свідків із фізичними й психічними вадами з площи-
ни допустимості в площину достовірності доказів, з одного 
боку, є вдалою, а з іншого – створює законодавчу прогалину.

Позитив  нового  підходу,  на  нашу  думку,  полягає  в 
тому, що якщо КПК України 1960 р. апріорі визнавав недо-
пустимими показання осіб із відповідними фізичними ва-
дами та виключав можливість їх допиту, то КПКУ 2012 р. 
дозволяє допит зазначених суб’єктів, надаючи суду мож-
ливість оцінити таку інформацію з позиції її достовірності 
з урахуванням системи інших доказів.

Проте,  змінюючи концепцію отримання й оцінки по-
казань осіб із вадами здоров’я, законодавець не приділив 
належної уваги регламентації вказаних елементів проце-
су доказування щодо психічно хворих осіб. Гіпотетично 
для вирішення вказаної проблеми можливо намітити два 
шляхи.

Зокрема,  можна  запропонувати  доповнити  ст.  96 
КПКУ  відповідними  приписами,  спрямованими  на  ре-
гламентацію  порядку  з’ясування  достовірності  пока-
зань  свідків  не  лише  з  фізичними,  а  й  із  психічними 
вадами.  Проте  подібний  крок  вирішення  цієї  ситуації 
зніме лише питання неповноти нормативної  регламен-
тації, залишивши відкритою проблему реальної можли-
вості суду оцінити достовірність показань особи з пси-
хічним розладом.

Тому,  на  наше  переконання,  більш  доцільним  є  ви-
рішення  проблеми шляхом  внесення  змін  до  ч.  2  ст.  65 
КПКУ, встановивши заборону допитувати свідків, які від-
повідно до висновку судово-психіатричної експертизи не 
можуть правильно сприймати факти, що мають доказове 
значення,  та  давати  показання  про  них.  Відповідно,  по-
казання  таких  свідків  будуть  вважатися  недопустимими 
доказами з огляду на неналежну якість джерела доказової 
інформації.
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У статті досліджено проблеми нормативного закріплення суб’єктів апеляційного оскарження ухвал слідчого судді під час досудового 
розслідування, запропоновано шляхи вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства України.

Ключові слова: ухвала, слідчий суддя, апеляційне оскарження, досудове розслідування, суб’єкти апеляційного оскарження.

В статье исследованы проблемы нормативного закрепления субъектов апелляционного обжалования определений следственного 
судьи во время досудебного расследования, предложены пути усовершенствования действующего уголовного процессуального зако-
нодательства Украины.

Ключевые слова: определение, следственный судья, апелляционное обжалование, досудебное расследование, субъекты апелля-
ционного обжалования.

The article researches problem of normative fixing the subjects of appeal decisions investigating judge during the preliminary investigation, 
offered the ways of improving the current criminal procedural legislation of Ukraine.

Key words: decision, investigating judge, appeal, pre-trial investigation, subjects of appeal.

Однією  з  найважливіших  гарантій  прав  і  законних 
інтересів  громадян,  які  беруть  участь  у  кримінальному 
судочинстві, є право на оскарження судових рішень. Кон-
ституція України в ст. 55 гарантує право кожної особи на 
оскарження  в  суді  рішень,  дій  чи  бездіяльності  органів 
державної влади, місцевого самоврядування, посадових і 
службових осіб. Крім того, відповідно до п. 8 ст. 129 Кон-
ституції України забезпечення апеляційного й касаційного 
оскарження рішення є однією із засад судочинства. Відпо-
відно до ч. 2 ст. 24 Кримінального процесуального кодексу 
України (далі – КПК України) кожному гарантується пра-
во на перегляд вироку, ухвали суду, що стосується прав, 
свобод чи інтересів особи, судом вищого рівня в порядку, 
передбаченому КПК України, незалежно від того, чи бра-
ла така особа участь у судовому розгляді.

Апеляційне  оскарження  рішень  суду,  постановлених 
у  порядку  судового  контролю  на  досудовому  слідстві,  є 
новим інститутом вітчизняного законодавства та потребує 
подальшого  вдосконалення.  Наявність  цього  інституту 
розглядається сьогодні як важлива гарантія відправлення 
правосуддя,  що  дозволяє  найбільш  швидко  виправляти 
помилки, яких припустилися суди, забезпечуючи охорону 
прав особи. Ці положення було визнано світовим співто-
вариством і зведено до рангу невід’ємного елемента ста-
тусу будь-якої особи, щодо якої здійснюється кримінальне 
переслідування,  незважаючи  на  расу,  колір шкіри,  мову, 
стать, релігію, національне чи соціальне походження, май-
новий  стан,  політичні  переконання  або  інші  обставини. 
Однією з головних тенденцій розвитку кримінально-про-
цесуального  законодавства України  в  сучасних  умовах  є 
максимальне гарантування прав і законних інтересів осіб, 
які  залучаються  до  сфери  кримінального  судочинства, 
особливо як підозрювані й обвинувачені [1, c. 180].

Питання апеляційного провадження в кримінальному 
судочинстві  досліджували  такі  вчені,  як  Л.О.  Богослов-
ська, Т.В. Варфоломеєва, М.М. Гродзинський, А.Д. Динер, 
Д.О. Захаров, Я.П. Зейкан, П.А. Лупинська, І.Ю. Мірош-
ніков, Г.М. Омельяненко, О.В. Острогляд, А.Н. Разінкіна, 
Н.Н. Санін, М.І. Сірий, Ю.І. Стецовський, М.С. Строго-
вич, В.І. Теремецький, Д.В. Філін та інші. Тему апеляцій-
ного  оскарження  рішень  суду,  постановлених  у  порядку 
судового контролю в досудовому провадженні, було роз-

глянуто в працях М.М. Гультая, Д.О. Захарова, О.В. Кон-
дратьєва,  О.Ю.  Костюченко,  В.Т.  Маляренка,  В.І.  Сліп- 
ченка, А.В. Стовби, О.І. Тищенко та інших науковців.

Однак, незважаючи на велику кількість напрацювань 
учених-процесуалістів,  залишаються питання,  які  потре-
бують подальшого вирішення. Одним із таких є питання 
визначення кола суб’єктів, які мають право на апеляційне 
оскарження ухвал слідчого судді.

Право на перегляд судового рішення в сучасних науко-
вих працях розглядають  як невід’ємну  складову права на 
судовий захист [2, c. 14]. Згідно з правовою позицією Кон-
ституційного  Суду  України  «правосуддя  за  своєю  суттю 
визнається  таким лише  за  умови, що  воно  відповідає  ви-
могам справедливості та забезпечує ефективне поновлення 
в правах» (абз. 10 п. 9 мотивувальної частини Рішення від 
30 січня 2003 р. № 3-рп/2003). Отже, право на апеляційне 
оскарження судових рішень у контексті положень ч. ч. 1, 2 
ст. 55, п. 8 ч. 3 ст. 129 Конституції України є складовою пра-
ва кожного на звернення до суду. Розглядаючи положення 
п. 8 ч. 3 ст. 129 Конституції України, Конституційний Суд 
України дійшов висновку, що апеляційне оскарження судо-
вого рішення можливе в усіх випадках, крім тих, коли закон 
містить заборону на таке оскарження [3].

Право на судовий захист є суб’єктивною конституцій-
ною  гарантією,  яка  являє  собою  сукупність  юридичних 
можливостей особи щодо захисту її прав, свобод і закон-
них інтересів, що здійснюється незалежним і неупередже-
ним судом, утвореним відповідно до закону, у законодавчо 
закріпленій процедурі шляхом судового розгляду [4, c. 30].

Крім того, зазначене положення є міжнародним стан-
дартом,  оскільки  гарантувати  справедливість  судового 
рішення неможливо без  забезпечення права  зацікавленої 
особи на його перевірку  іншим складом  суду,  а  за  наяв-
ності для того відповідних підстав – виправлення судової 
помилки  [5,  c.  116].  Стаття  8  Загальної  декларації  прав 
людини  закріплює  право  кожної  людини  на  ефективне 
відновлення компетентними національними судами її по-
рушених прав, наданих законом. Відповідно до ч. 1 ст. 6  
Конвенції про захист прав людини й основоположних сво-
бод  кожна  людина  під  час  визначення  її  громадянських 
прав та обов’язків або за висунення проти неї будь-якого 
кримінального  обвинувачення  має  право  на  справедли-
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вий  і  відкритий  розгляд  упродовж розумного  строку не-
залежним і безстороннім судом, створеним відповідно до 
закону. Стаття 14 Міжнародного пакту про громадянські й 
політичні права гарантує кожному право під час розгляду 
будь-якого  кримінального  обвинувачення,  пред’явленого 
йому,  або  під  час  визначення  його  прав  та  обов’язків  у 
будь-якому цивільному процесі на справедливий і публіч-
ний розгляд справи компетентним, незалежним  і безсто-
роннім судом, створеним на підставі закону [4, c. 13].

Рекомендації  Комітету  міністрів  Ради  Європи  дають 
підстави стверджувати, що судовий контроль, як правило, 
повинен завершуватися апеляційною інстанцією. Хоча між-
народні стандарти правосуддя (наприклад, ст. 2 Протоколу 
№ 7) не зобов’язує створювати апеляційні й касаційні суди, 
вищевикладене дозволяє зробити висновок, що має існува-
ти можливість контролю за будь-яким рішенням нижчого 
суду («суд першої інстанції») з боку вищого суду [6, c. 4].

Таку позицію розділяє також Європейський суд із прав 
людини. Зокрема, у справах «Гарсія Манібардо проти Іс-
панії», «Леваж Престасьон Сервіс проти Франції» ствер-
джується: «Суд повторює, що ст. 6 Конвенції не примушує 
держав-учасниць  створювати  апеляційні  або  касаційні 
суди. Проте якщо такі суди існують, гарантії, передбачені 
ст. 6, повинні бути дотримані, зокрема особам, які вважа-
ють  своє  право  порушеним, має  бути  забезпечено  ефек-
тивне право доступу до правосуддя в рішеннях, що стосу-
ються «їх цивільних прав та обов’язків» [7].

У  справах  Європейського  суду  з  прав  людини  «Уейт 
проти Канади», «Принц Ліхтенштейну Ганс-Адам ІІ проти 
Німеччини»,  «Леваж Престасьон Сервіс  проти Франції» 
також зазначено, що право доступу до правосуддя, закрі-
плене в п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини й осно-
воположних свобод, не є абсолютним. Воно може певною 
мірою обмежуватися державою. Проте такі обмеження не 
можуть обмежувати право доступу до правосуддя таким 
чином і такою мірою, що сама його суть виявиться пору-
шеною.  Зрештою,  ці  обмеження  будуть  відповідати  п.  1  
ст. 6 Конвенції про захист прав людини й основоположних 
свобод лише за умови, що вони мають законну мету та що 
існує розумна співмірність між використаним способом і 
поставленою метою [8].

Право на судовий захист є одним із фундаментальних 
прав  людини й  громадянина,  його  виняткова  важливість 
підтверджується  широким  закріпленням  такого  права  в 
кримінальному  процесуальному  законодавстві  та  між-
народних документах. Одним з елементів такого права є 
можливість  перевірити  судове  рішення  судом  вищої  ін-
станції.  Однак,  проаналізувавши  норми  КПК  України, 
можна  зробити  висновок  про  певну  неузгодженість  дея-
ких норм.

Глава 26 «Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під 
час  досудового  розслідування»  КПК  України  передбачає 
порядок  оскарження  ухвал  слідчого  судді,  винесених  під 
час  досудового  розслідування,  у  порядку  судового  контр-
олю. Так, ст. 309 КПК України передбачає, які саме ухвали 
слідчого судді підлягають оскарженню під час досудового 
розслідування. Відповідно до ст. 310 КПК України оскар-
ження  ухвал  слідчого  судді  здійснюється  в  апеляційному 
порядку. Таким чином, порядок оскарження ухвал слідчого 
судді передбачається розділом 5, главою 31 КПК України.

Відповідно до ст. 393 КПК України апеляційну скаргу 
мають  право  подати  такі  особи:  1)  обвинувачений,  щодо 
якого ухвалено обвинувальний вирок, його законний пред-
ставник чи захисник – у частині, що стосується  інтересів 
обвинуваченого;  2)  обвинувачений,  щодо  якого  ухвалено 
виправдувальний вирок, його законний представник чи за-
хисник – у частині мотивів  і підстав виправдання; 3) під-
озрюваний,  обвинувачений,  його  законний  представник 
чи захисник; 4) законний представник, захисник неповно-
літнього  чи  сам неповнолітній, щодо  якого  вирішувалося 
питання  про  застосування  примусового  заходу  виховного 

характеру, – у частині, що стосується інтересів неповноліт-
нього; 5) законний представник і захисник особи, щодо якої 
вирішувалося  питання  про  застосування  примусових  за-
ходів медичного характеру; 6) прокурор; 7) потерпілий або 
його законний представник чи представник – у частині, що 
стосується інтересів потерпілого, проте в межах вимог, за-
явлених ними в суді першої інстанції; 8) цивільний позивач, 
його представник або законний представник – у частині, що 
стосується вирішення цивільного позову; 9) цивільний від-
повідач  або його представник  –  у  частині, що  стосується 
вирішення цивільного позову; 9-1) представник юридичної 
особи, щодо якої  здійснюється провадження,  –  у частині, 
що стосується інтересів юридичної особи; 10) інші особи у 
випадках, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» від 7 липня 2010 р. учасники судового про-
цесу та інші особи у випадках і в порядку, встановлених 
законом,  мають  право  на  оскарження  судового  рішення, 
на апеляційне й касаційне оскарження судового рішення, 
а також на перегляд справи Верховним Судом України.

Отже,  законодавцем передбачається  вичерпний  пере-
лік осіб, які мають право на апеляційне оскарження. Цей 
підхід вважаємо таким, що потребує вдосконалення.

Так, відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України оскар-
женню підлягає ухвала слідчого судді про тимчасовий до-
ступ  до  речей  і  документів,  яким  дозволено  вилучення 
речей і документів, що посвідчують користування правом 
на здійснення підприємницької діяльності, або  інших, за 
відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична 
особа позбавляються можливості здійснювати свою діяль-
ність. Конструкція норми не надає відповіді, чи має таке 
право особа, у якої вилучили зазначені речі й документи, 
якщо  вона  не  є  підозрюваним,  обвинуваченим,  потерпі-
лим, цивільним відповідачем, цивільним позивачем.

Окрім  того,  під  час  досудового  розслідування  також 
можуть  бути  оскаржені  в  апеляційному  порядку  ухвали 
слідчого судді про відмову в задоволенні скарги на поста-
нову про закриття кримінального провадження, повернен-
ня скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, про-
курора або відмову у відкритті провадження за нею. Коло 
заінтересованих осіб в оскарженні таких рішень є значно 
ширшим, ніж передбачено ст. 393 КПК України.

Із  цього  приводу  в  науковій  літературі  зазначають, 
що під  іншими особами,  які мають право на  апеляційне 
оскарження у випадках, передбачених п. 10 ст. 393 КПК 
України, необхідно розуміти осіб, які мають право оскар-
жувати ухвали слідчого судді, перелік яких наведено в ст. 
309 КПК України  (наприклад, особи, до яких  застосова-
но  заходи  забезпечення  кримінального  провадження  у 
вигляді  тримання  під  вартою  (або  продовжено  строк  за-
стосування),  домашнього  арешту  (або продовжено строк 
застосування), арешту майна, тимчасовий доступ до речей 
і документів, яким дозволено вилучення речей і докумен-
тів,  які посвідчують користування правом на  здійснення 
підприємницької  діяльності,  або  інших,  за  відсутності 
яких фізична особа-підприємець чи юридична особа по-
збавляються  можливості  здійснювати  свою  діяльність, 
відсторонення від посади) [9, c. 720].

Однак безпосередньо  ст.  309 КПК України не перед-
бачає суб’єктів, які мають право оскаржувати те чи інше 
рішення слідчого судді. Така позиція може призвести до 
неоднакового застосування норм кримінального процесу-
ального права. Тому з метою усунення протиріч у науковій 
літературі запропоновано декілька шляхів удосконалення 
чинного кримінального процесуального законодавства.

Так, деякі науковці вважають, що було б доцільно до-
повнити ч. ч. 1, 2 ст. 309 КПК України щодо кожної ухвали 
слідчого судді положенням про те, кому надається право 
оскаржити її в апеляційному порядку [10, c. 138].

Проте визначення вичерпного переліку осіб, яким на-
дається  право  на  апеляційне  оскарження  ухвал  слідчого 
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судді,  може  призвести  до  обмеження  права  на  судовий  
захист.

Такий  висновок  узгоджується  з  правовою  позицією 
Конституційного Суду України, згідно з якою кожному га-
рантується захист прав і свобод у судовому порядку. Суд 
не може відмовити в правосудді, якщо особа вважає, що її 
права й свободи порушено або вони порушуються, створе-
но чи створюються перешкоди для їх реалізації або мають 
місце інші ущемлення прав і свобод. Відмова суду в при-
йнятті позовних та інших заяв, скарг, оформлених відпо-
відно до чинного  законодавства,  є порушенням права на 
судовий захист, яке згідно зі ст. 64 Конституції України не 
може обмежуватися [11].

Інші  автори  зазначають:  положення,  що  «апеляцію 
мають  право  подати  інші  особи  у  випадках,  передбаче-
них цим Кодексом», необхідно замінити положенням, що 
«апеляцію мають право подати інші особи, інтересів яких 
стосується  судове  рішення»  [12,  c.  30].  Вважаємо  такий 
підхід слушним.

На  підтримку  цієї  позиції  варто  звернутися  до 
роз’яснення,  наданого  Вищим  спеціалізованим  судом 
України  з  розгляду цивільних  і  кримінальних  справ у п. 
15  інформаційного  листа  «Про  деякі  питання  порядку 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудо-
вого розслідування» від 9 листопада 2012 р. № 1640/0/4-
12. Так, у главі 26 КПК України спеціально не встановлено 
перелік осіб, які мають право на апеляційне оскарження 
ухвал слідчого судді. Тому в цьому випадку слід керува-
тися ст. 393 КПК України. Для вирішення питання, чи має 
особа  право  звертатися  з  апеляційною  скаргою  на  ухва-
лу  слідчого  судді,  необхідно  враховувати,  чи  стосується 
оскаржувана ухвала прав, свобод, інших інтересів особи, 
яка звертається з апеляційною скаргою.

Такий  підхід  не  обмежує  коло  осіб,  які мають  право 
на апеляційне оскарження, встановлюючи критерій визна-

чення  таких  суб’єктів:  «оскаржувана  ухвала  стосується 
прав, свобод, інших інтересів особи, яка звертається з апе-
ляційною скаргою».

Слід звернути увагу, що саме таким чином право на апеля-
ційне оскарження закріплюється в інших процесуальних ко-
дексах України. Відповідно до ст. 292 Цивільного процесуаль-
ного кодексу України сторони та інші особи, які беруть участь 
у справі, а також особи, які не брали участі в справі, якщо суд 
вирішив питання про їх права й обов’язки, мають право оскар-
жити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції 
повністю чи частково. Згідно зі ст. 185 Кодексу адміністратив-
ного судочинства України сторони та інші особи, які беруть 
участь у справі, а також особи, які не брали участі в справі, 
якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси 
чи обов’язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку 
постанови суду першої інстанції повністю або частково, крім 
випадків, встановлених цим кодексом.

У  сучасному  кримінальному  законодавстві  України 
забезпечення апеляційного й касаційного оскарження рі-
шення суду, крім випадків, встановлених законом, є одні-
єю  з  основних  засад  судочинства  (п.  8  ч.  3  ст.  129 Кон-
ституції України). З метою її реалізації в кримінальному 
процесуальному законодавстві необхідно створити умови 
для  свободи  апеляційного  оскарження  та  реально  забез-
печити суб’єктам оскарження можливість доступу до пра-
восуддя в суді апеляційної  інстанції  [12, c. 29]. Суб’єкти 
кримінального процесу, як справедливо зазначає Л.М. Ло-
бойко, повинні мати «можливість вільно в межах закону 
обирати способи поведінки для захисту своїх процесуаль-
них прав, а також впливати на хід і результати криміналь-
но-процесуальної діяльності» [13, c. 228].

З огляду на вищевикладене вважаємо за доцільне вне-
сти змінити до п. 10 ч. 1 ст. 393 КПК України та викласти 
його в такій редакції: «10) інші особи, інтересів яких сто-
сується судове рішення».
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Стаття присвячена дослідженню загальнотеоретичних основ права особи на виправдання, його реалізації в активній і пасивній фор-
мах у досудовому провадженні України. Проаналізовано законодавче регулювання виправдання. Право на виправдання розглядають у 
єдності з гарантіями його правового забезпечення і реалізації.

Ключові слова: право особи на виправдання, виправдання, виправдувальний вирок, закриття кримінального провадження, досу-
дове провадження.

Статья посвящена исследованию общетеоретических основ права лица на оправдание, его реализации в активной и пассивной 
форме в досудебном производстве Украины. Проанализировано законодательное регулирование оправдания. Право на оправдание 
рассматривают в единстве с гарантиями его правового обеспечения и реализации.

Ключевые слова: право лица на оправдание, оправдание, оправдательный приговор, закрытие уголовного дела, досудебное про-
изводство.

The article investigates the general theoretical foundations of the justification, its implementation in active and passive form in the pre-
trial proceedings in Ukraine. Author analyzed legislative regulation of justification. The right of justification considering as the unity of the legal 
guarantees with its legal support and implementation. 

Key words: right for justification, excuse, acquittal, closing of criminal case, pre-trial proceedings.

Актуальність теми. У разі незаконного, необґрунто-
ваного кримінального переслідування особи виправдання 
є  процесуальним  рішенням,  що  забезпечує  поновлення 
прав виправданого, повернення особи у попереднє право-
ве становище.

Процесуальна форма виправдання (у широкому розу-
мінні)  не  обмежується  лише  виправдувальним  вироком, 
у  зв’язку з чим необхідно дослідити співвідношення ви-
правдувального вироку  і  кримінально-процесуальних рі-
шень,  які  постановляють  на  стадії  досудового  розсліду-
вання за наявності підстав для виправдання.

Проблемні  питання  виправдання,  реабілітації  та  від-
шкодування  шкоди  досліджували  українські  вчені,  зо-
крема,  Г.І.  Алейніков,  Н.Г.  Габлей,  Ю.М.  Грошевий,  
С.П. Головатий, О.В. Капліна, М.Р. Мазур, В.Т. Маляренко,  
М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, І.В. Озерський, Ю.В. Охотіна, 
В.М. Тертишник, М.Є. Шумило та ін.

Проте  в  працях  цих  вчених  зосереджується  увага  на 
аналізі  колишнього  кримінального  процесуального  зако-
нодавства. 

Метою статті є з’ясування процесуальної суті виправ-
дання, розкриття змісту та способів реалізації права на ви-
правдання на  стадії  досудового провадження  криміналь-
ного процесу.

Виклад основного матеріалу. Рішення, що прийма-
ються у кримінальному провадженні, є правовим засо-
бом  виконання  його  спеціальних  завдань  (ст.  2  КПК). 
У цьому значенні виправдувальні рішення варто визна-
чити як правовий засіб, спрямований на охорону прав, 
свобод та законних інтересів обвинуваченого (підозрю-
ваного), виправданого (засудженого) як учасників кри-
мінального провадження,  з  тим щоб вони не були під-
дані  необґрунтованому  покаранню  і  процесуальному 
примусу.

Що  саме  розуміють  під  поняттям  «процесуальне  
рішення»? Згідно з ч. 1 ст. 110 КПК, процесуальними рі-
шеннями є всі рішення органів досудового розслідування, 
прокурора, суду. Із уповноважених приймати процесуаль-
ні рішення виключено слідчого суддю, хоча про його рі-

шення йдеться, наприклад, в ч. 2 ст. 148, ч. 2 ст. 154, ч. 1 
ст. 159, п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК. 

Процесуальні рішення слідчого, прокурора приймають-
ся у формі постанови (ч. 3 с. 110 КПК), зокрема постанови 
про закриття кримінального провадження за наявності під-
став, передбачених ст. 284 КПК (ч. 3 ст. 284 КПК). 

Особливістю  виправдання  є  те, що  воно можливе  на 
різних  стадіях  кримінального  провадження.  Це  є  його 
ознакою, що виділяє виправдувальні рішення серед інших 
процесуальних рішень, можливих у кримінальному про-
вадженні. 

Особа набуває права на виправдання з моменту пові-
домлення про підозру, підстави для якої мають бути вста-
новлені  після  початку  досудового  розслідування.  Проте 
для того щоб прийняти певне процесуальне рішення, яке 
стосується  винуватості  особи  у  вчиненні  кримінального 
правопорушення,  суб’єктам  кримінального  провадження 
треба  здійснити  певну  процесуальну  діяльність  у  рам-
ках  завдань  кримінального  провадження  (ст.  2  КПК)  із 
з’ясуванням обставин, що підлягають доказуванню у кри-
мінальному провадженні (ст. 91 КПК). 

При  цьому  підозрювані  (обвинувачені)  з  метою  ре-
алізації  права на  виправдання  використовують надані  їм 
процесуальні права (ст. 43 КПК). Свою процесуальну ді-
яльність вони спрямовують на встановлення підстав для 
виправдання, а слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд, ви-
конуючи надані  їм повноваження, у своїй процесуальній 
діяльності зобов’язані роз’яснити суб’єктам права на ви-
правдання  їхні процесуальні права  і  забезпечити можли-
вість для їх реалізації, а також з’ясовувати питання, зазна-
чені в ст. 91 КПК, в кінцевому підсумку основне питання 
кримінального провадження щодо винуватості (невинува-
тості) особи. 

У ст. 214 КПК передбачено, що не пізніше 24 годин піс-
ля подання заяви, повідомлення про вчинення криміналь-
ного правопорушення  або після  самостійного  виявлення 
слідчим, прокурором із будь-якого джерела обставин, що 
можуть свідчити про вчинення кримінального правопору-
шення, слідчий чи прокурор зобов’язаний внести відомос-
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ті до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 
та розпочати розслідування. Отже, з моменту внесення ві-
домостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань роз-
починається стадія досудового розслідування.

Погоджуємося  із  О.Ю.  Татаровим,  що  досудовим 
розслідуванням  є  стадія  кримінального  провадження  з 
моменту початку кримінального провадження до направ-
лення провадження до суду [1, c. 76]. 

Питання, коли саме та у який строк від моменту вне-
сення відомостей про злочин до Єдиного реєстру слідчий 
чи прокурор зобов’язаний повідомити особу про підозру, 
залежить від конкретних обставин провадження. 

Значення  початку  досудового  розслідування  щодо 
особи полягає в тому, що вона отримує можливість захи-
щати свої права ще на етапі формування доказової бази 
[1, c. 254], причому статусу підозрюваного особа набуває 
на стадії притягнення до кримінальної відповідальності з 
моменту повідомлення її органами досудового розсліду-
вання про підозру у вчиненні кримінального правопору-
шення (п. 14 ч. 1 ст. 3 КПК). 

Як зауважила О.П. Кучинська, на сьогодні підозрюва-
ний перетворився чи не на основну процесуальну фігуру 
досудового провадження, яка обстоює власний інтерес і 
наділена для цього широким обсягом прав [2, c. 189]. 

 З моменту набуття особою статусу підозрюваного у 
неї виникають права, що гарантують право оскаржити дії 
і  рішення  службових осіб  органів  досудового розсліду-
вання, заявляти клопотання та відводи і вимагати вжиття 
дієвих заходів щодо визнання невинуватості й відшкоду-
вання заподіяної шкоди. 

Право на виправдання необхідно розглядати у єдності 
із  гарантіями його правового  забезпечення  і реалізацій, 
які випливають із сукупності повноважень слідчого, про-
курора, слідчого судді і суду. У зв’язку з цим у ст. 42 КПК 
України закріплено перелік прав підозрюваного (обвину-
ваченого).

З цієї точки зору важливим є право особи на захист, 
закріплене у положеннях КПК, що стосуються прав під-
озрюваного, обвинуваченого та обов’язків органів досу-
дового розслідування щодо їх виконання (п. 3 ч. 3 ст. 42 
КПК). 

Як  слушно  зауважував  В.П.  Шибіко,  забезпечення 
прав на захист є однією із основних засад судочинства, 
зокрема  кримінального  [3,  c.  26]. Право на  захист  –  це 
право  захищатися  від  висунутого  обвинувачення,  а  та-
кож захищати свої законні інтереси (матеріальні, майно-
ві, цивільні тощо), використовуючи всі наданні законом 
права в будь-якій формі (активно чи пасивно) [4, c. 22]. 
Право на захист є необхідним для захисту інших прав і 
законних інтересів особи [4, c. 103].

Принцип забезпечення підозрюваному і обвинуваче-
ному права на захист разом із гарантіями його здійснен-
ня закріплено у ст. 20 КПК. Слідчий, прокурор, слідчий 
суддя, суд зобов’язані забезпечити право особи на квалі-
фіковану правову допомогу з боку обраного або призна-
ченого захисника (ч. 2 ст. 20 КПК), участь якого жодним 
чином не звужує процесуальні права підозрюваного, об-
винуваченого (ч. 4 ст. 20 КПК). 

Забезпечення  права  на  захист  складається  із  сукуп-
ності  повноважень  органів  досудового  розслідування  і 
суду, таких як обов’язок надати підозрюваному, обвину-
ваченому письмове чи усне пояснення з приводу підозр 
чи  обвинувачення,  створення  умов  для  реалізації  підо-
зрюваним права збирати і подавати докази, брати особис-
ту участь у кримінальному провадженні, користуватися 
допомогою адвоката  та  інші процесуальні права  (ст.  20 
КПК). 

Особу повідомляють про підозру у випадках, перед-
бачених  ст.  276  КПК,  а  також  якщо  вона  затримана  за 
підозрою у вчиненні злочину. Фактично положення КПК 
передбачають  два  види  затримання:  на  підставі  ухвали 

слідчого  судді  (ст.  ст.  187–191 КПК)  та  без  ухвали  (ст.  
ст. 207–213 КПК). 

Право  на  виправдання  гарантується  правом  особи 
знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення 
її  підозрюють  (п.  1  ч.  3  ст.  42 КПК), що  є  необхідною 
умовою  для  реалізації  права  особи  на  мовчання  (п.  4  
ч.  3  ст.  42 КПК)  і  права давати пояснення,  показання  з 
приводу підозри, обвинувачення (п. 5 ч. 3 ст. 42 КПК). 

Таким  чином,  право  на  виправдання  реалізується 
особою або  в пасивній формі  (право на мовчання),  або 
в  активній, що повною мірою гарантується положення-
ми презумпції невинуватості (ст. 17 КПК). Право особи 
знати,  в  чому  її  підозрюють,  гарантується  обов’язком 
органів досудового розслідування повідомити особу про 
підозру (ст. 276 КПК). 

Для того щоб підозрюваний міг активно захищатися, 
він повинен перш за все  знати сутність  і причини його 
підозри.  Тому  при  складанні  повідомлення  про  під-
озру прокурор чи слідчий за погодженням з прокурором 
зобов’язаний  навести  правову  кваліфікацію  криміналь-
ного правопорушення, у вчиненні якого підозрюють осо-
бу із зазначенням статті закону України про кримінальну 
відповідальність (п. 5 ч. 1 ст. 277 КПК), а також у стислій 
формі викласти фактичні обставини кримінального пра-
вопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 277 КПК), зазначити права під-
озрюваного (п. 7 ч. 1 ст. 277 КПК). 

Право особи давати показання з приводу підозри при-
зводить до появи на досудовому розслідуванні одного з 
видів  доказів,  що  використовуються  для  встановлення 
обставин, що мають значення для правильного вирішен-
ня кримінального провадження – це фактичні дані, отри-
мані під час допиту підозрюваного (обвинуваченого) чи 
надані ним особисто. Право давати показання закріплено 
ч. 2 ст. 93 КПК, а право не давати показання – ч. 1 ст. 18 
КПК. 

Під  час  давання  пояснення  про  кримінальне  право-
порушення  підозрюваний  лише  повідомляє  про  факти, 
що йому відомі, в той час як показання особи є доказом і 
можуть бути покладені в основу вироку. 

Підозрюваний має  право  на  відновлення  своєї  діло-
вої репутації, якщо підозра щодо нього не підтвердилася  
(п. 17 ч. 3 ст. 42 КПК). Хоча дане право закріплено у КПК 
і має  виняткове  значення для реалізації права особи на 
виправдання  і  на  реабілітацію,  однак  законодавцем  не 
передбачено механізму його реалізації.

Право на захисника передбачає право підозрюваного 
на першу вимогу мати захисника і мати побачення з ним 
до  першого  допиту.  Цьому  праву  відповідає  обов’язок 
слідчого, прокурора, слідчого судді залучити захисника 
на  прохання  чи  за  згодою  підозрюваного  (обвинуваче-
ного)  до  участі  у  кримінальному  провадженні,  а  також 
обов’язок  допомогти  затриманому  встановити  зв’язок 
із  захисником,  або  використати  зв’язок  для  запрошен-
ня  захисника  (ст.  48  КПК);  право  на  участь  захисника 
при  проведенні  процесуальних  дій,  якому  відповідає 
обов’язок слідчого, прокурора забезпечити участь обра-
ного підозрюваним захисника (ч. 2 ст. 53 КПК), а також 
запросити  підозрюваному  (обвинуваченому)  захисника, 
якщо захисник, обраний підозрюваним, не може прибу-
ти; якщо підозрюваний, обвинувачений заперечує проти 
проведення процесуальної  дії  за  відсутності  захисника, 
таку процесуальну дію відкладають до залучення захис-
ника (ч. 2 ст. 46 КПК); право відмовитися від захисника 
в  будь-який момент  кримінального провадження,  окрім 
випадків, коли його участь є обов’язковою (ст. 54 КПК).

 Право підозрюваного на отримання безоплатної пра-
вової допомоги гарантовано обов’язком держави надати 
таку допомогу за рахунок державних коштів (ч. 3 ст. 20 
КПК). Зауважимо, що захист особи від обвинувачення є 
видом  вторинної  правової  допомоги,  зміст,  порядок  та 
суб’єкти  надання  якої  визначені  положеннями  Законом 
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України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 черв-
ня 2011 р. 

Положення КПК закріплюють групу прав, що забез-
печують захист законних інтересів підозрюваного (обви-
нуваченого) шляхом доказування і є реалізацією принци-
пу змагальності у кримінальному провадженні. 

Це право підозрюваного має комплексний характер і 
може бути реалізовано через сукупність інших процесу-
альних повноважень: 1) збирати  і подавати докази (п. 8 
ч. 3 ст. 42 КПК); 2) брати участь у проведенні процесу-
альних дій  і заявляти клопотання про їх проведення (п. 
9, п. 12 ч. 3 ст. 42 КПК); 3) подавати клопотання під час 
судового розгляду про визнання доказів недопустимими, 
а  також  наводити  заперечення  проти  визнання  доказів 
недопустимими (ч. 3 ст. 89 КПК); 4) знайомитися із дока-
зами, зібраними стороною обвинувачення, під час озна-
йомлення з матеріалами досудового розслідування (п. 14 
ч. 3 ст. 42, ст. 290 КПК) та інші права.

Участь підозрюваного в доказуванні є особливо важ-
ливим  процесуальним  повноваженням,  що  забезпечує 
належний захист його  інтересів, порушених криміналь-
ним провадженням. 

Активна форма права особи на виправдання полягає 
у праві особи збирати і подавати власні докази щодо не-
винуватості  (п.  8  ч.  3  ст.  42 КПК).  Так,  положенням  ч. 
3  ст.  93 КПК визначено, що сторона  захисту має право 
витребувати  та  отримати  від  органів  державної  влади, 
органів місцевого самоврядування, установ, організацій 
та фізичних осіб речі, копії документів, відомостей, ви-
сновків експертів та ревізій, акти перевірок для подання 
належних і допустимих доказів. 

Засобом  забезпечення  цього  права  є  передбачена 
КПК  можливість  долучити  зібрані  стороною  матеріали 
до  обвинувального  акту  (ст.  317 КПК)  і  обов’язок  суду 
ухвалити  обґрунтоване  рішення  на  підставі  об’єктивно 
з’ясованих  обставин,  підтверджених  доказами,  дослі-
дженими під час судового розгляду (ч. 3 ст. 370 КПК).

Як  слушно  зауважила  О.Г.  Яновська,  пряма  залеж-
ність сторони захисту від сторони обвинувачення щодо 
доцільності  проведення  слідчих  (розшукових)  дій  свід-
чить про недостатнє процесуальне забезпечення змагаль-
ності в кримінальному провадженні [5].

Окрім того, підозрюваному (обвинуваченому) надано 
право  ініціювати  проведення  слідчих  (розшукових  дій) 
для збирання доказів для доведення своєї невинуватості. 
Підозрюваний має право  заявляти клопотання про про-
ведення процесуальних дій (п. 12 ч. 3 ст. 42 КПК) і брати 
участь у їх проведенні (п. 9 ч. 3 ст. 42 КПК), ставити під 
час їх проведення власні запитання, подавати зауваження 
та заперечення (п. 9 ч. 3 ст. 42 КПК), а також застосову-
вати технічні засоби при проведенні процесуальної дії, у 
якій він бере участь (п. 10 ч. 3 ст. 42 КПК). 

На жаль, точного визначення поняття «процесуальні 
дії» в КПК 2012 р. немає. Однак, проаналізувавши норми 
КПК, можна зробити висновок, що процесуальні дії роз-
глядають окремо від слідчих (розшукових) дій як більш 
широке поняття (ч. 2 ст. 280, п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК). 

Право  підозрюваного  (обвинуваченого)  клопотати 
про проведення окремої процесуальної дії  гарантується 
закріпленим в ст. 220 КПК обов’язком слідчого, проку-
рора  розглянути  клопотання  в  строк, що  не  перевищує 
трьох днів  з моменту подання,  і  задовольнити  їх  за на-
явності відповідних підстав (тобто за наявності достат-
ніх відомостей, що вказують на можливість досягнення 
мети відповідної дії), а також обов’язком повідомити про 
результат розгляду клопотання (ч. 2 ст. 220 КПК). Окрім 
того, на слідчого, прокурора покладено обов’язок вжити 
належних заходів для забезпечення присутності під час 
проведення  слідчої  (розшукової)  дії  осіб,  чиї  права  та 
законні інтереси можуть бути обмежені або порушені (в 
тому числі й підозрюваного). 

Важливою  гарантією  права  особи  на  виправдання  є 
обов’язок  слідчого, прокурора провести  слідчу  (розшу-
кову)  дію в повному обсязі  у  разі,  якщо під  час  її  про-
ведення були отримані докази, які можуть вказувати на 
невинуватість  особи  у  вчиненні  кримінального  право-
порушення  (ч.  5  ст.  223  КПК).  Таким  чином,  слідчий, 
прокурор зобов’язані збирати не лише ті докази, які до-
водять винуватість особи, але й ті, що можуть бути свід-
ченням її невинуватості. 

Як ми зазначали раніше, виправдання особи можливе 
не лише у формі виправдувального вироку суду, а й по-
станови прокурора, слідчого про закриття кримінального 
провадження. Право  на  закриття  провадження  гаранту-
ється обов’язком слідчого, прокурора закрити криміналь-
не провадження, встановивши підстави, передбачені ч. 1 
ст. 284 КПК. 

Закінченню  досудового  розслідування  присвячено 
гл.  24 КПК,  проте  нас  цікавить  лише  така  його форма, 
як  закриття  кримінального  провадження.  Ст.  283  КПК 
закріплено,  що  прокурор  зобов’язаний  у  найкоротший 
строк після повідомлення особі про підозру, окрім інших 
можливих  дій,  закрити  кримінальне  провадження  (п.  1 
ч. 2 ст. 283 КПК). Підстави закриття провадження зафік-
совані  у  ст.  284  КПК. Приймати  рішення  про  закриття 
кримінального провадження уповноважений як слідчий, 
так і прокурор. 

Слідчий складає постанову про закриття криміналь-
ного  провадження  з  підстав,  передбачених  пп.  1–2,  4  
ч. 1 ст. 284 КПК, лише якщо в цьому кримінальному про-
вадженні жодній особі не було повідомлено про підозру. 
Постанову  слідчого  не  можна  зарахувати  до  виправду-
вальних рішень, адже в такому випадку через відсутність 
суб’єкта виправдувальні правовідносини не виникають. 

Прокурор приймає рішення про закриття криміналь-
ного провадження щодо підозрюваного з усіх реабіліту-
ючих підстав, передбачених пп. 1-3 ч. 1 ст. 284 КПК. Рі-
шення прокурора, як і більшість процесуальних рішень, 
покликано вирішити конкретні правові питання. 

Зауважимо,  що  формулювання  щодо  невинуватості 
особи у вчиненому кримінальному правопорушенні має 
бути однозначним. Цю вимогу підтримано рішенням Єв-
ропейського суду з прав людини у справі «Грабчук проти 
України» від 21  вересня 2006 р.  [6]. Винуватість особи 
має бути встановлена відповідно до закону.

Факт закриття кримінального провадження на стадії 
досудового  розслідування  зобов’язує  слідчого,  проку-
рора  ліквідувати  наслідки  застосування  заходів  забез-
печення,  поновити  порушені  процесуальними  діями  чи 
рішеннями  права.  Тому  після  закриття  кримінального 
провадження у підозрюваного, обвинуваченого виникає 
право на реабілітацію, що гарантується обов’язком дер-
жави відшкодувати шкоду,  завдану незаконними рішен-
нями, діями чи бездіяльністю (ст. 130 КПК).

Висновки.  Процесуальна  форма  виправдання  
(у широкому розумінні) не обмежується лише виправду-
вальним вироком. Право особи на виправдання існує на 
різних стадіях кримінального провадження. Воно реалі-
зується  шляхом  активної  участі  обвинуваченого  (підо-
зрюваного) у досудовому і судовому провадженнях з ви-
користанням наданих йому законом процесуальних прав 
(ст. 2, ч. ч. 3, 5, 6 ст. 42 КПК України) та пасивної участі, 
адже  обов’язок  доведення  винуватості  обвинувачено-
го покладено виключно на сторону обвинувачення (ч. 2  
ст. 17 КПК України).

Право  на  виправдання має  розглядатися  у  єдності  з 
гарантіями  його  правового  забезпечення  і  реалізації,  у 
зв’язку  з  чим у  ст.  42 КПК України  закріплено перелік 
прав, за допомогою яких підозрюваний (обвинувачений) 
здійснює  свої  права.  Отже,  забезпечення  права  на  ви-
правдання  складається  із  сукупності  повноважень  слід-
чого, прокурора, слідчого судді і суду.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСАДи РІВНОСТІ ПЕРЕД ЗАКОНОМ І СУДОМ  
ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

rEaLIZaTION Of ThE PrINCIPLE Of EQuaLITy BEfOrE ThE Law  
aNd ThE COurT durINg ThE PrELIMINary INVESTIgaTION
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В статті розглянуто особливості реалізації засади рівності перед законом і судом під час досудового розслідування. Аналізуються те-
оретичні та прикладні проблеми реалізації засади під час початку досудового розслідування, здійснення досудового розслідування, закін-
чення досудового розслідування. Вказується на особливості реалізації рівності перед законом і судом під час досудового розслідування.
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В статье рассмотрены особенности реализации принципа равенства перед законом и судом в ходе предварительного расследова-
ния. Анализируются теоретические и прикладные проблемы реализации принципа во время начала предварительного расследования, 
осуществления предварительного расследования, окончания предварительного расследования. Указывается на особенности реализа-
ции равенства перед законом и судом в ходе предварительного расследования.
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The article deals with the peculiarities of the realization of the principle of equality before the law and the court during the preliminary 
investigation. The author analyzes the theoretical and practical problems of the implementation of the studied principle of criminal proceedings 
during all stages of the preliminary investigation. The author also indicates the peculiarities of the realization of the principle of equality before the 
law and the court during the preliminary investigation.
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Актуальність теми. Реалізація засади рівності перед 
законом і судом під час досудового розслідування має ве-
лике прикладне та теоретичне значення. Саме за рахунок 
реалізації досліджуваної засади, у нерозривному систем-
ному  зв’язку  із  іншими  засадами  кримінального  прова-
дження  відбувається  гарантування прав  і  свобод  осіб  на 
першій  із  стадій  кримінального  провадження,  яка  є  по-
чатком процесу виконання завдання кримінального прова-
дження, що визначені ст. 2 Кримінального процесуально-
го кодексу України (далі – КПК України). 

Значний  внесок  в  розвиток наукових  ідей щодо  за-
сад  кримінального  провадження  України  зробили  
Ю.П.  Аленін,  А.М.  Бірюкова,  Т.В.  Варфоломєєва,  
О.І. Галаган, Ю.М. Грошевий, Л.Б. Ісмаілова, О.П. Ку- 
чинська,  Л.М.  Лобойко,  В.Т.  Маляренко,  Л.В.  Ме-
динська,  М.М.  Михеєнко,  В.Т.  Нор,  М.А.  Погорець-
кий, В.М.  Тертишник, Л.Д. Удалова, Л.І. Шаповалова,  
В.П.  Шибіко,  О.Г.  Яновська  та  ін.  У  наукових  дослі-
дженнях авторів стверджується про актуальність теоре-
тичного аналізу та практики застосування засад кримі-
нального провадження. 

Однак, незважаючи на проведенні дослідження до реа-
лізації засади рівності перед законом і судом під час досудо-
вого розслідування, після прийняття нового КПК України 
не було прикуто уваги науковців, тому метою статті є вста-
новлення  особливостей  реалізації  засади  рівності  перед 
законом і судом під час досудового розслідування шляхом 
вирішення наступних задач: 1) визначення реалізації засади 
рівності перед законом і судом на етапі початку досудового 
розслідування; 2) встановлення особливостей під час здій-
снення  досудового  розслідування;  3)  аналіз  особливостей 
реалізації під час закінчення досудового розслідування.

Виклад основного матеріалу. З метою аналізу реалі-
зації засади рівності перед законом і судом під час досудо-
вого розслідування звернемо увагу на її зміст у ч. 1 ст. 10 
КПК України, де встановлено, що не може бути привілеїв 
чи обмежень у процесуальних правах, передбачених КПК 
України,  за  ознаками  раси,  кольору  шкіри,  політичних, 
релігійних чи інших переконань, статі, етнічного та соці-
ального походження, майнового стану, місця проживання, 
громадянства, освіти, роду занять, а також за мовними або 
іншими ознаками.
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Ч. 2 ст. 10 КПК України встановила, що у випадках і 
порядку, передбачених КПК України, певні категорії осіб 
(неповнолітні, іноземці, особи з розумовими і фізичними 
вадами тощо) під час кримінального провадження корис-
туються додатковими гарантіями [1].

Таким чином, ст. 10 КПК України встановила загаль-
ні вимоги щодо реалізації досліджуваної засади в межах 
кримінального  провадження,  не  виділяючи  окремо  осо-
бливостей для реалізації на різних стадіях кримінального 
провадження. Однак під час досудового розслідування іс-
нують особливості, зміст яких встановимо.

Порядок реалізації засади рівності перед законом і су-
дом під час досудового розслідування умовно можна поді-
лити на своєрідні етапи, розділивши, відповідно, на етапи 
саме  досудове  розслідування.  Так,  окремо  можна  вести 
мову про реалізацію на етапах:

1) початку досудового розслідування;
2) здійснення досудового розслідування;
3) закінчення досудового розслідування.
У цьому  контексті  погоджуємось  із  думкою Т.М. Ба-

рабаш,  яка,  виходячи  із  загальних  положень  досудового 
розслідування  за  новим  КПК  України,  виділяє  наступні 
етапи: 1) початковий (з моменту внесення відомостей до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань  або,  як виклю-
чення, – отримання уповноваженими органами  інформа-
ції про вчинене кримінальне правопорушення (при огляді 
місця події тощо – ч. 3 ст. 214 КПК)) – характеризується 
невідкладними  процесуальними  діями  і  рішеннями  для 
встановлення  особи,  яка  вчинила  кримінальне  правопо-
рушення,  виявлення  і  закріплення  слідів  останнього;  2) 
з  моменту  повідомлення  особі  про  підозру  починається 
наступний  (подальший)  етап  досудового  розслідування, 
який  завершується  згрупуванням  такої  сукупності  дока-
зів, що вказує на можливість прийняття одного із рішень 
стадії досудового розслідування; 3) завершальний етап –  
розпочинається з надання доступу до матеріалів досудо-
вого розслідування, відкриття матеріалів сторонами кри-
мінального  провадження  і  закінчується  складанням  під-
сумкового рішення органом досудового розслідування [2, 
с. 118].

В той же час, реалізація засади на цих етапах немож-
лива без встановлення семантики рівності перед законом 
і судом. 

У назві засади використана термінологія «перед зако-
ном  і судом». Якщо  із  загального змісту рівності «перед 
законом» є зрозумілим комплекс відносин, зобов’язуючого 
характеру для всіх осіб, які приймають участь у досудо-
вому розслідуванні, то рівність «перед судом» має власну 
особливість під час досудового розслідування. Це рівність 
під  час  здійснення  судового  контролю,  а  не  правосуддя, 
тобто де-факто – рівність перед слідчим-суддею.

Отже, реалізація засади рівності перед законом і судом 
у  кримінальному провадженні  розпочинається  з  початку 
досудового  розслідування.  Л.М.  Лобойко,  зазначає,  що 
слід  об’єднувати  два  поняття  («підстави»  і  «момент»)  у 
єдиний предмет  дослідження  оскільки  в  ідеалі  досудове 
розслідування  розпочинається  (повинне  розпочинатися) 
в момент встановлення факту наявності підстав до цього 
[3, с. 133]. Як результат дослідження підстав та моменту 
досудового  розслідування  автор  дійшов  висновків  про 
те, що:  1)  перевірка  первинних  джерел  відомостей  здій-
снюється  лише  логічними  (нематеріальними)  засобами 
пізнання;  2)  підставами  для  початку  досудового  розслі-
дування є мінімально необхідна сукупність ознак кримі-
нального правопорушення й ознак складу кримінального 
правопорушення у діянні, про яке надійшла  інформація; 
3) норми КПК «вмикають» тоді, коли є підстави для до-
судового розслідування. Це може мати місце як після вне-
сення  відомостей  до  ЄРДР,  так  і  у  певних  «екстрених» 
випадках до цього моменту; 4)  із процесуального закону 
доцільно виключити заборону провадити процесуальні дії 

до внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне право-
порушення [3, с. 140–141].

В.В. Вапнярчук  визначає, що  діяльність щодо почат-
ку  провадження  досудового  розслідування  є  самостій-
ним  провадженням  в  системі  досудового  провадження, 
яке розпочинається з моменту отримання інформації про 
кримінальне  правопорушення  і  триває  до  внесення  ві-
домостей  до  Єдиного  реєстру  досудових  розслідувань  
[4, с. 184–185]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, про-
курор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подан-
ня  заяви,  повідомлення  про  вчинене  кримінальне  пра-
вопорушення  або  після  самостійного  виявлення  ним  з 
будь-якого  джерела  обставин,  що  можуть  свідчити  про 
вчинення  кримінального  правопорушення,  зобов’язаний 
внести  відповідні  відомості  до Єдиного  реєстру  досудо-
вих  розслідувань  та  розпочати  розслідування.  Слідчий, 
який  здійснюватиме  досудове  розслідування,  визнача-
ється  керівником  органу  досудового  розслідування  [1].  
З  цього  моменту  створюються  передумови  для  початку 
реалізації засади рівності перед законом і судом у всіх ста-
діях кримінального провадження. Окрім того, кожна осо-
ба, незалежно від ознак раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних чи інших переконань, статі, етнічного та соці-
ального походження, майнового стану, місця проживання, 
громадянства,  освіти,  роду  занять,  а  також  за  мовними 
або  іншими ознаками може бути  заявником, – фізичною 
або юридичною особою, яка звернулася із заявою або по-
відомленням  про  кримінальне  правопорушення  до  орга-
ну державної влади, уповноваженого розпочати досудове 
розслідування, і не є потерпілим (ч. 1 ст. 60 КПК України). 
Також засада «рівності» розповсюджується і на потерпіло-
го (ч. 2 ст. 55 КПК України), який де-факто після вчинення 
кримінального правопорушення стає потерпілим і те, що 
діяння спричинило особі шкоду чи поставило під загрозу 
законні права та інтереси особи вчиненим кримінальним 
правопорушенням, не залежить від визначених вище дис-
кримінаційних ознак, за виключенням злочинів, передба-
чених п. 14 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 126, 
ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 129, ст. 161 КК України та інших, де 
порушення конституційної норми про рівність перед зако-
ном і судом є підставою для притягнення до кримінальної 
відповідальності. 

Зазначимо, що вже на цьому етапі можлива реалізація 
рівності і перед законом, і перед судом, оскільки КПК Укра-
їни допускає оскарження на досудовому провадженні без-
діяльності  слідчого,  прокурора,  яка  полягає  у  невнесенні 
відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи 
повідомлення про кримінальне правопорушення ( п. 1 ч. 1 
ст. 303 КПК України) до слідчого судді місцевого суду. 

У  будь-якому  випадку,  внесення  відповідних  відо-
мостей  до  Єдиного  реєстру  досудових  розслідувань  та 
початок  розслідування  розчинається  із  реалізації  засади 
рівності  перед  законом  і  судом шляхом  неупередженого 
ставлення до заявника чи потерпілого.

Отже,  реалізація  рівності  перед  законом  і  судом  на 
етапі початку досудового розслідування має особливості, 
зокрема, будь-яка відмова чи обмеження у внесенні відо-
мостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань вва-
жатиметься  порушенням  норм  ст.  ст.  21,  24 Конституції 
України та ст. 214 КПК України. Уже на цьому етапі від-
бувається комплексна реалізація засади рівності перед за-
коном і перед судом.

Додатковою гарантією реалізації вказаної засади є пра-
ва заявника, передбачені ч. 2 ст. 60 КПК України, згідно 
якої заявник має право: 1) отримати від органу, до якого 
він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і 
реєстрацію; 2) подавати на підтвердження своєї заяви речі 
і документи; 3) отримати інформацію про закінчення до-
судового  розслідування  [1]  та  права  потерпілого,  перед-
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бачені ст. 56 КПК України. Право бути поінформованим 
та повідомленим про проведенні  заходи щодо  заяви про 
кримінальне  правопорушення  є  проявом  засади  рівності 
перед законом і судом та відкриває можливості для її по-
дальшої реалізації як з метою оскарження процесуального 
рішення, так і для реалізації досліджуваної засади на на-
ступних стадіях кримінального провадження.

Наступним етапом реалізації засади рівності перед за-
коном і судом під час досудового розслідування є  її реа-
лізація під час перебігу досудового розслідування кримі-
нального провадження. На думку Н.В. Пильгун, досудове 
слідство  покликане  вирішити  або  створити  умови  для 
подальшого вирішення судом найважливішого завдання –  
забезпечення  справедливості  та  всіх  інших  завдань  кри-
мінального процесу [5, с. 134]. Слідчі органи зобов’язані 
в межах Конституції України, міжнародних нормативно-
правових документів, норми яких є обов’язковими на те-
риторії  нашої  держави,  кримінально-процесуального  та 
іншого національного законодавства провадити всі необ-
хідні дії  (заходи) для відшукування та закріплення дока-
зового матеріалу. Потім  слідчий має провести неуперед-
жений  інтелектуальний  аналіз  усіх  наявних  доказів  і  на 
підставі  цього  зробити  відповідні  об’єктивні  висновки 
щодо істинності тих чи тих фактів у справі [6, с. 147].

На цьому етапі засада рівності перед законом і судом 
реалізується  у  всіх  без  виключення  положеннях  КПК 
України,  які  визначають  зміст  та форму досудового  роз-
слідування.  Вони  стосуються  порядку  провадження:  
1) підслідності; 2) відводів; 3) диференційованого порядку 
провадження; 4) застосування заходів забезпечення кримі-
нального провадження; 5) проведення слідчих (розшуко-
вих) дій та негласних слідчих (розшукових) дій; 6) повідо-
млення про підозру. 

Слідчий,  виступаючи  самостійним  суб’єктом  прова-
дження  слідства,  керується  внутрішнім переконанням та 
вимогами закону при дослідженні обставин справи, само-
стійно приймає всі рішення щодо спрямування слідства та 
провадження процесуальних дій і несе повну відповідаль-
ність за їх законне і своєчасне виконання. Виняток склада-
ють спеціально зазначені в законі випадки, коли рішення 
слідчого повинні бути санкціоновані або затверджені про-
курором або коли для їх реалізації передбачене одержання 
згоди від суду (судді) [5, с. 134]. Судовий контроль, про-
курорський нагляд  та  відомчий процесуальний контроль 
не  обмежують  процесуальну  самостійність  слідчого,  а  є 
додатковими  засобами  забезпечення  законності  його  ді-
яльності  та  гарантією  дотримання  процесуальних  прав 
учасників досудового слідства [5, с. 134], реалізації засади 

рівності перед законом і судом під час здійснення досудо-
вого розслідування.

На  цьому  етапі  засада  рівності  всіх  перед  законом  і 
судом найтісніше пов’язується із засадою поваги до люд-
ської гідності. Це пов’язано із тим, що високою є конфлік-
тність під час досудового розслідування. Виконання вимог 
цих  двох  засад  усіма  учасниками  кримінального  прова-
дження  дозволить  уникнути  прийняття  необґрунтованих 
процесуальних рішень та реалізувати завдання криміналь-
ного провадження.

Закінчення  досудового  розслідування  –  його  завер-
шальний етап. 

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 283 КПК України проку-
рор зобов’язаний у найкоротший строк після повідомлен-
ня особі про підозру здійснити одну з таких дій:

1) закрити кримінальне провадження;
2)  звернутися  до  суду  з  клопотанням про  звільнення 

особи від кримінальної відповідальності;
3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопо-

танням про  застосування примусових  заходів медичного 
або виховного характеру [1]. 

Варто наголосити на ролі засади рівності перед зако-
ном і судом у контексті того, що вона покликана стриму-
вати незаконні прояви та недобросовісність зі сторони по-
садових осіб. Положення цієї  засади на етапі закінчення 
досудового розслідування вимагають, аби в найкоротший 
строк здійснити вказані процесуальні дії і при цьому бути 
об’єктивним,  не  створюючи  привілеїв  чи  обмежень  для 
будь-кого  за  ознаками  раси,  кольору шкіри,  політичних, 
релігійних чи інших переконань, статі, етнічного та соці-
ального походження, майнового стану, місця проживання, 
громадянства, освіти, роду занять, а також за мовними або 
іншими ознаками.

Висновки. Під  час  досудового  розслідування  засада 
рівності  перед  законом  і  судом  реалізовується  у  наступ-
ному:

1) основна вимога засади рівності перед законом і су-
дом полягає в реалізації її вимог до заявника, потерпілого, 
підозрюваного, обвинуваченого;

2) засада рівності зобов’язує посадову особу (слідчо-
го, прокурора, слідчого суддю) гарантувати кожному ви-
конання її вимог;

3) всі інші учасники кримінального провадження (по-
терпілий,  свідок,  перекладач  та  ін.)  повинні  також  до-
тримуватись вимог засади рівності перед законом і судом 
один до одного та до посадових осіб, які здійснюють до-
судове розслідування, наглядають за ним чи проводять су-
довий контроль процесуальних рішень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.

rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
2. Барабаш Т.М. Проблемні питання етапності досудового розслідування в кримінальному провадженні України / Т.М. Барабаш //  

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – № 5. – С. 115–119. 
3. Лобойко Л.М. Підстави і момент початку досудового розслідування / Л.М. Лобойко // Питання боротьби зі злочинністю. – 2014. – 

Вип. 27. – С. 132–141.
4. Вапнярчук В.В. Сутність початку досудового розслідування за новим КПК України / В.В. Вапнярчук //Актуальні проблеми права: 

теорія і практика. – 2013. – № 26. – С. 177–186.
5. Пильгун Н.В. Досудове слідство як основна форма розслідування: питання реформування на сучасному етапі / [Н.В. Пильгун,  

Є.В. Бородін, І.О. Присяжнюк] // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2012. – № 3. – С. 135–139.
6. Галаван З.С. Теоретико-методологічні засади визначення завдання системи досудового слідства / З.С. Галаван // Публічне право. –  

2013. – № 2. – С. 145–150. 



259

Порівняльно-аналітичне право
♦

УДК 343.135

ПРАВА АДВОКАТА-ЗАхиСНиКА В КОНТЕКСТІ СПРОСТУВАННЯ ПІДОЗРи  
(ОБВиНУВАЧЕННЯ): СУЧАСНиЙ СТАН ТА шЛЯхи ВДОСКОНАЛЕННЯ

aTTOrNEy’S rIghTS IN a CONTExT Of SuSPECTION (aCCuSaTION) rEBuT:  
CONTEMPOrary STaTE aNd wayS Of IMPrOVEMENT

Маслюк О.В.,
аспірант кафедри кримінального права та процесу 

Інститут права та психології 
Національного університету «Львівська політехніка» 

Стаття присвячена проблемам вдосконалення прав адвокатів-захисників у кримінальному судочинстві на всіх його стадіях. Автор 
розглядає їх сучасний стан, форму існування, гарантії, передумови їх недосконалого формування та пропонує шляхи їх поліпшення 
згідно потреб практики та запиту суспільства. 

Ключові слова: адвокат, захисник, статус адвоката, права захисника, процесуальні права адвоката, функція захисту, спростування 
підозри.

Статья посвящена проблемам совершенствования прав адвокатов-защитников в уголовном процессе на всех его стадиях. Автор расс-
матривает их современное состояние, формы существования, гарантии, предпосылки их некачественного формирования и, как следствие, 
пути их усовершенствования, согласно требований адвокатской и процессуальной практики и социальному запросу общества.

Ключевые слова: адвокат, защитник, статус адвоката, права защитника, процессуальные права адвоката, функция защиты, опро-
вержение подозрения.

The article is devoted to the issues of attorney’s rights improvement in a criminal prosedure at all its stages. The author analyses their modern 
state, form of existence, guarantees, background of their imperfect establishment and consequently offers certain ways of improvement according 
to the needs of practice and social demands. 

Key words: attorney, defender, advocate’s status, attorney’s rights, procedural rights of attorney, function of defense, rebut a suspection. 

Актуальність теми. Звертаючись  до  питання  змісту 
та  обсягу  прав  та  обов’язків,  що  належать  адвокату  під 
час  його  процесуальної  діяльності  щодо  спростування 
підозри (обвинувачення), ми не можемо не побачити той 
факт, що як права, так і обов’язки, мають певну спадкоєм-
ність, яка полягає у поступовому розширені професійних 
прав та конкретизації обов’язків адвоката як професійно-
го учасника захисної процесуальної діяльності на всьому 
протязі  її  розвитку.  Піддаючи  їх  історичному  аналізу  та 
розглядаючи  права  та  обов’язки  як  поступовий  процес 
розвитку цього явища правового буття, слід зауважити, що 
вони  ставали більш досконалими в  залежності  від  рівня 
демократизації суспільства в цілому та українського без-
посередньо. 

У  юридичній  літературі  правовому  статусу  захисни-
ка та його місцю в кримінальному процесі та у реалізації 
функції  захисту  було  присвячено  багато  праць  таких  ві-
тчизняних вчених, як С.І. Вікторський, Л.Є. Владимиров, 
В.П. Даневський, О.Ф. Кістяківський, В.К. Случевський, 
Д.Г. Тальберг, І.Я. Фойницький. За радянські часи вагомий 
доробок у розвиток вчення про функцію  захисту внесли 
О.Д. Бойков, П.С. Елькінд, З.З. Зіннатуллін, О.М. Ларін, 
Н.Н.  Полянський,  Ю.І.  Стецовський,  М.С.  Строгович, 
Ф.Н. Фаткуллін, Д.П. Фіолевський. В незалежній Україні 
нею переймалися С.А. Альперт, А.М. Бірюкова, Т.В. Вар-
фоломєєва,  Я.П.  Зейкан,  Т.В.  Корчева,  П.М.  Маланчук, 
Н.М. Обрізан, В.О. Попелюшко, А.М. Тітов, О.О. Чепур-
ний, О.Г. Шнягін, Ю.П. Янович та ін.

Не дивлячись досить велику попередню дослідженість 
проблем, пов’язаних із місцем роллю та обсягом прав ад-
воката – захисника у кримінальному судочинстві під час 
досудового слідства та судового розгляду,  зазначимо, що 
з позицій сучасного законодавства та практичних надбань 
проблема повноти та змісту процесуальних та професій-
них  прав  адвоката  під  час  спростування  підозри  (обви-
нувачення) практично не досліджувалась, що  і зумовило 
обраний напрямок нашого дослідження.

Таким  чином,  метою  статті  є  дослідження  сучасних 
прав  адвоката-захисника  у  кримінальному  судочинстві 

через  призму  достатності  їх  для  спростування  підозри  
(обвинувачення) в кримінальному провадженні.

Виклад основного матеріалу. Права та обов’язки за-
хисника  є  стрижнем  його  процесуального  статусу,  який, 
в свою чергу, являється «дзеркалом» його правового по-
ложення  в  кримінальному  провадженні  в  цілому.  Тобто 
вони  (права  та обов’язки) визначають певні процесуаль-
ні можливості  або обмеження  захисника щодо  здійснен-
ня ним спростування підозри (обвинувачення) як одного 
з  видів  адвокатської  діяльності  в  рамках  кримінального 
провадження. 

Вивчаючи закордонний досвід близьких європейських 
сусідів,  зауважимо, що переважна більшість країн Євро-
зони  (Франція,  Германія, Нідерланди  тощо)  та,  зокрема, 
Східної Європи (Румунія, Угорщина, Польща, Македонія, 
Боснія  та  Герцоговина  та  ін.)  пішли  шляхом  зрівняння 
професійних прав адвоката із об’ємом прав, наданих об-
винуваченому [1, с. 62–67]. Не є виключенням і Україна. 

Так, згідно п. 4 ст. 46 «Загальні правила участі захисни-
ка у кримінальному провадженні» КПК України, захисник 
користується  процесуальними  правами  підозрюваного, 
обвинуваченого,  захист  якого  він  здійснює,  крім  проце-
суальних прав, реалізація яких здійснюється безпосеред-
ньо  підозрюваним,  обвинуваченим…  З  одного  боку,  це, 
однозначно, вірний крок вперед. А з  іншого, як свідчить 
практика, адвокат отримав розширений, але недосконалий 
інструмент їх реалізації.

На жаль, проблеми починаються вже навіть з момен-
ту вступу у  справу, на  етапі підтвердження своїх повно-
важень. Так, біля 29% опитаних нами адвокатів вказали на 
перепони, які чинились їм на цьому етапі, з боку правоо-
хоронців шляхом неправомірного застосування положень 
ч. 2 ст. 45 КПК України. Так, відповідно до ст. 45 чинного 
КПК України, захисником в кримінальному провадженні 
є  адвокат,  який  здійснює  захист  підозрюваного,  обвину-
ваченого, засудженого, виправданого тощо. Ч. 2 ст. 45 пе-
редбачено, що захисником в справі не може бути адвокат, 
відомості про якого не внесені до Єдиного реєстру адво-
катів України. Так, працівники переважно прокуратур ви-
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магали від адвокатів підтвердження їх внесення в Єдиний 
реєстр адвокатів України, у вигляді окремого документу, 
а  без  надання  такої  інформації  перешкоджали  їх  право-
захисної діяльності. Однак, згідно зі ст. 50 КПК України, 
визначено повний перелік документів, які підтверджують 
повноваження захисника (адвоката) в кримінальному про-
вадженні. Такими документами є свідоцтво про право на 
зайняття адвокатською діяльністю або ордер, або договір, 
або  доручення  (в  разі  надання  безоплатної  допомоги). 
Тому такі закиди з боку правоохоронних слідчих органів є 
необґрунтованими та незаконними [3].

Зазвичай такі випадки непоодинокі у справах, де слід-
чий  незацікавлений,  щоб  сторону  захисту  представляв 
професійний фахівець  або конкретний  адвокат,  тому все 
ж слід визнати, що це більше виключення, ніж правило.

Оскільки найбільш ефективним засобом забезпечення 
підозрюваному (обвинуваченому) права на захист є участь 
захисника в кримінальному провадженні, наступними ло-
гічними кроками були б розгляд та конкретизація наданих 
законом прав  захисникові,  ознайомлюватися  з  якими ми 
будемо через призму  їх  впливу на  спростування підозри 
(обвинувачення). 

Так,  слід  вирізняти  професійні  права  адвоката,  які 
прописані у  ст. 21 Закону України « Про адвокатуру та 
адвокатську  діяльність»  [4]  (та  які,  в  свою  чергу,  та-
кож  можна  поділити  на  організаційні,  що  притаманні  
адвокату в силу його членства в самоврядній організації  
адвокатів,  та  права  функціонального  характеру,  які  ви-
значають  повноваження  адвоката  при  здійсненні  осно-
вного завдання – захисту прав, свобод та інтересів фізич-
них і юридичних осіб).

А також процесуальні права, посилання на які містить-
ся у п. 4 ст. 46 КПК України та які конкретно перелічені у 
п. 3-8 ст. 42 КПК України [5, с. 435–436]. 

Як ми вже зазначали раніше, права, як елемент статусу 
захисника-адвоката,  або  обумовлюють,  або  прямо  алго-
ритмізують його дії щодо спростування підозри (обвину-
вачення) в рамках кримінального провадження. 

Піддаючи  аналізу  цю  тезу  в  контексті  професійних 
прав адвокатів, слід визнати, що, на сьогодні завдяки но-
вому чинному Закону України «Про адвокатуру та адво-
катську  діяльність»,  з  одного  боку,  вони  отримали  своє 
розширення, а з  іншого – це відбулося не за рахунок ре-
ального розширення можливостей адвокатів, а за рахунок 
конкретизації та виділення деяких з них в окремі. 

Так, у відповідності до положень старого закону, про-
фесійні права адвокатів фактично складали дев’ять груп, 
а саме: 

1. представництво і захист інтересів клієнта;
2. збирання відомостей про факти, які можуть бути ви-

користані  як  докази,  зокрема, шляхом надіслання  відпо-
відних запитів; 

3. ознайомлення з відповідними документами і матері-
алами, за винятком тих, які містять охоронювану законом 
таємницю; 

4. отримання висновків з питань, що потребують спе-
ціальних знань; 

5. опитування громадян; 
6. застосування науково-технічних засобів відповідно 

до чинного законодавства; 
7. доповідь клопотань та скарг; 
8. присутність при розгляді своїх клопотань і скарг; 
9. виконання інших дій, передбачених законодавством [6].
Новим  законом  обсяг  професійних  прав  адвокатів 

кількісно  збільшено, проте  здебільшого не шляхом якіс-
них змін, як ми вже зазначали, а шляхом фактично штуч-
ного виокремлення певних прав із переліку тих, що гаран-
тувались  і  раніше. Так, у  відповідності до  ст.  20 Закону, 
закріплено, що адвокат має право: 

1) звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі 
щодо отримання копій документів, до органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування,  їх посадових і 
службових  осіб,  підприємств,  установ,  організацій,  гро-
мадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою 
таких фізичних осіб);

2) представляти і захищати права, свободи та інтереси 
фізичних осіб, права та  інтереси юридичних осіб у суді, 
органах  державної  влади  та  органах  місцевого  самовря-
дування, на підприємствах, в установах, організаціях не-
залежно  від форми  власності,  громадських  об’єднаннях, 
перед  громадянами,  посадовими  і  службовими  особами, 
до  повноважень  яких  належить  вирішення  відповідних 
питань в Україні та за її межами;

3)  ознайомлюватися  на  підприємствах,  в  установах  і 
організаціях  з  необхідними  для  адвокатської  діяльності 
документами та матеріалами, крім тих, що містять інфор-
мацію з обмеженим доступом;

4) складати заяви, скарги, клопотання, інші правові до-
кументи та подавати їх у встановленому законом порядку;

5) доповідати клопотання та скарги на прийомі в поса-
дових і службових осіб та відповідно до закону одержува-
ти від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання 
і скарги;

6) бути присутнім під час розгляду своїх клопотань  і 
скарг на засіданнях колегіальних органів та давати пояс-
нення щодо суті клопотань і скарг;

7)  збирати відомості про факти, що можуть бути ви-
користані як докази, в установленому законом порядку за-
питувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, 
ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою;

8) застосовувати технічні засоби, у тому числі для копі-
ювання матеріалів справи, в якій адвокат здійснює захист, 
представництво або надає  інші види правової допомоги, 
фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а також 
хід судового засідання в порядку, передбаченому законом;

9)  посвідчувати  копії  документів  у  справах,  які  він 
веде,  крім  випадків,  якщо  законом  установлено  інший 
обов’язковий спосіб посвідчення копій документів;

10) одержувати письмові висновки фахівців, експертів 
з питань, що потребують спеціальних знань;

11)  користуватися  іншими  правами,  передбаченими 
цим Законом та іншими законами.

Першою  і  визначною,  на  нашу думку,  тезою,  яку  за-
конодавець  спрямовує до  адвокатів  у  їх  діяльності,  є  те, 
що адвокат під час здійснення адвокатської діяльності має 
право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, прави-
лами  адвокатської  етики  та  договором про надання пра-
вової допомоги (п. 1 ст. 20 ЗУ «Про адвокатуру та адво-
катську  діяльність»). Це  безпосередньо  кореспондується 
із  процесом  захисту  в  цілому  та  спростуванням  підозри 
конкретно за рахунок того, що складає потенційні умови 
для  творчої  розумової  діяльності  адвоката  щодо  проце-
су та лінії  захисту свого клієнта, пошуку нових форм та 
методів захисту та стає міцним підґрунтям для реалізації 
принципу змагальності під час кримінального проваджен-
ня [7, с. 350]. 

Перше  і основне надане профільним Законом профе-
сійне право, завдяки якому адвокат взагалі може здійсню-
вати  свою  діяльність,  є  його  право  представляти  і  захи-
щати права, свободи та  інтереси фізичних осіб, права та 
інтереси юридичних осіб у суді, правоохоронних органах, 
органах  державної  влади  тощо.  Таке  ж  право,  у  рамках 
процесуальних прав, надається чинним КПК  і  зумовлює 
участь професійного захисника – адвоката на стороні за-
хисту  з метою професійного  захисту прав  та  свобод,  ін-
тересів  підозрюваного  (обвинуваченого).  Це  право  на-
пряму кореспондується із процесом та якістю процедури 
спростування підозри, а також складає підґрунтя для про-
фесіоналізації цього процесу та допускає до нього лише 
спеціальних  осіб,  які  пройшли  відповідну  професійну 
підготовку, мали стажування та склали певний іспит, чим 
підтвердили рівень свого професіоналізму та придатнос-
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ті виконувати ті обов’язки, які покладені на них чинним 
КПК  щодо  захисту  прав  та  свобод  окремих  учасників 
кримінального провадження. Таким чином, можна ствер-
джувати, що з точки зору рафінованого правового підходу 
до існування такого права воно є прийнятим та вірним та 
таким, що зумовлює більш досконалий процес захисту в 
цілому та спростування підозри безпосередньо.

Такі професійні права, як можливість звертатися з ад-
вокатськими  запитами;  одержувати  письмові  висновки 
фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних 
знань; збирати відомості про події факти, що мають зна-
чення  для  справи;  ознайомлюватися  на  підприємствах, 
в  установах  і  організаціях  з  необхідними  для  адвокат-
ської  діяльності  документами  та  матеріалами,  напряму 
пов’язані або зумовлюють існування таких процесуальних 
прав, як: збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому 
судді  докази;  застосовувати  з  додержанням  вимог  цього 
Кодексу  технічні  засоби  при  проведенні  процесуальних 
дій, в яких він бере участь; одержувати копії процесуаль-
них документів та письмові повідомлення. 

Для процесу спростування підозри наявність та обсяг 
означених  професійних  та  процесуальних  прав,  а  також 
гарантії  їх  виконання  є  основною та  ключовою умовою. 
Так, означені професійні права складають стрижень про-
цесуальних  повноважень  адвоката  як  учасника  процесу 
доказування по кримінальному провадженню та надають 
безпосередню можливість  збирати  докази  невинуватості 
підзахисного  і,  саме  головне,  надавати  такі  матеріали  у 
якості конкретних доказів, забезпечуючи алібі або безпо-
середньо спростовуючи подію злочину чи участь в ньому 
підзахисного. 

Інші  ж  професійні  права  лише  фрагментарно  корес-
пондуються із процесуальними і не мають такого виключ-
ного значення для процесу спростування підозри, як ви-
щезгадані, тому ми не будемо приділяти їм окрему увагу, 
щоб не виходити за рамки нашого дослідження.

Однак, обговорюючи позитивні моменти, було б неві-
рним не вказати і на моменти, які позбавляють об’єктивної 
можливості  нормального  існування  окремих  прав  та  їх 
реалізації. Останнім часом на практиці  [8,  с.  5]  все  час-
тіше  з’являються  непоодинокі  випадки  ігнорування  та 
прямих порушень професійних прав адвокатів. Кількість 
та  ступень небезпеки порушень професійних прав  адво-
катів-захисників,  у  тому  числі  і  у  рамках  кримінальних 
проваджень,  рік  від  року  збільшується,  проте  дієвих  за-
ходів на сьогодні в напрямку зміни ситуації практично не 
спостерігається.

Не дивлячись на  закріплення у вітчизняному  законо-
давстві  широкого  спектру  конституційних,  внутрішньо-
законодавчих,  процесуальних  та  міжнародно-правових 
гарантій,  направлених  на  забезпечення  його  діяльності, 
слід визнати, що у значній мірі вони мають декларативний 
характер та серйозно не впливають на стан речей. 

Розглядаючи у нашій статті виключно правовий аспект 
існування  прав  адвокатів-захисників,  ми  зупинимось  на 
проблемних  моментах  лише  нормативної  регламентації 
професійних прав захисників-адвокатів. І ці проблеми ма-
ють низку передумов, серед яких слід назвати: небажання 
певної  частини  політичних  еліт  мати  такий  інститут,  як 
адвокатура, у якості незалежного та некерованого; неузго-

дженість  чинного  законодавства  потребам  суспільства; 
відсутність з боку законодавця єдиного концептуального 
підходу до регулювання схожих правовідносин у різнома-
нітних галузях законодавства; правовий нігілізм та багато 
інших.

Висновки.  Так,  проаналізувавши  стан  професійних 
прав  адвоката-захисника,  ми  дійшли  висновку, що  він  є 
недосконалим та потребує корекції та подальшого рефор-
мування. На  підставі  означеного  вище  положення,  та  за 
результатами нашого дослідження, нам вдалося сформу-
вати низку пропозицій, з означеного питання, а саме про-
цес реалізації вдосконалення наданих захиснику-адвокату 
прав повинний відбуватись за такими напрямками:

1. Вдосконалення низки правових норм або введення 
нових щодо  регламентації  гарантій  незалежності  та  збе-
реження  адвокатської  таємниці.  А  саме  запровадження 
додаткових процедурних, правових, організаційних умов 
притягнення адвоката до адміністративної  та криміналь-
ної відповідальності як додаткової гарантії його незалеж-
ності та недоторканості.

2. Вдосконалення низки правових норм або введення 
нових щодо підвищення гарантій реалізації прав адвока-
тів, а саме: розробка нормативно-правової бази взаємодії 
адвокатів  із  інститутом  приватних  детективів,  введення 
окремих  матеріально-правових  та  процесуально-право-
вих,  та  посилення  кримінально-правових  санкцій  щодо 
осіб,  які  порушують  встановлені  законом  гарантії  неза-
лежності та недоторканості адвокатів-захисників або здій-
снюють активну незаконну протидію їх діяльності. 

3. Окремої уваги заслуговують правові положення та 
пропозиції,  які  торкаються  прав  адвокатів  на  збирання 
доказів будь-якими не  забороненими законом засобами  і 
способами,  а  також права на  ідентифікований доступ до 
державних реєстрів, які слід окремо передбачити і, як на-
слідок, законодавчо закріпити та алгоритмізувати.

4. Надання на законодавчому рівні максимально широ-
ких  можливостей  самоврядним  громадським  організаці-
ям, що займаються питаннями захисту прав адвокатів (аж 
до участі представників таких організацій у процесуаль-
них діях у випадках конфліктних чи інших складних си-
туацій по конкретному кримінальному провадженню або 
судовій справі). Основними завданнями таких організацій 
повинно стати: участь у формуванні та забезпеченні реалі-
зації державної політики у галузі захисту прав та інтересів 
адвокатів, забезпечення гарантій адвокатської діяльності; 
виявлення, облік,  аналіз  і  систематизація випадків пору-
шення професійних прав та інтересів адвокатів, гарантій 
адвокатської діяльності, які відбулись на території Украї-
ни; створення і вдосконалення заходів оперативного реагу-
вання при порушенні законних прав та інтересів адвокатів, 
а також гарантій адвокатської діяльності; представництво 
інтересів  адвокатів  у  правоохоронних  органах,  органах 
державної влади, підприємствах, установах, організаціях 
різних форм  власності,  судах,  громадських  об’єднаннях; 
вжиття  заходів щодо  усунення  державними  органами  та 
органами місцевого самоврядування,  іншими суб’єктами 
порушень професійних прав та гарантій адвокатської ді-
яльності, внесення пропозиції щодо усунення виявлених 
порушень і недоліків та притягнення до відповідальності 
посадових осіб, винних у допущених порушеннях тощо.
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У статті розглянуто роль оперативно-розшукового прогнозування організованої злочинності в діяльності оперативних підрозділів 
податкової міліції, його удосконалення в процесі попередження, документування та викриття злочинів, що вчиняються організованими 
злочинними формуваннями. Визначено поняття, види, типи та ознаки оперативно-розшукового прогнозування. 

Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, організована злочинність, прогнозування, оперативно-розшукове прогнозування, 
розкриття та розслідування злочинів. 

В статье рассмотрена роль оперативно-розыскного прогнозирования организованной преступности в деятельности оперативных 
подразделений налоговой милиции, его усовершенствования в процессе предупреждения, документирования и разоблачения пре-
ступлений, совершаемых организованными преступными формированиями. Определено понятие, виды, типы и признаки оперативно-
розыскного прогнозирования. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, организованная преступность, прогнозирования, оперативно-розыскное 
прогнозирование, раскрытия и расследования преступлений.

In the article the role of operational-search prediction of organized crime in the operational units of the tax police, its improvement in 
the prevention, documenting and exposing crimes committed by organized criminal groups. The concept, types, types and characteristics of 
operational-search prediction. 

Key words: operational-search activity, organized crime, forecasting, operational-search prediction, detection and investigation of crimes.

Актуальність теми. Пріоритетним  напрямом  діяль-
ності  органів  податкової міліції  в  сучасних  умовах  є  за-
безпечення і гарантування реалізації економічної безпеки 
нашої  держави,  попередження  злочинних посягань,  осо-
бливо  з  боку  організованих  угруповань  і  злочинних  ор-
ганізацій. Одним  з  головних чинників  у  правоохоронній 
практиці,  спрямованим  на  забезпечення  виконання  цих 
завдань, є побудова надійної, науково обґрунтованої дока-
зової бази розкриття та розслідування злочинів [2, с. 153].  
Належність  організації  роботи  оперативних  підрозділів 
у процесі протидії організованій злочинності (далі – ОЗ), 
як  правило,  повинно  передувати  проведення  прогно-
зу,  оскільки  без  обліку майбутнього  розвитку  (тобто  без 
прогнозу) неможливе ефективне планування діяльності в 
оперативній роботі. Нинішня неблагополучна економічна 
ситуація  потребує  впровадження  у  практику  органів  по-
даткової міліції сучасних прийомів і методів протидії зло-
чинності, розроблення адекватних підходів до розв’язання 
проблем, що виникають у процесі цієї боротьби. Опера-
тивно-розшукове прогнозування  –  один  з  таких підходів 
[2]. На даний час, незважаючи на визначені позитивні зру-
шення, прогнозування в системі оперативних підрозділів 
ще  не  стало  невід’ємною  складовою  частиною  процесу 
підготовки управлінських рішень. Однією з причин такої 
ситуації є відсутність належного нормативного закріплен-
ня функції прогнозування. Крім того, аналіз існуючих ор-
ганізаційних  структур  оперативних  підрозділів  показує, 
що  спеціалізованих  підрозділів,  які  на  належному  рівні 

реалізують функцію прогнозування, у практичних підроз-
ділах поки не  існує. Лише частково ці  завдання реалізу-
ються оперативними підрозділами моніторингу та аналізу. 

Проблемою удосконалення прогнозування в діяльнос-
ті  оперативних підрозділів  органів податкової міліції  за-
ймались і продовжують займатись такі вітчизняні фахівці 
в галузі оперативно-розшукової діяльності, як: Агєєв В.В., 
Горяінов  К.К.,  Овчинський  В.С.,  Плішкін  В.М.,  Сінілов 
Г.К., Антонов В.К., Василинчук В.І., Горбачевський В.Я., 
Долженков О.Ф. та ін. У більшості вчених і практиків не 
викликає сумніву факт, що оперативно-розшукове прогно-
зування  підвищує  ефективність  оперативно-розшукової 
діяльності, позитивно відображаючись на кожній з  її ор-
ганізаційних форм. Однак у роботах цих науковців не роз-
глянуто позицію, що оперативно-розшукове прогнозуван-
ня має стати невід’ємним та обов’язковим  інструментом 
для здійснення прогнозів щодо організованої злочинності 
за будь-яких форм оперативно-розшукової діяльності.

Метою статті є розробка науково обґрунтованих про-
позицій щодо удосконалення прогнозування в діяльності 
оперативних  підрозділів  в  процесі  попередження,  доку-
ментування та викриття злочинів, що вчиняються органі-
зованими злочинними групами (ОЗГ). 

Виклад основного матеріалу. В  структурі  аналітич-
ної роботи в ОРД обов’язково присутні  елементи перед-
бачення,  оскільки  любе  рішення  (включаючи  тактичне) 
звертається в майбутнє, відповідає на питання: «Як необ-
хідно  буде  діяти?»  [3,  с.  733].  Важливим  чинником,  що 



263

Порівняльно-аналітичне право
♦

впливає на розвиток організованої злочинності, є і те, що 
заходи, яких уживали органи державної влади й управлін-
ня, як правило, відставали від динаміки змін кримінальної 
ситуації в країні, що перешкоджає досягненню реальних 
позитивних  результатів  у  протидії  злочинності.  Серед 
об’єктивних і суб’єктивних причин цього можна виокре-
мити  також  низький  рівень  прогнозного  забезпечення 
оперативно-розшукової діяльності [4]. Зважаючи на важ-
ливість теми, ставимо за мету статті дослідити роль опера-
тивно-розшукового прогнозування в протидії ОЗ.

Прогнозування – це різновид передбачення,  воно ба-
зується на заздалегідь зібраній упорядкованій (системати-
зованій)  інформації, на  знанні  закономірностей розвитку 
злочинної поведінки осіб, які представляють оперативний 
інтерес, особливостей умов, в яких діє агентура або засто-
совуються методи ОРД, на оцінці тактичних можливостей 
оперативних  співробітників,  агентів  й  інших  учасників 
ОРЗ [3, с. 733]. Як свідчить аналіз дослідження, прогнозу-
вання в діяльності оперативних підрозділів необхідно за-
стосовувати для того, щоб зрозуміти, як і у якому напрямі 
будуть розвиватися події (приміром, у тій чи іншій галузі 
або сфері економіки), та вчасно підготуватися до активно-
го впливу на них. 

У науковому розумінні це поняття вперше почало вжи-
ватись  у  медицині.  Давньогрецький  вчений  та  видатний 
лікар  Гіпократ  є  автором  праці,  яку  назвав  «Прогности-
ка»,  тобто  передбачення,  передрікання.  Оперативно-роз-
шукове прогнозування є результатом мислення оператив-
ного працівника, пошуку ним відповідей на питання про 
те,  як  може  змінитися  оперативно-тактична  ситуація,  як 
необхідно діяти в очікуваній ситуації, якою буде поведін-
ка противника (особи, яка вчиняє чи буде вчиняти проти-
правні дії). 

Отже,  оперативно-розшукове  прогнозування  –  це 
важливий елемент тактичного мислення,  інформаційно-
логічний  процес,  який  передує  прийняттю  тактичного 
рішення,  впливає  на  їх  зміст  і  вибір  засобів  та методів 
реалізації  в  оперативно-розшукових  діях  (заходах,  опе-
раціях) Логічною основою оперативно-розшукового про-
гнозування є важливі категорії пізнання: екстраполяція – 
розповсюдження встановлених в минулому тенденцій на 
майбутній період часу; умовивід за аналогією – перене-
сення знань про вивчені об’єкти, явища на об’єкти і яви-
ща,  які щойно  виявляються,  подібні  за  істотними озна-
ками й якостями; моделювання – дослідження будь-яких 
явищ і процесів шляхом побудови схем, графіків (напри-
клад,  міжрегіональних  зв’язків)  шляхом  нанесення  на 
карти місцевості та плани міст пункту дислокації груп і 
певних осіб, щодо яких мають бути здійснені оператив-
но-розшукові дії щодо встановлення їх особи, негласним 
спостереженням  або  затриманню,  шляхом  графічного 
відображення ймовірних маршрутів пересування розро-
блюваних. За агентурними даними моделюються функції 
окремих  ланок  ОЗГ  для  отримання  прогнозних  висно-
вків про поведінку системи у випадку ліквідації цих ла-
нок шляхом затримання і арешту. Оперативно-розшукове 
прогнозування передбачає використання будь-якої вихід-
ної інформації, отриманої від агентури шляхом розвідо-
питування, оперативного огляду,  іншими методами ОРЗ 
або в результаті слідчих дій,  із оперативних матеріалів, 
архівів та інших матеріалів інших організацій й установ 
[3, с. 734–735]. Майбутнє можна зрозуміти тільки шляхом 
аналізу минулого й сучасного, оскільки воно з’являється 
на основі  їх діалектичної  зміни. Прогнозування є окре-
мим видом передбачення [5]. Як зазначає Плішкін В.М., 
прогнозування  є  визначення  ймовірних  шляхів  та  ре-
зультатів  майбутнього  розвитку  явищ  і  процесів,  оцін-
ка показників, що характеризують ці  явища та процеси 
для  більш-менш  віддаленого  майбутнього.  Кондратьєв 
Я.Ю. оперативно-розшукове прогнозування визначає як 
важливий елемент тактичного мислення,  інформаційно-

аналітичний процес, який передує прийняттю тактичних 
рішень як у вигляді конкретних планів дій та їх реаліза-
ції, так і поглинання передбачення у вигляді динамічного 
дійового рішення в інтенсивні періоди ОРД [6].

Для успішної реалізації  завдання прогнозування опе-
ративним підрозділам на першому етапі необхідно визна-
чити пріоритетні напрями досліджень проблем, процесів 
у  сферах  життєдіяльності,  явищ  у  суспільстві,  з  метою 
виявлення загроз в економічній, політичній, соціальній та 
зовнішній сферах діяльності держави. Явища, комплекси 
явищ, фактори, що охоплюються прогностичною оцінкою, 
допомагають у  виборі  тактичних прийомів для  виконан-
ня завдань з протидії злочинності [4]. Таким чином, про-
гнозування  є  частиною більш  загального поняття перед-
бачення,  яке  поєднує  всі  різновиди  способів  здобування 
перспективної  інформації про майбутнє. Так, наприклад, 
передбачення криміногенних подій у сфері економіки дає 
можливість оперативним підрозділам, завчасно підготува-
тись до них, втрутитися в процес  їх розгортання, контр-
олювати його, цілеспрямовано працювати над втіленням у 
життя однієї з виявлених альтернатив майбутнього. 

Як  свідчать  наукові  дослідження,  виділяють  три  еле-
менти  системи  передбачення:  потреби,  здібності  та  здат-
ності людської особистості. Якщо оперативний прогноз –  
це інформація для розмірковування, то план в оперативно-
розшуковій  діяльності  (ОРД)  є  керівництвом  до  дії.  При 
цьому важливо, щоб прогнозування було цілеспрямованим 
й системним, бо його результати мають використовувати-
ся  при  виконанні  конкретних  завдань ОРД,  і  позиції  пла-
ну  ґрунтувались  би  не  тільки  на  аналізі  ретроспективної 
інформації, але й підкріплювались відповідними прогноз-
ними  даними.  Отже,  прогнози  в  організації  ОРД  мають 
цілком  певне  функціональне  призначення,  а  до  основних 
його  функцій  належать:  орієнтовна,  нормативна  та  попе-
реджувальна.  Зокрема,  у  якості  самостійних  можна  виді-
лити наступні функції оперативно-розшукового прогнозу-
вання: ймовірної поведінки осіб після скоєння злочинів, що 
необхідно для  вибору  тактичних прийомів  їх  виявлення  і 
затримки; ймовірної ситуації, що може скластися в період 
оперативної перевірки, чим визначається вибір і розміщен-
ня нових сил, підбір засобів і обрання тактики оперативної 
перевірки; ймовірної поведінки негласних співробітників у 
визначених умовах при виконанні завдань;  індивідуальної 
злочинної  поведінки;  дії  оперативних  працівників  щодо 
осіб,  які підозрюються у підготовці чи вчиненні  злочинів 
у  сфері  економіки;  діяльність  корумпованих  зв’язків  кри-
мінальних  структур;  необхідність  додаткових  джерел  ін-
формації  [7,  с.  340].  Звернення до прогнозування висуває 
нові вимоги до об’єкта і якості інформації, оскільки будь-
яке прогнозування – це висновок, заснований на співвідно-
шенні багатьох фактів і аспектів, що впливають на розви-
ток явища, яке пізнається. Прогнозу як засобу управління 
соціальними  процесами  і  регулятору  тактичних  рішень 
у  сфері  оперативно-розшукової  діяльності  притаманні  ті 
самі функції, що й прогнозу загалом. До них належать: ви-
явлення характеру зміни певної ситуації в умовах, коли на 
неї  діють  впливи, що формуються  стихійно;  аналіз  зміни 
ситуації, коли на неї впливають певні дії й коли відомі цілі 
та засоби їх здійснення; визначення характеру ситуації, яку 
необхідно  враховувати  для  досягнення  поставленої  мети; 
виявлення змін часткових цілей і засобів за умов досягнен-
ня головної мети [8, с. 284]. 

Оперативно-розшуковому прогнозуванню притаманні 
всі ознаки, за яких у науці розкривається поняття прогно-
зування взагалі,  а  саме:  інформативність,  зв’язок  із май-
бутньому,  використання  минулого  та  сучасного  досвіду, 
вірогідний характер, залежність від майбутнього, наукова 
обґрунтованість, використання тенденцій і закономірнос-
тей досліджуваного явища [7, с. 342]. В якості самостій-
них можна виділити наступні види оперативно-розшуко-
вого прогнозування:
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а) прогнозування ймовірної поведінки членів ОЗГ піс-
ля вчинення злочинів, що необхідно для вибору тактичних 
прийомів їх виявлення і затримання;

б) прогнозування ймовірної ситуації, яка може склас-
тися в період оперативної перевірки, чим визначається ви-
бір і розстановка нових сил, підбір засобів і обрання так-
тики оперативної перевірки;

в) прогнозування ймовірної поведінки негласних спів-
робітників в окремих умовах при виконанні завдань опе-
ративних  працівників,  що  необхідно  для  їх  спеціальної 
підготовки,  навчання  та  інформаційно-тактичного  забез-
печення їх діяльності;

Всі ці види прогнозування – не що інше, як отриман-
ня  інформації про явища, які не  існують в той час, коли 
здійснюється  прогноз  [7,  с.  340]. Особливе місце  в  про-
цесі оперативного прогнозування відводиться принципам, 
які забезпечують ефективність прогностичної діяльності, 
а саме принципи системності, узгодженості, варіантності, 
безперервності,  верифікації  та  рентабельності. Кількість 
методів, які застосовуються в процесі прогнозування, до-
статньо велика.

Отже,  практика  оперативного  прогнозування  викли-
кала необхідність їх упорядкування. Одним із підходів до 
класифікації методів є їх поділ за ступенем формалізації. 
На підставі цього критерію наука управління методи роз-
поділяє на інтуїтивні та формалізовані. Інтуїтивні методи 
застосовуються у більшості випадків, коли немає можли-
вості використовувати більш точні,  засновані на матема-
тичних  розрахунках  та  використанні  електронно-обчис-
лювальної техніки. До інтуїтивного відносяться експертні 
методи, що засновані на використанні професійних знань, 
досвіду, інтуїції фахівців у відповідній області знань (екс-
пертів)  для  одержання  прогнозної  інформації.  У  свою 
чергу, експертні методи за загальним принципом дії роз-
поділяються на дві групи: індивідуальні експертні оцінки і 
колективні експертні оцінки. Формалізовані методи відно-
сяться до класу спеціальних методів прогностики і мають, 
як правило, математичне обґрунтування та аналіз  інфор-
мації.  Важливою  логічною  передумовою  оперативно-
розшукового прогнозування при забезпеченні боротьби з 
ОЗ  є  діалектика  взаємозв’язків  різних  соціальних  явищ, 
статистична  повторюваність  їх  чергування, що  дозволяє 
передбачати або наставання конкретних подій (категорич-
ний прогноз),  або  декілька  варіантів  тактично  значущих 

подій  (альтернативний  прогноз).  В  оперативно-розшуко-
вому прогнозуванні необхідно виділити декілька типів пе-
редбачення: передбачення настання яких-небудь подій на 
основі простої повторюваності тих чи інших явищ. Воно 
базується на встановленні зв’язків між явищами, що спо-
стерігаються;  передбачення  за  аналогією:  якщо  в  анало-
гічній ситуації, як правило, людина діє певним чином, то 
слід чекати таких же дій і в даній ситуації; передбачення 
на  основі  специфіки  об’єкта.  Аналогія  (особливо,  якщо 
мова йде про вчинки людей) далеко не завжди забезпечує 
правильний прогноз,  а  відповідно,  і  правильне  тактичне 
рішення.

Висновки.  Підсумовуючи  зазначене  та  погоджую-
чись  з думкою Горяінова К.К., Овчинського В.С.  та Сі-
нілова  Г.К.,  слід  наголосити,  що  всі  типи  оперативно-
розшукового  прогнозування  сприятливо  впливають  на 
якість  ОРД  у  всіх  її  формах.  По-перше,  підвищується 
темп оперативно-розшукових заходів, оскільки тактичне 
прогнозування  змушує  приймати  рішення  і  діяти.  По-
друге,  воно  сприяє прагненню до поповнення  інформа-
ції,  а  в  результаті  підвищує  активність  оперативно-роз-
шуковї діяльності.

Реалізація  даної  закономірності  відбувається  за  на-
ступною схемою: побудова прогнозу пов’язана з оцінкою 
наявних вихідних даних, що характеризують загальну си-
туацію і ОЗУ; виявляються відсутні знання (пробіли), що 
перешкоджає  достатньо  точним  і  навіть  альтернативним 
тактичним прогнозам; виникає необхідність в додатковій 
інформації; визначаються зміст і обсяг недостатніх знань; 
намічаються оперативно-розшукові заходи по отриманню 
додаткової  інформації; підбираються сили,  засоби, виби-
раються методи отримання такої інформації; організують-
ся  заходи, які  і  забезпечують динамічність оперативного 
пошуку  і  перевірки.  По-третє,  використовує  багато  ре-
зервів для пошуку інформації. Такі резерви маються фак-
тично  в  будь-якій  ситуації. По-четверте,  отримання  опе-
ративно-розшукових  прогнозів  істотно  підвищує  якість 
тактичних рішень, зокрема, за рахунок більш повної поін-
формованості, що досягається в ході прогнозування. При 
цьому діє основна закономірність тактики: чим вище поін-
формованість, тим ефективніша оперативно-тактична дія. 
По-п’яте, оперативно-розшукове прогнозування гарантує 
від помилок в роботі з агентурою при використанні тех-
нічних засобів і методів ОРД.
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хАРАКТЕРиСТиКА ОБСТАНОВКи ВЧиНЕННЯ КРАДІЖОК НЕПОВНОЛІТНІМи

CharaCTErISTICS Of OBSTaNOVKa COMMISSION Of ThEfTSMINOrS

Рудницька Ю.В.,
ад’юнкт кафедри криміналістики та судової медицини

Національної академії внутрішніх справ

Розглянуто підходи вчених до формування поняття «обстановка вчинення злочину». Проаналізовано такі її структурні елементи, як 
місце та час. Досліджено взаємозв’язок обстановки зі способом вчинення крадіжок неповнолітніми, а також його криміналістичне значення.

Ключові слова: обстановка вчинення злочину, місце, час, неповнолітні, криміналістичне значення.

Рассмотрены подходы ученых до формирования понятия «обстановка совершения преступления». Проанализировано такие ее 
структурные элементы, как место и время. Исследовано взаимосвязь обстановки со способом совершения краж несовершеннолетними, 
а также ее криминалистическое значение.

Ключевые слова: обстановка совершения преступления, место, время, несовершеннолетние, криминалистическое значение.

Approaches of scientists are considered to forming of concept «situation of commission of crime». It is analysed structural elements, such, 
as a place and time. Investigational intercommunication of situation with the method of feasance of thefts minor, and also him criminalistics value. 

Key words: situation of commission of crime, place, time, minor, criminalistics value.

Постановка проблеми. Боротьба  зі  злочинністю  не-
повнолітніх, значну кількість якої становлять крадіжки, є 
однією з основних  і складних сфер діяльності правоохо-
ронних органів. Вагому роль у її вдосконаленні покликані 
виконати криміналістична наука та слідча практика. Для 
них  вагоме  значення має  криміналістична  характеристи-
ка, одним з елементів якої є обстановка вчинення злочину, 
яка фактично є своєрідною ланкою для з’ясування зв’язку 
між іншими елементами, у тому числі й способу вчинення 
злочину.  Обстановка  вчинення  крадіжок  неповнолітніми 
дозволяє з’ясувати й окреслити шляхи та засоби пошуків 
доказової інформації та причетних осіб до злочину.

Мета статті –  проаналізувати  поняття  «обстановки 
вчинення  злочину»  та  її  структурні  елементи,  дослідити 
її зв’язок зі способом учинення крадіжок неповнолітніми.

Стан дослідження.  Різні  аспекти  обстановки  вчи-
нення  злочину  досліджували  такі  видатні  вчені,  як  
Р.С.  Бєлкін,  В.К.  Гавло,  В.Ф.  Єрмолович, Ю.І.  Ільченко, 
О.Н. Колісніченко, В.О. Коновалова, В.І. Куликов, О.Ф. Об-
лаков, В.Ю.Шепітько. Безпосередньо зв’язку обстановки 
та способу вчинення злочину присвячені праці А.І. Бойка,  
Г.А. Кустова, Г.Г. Зуйкова. При цьому фактори обстановки, 
які впливають на спосіб вчинення злочину, були виділені 
науковцями лише частково.

Виклад основного матеріалу. У  криміналістиці  іс-
нує неоднозначність поглядів на поняття обстановки вчи-
нення злочину. Зважаючи на таку розбіжність, у позиціях 
дослідників  вважаємо  за  доцільне надати  обґрунтування 
цього  терміна.  В.К.  Гавло  запропонував  «застосовувати 
інтегральне поняття обстановки злочину для позначення 
системи умов й обставин, що локалізуються простором і 
часом, матеріальною обстановкою місця події, об’єктом і 
суб’єктом злочину та іншими компонентами, у яких здій-
снюється підготовка, вчинення та приховування злочину» 
[1, с. 179].

В.О. Образцов, даючи визначення поняття обстановки 
вчинення злочину, пропонує включати в його зміст тери-
торіальну,  кліматичну,  демографічну  й  іншу  специфіку 
регіону, у якому вчинено злочин, а також обставини, що 
безпосередньо  характеризують  місце,  час,  умови  й  інші 
особливості [2, с. 94].

В.І.  Куликов,  розуміючи  під  обстановкою  вчинення 
злочину  фактори,  що  обумовлюють  поведінку  злочинця 
як  у  період  підготовки,  так  і  під  час  вчинення  злочину, 
до їх числа включає такі: а) місце та час вчинення злочи-
ну; б) склад учасників (група, за участю дорослих тощо);  

в) об’єкт злочинного посягання;  г) матеріальні елементи 
оточуючого середовища (охорона об’єкта; учинення зло-
чину в умовах очевидності або неочевидності; можливість 
або неможливість залишення матеріальних або ідеальних 
слідів) [3, с. 74–81].

Узагальнено  розуміє  обстановку  злочину М.П. Ябло-
ков, який її сформулював як систему певного роду взаємо-
діючих (до й під час злочину) об’єктів, явищ і процесів, 
що вказують на місце, час,  речові, природно-кліматичні, 
виробничі, побутові та інші умови навколишнього серед-
овища, особливості поведінки непрямих учасників проти-
правної події, на психологічні зв’язки між ними та на інші 
чинники об’єктивної дійсності, що надають можливості й 
умови для його вчинення [4, с. 42–43].

Іншу думку має О.Ф. Облаков, який у такій обстанов-
ці  вбачає  адміністративно-територіальне,  географічне  й 
економічне розташування районів (регіонів), їх соціальну-
економічну  характеристику,  специфіку  окремих  ділянок 
місцевості (житловий масив, виробничу зону, місце відпо-
чинку), межі охоплення території в ході реалізації злочин-
ного наміру, національний склад населення, його звичаї та 
традиції [5, с. 35].

Деякі вчені-криміналісти (наприклад, В.Ю. Шепітько) 
окремо вирізняють місце, обстановку й час учинення зло-
чинного діяння.

Зміст  обстановки  вчинення  злочину,  його  обсяг  і 
вплив взагалі різні, що залежить від різновиду злочинно-
го діяння. При цьому основним критерієм особливостей 
обстановки вчинення злочину повинні виступати обста-
вини, які впливають на хід злочину та які враховує зло-
чинець [6, с. 116].

Проаналізувавши  викладені  підходи  до  поняття  об-
становки  вчинення  злочину  (зокрема,  крадіжок,  учине-
них  неповнолітніми),  ми  вважаємо,  що  її  структурними 
елементами є місце ( безпосередньо об’єкт посягання) та 
час вчинення злочин, оскільки вони конкретизують  і де-
талізують  обстановку,  звужують  територіально-просто-
рові межі під час пошуку речових доказів у процесі фор-
мування  правоохоронними  органами  доказової  бази  для 
розслідування  цього  злочину.  Тому,  щоб  прослідкувати 
взаємозв’язок обстановки зі способом вчинення злочину, 
необхідно проаналізувати кожний її структурний елемент.

Місце  вчинення  злочинного  діяння  –  це  оформлене 
матеріальне явище  (подія) об’єктивного світу, що висту-
пає  сукупністю  взаємопов’язаних  частин  та  елементів  
[7, с. 15].
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Воно  дозволяє  відповісти  на  запитання:  де  вчинено 
злочин? Під час розслідування багатьох злочинів слід вра-
ховувати такі аспекти: а) місце, де відбувалися підготовчі 
дії  до  вчинення  злочину;  б)  місце  безпосереднього  вчи-
нення злочину; в) місце, де залишені сліди  (у широкому 
розумінні)  злочинного посягання;  г) місце приховування 
слідів злочину, знарядь і засобів його вчинення, предмета 
злочинного посягання.

За характером зв’язку  злочинних дій  з особливостями 
місця їх вчинення можна виділити три різновиди крадіжок:

а) місце заздалегідь обирається злочинцем і є одним із 
чинників формування способу приготування та вчинення 
крадіжки;

б) місце, що пов’язане з предметом крадіжки (склади, 
будівельні майданчики тощо);

в) крадіжки, у яких обрання місця реалізації злочинних 
дій є випадковим (кишенькові крадіжки) [8, с. 277, 334].

Статистичні  дані МВС України  показують,  що  за  11 
місяців 2012 року загальна кількість злочинів цього виду 
становить 9 458: зі складів, баз, магазинів та  інших тор-
говельних  точок  було  вчинено  1  027  крадіжок  (11%  від 
загальної кількості крадіжок), з квартир – 656 (7%), з дач 
(садових будинків) – 260 (3%) та в громадських місцях – 
124 (2%) [9].

Як  показало  проведене  нами  емпіричне  дослідження 
за фактом учинення крадіжок неповнолітніми, що найпо-
ширенішим  місцем  скоєння  злочину  є  магазини,  торго-
вельні точки, друге місце займають викрадення з квартир, 
третє – з дач, садових будинків та незначну кількість – у 
натовпі (кишенькові крадіжки). 

Як правило, неповнолітні вчиняють крадіжки раптово, 
об’єкт злочинного посягання завчасно не обирають, діють 
без попереднього плану злочинних дій, розподілу ролей; 
якщо це приміщення, то використовують свої фізичні, ін-
телектуальні  можливості,  звички  та  підручні  засоби  для 
проникнення в  середину. Діють хаотично, не узгоджено, 
залишають за собою велику кількість слідів. Відповідно, 
діючи без попереднього умислу на вчинення крадіжки, не 
мають спеціально відведених місць для переховування ви-
крадених предметів, зберігають при собі, рідко одразу їх 
реалізують.

Тому  не  дивно,  що  найпоширенішим  місцем  викра-
день  є  магазини,  кіоски  (особливо  в  невеликих  містах), 
оскільки вони, як правило, одноповерхові або знаходяться 
на  першому поверсі, мають просту  конструкцію будівлі, 
переважно без охорони в нічний час, лише сигналізація, 
особливо це стосується сільської місцевості, де старі ва-
гони потягів перебудовані під магазини, злочинці неодно-
разово буваючи там, знають перелік предметів  і місце їх 
розташування. Зазначені умови полегшують проникнення 
в такі місця завдяки застосуванню металевого прута, лому, 
сокири. Викрадають предмети, які легше винести з собою 
та зникнути з місця події.

Квартири, як правило, обирають на околиці чи в цен-
трі міста,  особливо в районі новобудов. Це пояснюється 
однотипністю замикаючих пристроїв, великою кількістю 
мешканців у будинку та відсутністю особистих знайомств 
між ними,  тому  злочинців легко прийняти  за мешканців 
будинку. Переважно  викрадають  із  квартир  першого  по-
верху,  оскільки,  окрім  дверей,  можна  проникнути  через 
вікно  та  легко  зникнути  з місця події. Проте  слід  зазна-
чити,  якщо неповнолітні не мають досвіду  вчинення  та-
ких злочинів, то вони оминають квартири з охороною та 
відеоспостереженням,  оскільки  це  ускладнює  доступ  до 
об’єкта посягання.

З  приміськими  будинками  ситуація  простіше,  адже 
вони знаходяться за містом або на околиці та мають ого-
родження,  тому  легше  проникнути  до  них  і  залишитись 
непоміченим, часто самі власники не дбають про належну 
охорону, залишають ключі від вхідних дверей у легко по-
мітних місцях. 

Неповнолітні обирають об’єкт посягання в районі сво-
го проживання.

Ще одним із поширених місць крадіжок є громадські 
місця: громадський транспорт у години «пік», ринки, ма-
сові  заходи  (концерти,  мітинги)  місця  відпочинку  (ніч-
ні  клуби, пляж – у  сезон відпочинку). Відвідувачі  таких 
місць, особливо ті, хто приїхав із провінції, від величезної 
кількості товарів, масштабів торговельних площ, постій-
ної штовханини часто  губляться,  втрачають пильність, у 
місцях розваг на зниження уваги впливає алкоголь. Як пра-
вило,  неповнолітні  викрадають  гаманці,  які  знаходяться 
зверху або збоку сумки, бокових кишенях штанів. Однак 
більш освічені  крадії  або  ті,  які  діють  групою,  викорис-
товують такі допоміжні  засоби: лезо,  загострену монету, 
скальпель чи касету від одноразового станка для гоління. 
Після  вчинення  злочину  одразу  залишають місце,  гроші 
та мобільні телефони залишають собі, гаманці викидають.

Інший  елемент  обстановки  вчинення  злочину  –  час. 
У  криміналістичній  та  слідчій  практиці  час  як  ознака 
об’єктивної  сторони  злочину  нерідко  ототожнюється  з 
поняттями «момент часу», «фактор часу», «часові відно-
шення» тощо. Вони є складовими компонентами часу як 
об’єктивної реальності та утворюють його криміналістич-
ну структуру.

Момент часу в криміналістичному розумінні – це точ-
ка відліку, фіксуючий початок руху або взаємодії матері-
альних тіл, а також розвиток яких-небудь процесів і явищ.

Фактор часу – це часова характеристика події, яка ро-
зуміється з точки зору його діяльності: швидкість руху тіл 
у просторі, швидкість розвитку та протікання процесів.

Часові  відношення  –  це  характеристика  низки подій, 
явищ  із  позицій  підслідності,  хронології  їх  виникнення, 
розвитку та зникнення .

Таким чином, зазначені поняття можна розглядати як 
часто  наукові  поняття  властивостей  часу  в  загальній  те-
орії криміналістики, які використовуються для описання 
об’єктів, подій та явищ під час розкриття та розслідування 
злочинів [10, с. 31–32].

Дані про час можуть відображати такі аспекти:
– конкретний час учинення злочину (рік, місяць, чис-

ло, пора року, сезон, доба, година (хвилина) протягом ро-
бочого дня тощо);

–  тривалість  учинення  певних  дій, що  здійснюються 
для досягнення злочинного результату, приховування зло-
чину, ухилення від кримінальної відповідальності та по-
карання (проміжок часу, що зумовлений певним циклом, 
як-то: робочий час, обідня перерва, сеанс у кінотеатрі та 
інші);

– час стосовно наступних чи можливих наслідків;
– час, зі спливом якого неминуче повинні настати від-

повідні наслідки [4, с. 157, 178].
Час  із  точки  зору  криміналістичної методики  розслі-

дування є не тільки елементом криміналістичної характе-
ристики злочину, але дозволяє встановити черговість роз-
витку різних явищ і процесів у часі [11, с. 42].

Час вчинення злочину залежить від об’єкта посягання: 
якщо це квартири, то вчиняють злочин, коли мешканці на 
роботі, приблизно з 12 до 16 год; магазинів, складів – пере-
важно пізно вечором, коли він уже закритий або близько о 
півночі. Трапляється це в будні або передсвяткові дні, вес-
ною, осінню, дуже часто в період відпусток. Кишенькові 
злодії діють у період із 7 до 10 години та з 18 до 20 години, 
збільшуються на початку й у кінці місяця та у святкові дні, 
коли люди отримують зарплату чи аванс.

Виявлення  й  аналіз  елементів  указаної  обстановки 
дають  досить  цінну  інформацію  для  вибору  найбільш 
правильних шляхів  і  методів  розслідування. Крім  того, 
правильна  оцінка  цієї  обстановки  з  урахуванням  відо-
мостей  про  спосіб  і  механізм  розслідуваного  злочину 
допомагає вибрати більш ефективні шляхи та засоби по-
шуку й затримання злочинців, а також виділить найбільш 
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дієві  методи  виявлення  факторів  тим  чи  іншим  чином, 
які вплинули на хід правопорушення та його результати 
[12, с. 39].

Висновки. Таким чином, обстановка вчинення злочи-
ну, у тому числі крадіжок за участю неповнолітніх, – це 
джерело  доказової  інформації.  Цей  елемент  криміналіс-
тичної  характеристики  узагальнює  в  собі  конкретні  за-

кономірності механізму та способу вчинення злочину. Як 
показує  практика,  обстановка  в  значній  мірі  впливає  на 
вибір способу вчинення крадіжок неповнолітніми. Аналіз 
цих елементів криміналістичної характеристики, які пере-
бувають у взаємозв’язку, дає змогу отримувати  інформа-
цію про кількість осіб, причетних до злочину,  їх вік, фі-
зичні можливості, навички та звички.
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ПРОБЛЕМНІ ПиТАННЯ ЗАхиСТУ ІНТЕРЕСІВ ПОСТРАЖДАЛих,  
СТАН ЯКих УНЕМОЖЛиВЛЮЄ (УСКЛАДНЮЄ) САМОСТІЙНУ ІНІЦІАЦІЮ КРиМІ-

НАЛьНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ФОРМІ ПРиВАТНОГО ОБВиНУВАЧЕННЯ

PrOBLEM ISSuES Of PrOTECTION Of ThE INTErESTS Of VICTIMS whOSE  
CONdITION MaKES IT IMPOSSIBLE (dIffICuLT) TO INdEPENdENTLy INITIaTE  
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У статті викладено авторське бачення окремих питань захисту інтересів особи в кримінальному провадженні у формі приватного 
обвинувачення. Висловлена авторська позиція стосовно наявних на сьогодні спірних питань доктринального та прикладного характеру. 
Запропоновано власне бачення вирішення існуючих проблем.

Ключові слова: приватний інтерес, приватні начала, диспозитивність, публічність, захист інтересів, приватне обвинувачення.

В статье изложено авторское виденье отдельных вопросов защиты интересов лица в уголовном производстве частного обвинения. 
Высказана авторская позиция относительно существующих спорных вопросов доктринального и прикладного характера. Предложено 
собственное видение решения существующих проблем. 

Ключевые слова: частный интерес, частные начала, диспозитивность, публичность, защита интересов, частное обвинение.

The article describes the author’s view of individual issues of the protection the interests of person in criminal proceedings of private accusation. 
Position about matters of doctrine and practice was expressed by author. The possible ways of resolving of these problems were suggested.

Key words: рrivate interest, private elements, optionality, publicity, protection of the interests, рrivate accusation.

Кримінальне процесуальне законодавство України міс-
тить правило, яке на сьогодні не передбачає жодних нор-
мативно-правових  винятків:  кримінальне  провадження  у 
формі  приватного  обвинувачення  може  бути  розпочато 
слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого 
(ч. 1 ст. 477 Кримінального процесуального кодексу Укра-
їни). Проте реалії життя переконливо доводять існування 

випадків,  коли  потерпілий  із  тих  чи  інших  об’єктивних 
причин не може висловити свою позицію тимчасово (со-
матична хвороба) або взагалі  (психічна хвороба). Відтак 
абсолютно виправданою є постановка питання про надан-
ня іншим особам права ініціювати в інтересах потерпіло-
го кримінальне провадження, що віднесене до числа здій-
снюваних у формі приватного обвинувачення. 



268

№ 2 2015
♦

1 Відповідно до Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілес-
них ушкоджень, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України 
від 17 січня 1995 р. № 6, кома та душевна хвороба є ознаками тяжкого тілесного 
ушкодження. 

Забігаючи на перед, зауважимо, що піднята нами про-
блема в значній мірі лежить у площині відродження окре-
мих  положень  Кримінального  процесуального  кодексу 
(далі – КПК) 1960 р. Проте, перш ніж перейти до обгово-
рення питання саме в такому руслі, спробуємо розглянути 
можливі шляхи його вирішення в рамках чинного кримі-
нального процесуального законодавства.

На перший погляд так би мовити «панацеєю» в цьому 
питанні може послужити ч. 6 ст. 55 КПК України, відпо-
відно до якої «якщо внаслідок кримінального правопору-
шення настала смерть особи або особа перебуває у стані, 
який  унеможливлює подання нею відповідної  заяви,  по-
ложення частин першої – третьої цієї статті поширюються 
на близьких родичів чи членів сім’ї такої особи». При цьо-
му як сутнісний аналіз самого зазначеного положення, так 
і його системне тлумачення доводять, що воно не вирішує 
проблему захисту прав потерпілого в рамках проваджень 
у формі приватного обвинувачення. 

Оскільки така складова гіпотези ч. 6 ст. 55 КПК Укра-
їни,  як «якщо внаслідок кримінального правопорушення 
настала  смерть особи» не  є  актуальною для проваджень 
у формі приватного обвинувачення, оскільки ст. 477 КПК 
України не містить злочинів, наслідком яких є смерть осо-
би, зосередимо увагу на другому елементі гіпотези зазна-
ченої  норми,  зокрема  випадку,  коли  «особа  перебуває  у 
стані,  який унеможливлює подання нею відповідної  зая-
ви». Відмітимо, що лінгвістична конструкція законодавчо-
го припису не дає можливості дати однозначну відповідь 
на  запитання,  чи  повинен  бути  такий  стан  результатом 
вчиненого злочину. При цьому казуїстичне моделювання 
ситуації надає можливість навести приклади як  існуван-
ня  причинно-наслідкового  зв’язку  між  вчиненням  кри-
мінального  правопорушення  та  розглядуваним  станом 
(наприклад, перебування особи в комі або розвиток у неї 
душевного  захворювання  внаслідок  отримання  тяжкого 
тілесного  ушкодження1),  так  і  його  відсутності  (напри-
клад,  недієздатність  особи,  яка  не  пов’язана  з  вчиненим 
кримінальним правопорушенням). Однак складнощі в за-
стосуванні положення ч. 6 ст. 55 КПК України виявляють-
ся під час обох наведених варіантів. 

Проблема полягає в тому, що якщо виходити  із розу-
міння положення ч. 6 ст. 55 КПК як вимоги необхідності 
причинно-наслідкового зв’язку між кримінальним право-
порушенням і станом, що унеможливлює подання потер-
пілим  заяви  про  злочин  (а  відтак  розглядати  наведений 
нами випадок перебування постраждалого в комі чи роз-
виток у нього душевної хвороби), то таке положення до-
волі складно застосувати саме в провадженнях приватного 
обвинувачення. Річ у тім, що необережне завдання тяжко-
го тілесного ушкодження (ст. 128 Кримінального кодексу 
України),  ознаками  якого  є  кома  або  душевна  хвороба, 
входить до числа проваджень приватного обвинувачення 
лише за умови, що кримінальне правопорушення вчине-
не  чоловіком  (дружиною)  потерпілого.  Таким  чином,  за 
умочи  відсутності  інших  близьких  родичів  під  час  такої 
ситуації відповідно до ч. 6 ст. 55 КПК України право по-
терпілого розпочати кримінальне провадження приватно-
го  обвинувачення  переходить  до  правопорушника  (що  є 
абсурдом).

Тепер розглянемо другий варіант розуміння ч. 6 ст. 55  
КПК України,  який  не  передбачає  необхідності  причин-
но-наслідкового  зв’язку  між  станом  потерпілого  та  кри-
мінальним  правопорушенням.  Зокрема,  саме  таке  розу-
міння  пропонує  один  із  коментарів  до  КПК України,  де 
значиться:  «Смерть  особи має  перебувати  у  безпосеред-
ньому  причинному  зв’язку  із  вчиненим  кримінальним 
правопорушенням.  ˂…˃  Стан,  що  унеможливлює  осо-

бисте  подання  особою  відповідної  заяви,  може  бути  ви-
кликаний  недієздатністю  або  обмеженою  дієздатністю, 
фізичними вадами та іншими обставинами, що перешко-
джають особі набути процесуального статусу потерпілого»  
[1, с. 180]. Такий підхід до розуміння ч. 6 ст. 55 КПК Укра-
їни  наближує  процесуальний  статус  близького  родича  в 
зазначеній  ситуації  до  статусу  законного  представника 
особи (який у силу ч. 2 ст. 59 та ч. 5 ст. 44 КПК України ко-
ристується процесуальними правами особи, інтереси якої 
він  представляє,  а  відтак  вправі  ініціювати  кримінальне 
провадження в порядку ст. 477 КПК України). Це у свою 
чергу дає можливість вказати на спільні для обох ситуацій 
проблеми, що виникають у разі вчинення кримінального 
правопорушення,  провадження щодо  якого  здійснюється 
у формі приватного обвинувачення, стосовно осіб, які не 
можуть реалізувати своє право ініціювати початок кримі-
нального провадження у зв’язку з нестачею процесуальної 
дієздатності (неповнолітні, недієздатні, обмежено дієздат-
ні) або в силу особливостей фізіологічного стану. Зокрема, 
не зрозуміло, як захистити права потерпілого, якщо близь-
кий родич (законний представник), якому в такій ситуації 
надається  право  ініціювати  початок  кримінального  про-
вадження,  з  тих  чи  інших причин  свідомо  чи  несвідомо 
ігнорує  факти  вчинення  кримінального  правопорушення 
стосовно особи, яка внаслідок малолітства, фізичних або 
психічних вад не може самостійно реалізувати своє право. 

Таким  чином,  зважаючи  на  викладене,  доходимо  ви-
сновку, що  з метою  захисту  інтересів  осіб,  які  постраж-
дали  від  кримінального  правопорушення,  провадження 
щодо  якого  здійснюється  у  формі  приватного  обвинува-
чення,  але  не  можуть  реалізувати  своє  право  ініціювати 
початок кримінального провадження у зв’язку з нестачею 
процесуальної дієздатності (неповнолітні, недієздатні, об-
межено дієздатні) або в силу особливостей фізіологічно-
го стану, слід розглянути питання надання захисту з боку 
держави. Вважаємо, що в цьому аспекті цілком доречним 
буде  згадати  висловлювання  Ю.М.  Грошевого  стосовно 
того, що інтерес громадянина повинен бути поставлений 
на рівень охорони публічного інтересу [2, с. 34].

Нагадаємо, що відповідно до ч. 3 ст. 27 КПК 1960 р. 
із загального правила про можливість порушення кримі-
нальної справи приватного обвинувачення лише за скар-
гою потерпілого містилось три винятки, у яких ініціюва-
ти порушення кримінальної справи був вправі прокурор. 
Зокрема,  до  числа  підстав,  які  давали  прокурору  право 
розпочати  кримінальне  переслідування,  попередній  кри-
мінально-процесуальний закон відносив: 1) особливе гро-
мадське  значення  справи;  2)  залежність  потерпілого  від 
обвинуваченого;  3)  безпорадний  стан  потерпілого,  який 
зумовлював  неможливість  захисту  ним  своїх  інтересів. 
При цьому відмітимо, що, як вказується в спеціалізованих 
дослідженнях  із  цього  питання,  випадки  використання 
прокурором описаного повноваження хоч і в незначному 
обсязі, але все ж мали місце на практиці, а саме: 0,7% –  
у  зв’язку  з  особливим  громадським  значенням;  8%  –  у 
зв’язку з безпорадним станом потерпілого; 4 % – у зв’язку 
із залежністю потерпілого від обвинуваченого [3, с. 168]. 

Зазначимо,  що  особливості  використання  ч.  3  ст.  27 
КПК 1960 р. свого часу розглядалось нами в рамках окре-
мої  наукової  статті  [4],  базові  концепти  якої  (зокрема,  у 
частині невідповідності  окремих  із названих підстав  ви-
мозі чіткості правового регулювання)  і  на  сьогодні  є  ак-
туальними.  Водночас  кардинальні  зміни  в  законодавстві 
та новації в доктринальних підходах із цього питання все 
ж  змушують  переосмислити  окремі  з  раніше  озвучених 
нами позицій. 

Насамперед  відмітимо,  що  незмінною  наша  позиція 
залишилась щодо недоречності використання такої з рані-
ше існуючих підстав для порушення кримінальної справи 
приватного обвинувачення прокурором без волевиявлення 
потерпілого як «особливе громадське значення». У цьому 
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2 Хоча, наприклад, у КПК Республіки Білорусь збережено право прокурора по-
рушувати кримінальні справи приватного обвинувачення без заяви потерпілої 
особи в разі, «якщо злочин зачіпає істотні інтереси держави або суспільства» 
(ч. 5 ст. 26).

питанні ми розділяємо погляд дослідників, які обґрунтову-
вали «недоцільність закріплення за прокурором повнова-
ження розпочинати кримінальне провадження приватного 
обвинувачення без волевиявлення потерпілого, зважаючи 
на  особливе  громадське  значення  кримінального  право-
порушення». Показово, що саме такий шлях обрав право-
творець Російської Федерації під час прийняття в 2001 р. 
нового кримінально-процесуального закону2.

Наступною підставою, за наявності якої прокурор був 
вправі  порушити  кримінальну  справу  приватного  обви-
нувачення, не чекаючи волевиявлення потерпілого, КПК 
1960 р. називав «залежність потерпілого від обвинуваче-
ного». Цей законодавчий припис, хоч і не викликав такого 
шквалу наукової критики за часів дії попереднього КПК, 
більше  того,  розцінювався  окремими  дослідниками  як 
схвальний [5, с. 148], породжує деякі заперечення під час 
спроби його відродження в умовах КПК 2012 р. Зокрема, 
свого часу за результатами вивчення судової практики  із 
цього питання нами  вказувалось, що  як  «залежність  по-
терпілого від обвинуваченого» в контексті ч. 3 ст. 27 КПК 
1960  р.  правозастосовниками  розцінювались  випадки 
проживання правопорушника та потерпілого на  спільній 
житловій площі [6], насильство в сім’ї [7], родинні зв’язки 
ієрархічного  характеру  (батьки-діти),  [8] матеріальна  за-
лежність [9] тощо [4, с. 198]. Враховуючи вказане, доволі 
логічним й обґрунтованим є підхід, викладений у роботі 
С.І. Перепелиці. Так, розглянувши наведені нами прикла-
ди практики застосування ч. 3 ст. 27 КПК України, автор 
вказує:  «Врахування  парадигми  нового  кримінального 
процесуального  законодавства  України  доводить  чуже-
рідність для нього такого положення, як можливість про-
курора розпочати кримінальне провадження у формі при-
ватного обвинувачення без заяви потерпілого, враховуючи 
його залежність від обвинуваченого. ˂…˃ Новий КПК до 
критеріїв  віднесення  кримінальних  правопорушень  до 
числа тих, що переслідуються у формі приватного обви-
нувачення,  включив  наявність  зв’язку  між  потерпілим  і 
правопорушником. Тож надання прокурору права розпо-
чинати кримінальне провадження за такою підставою, як 
залежність  потерпілого  від  обвинуваченого  (враховую-
чи, що така залежність на практиці в більшості випадків 
пов’язується з родинними зв’язками) по суті перекреслить 
ідею розробників КПК» [3, с. 87–88].

Відмову ж  від  такої  підстави  початку  кримінального 
провадження приватного обвинувачення прокурором без 
заяви  потерпілого,  як  «безпорадний  стан  потерпілого», 
на  наш погляд,  слід  віднести  до  числа  новацій, що не  є 
виправданими. Саме закріплення за прокурором указано-
го повноваження надавало можливість в умовах дії КПК 
1960 р. не лише «розривати замкнене коло», що виникає 
в  ситуації  вчинення  законним  представником щодо  сво-
го  підопічного  кримінального  правопорушення,  яке  пе-
реслідується  у формі  приватного  обвинувачення,  а  й  за-
безпечувати захист  інтересів осіб  із різного роду вадами 
в  разі  недбалого  виконання  своїх  обов’язків  законними 
представниками.  Крім  того,  якщо  особливе  громадське 
значення справи зумовлювало втручання державних орга-
нів у приватну сферу з метою захисту публічних інтересів 
(тобто  інтересів  широкого  кола  осіб),  то  безпорадність 
стану потерпілого як підстава для такого втручання спря-
мована на відстоювання приватних інтересів, але шляхом 
розширеного залучення державно-владних механізмів. До 
того ж, на відміну від категорії «особливе громадське зна-
чення», факт наявності безпорадного стану легше підда-
ється обґрунтуванню за допомогою об’єктивних критеріїв  
[4, с. 198], що підтверджується судовою практикою часів 

КПК 1960 р., яка відносила до числа критеріїв безпорад-
ного стану, зокрема, такі: психічні вади [10], неповноліт-
ність (малолітність) [11], похилий вік особи [12], інвалід-
ність [13] тощо. 

З урахуванням указаного, на наш погляд, доцільно част-
ково відродити раніше існуючий інститут прокурорського 
втручання в провадження у формі приватного обвинува-
чення, надавши прокурору право у виключних випадках 
розпочинати кримінальне провадження у формі приватно-
го обвинувачення без отримання заяви від постраждалої 
особи, зважаючи на безпорадність стану останньої3. Від-
мітимо, що норма такого змісту на сьогодні діє відповідно 
до  кримінально-процесуальних  законів  цілої  низки  дер-
жав: Білорусії (ч. 5 ст. 26 КПК Республіки Білорусь), Ка-
захстану (ч. 2 ст. 33 КПК Республіки Казахстан), Росії (ч. 4 
ст. 20 КПК Російської Федерації), Узбекистану (ч. 1 ст. 325 
КПК Республіка Узбекистан) та інших. Вважаємо, що це 
надасть реальну можливість вирішити вищеописану нами 
проблему вчинення кримінального правопорушення при-
ватного обвинувачення законним представником стосовно 
свого підопічного,  оскільки на  законодавчому рівні  буде 
попереджено можливість випадків переходу права розпо-
чати кримінальне переслідування у формі приватного об-
винувачення від жертви до правопорушника. 

Поряд  із  цим  сприйняття  нашої  пропозиції  щодо 
включення  публічного  елемента  в  конструкцію  прова-
джень  приватного  обвинувачення  породжує  «ланцюгову 
реакцію» та зобов’язує розглянути питання впливу такого 
включення  на  інші  складові  елементи  інституту  прова-
джень у формі приватного обвинувачення. Зокрема, ідеть-
ся  про  можливість  потерпілого  припинити  кримінальне 
провадження  у  формі  приватного  обвинувачення  своїм 
рішення  про  відмову  від  обвинувачення.  Відмітимо,  що 
відповідно до положень КПК 1960 р. початок проваджен-
ня  приватного  обвинувачення  за  ініціативою  прокурора 
фактично надавав такому провадженню всіх ознак публіч-
ності й виключав можливість потерпілого вирішувати по-
дальший хід справи (ч. 3 ст. 27). При цьому аналіз чинного 
на сьогодні законодавства інших держав дає підстави за-
уважити  на  відсутність  єдності  у  вирішенні  зазначеного 
питання. Так, наприклад, відповідно до ч. 5 ст. 26 Респу-
бліки Білорусь у разі початку провадження приватного об-
винувачення за ініціативою прокурора таке провадження 
не може бути закрите у зв’язку з примиренням потерпіло-
го та правопорушника, тобто діє правило, аналогічне тому, 
що раніше існувало в Україні. Натомість КПК Російської 
Федерації передбачає, що вступ у кримінальне проваджен-
ня прокурора не позбавляє сторони права на примирення  
(ч. 4 ст. 318).

На наш погляд, під час вирішення цього питання слід 
виходити з доктринального розуміння проваджень у формі 
приватного  обвинувачення  як  кримінального  процесуаль-
ного  інституту,  спрямованого  на  забезпечення  інтересів 
приватних  учасників  провадження,  насамперед  інтересів 
потерпілого. При цьому до числа таких інтересів слід від-
носити не лише можливість ініціювати початок криміналь-
ного переслідування, а й можливість скористатися дієвим і 
простим механізмом відшкодування завданої потерпілому 
шкоди,  який  на  практиці  реалізується  шляхом  «обміну» 
відмови  потерпілого  від  обвинувачення  на  задоволення 

3  Враховуючи  загальну  законодавчу  тенденцію  щодо  скорочення  сфери  по-
вноважень  прокурора  (скасування  загального  нагляду  тощо),  не  виключаємо 
можливі заперечення щодо закріплення зазначених повноважень саме за про-
курором. У ракурсі вказаного, безперечно, можна розглянути варіант  іншого 
механізму  вирішення  цього  питання:  орган  опіки  та  піклування  в  разі  вста-
новлення  факту  вчинення  кримінального  правопорушення  приватного  обви-
нувачення та бездіяльності законного представника звертається з відповідною 
заявою до правоохоронних органів, що й буде приводом до порушення кримі-
нального провадження у формі приватного обвинувачення. Однак,  зважаючи 
на  практику  участі  органів  опіки  та  піклування  в  кримінальних  проваджен-
нях, непоодинокість випадків номінальної участі тощо, на наш погляд, більш  
дієвою в цьому ракурсі буде діяльність прокурора як суб’єкта, що апріорі діє у 
сфері кримінального судочинства. 
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4 Безумовно, право на відшкодування шкоди в цій ситуації не втрачається та може бути реалізовано через інститут цивільного позову в кримінальному процесі. Проте 
такий шлях є значно складнішим і довготривалішим як із позиції прийняття рішення про розмір відшкодування, так і з позиції виконання такого судового рішення. 

його матеріальних претензій правопорушником. Можливо, 
описання реалізації цього виду правовідносин через образ 
своєрідного бартеру є в деякій мірі занадто прямолінійним, 
проте саме такий шлях прослідковується як у практиці пра-
возастосування,  так  і  в  законодавчих підходах.  З приводу 
останньої тези вкажемо, що на допустимість спрямування 
всіх  важелів,  які має  потерпілий  у  провадженнях приват-
ного обвинувачення, саме на відшкодування завданої йому 
шкоди  вказує  і  КПК,  наголошуючи,  що  відшкодування 
шкоди потерпілому в кримінальному провадженні у формі 
приватного обвинувачення може відбуватися як на підставі 
угоди про примирення, так і без неї (ст. 479).

Враховуючи  вказане,  вважаємо,  що  сприйняття  кон-
цепції, відповідно до якої початок провадження приватно-
го обвинувачення прокурором за власною ініціативою по-
збавляє  потерпілого  права  в  подальшому  розпорядитися 
предметом обвинувачення далеко не в повній мірі, відпові-
дає інтересам потерпілого. Подібна нормативна конструк-
ція,  з одного боку, захищає права потерпілого (прокурор 
починає провадження заради захисту прав потерпілого), а 
з іншого – істотно їх обмежує (потерпілий позбавляється 
простих та ефективних способів відшкодування завданої 
йому шкоди4). Отже, на нашу думку, початок кримінально-
го провадження у формі приватного обвинувачення за іні-
ціативою  прокурора  не  повинен  позбавляти  потерпілого 
права в подальшому припинити таке провадження своїм 
вольовим рішенням. 

Розгляд піднятого питання, на наш погляд, буде непо-
вним, якщо не дослідити його в дещо ширшому діапазоні. 
Зокрема,  необхідно  з’ясувати  особливості  забезпечення 
інтересів потерпілого в цілому в ситуації, коли проваджен-
ня  приватного  обвинувачення  розпочато  за  ініціативою 
іншого суб’єкта (законного представника, прокурора) без 
волевиявлення  самого  потерпілого.  При  цьому,  на  нашу 
думку, необхідно враховувати принаймні два чинники: а) 
тимчасовість  чи  постійність  психо-фізіологічного  стану 
потерпілого,  що  позбавляє  його  процесуальної  дієздат-
ності; б) причини, з яких провадження розпочато не з іні-
ціативи законного представника, а з ініціативи прокурора. 

Зокрема,  якщо  безпорадний  стан  особи  носить  тим-
часовий  характер  (наприклад,  стан  коми),  то  безумовно 
після  виходу  із  зазначеного  стану  потерпілий  може  по-
вноцінно  реалізовувати  всі  передбачені  законодавством 
права, у тому числі стосовно вирішення долі провадження 
приватного обвинувачення. Однак у цьому ракурсі, на наш 
погляд, наукового осмислення вимагає другий абзац ч. 6 
ст. 55 КПК України, де зазначено, що після того, як особа, 
яка перебувала в стані, що унеможливлював подання нею 
відповідної заяви, набуде здатності користуватися проце-
суальними правами, вона може подати заяву про залучен-
ня її до провадження як потерпілого. Враховуючи вказане, 
виникає принаймні два питання: 1) як має вирішуватися 

доля провадження приватного обвинувачення, якщо зазна-
чена особа не подає заяву про залучення її до провадження 
як потерпілого; 2) які зміни відбуваються в процесуально-
му статусі родичів, які вступили в провадження як потер-
пілі, якщо зазначена особа подає заяву про залучення її до 
провадження як потерпілого. 

Щодо першого питання  слід  вказати, що  воно  є  ана-
логом  ситуації  початку  кримінального  провадження  у 
формі  приватного  обвинувачення  без  заяви  потерпілого, 
а відтак провадження підлягає закриттю. Що ж до зміни 
процесуального статусу близьких родичів або членів сім’ї, 
які з урахуванням тимчасової неспроможності особи реа-
лізувати свої права, набули статусу потерпілого, закон не 
надає чіткої відповіді. Проте, на наш погляд, така ситуа-
ція не викликає особливих проблем  і вимагає від особи, 
яка веде провадження, лише дотримання загальної вимо-
ги  стосовно  документально  підкріплення  всіх  статусних 
трансформацій, що відбуваються в рамках кримінального 
провадження. Вважаємо, що в цьому питанні цілком до-
пустимим  є  застосування  за  аналогією  ч.  5  ст.  66  КПК 
України: такі особи мають виключатися із числа потерпі-
лих постановою слідчого або прокурора. 

Дещо іншою є ситуація за умови перманентності без-
порадного  стану  потерпілого  (психічна  хвороба,  мало-
літство, довготривала кома тощо). На нашу думку, у такій 
ситуації  як  право  ініціювати  провадження  у  формі  при-
ватного обвинувачення, так  і право відмовлятися від об-
винувачення в повній мірі переходить до законного пред-
ставника з урахуванням презумпції діяльності останнього 
в інтересах потерпілого. 

При  цьому,  як  було  з’ясовано  вище,  практика  не  ви-
ключає  випадки  недбалого  ставлення  законних  пред-
ставників до своїх обов’язків або, більше того, вчинення 
ними протиправних дій щодо  своїх підопічних. У  таких 
випадках, як було нами обґрунтовано, доцільно відновити 
право  прокурора  розпочинати  кримінальне  провадження 
у формі приватного обвинувачення,  але без позбавлення 
потерпілого можливості скористатися правом відмови від 
обвинувачення в подальшому. Разом  із цим подібна кон-
струкція має буди дещо уточнена, зважаючи на, з одного 
боку,  недостатність  процесуальної  дієздатності  в  самого 
потерпілого, а з іншого – дискредитацію законного пред-
ставника  (свідченням чого буде виконання його функцій 
прокурором). Таким чином, на наш погляд, така концепція 
має  бути  доповнена  механізмом  «усунення  дефекту  за-
конного представництва». Це можливо забезпечити, якщо 
покласти на прокурора поряд із повноваженням розпоча-
ти кримінальне провадження у формі приватного обвину-
вачення  обов’язок  відновити  нормальне функціонування 
інституту законного представництва шляхом залучення як 
законного представника іншого близького родича або ор-
ган опіки та піклування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / [О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бур-

доль та ін.] ; редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Капліна, О.Г. Шило. – Х. : Право, 2013– . – Т. 1. – 2013. – 768 с.
2. Грошевой Ю.М. Прокуратура в системе «сдержек и противовесов» в разграничении и взаимодействии властей / Ю.М. Грошевой //  

Проблеми розвитку прокуратури України в умовах становлення демократичної правової держави : матеріали республік. наук.-практ. 
конф. (26 грудня 1995 р.). – К., 1996. – С. 29–34.

3. Перепелиця С.І. Провадження у формі приватного обвинувачення: порівняльно-правове дослідження : [монографія] / С.І. Пере-
пелиця. – Х. : Право, 2015. – 184 с.

4. Тітко І.А. Охорона приватних і публічних інтересів при порушенні кримінальної справи / І.А. Тітко // Вісник Академії правових наук 
України. – 2011. – № 2 (65) – С. 192–201.

5. Бегма А.П. Порушення прокурором кримінальних справ приватного обвинувачення / А.П. Бегма // Підприємництво, господарство 
і право. – 2006. – № 6. – С. 147–150.

6. Постанова Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 7 травня 2009 р. у справі № 1-125/09 [Електронний ресурс]. –  
Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

7. Постанова Первомайського районного суду Автономної Республіки Крим від 10 березня 2010 р. у справі № 3-191/10/0115 [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.



271

Порівняльно-аналітичне право
♦

8. Постанова Таращанського районного суду Київської області від 24 березня 2010 р. у справі № 3– 387/2010 [Електронний ресурс]. –  
Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

9. Постанова Кам’янського районного суду Черкаської області від 23 червня 2007 р. у справі № 2-45/07 [Електронний ресурс]. –  
Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

10. Постанова Устинівського районного суду Кіровоградської області від 21 серпня 2008 р. у справі № 1-29/08 [Електронний ресурс]. –  
Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua. 

11. Постанова Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 19 січня 2010 р. у справі № 1-88 [Електронний ресурс]. –  
Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua. 

12. Постанова Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 19 січня 2009 р. у справі № 1-127/09  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua. 

13. Постанова Любешівського районного суду Волинської області від 20 березня 2007 р. у справі № 4-13/07 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua. 

УДК 343.1

ТиМЧАСОВиЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ:  
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМи РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

TEMPOrary aVaILaBLE TO ThE OBJECTS aNd dOCuMENTS:  
LEgaL PrOBLEMS Of rEguLaTION

хрущ О.В.,
старший викладач кафедри

нагляду за додержанням законів
при проведенні досудового розслідування

Національної академії прокуратури України 

Стаття присвячена дослідженню проблем застосування норм, якими регламентовано забезпечення тимчасового доступу до речей і 
документів на стадії досудового розслідування. З’ясовано сутність тимчасового доступу до речей і документів, визначено процесуальні 
та організаційні особливості його проведення. Надано пропозиції щодо усунення прогалин у вітчизняному кримінальному процесуально-
му законодавстві для належного забезпечення цього заходу примусу.

Ключові слова: кримінальне провадження, захід, забезпечення кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і доку-
ментів, прокурор, слідчий, слідчий суддя.

Статья посвящена исследованию проблем применения норм, которыми регламентировано обеспечения временного доступа к ве-
щам и документам на стадии досудебного расследования. Выяснено сущность временного доступа к вещам и документам, определены 
процессуальные и организационные особенности его проведения. Даны предложения по устранению пробелов в отечественном уголов-
ном процессуальном законодательстве для надлежащего обеспечения этой меры принуждения.

Ключевые слова: уголовное производство, меры обеспечения уголовного производства, временный доступ к вещам и документам, 
прокурор, следователь, следственный судья.

The article is devoted to the problems of the application of that provision governs temporary access objects and documents under preliminary 
investigation. The essence of temporary access to the objects and documents to the procedural and organizational features of its conduct. The 
proposals to address gaps in the domestic criminal procedural law to ensure proper enforcement of the measure.

Key words: criminal proceedings, event of providing temporary of criminal proceedings, access to the objects and documents, prosecutor, 
investigator, investigating judge.

Постановка проблеми. Однією з новел Кримінально-
го процесуального кодексу України 2012 року (далі – КПК 
України) є суттєве розширення функції суду щодо контро-
лю за дотриманням прав, свобод та інтересів сторін кримі-
нального провадження під час досудового розслідування. 
Такий  контроль  також  передбачає  застосування  слідчим 
суддею низки заходів забезпечення кримінального прова-
дження.

Процесуальні  аспекти  провадження  тимчасового  до-
ступу  до  речей  та  документів  (виїмки)  досліджували 
такі  процесуалісти,  як  Т.В.  Аверʼянова,  Ю.П.  Аленін,  
О.Я.  Баєв,  І.В.  Басиста,  В.П.  Бахін,  В.Д.  Берназ,  
Р.С. Бєлкін, О.М. Васильєв, А.Ф. Волобуєв, О.І. Гаврилов,  
І.Ф.  Герасимов,  Ю.М.  Грошевий,  С.Ф.  Денисюк,  
А. В.  Іщенко, В. О. Коновалова, О.М. Кузів, В.С. Кузьмі-
чов,  В.Г.  Лукашевич,  Є.Д.  Лук’янчиков,  В.Т.  Маляренко,  
В.Т.  Нор,  М.А.  Погорецький,  О.Р.  Ратінов,  С.С.  Стахів-
ський, О.М. Толочко та інші. Проте окремі питання застосу-
вання цього заходу досі залишаються дискусійними в теорії 
кримінального процесу та набули особливої актуальності.

Метою статті є  висвітлення  на  підставі  узагальнен-
ня практики про  застосування  заходів  забезпечення кри-
мінального  провадження  низки  проблем  у  застосуванні 
норм, якими регламентовано,  зокрема, надання тимчасо-
вого доступу до речей і документів.

Виклад основного матеріалу. Так, згідно з положен-
нями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і 
документів полягає в наданні стороні кримінального про-
вадження особою, у володінні якої  знаходяться такі речі 
та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити 
їх копії, а в разі прийняття відповідного рішення слідчим 
суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) [1].

Цей  інститут  містить  досить  схожі  поняття  та  про-
цесуальні  дії,  які  були  притаманні  інституту  виїмки, що 
відігравав значну роль під час проведення досудового роз-
слідування за КПК України 1960 року. У випадках, коли в 
слідчого були точні дані, що предмети чи документи, які 
мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи 
в певному місці, за його постановою проводилася виїмка 
відповідно до ст. 178 КПК України 1960 року [2]. 
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Положення  ст.  160 КПК України  2012  року  передба-
чають  право  сторін  кримінального  провадження  зверну-
тися до слідчого судді під час досудового розслідування 
чи суду під час судового провадження з клопотанням про 
тимчасовий  доступ  до  речей  і  документів.  До  слідчого 
судді  може  звернутись  як  сторона  обвинувачення,  так  і 
сторона  захисту,  а  також  підозрюваний,  обвинувачений 
(підсудний),  засуджений,  виправданий,  особа,  стосовно 
якої  передбачається  застосування  заходів  медичного  чи 
виховного характеру або вирішувалось питання про їх за-
стосування.

Проте КПК України залишив поза увагою таких осіб, 
які фактично можуть бути учасниками в процесі, а саме: 
представник  юридичної  особи,  щодо  якої  здійснюється 
провадження, та особа стосовно якої розглядається питан-
ня про видачу в іноземну державу (екстрадицію). З метою 
забезпечення засади змагальності кримінального процесу 
доцільно  зазначеним  особам  надати  відповідні  можли-
вості  отримати  дозвіл  на  тимчасовий  доступ  до  речей  і 
документів  нарівні  з  іншими  учасниками  кримінального 
провадження.

Клопотання  про  тимчасовий  доступ  до  речей  та  до-
кументів повинно містити таку інформацію: короткий ви-
клад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку 
з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримі-
нального правопорушення із зазначенням статті (частини 
статті) Закону України про кримінальну відповідальність; 
речі й документи, тимчасовий доступ до яких планується 
отримати; підстави вважати, що речі та документи перебу-
вають або можуть перебувати у володінні відповідної фі-
зичної або юридичної особи; значення речей і документів 
для встановлення обставин у кримінальному проваджен-
ні;  можливість  використання  як  доказів  відомостей,  що 
містяться в речах і документах, та неможливість іншими 
способами довести обставини, які передбачається довести 
за допомогою цих речей і документів у випадку подання 
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, 
які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтуван-
нях необхідності вилучення речей і документів, якщо від-
повідне  питання  порушується  стороною  кримінального 
провадження. 

Однак  є  виняток:  не  може  бути  наданий  доступ  до 
листування або інших форм обміну інформацією між за-
хисником  та  його  клієнтом  або  будь-якою  особою,  яка 
представляє його клієнта,  у  зв’язку  з наданням правової 
допомоги;  об’єктів,  які  додані  до  такого  листування  або 
інших форм обміну інформацією (ст. 163 КПК України).

Сторони кримінального провадження мають право по-
дати вказане клопотання як під час досудового розсліду-
вання, так і судового розгляду.

Слідчий має право звернутися з клопотанням про на-
дання тимчасового доступу до речей і документів тільки 
за погодженням із прокурором. Під час вирішення цього 
питання  прокурор  зобов’язаний  ознайомитися  з  матері-
алами,  що  дають  підстави  для  тимчасового  доступу  до 
речей і документів, перевірити законність одержання до-
казів.  Слідчий  суддя  не  повинен  брати  до  провадження 
клопотання слідчого, якщо воно не було погоджено з про-
курором,  або  той  із ним не погодився,  або  з  клопотання 
незрозуміло, який саме прокурор дав згоду. 

Як показує практика, слідчі та прокурори, звертаючись 
до слідчих суддів із клопотаннями про тимчасовий доступ 
до речей і документів, не завжди дотримуються вимог ч. 6 
ст. 132, ст. 160 КПК України.

Так,  найрозповсюдженішими  порушеннями,  які  до-
пускаються слідчими та прокурорами, є не долучення до 
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів 
належним  чином  засвідченої  копії  витягу  з  ЄРДР  щодо 
кримінального  провадження,  у  рамках  якого  подається 
клопотання;  не  зазначення  в  клопотанні  правової  квалі-
фікації  кримінального  правопорушення,  а  лише  вказівка 

на статтю (частину статті) Кримінального кодексу Украї-
ни (далі – КК України); відсутність повних та конкретних 
відомостей  про  речі  і  документи,  тимчасовий  доступ  до 
яких планується отримати. 

Зазначені порушення призводять до затягування про-
цесу  прокурором  та  слідчим  застосування  такого  заходу 
забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий 
доступ до речей і документів.

Неоднозначною  є  також  практика  слідчих  суддів  під 
час встановлення факту недотримання слідчими та проку-
рорами вимог кримінального процесуального  законодав-
ства  стосовно  оформлення  клопотання  про  тимчасовий 
доступ до речей і документів, оскільки в більшості таких 
випадків  слідчі  судді  приймають  рішення про  відмову  в 
задоволенні  клопотання  або  його  часткове  задоволення. 
Водночас існує також практика повернення таких клопо-
тань для дооформлення, усунення недоліків тощо. Однак, 
на відміну від закріпленого в КПК України порядку роз-
гляду клопотання про тимчасове обмеження в користуван-
ні спеціальним правом, відсторонення від посади, арешт 
майна під час регламентації порядку розгляду клопотання 
про тимчасовий доступ до речей  і документів,  законода-
вець не закріпив повноваження слідчого судді повертати 
таке клопотання в разі його невідповідності встановленим 
вимогам. Саме тому в подібних випадках слідчим суддям 
необхідно постановляти ухвалу про відмову в задоволенні 
клопотання, а не про його повернення [4].

Під час виконання ухвал слідчих суддів про тимчасовий 
доступ до речей і документів також існують проблемні пи-
тання. Наприклад, особа, у володінні якої знаходяться речі 
чи документи, посилаючись на  вимоги ч.  2  ст.  165 КПК 
України, вимагає від особи, на яку відповідно до ухвали 
слідчого судді покладено її виконання, пред’явлення ори-
гіналу такої ухвали, тоді як оригінал ухвали слідчого судді 
знаходиться в суді в матеріалах за клопотанням. У цьому 
випадку варто погодитись  із думкою О.А. Подковського, 
що слід змінити це посилання в законі, указавши, що слід-
чий суддя виготовляє два оригінали ухвали [5].

Також у ст. 163 КПК України не вказано в який строк 
слідчим суддею повинно бути розглянуто клопотання про 
тимчасовий  доступ  до  речей  та  документів.  При  цьому 
згідно з вимогами Вищого спеціалізованого суду України 
вказані клопотання повинні розглядатися не пізніше трьох 
днів із дня надходження їх до суду. Проте ч. 1 ст. 163 КПК 
України передбачає, що після отримання клопотання про 
тимчасовий доступ  до  речей  і  документів  слідчий  суддя 
здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться такі 
речі  та  документи,  за  винятком  випадку,  установленого 
частиною другою цієї статті. 

Порядок здійснення виклику в кримінальному прова-
дженні передбачений ст. 135 КПК України. Особа виклика-
ється до слідчого, прокурора, судді, суду шляхом вручення 
повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною 
поштою  чи  факсимільним  зв’язком,  здійснення  виклику 
телефоном або телеграмою. Однак у рамках сучасних ре-
алій, з урахуванням положення ч. 8 ст. 135 КПК України 
про те, що особа має отримати повістку про виклик або 
бути повідомленою про нього  іншим шляхом не пізніше 
ніж за три дні до дня, коли вона зобов’язана прибути за 
викликом,  розгляд  клопотання  про  тимчасовий  доступ 
можливий за 7–10 днів, оскільки 3–5 днів – це робота по-
шти та 3 дні (ч. 8 ст. 135 КПК України) – щоб з’явитись і 
вихідні,  а  за умови повідомлення володільця речей  і до-
кументів листом із рекомендованим повідомленням може 
бути 14 днів і більше. 

За  такий  тривалий  період  часу  після  повідомлення 
володільця речей і документів виникає загроза зміни або 
знищення  речей  і  документів. На  практиці  досить  часто 
виникають ситуації, коли володілець речей і документів на 
наступний день після повідомлення йому про судовий роз-
гляд  клопотання щодо  надання  тимчасового  доступу  до 
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речей і документів звертається до правоохоронних органів 
із заявою про крадіжку (ст. 185 КК України). У такому разі 
в сторони кримінального провадження, насамперед слід-
чого та прокурора, зникає можливість використання як до-
казів відомостей, що містяться в цих речах і документах. 
Тому необхідно на законодавчому рівні встановити термін 
розгляду клопотання до 3-х днів та без повідомлення во-
лодільця речей і документів.

Ухвала слідчого судді про надання тимчасового досту-
пу  до  речей  і  документів  є  обов’язковою для  виконання 
всіма підприємствами, установами та організаціями, а та-
кож службовими особами й  громадянами,  які  зазначенні 
в ухвалі як власники речей і документів. Зазначені особи 
повинні надати на безперешкодний доступ до речей і до-
кументів. Якщо володілець речей  і документів відмовля-
ється надати доступ, то йому необхідно роз’яснити, що це 
призведе до негативних правових наслідків у вигляді про-
ведення такої слідчої дії, як обшук. 

Особа,  уповноважена  на  проведення  процесуальної 
дії  у  виді  тимчасового  доступу  до  речей  і  документів, 
зобов’язана  пред’явити  оригінал  ухвали  власнику  ре-
чей і документів, до яких необхідно надати доступ. Факт 
пред’явлення ухвали та ознайомлення  з нею власника,  а 
також надання її копії підтверджується підписом власника 
на оригіналі ухвали. Якщо вилучаються оригінали доку-
ментів, то слідчий на вимогу власника зобов’язаний зали-
шити їх копії (ст. 165 КПК України). 

У разі вилучення речей і документів складається опис, 
який  вручається  власнику,  хід  і  результати  тимчасового 
доступу до речей і документів фіксуються слідчим у про-
токолі відповідно до вимог ст. ст. 104–107 КПК України.

Стаття 162 КПК України містить перелік відомостей, 
які  містять  охоронювану  законом  державну  таємницю. 
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тим-
часового доступу до речей і документів, які містять охоро-
нювану законом таємницю, якщо сторона кримінального 
провадження,  крім  обставин,  передбачених  ч.  5  ст.  163 
КПК України, доведе можливість  використання як дока-
зів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та 
неможливість  іншими способами довести обставини, які 
передбачається  довести  за  допомогою цих  речей  і  доку-
ментів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

КПК  України  до  державної  таємниці  включив  відо-
мості, які можуть становити лікарську таємницю (п. 1 ч. 
1 ст. 162 КПК України). Аналізуючи чинне законодавство, 
можна  виділити  категорії  інформації  про  пацієнта,  які 
складають лікарську таємницю. Стаття 40 Закону України 
«Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 
19 листопада 1992 року визначає перелік відомостей, що 
становлять лікарську таємницю [6]. Насамперед це відо-
мості про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх резуль-
тати, інтимну й сімейну сторони життя громадян. У ч. 2 ст. 
21 Закону України «Про  інформацію» від 2 жовтня 1992 

року зазначено, що конфіденційною є інформація про фі-
зичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено 
фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних 
повноважень [7]. Конфіденційна інформація може поши-
рюватися  за  бажанням  (згодою)  відповідної  особи  у  ви-
значеному нею порядку відповідно до передбачених нею 
умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Стаття 6 Закону України «Про психіатричну допомо-
гу» від 22 лютого 2000 року визначає, що конфіденційна 
інформація  про  особу,  що  містить  лікарську  таємницю, 
буде надана за письмовим запитом слідчого, прокурора та 
суду [8]. 

У  ч.  2  ст.  93  КПК України  передбачено, що  сторона 
обвинувачення  здійснює  збирання  доказів  шляхом  про-
ведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (роз-
шукових)  дій,  витребування  та  отримання  від  органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, під-
приємств, установ та організацій, службових та фізичних 
осіб  речей,  документів,  відомостей,  висновків  експертів, 
висновків  ревізій  та  актів  перевірок,  проведення  інших 
процесуальних дій, передбачених КПК України.

Отже,  у  разі  звернення  із  запитом  до  закладу  охоро-
ни здоров’я про надання інформації щодо перебування на 
обліку, лікування та діагноз громадян слідчого чи проку-
рора на підставі здійснення розслідування кримінального 
провадження  останній  зобов’язаний  надати  запитувану 
інформацію. Проте  на  практиці  посадові  особи  закладів 
охорони  здоров’я відмовляють у наданні  запитуваної  ін-
формації, посилаючись на ст. 162 КПК України. 

У зв’язку  із цим необхідно ч. 4 ст. 132 КПК України 
викласти  таким  чином:  «Для  оцінки  потреб  досудового 
розслідування  слідчий  суддя  або  суд  зобов’язаний  вра-
хувати можливість без застосування заходу забезпечення 
кримінального провадження отримати речі та документи, 
які можуть бути використані під час судового розгляду для 
встановлення  обставин  у  кримінальному  провадженні, 
крім випадків визначених статтею 162 цього кодексу».

У КПК 1960 року  із цього приводу лише побічно за-
значалося  про  особливий  порядок  вилучення  та  огляду 
документів, що містять дані, які становлять державну та-
ємницю. Так, зазначалося лише, що видача й огляд таких 
документів  провадяться  з  додержанням наявних  правил, 
що забезпечують охорону державної таємниці. 

Висновки. Підсумовуючи  викладене,  необхідно  за-
значити, що тимчасовий доступ до речей і документів як 
засада  кримінального  провадження  безперечно  є  пози-
тивним  кроком  на шляху  наближення  вітчизняного  кри-
мінального  процесу  до  європейських  стандартів.  Проте 
Кримінальний  процесуальний  кодекс  України  потребує 
внесення значних змін відповідно для спрощення проце-
дури надання тимчасового доступу до речей і документів, 
врегулювання  спірних питань,  а  також наближення його 
норм до потреб практики.
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ПОНЯТТЯ ТА ФОРМи РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА

ThE CONCEPT aNd fOrMS rEaLIZaTION Of Law
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аспірант кафедри криміналістики  

та кримінального процесу
Академії адвокатури України

Стаття присвячена дослідженню питання реалізації права як процесу здійснення, втілення в життя принципів та приписів права. Ре-
алізація права має важливе значення для юридичної теорії та практики, оскільки пов’язана з утвердженням і підтриманням у суспільстві 
певного правопорядку. Доведено, що терміни «реалізація права» та «застосування права» нерівнозначні, оскільки застосування права 
визначається як одна з багатьох, але не єдина форма реалізації права. Визначено формами реалізації норм права дотримання, вико-
нання, використання та застосування права, при цьому стверджено, що застосування є одним з етапів реалізації норм права, а самі ці 
поняття розрізняються як особливе й загальне. 

Ключові слова: реалізація права, форми, дотримання, виконання, застосування.

Статья посвящена исследованию вопроса реализации права как процесса осуществления, воплощения в жизнь принципов и предпи-
саний права. Реализация права имеет большое значение для юридической теории и практики, так как связана с утверждением и поддер-
жанием в обществе определенного правопорядка. Доказано, что понятия «реализация права» и «применение права» неоднозначны, 
поскольку применение права определяется как одна из многих, но не единственная форма реализации права. Определено формами 
реализации норм права соблюдение, исполнение, использование и применение права, при этом утверждается, что применение являет-
ся одним из этапов реализации норм права, а сами эти понятия отличаются как общее и специальное.

Ключевые слова: реализация права, формы, соблюдение, исполнение, применение.

The abovementioned article is devoted to research the realization of law as a process to implement principles and requirements of law. 
Realization of law is essential for legal theory and practice. It associates with establishment and maintenance of the certain legal order in society. 
It is proved that the terms “realization of law” and “application of law” are unequal because application of law is defined as one of many but not 
the only form to realize law. Forms to realize law are: observance, fulfilment, use and application of law. Thus, it is state that application of law is 
one of stages to realize law and these notions differ as special and general.

Key words: realization of law, shape, compliance, performance, application.

РОЗДІЛ 10. 
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Постановка проблеми.  Проблеми  реалізації  права 
завжди були в центрі уваги юридичної науки, але ствер-
джувати про те, що вони вирішені, передчасно, оскільки 
глибокі дослідження цього процесу, його всебічний аналіз 
і вивчення ставлять перед науковцями й практиками нові 
завдання. Загалом реалізація нормативних розпоряджень, 
які  містяться  в  законах  та  інших  нормативно-правових 
актах, означає втілення в повсякденне життя (у суспільні 
відносини, поведінку громадян тощо) волі законодавця чи 
інших суб’єктів, що мають повноваження правотворчості, 
яка спрямована на встановлення та підтримання правопо-
рядку. 

Тому без реалізації право втрачає своє соціальне зна-
чення  й  призначення.  Із  цього  приводу  видатний  радян-
ський теоретик права Л.С. Явич зазначав, що без утілення 
правових приписів у життя норми права мертві, власне це 
й губить їх соціальне призначення. На думку автора, право 
ніщо, якщо його положення не знаходять своєї реалізації 
в діяльності людей та їх організацій, у суспільних відно-
синах. Неможливо зрозуміти право, якщо відхилитися від 
механізму його реалізації в житті суспільства [1, с. 199]. 

Стан дослідження. Активний  дослідницький  інтер-
ес щодо  теоретичних  основ  вивчення  проблеми  реаліза-
ції права можна спостерігати в багатьох працях, присвя-
чених  зазначеній  тематиці  (Ю.І.  Гревцов,  В.О.  Котюк,  
В.М. Кудрявцев, В.В. Лазарев, П.О. Недбайло, В.В. Окса-
митний, Ю.П.  Пацурківський,  П.М.  Рабінович  та  інші). 
Узагальнення  наукових  точок  зору  в  питанні  реалізації 
права дає підстави стверджувати, що реалізація норм пра-
ва – це втілення положень правових норм у фактичній по-
ведінці (діяльності) суб’єктів права. Тобто така реалізація 

являє  собою  втілення  виключно  правомірної  поведінки, 
різноплановий  процес  практичного  виконання  правових 
вимог  у  діяльності  тих  або  інших  суб’єктів.  Тому  саме 
через реалізацію норм права досягається результат, зміст 
якого  закладався  законодавцем  у  тих  чи  інших  нормах 
права [2, с. 46]. З огляду на це своєчасна й точна реаліза-
ція правових норм є важливою передумовою додержання 
та зміцнення правопорядку.

Виклад основного матеріалу. У теорії права з ураху-
ванням суперечливого характеру окремих наукових розро-
бок щодо реалізації права та виняткової складності цього 
явища продовжується дискусія щодо сутності  зазначеної 
категорії. Тому, на нашу думку, поняття «реалізація права» 
потребує уточнення, оскільки поряд  із ним використову-
ються поняття «застосування права», «здійснення права». 
Так,  термін  «реалізація»  (від  франц.  realisation  –  «здій-
снювати») визначається як здійснення чого-небудь, пере-
творення в щось реальне, проведення в життя будь-якого 
плану, проекту, ідеї, програми, намірів тощо [3, с. 561]. Як 
зауважив В.М. Протасов, реалізація – це процес перекладу 
явища в іншу якість, вживання його якостей, властивостей 
із метою досягнення якогось результату. Стосовно права 
цей процес означає переклад його норм в іншу реальність, 
в іншу якість – якість правомірної поведінки: використан-
ня  властивостей  права  для  досягнення  необхідного  со-
ціального результату [4, с. 72]. У такому сенсі реалізація 
права може бути визначена як здійснення, втілення в жит-
тя принципів та приписів права.

Отже, поняття «реалізація права» має важливе значен-
ня для юридичної теорії та практики, оскільки процес пра-
вореалізації пов’язаний з утвердженням і підтриманням у 
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суспільстві  певного  правопорядку.  Необхідність  утвер-
дження правопорядку випливає не тільки з встановлення 
та  здійснення розпоряджень юридичних норм. Це  також 
має вплив на те, якою мірою учасники суспільних відно-
син можуть реалізувати належні їм суб’єктивні права. 

Юридична  конструкція  реалізації  права  в  літературі 
співвідноситься,  зокрема,  зі  здійсненням  права  (позиція 
Л.Д.  Воєводіна  [5,  с.  224]),  з  окремими  видами  реалі-
зації  права  (з  точки  зору В.О. Лучіна  [6,  с.  19–20]). По-
няття  «здійснення  права»  в  деяких  дослідженнях  кон-
кретизується  через  призму  законності  правовідносин. 
Зокрема, така позиція була актуалізована А.М. Васильєвим  
[7,  с.  175].  Схожі  погляди  обґрунтував  Ю.С.  Решетов, 
який  досліджуване  поняття  здійснення  права  розглядав 
як самостійну категорію, але висловлюючи думку, згідно 
з якою сутність першої в узагальненій формі відображає 
шляхи та способи реалізації права та доповнив цю право-
ву  абстракцію деталізуючими  складовими – юридичною 
відповідальністю й правопорядком [8, с. 28]. 

Разом із цим міркування інших правників-теоретиків із 
досліджуваного питання доводять наявність принципової 
різниці між поняттями «реалізація права» та «здійснення 
права». Так, на думку Л.Д. Воєводіна, у випадку реалізації 
права має місце втілення цілого комплексу норм, оскільки 
права й свободи можуть знаходити закріплення не в одно-
му, а в багатьох нормативно-правових актах. Якщо ж вес-
ти мову  про  здійснення  права,  то  відновлення  та  захист 
прав  і  свобод  людини  в  разі  їх  порушення  припускають 
більш широкий арсенал заходів, ніж усунення порушень 
тієї  чи  іншої правової норми. Отже,  за  твердженням до-
слідника, реалізація права відбувається під час здійснен-
ня виключно управомочуючих норм і не поширюється на 
інші їх різновиди [9, с. 160].

Така позиція стала предметом наукової дискусії,  сут-
ність  якої  полягає  в  тому,  що  однозначно  стверджувати 
про  те, що  реалізація  прав  і  свобод  людини фактично  є 
лише частиною більш загальної проблеми  (застосування 
норм права) нераціонально [10, с. 59–64]. На наш погляд, 
не можна  вважати  рівнозначними  такі  терміни,  як  «реа-
лізація»,  «здійснення»,  «застосування»  права.  Зокрема, 
застосування права нами розуміється як одна з багатьох, 
але однозначно не  єдина форма реалізації права. Більше 
того, напрацювання теорії права доводять, що застосуван-
ня права має декілька проявів: 1) особлива форма реалі-
зації права; 2) організаційно-юридична діяльність компе-
тентних органів із метою створення умов, необхідних для 
реалізації ними таких норм; 3) визначається не як одна з 
форм безпосередньої реалізації,  а  як категорія, що нале-
жить до процесу реалізації та є характерною ознакою його 
здійснення [11, с. 30–33]. 

Дискусійною  є  і  пропозиція  взагалі  відмовитися  від 
використання в науковому обігу таких категорій, як «реа-
лізація» та «застосування» права в контексті користування 
правом. Зокрема, російський дослідник В.І. Крусс із цього 
приводу  зауважує, що  термін  «реалізація»  з  етимологіч-
ної точки зору суперечить властивості «непогашуваності» 
права,  позаяк  реалізація  –  це  здійснення  або  зникнення 
внаслідок  виконання  свого  призначення  чи  пошук  нової 
якості  з  одночасною  втратою  попередньої.  Автор  ствер-
джує, що реалізація може бути осяжна й поза суб’єктом 
права,  тоді  як  користування  виключає  таку  можливість. 
Зміст  поняття  «здійснення»  полягає  в  практичному  вті-
ленні, у реалізації можливості. Тому конституційні права 
здійснюються безпосередньо в момент прийняття консти-
туції  та  лише  внаслідок  чинності  цього  акта  в  суб’єктів 
конституційного регулювання з’являється можливість ко-
ристуватися ними [12, с. 19–20].

Ми  вважаємо,  що  зазначене  твердження  необхідно 
проаналізувати насамперед в етимологічному сенсі термі-
нів «реалізація» та «здійснення». З огляду на те, що зна-
чення  терміну  «реалізація»  викладено  вище,  є  потреба 

вести мову про «здійснення», яке в довідкових джерелах 
розуміється як  запровадження, втілення в життя; робити 
що-небудь  дійсним,  реальним;  виконання  чого-небудь  
[13, с. 52]. Співставлення наведеного доводить близькість 
цих термінів в етимологічному розумінні. Це дає можли-
вість  зробити  висновок  і  про  близькість  їх  змістовного 
навантаження, оскільки викладені в різних джерелах мір-
кування про сутність цих понять фактично є такими, що 
дозволяють  вести мову  про  один  і  той же  процес  –  уті-
лення норм права у сформованій системі суспільних від-
носин. Крім того, на наш погляд, вживання поряд понять 
«реалізація  права»,  «здійснення  права»  не  суперечить  і 
правилам юридичної техніки. 

Щодо співвідношення понять «реалізація права» й «за-
стосування права», то зауважимо, що перше з названих є 
більш широким і багатогранним, а друге, на відміну, на-
приклад, від виконання, використання, дотримання – вуж-
чим,  але  з  притаманними особливостями. Ми вважаємо, 
що право реалізується шляхом проходження певних послі-
довних етапів, а застосування права є одним із таких ета-
пів (наприклад, завершальним етапом діяльності юридич-
ної особи є скасування її державної реєстрації в судовому 
порядку, що позбавляє  суб’єкт  статусу юридичної особи 
та є підставою для вилучення з державного реєстру). 

У  теорії  права  розрізняють  декілька  форм  реалізації 
права, видова різноманітність яких залежить від специфіки 
суспільних відносин, що підлягають урегулюванню, осо-
бливостей норм права (зокрема, їх гіпотез і диспозицій), а 
також особливостей поведінки суб’єктів, які реалізують ці 
норми. З огляду на наведені ознаки можна стверджувати 
про такі форми реалізації норм права: дотримання, вико-
нання, використання та застосування права. Такий підхід 
дає цілком обґрунтовані підстави вважати, що застосуван-
ня є одним з етапів реалізації норм права, а самі ці поняття 
розрізняються як особливе й загальне. 

Коротко  зупинимося  на  характеристиці  кожної  із  за-
значених форм. Так, дотримання норм права визначаєть-
ся як реалізація заборонних норм, сутність якої полягає в 
пасивній поведінці суб’єктів щодо здійснення негативних 
дій, передбачених нормою права. З урахуванням того, що 
під правопорушенням розуміється визначене законом не-
правомірне (протиправне) винне діяння (дія чи бездіяль-
ність) деліктоздатної особи, за вчинення якого вона може 
бути  притягнута  до  юридичної  відповідальності,  забо-
ронні норми не дозволяють протиправну поведінку, що є 
небажаною для  держави  й  суспільства  та  встановлюють 
обов’язок  особи  не  вчиняти  певних  дій  (бездіяльності). 
Тому, якщо в санкції норми встановлена юридична відпо-
відальність негативного характеру, то такі дії вважаються 
забороненими  законодавцем.  Наприклад,  стаття  15  Кон-
ституції України  забороняє  цензуру  в  державі  або  утри-
мання громадянина від спроб вивезення за кордон речей, 
які заборонені для вивезення.

Виконання  права  –  це  одна  з  форм  його  реалізації, 
сутність якої полягає в здійсненні суб’єктом зазначених у 
зобов’язуючих нормах права дій. У нормах зобов’язуючого 
характеру викладаються вимоги активної поведінки щодо 
здійснення в цих нормах позитивних дій із боку суб’єктів 
права.  Такі  норми  мають  подвійну  природу,  оскільки,  з 
одного  боку,  суб’єкт,  який  якісно  (активно)  виконує  по-
кладений на нього обов’язок, може бути заохочений і його 
дії спрямовуються на досягнення бажаного для держави й 
суспільства результату, а з іншого – відмова від виконання 
зобов’язуючих норм або неналежне їх виконання призво-
дить до застосування державного примусу. Прикладом ви-
конання норм права може слугувати неухильне виконання 
працівником покладених трудових обов’язків, що випли-
ває з норм трудового законодавства. 

У свою чергу, використання норм права є формою ре-
алізації суб’єктивного права, відповідно до якої здійсню-
ється втілення уповноважуючих норм. Фактично ці норми 
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надають  суб’єктам  право  здійснювати  передбачені  ними 
позитивні  дії.  Водночас  форма  використання  права  по-
рівняно з іншими розглянутими формами реалізації права 
має свої особливості, оскільки основою їх утілення є ре-
алізація суб’єктивного права, а не реалізація юридичного 
обов’язку та заборони. За таких умов суб’єкт сам вирішує, 
чи використати належне право або утриматися від цього, 
але  норма  реалізується.  Прикладом  використання  права 
може бути реалізація права на спадщину. 

Зауважимо,  що  три  наведені  вище  форми  реалізації 
права  в  літературі  отримали  назву  безпосередніх  норм, 
оскільки суб’єкти самі реалізують свої суб’єктивні права й 
обов’язки. Водночас, якщо суб’єкти не мають можливості 
реалізувати  надані  повноваження,  з’являється  потреба  у 
втручанні  компетентних  органів  держави,  які  застосову-
ють правові приписи  (наприклад,  виконання військового 
обов’язку, нарахування пенсії тощо) [14, с. 52]. 

Тому виникає необхідність застосування права як од-
нієї з найважливіших форм його реалізації. Однак саме з 
огляду  на  наведене  застосування  являє  собою  особливу, 
ціннісну форму реалізації права, яка за суттю відрізняєть-
ся від перелічених вище форм. Необхідно зазначити, що 
в  юридичній  літературі  наводиться  декілька  визначень 
застосування права, хоча вони й різняться за змістом. За-
стосування права дефінується так: а) як особлива форма 
реалізації  права,  яка  здійснюється  державними  та  гро-
мадськими організаціями  в межах  їх  компетенції  у фор-
мі владно-організуючої діяльності з конкретизації норми 
права; б) як форма реалізації права, що включає юридич-
но-організаційну діяльність держави з втілення правових 
норм стосовно конкретних суб’єктів;  в)  як владна діяль-
ність  органів  держави  чи  інших  органів,  повноваження 
яких делегує держава, які видають індивідуальні акти на 
основі норм права. Отже, застосування права – це владна 
діяльність  компетентних  органів  держави  та  посадових 
осіб щодо підготовки та прийняття індивідуальних рішень 
у юридичній справі на основі юридичних фактів та кон-
кретних правових норм.

Однак  існують й  інші дефініції поняття «застосуван-
ня права». Так, професор О.Г. Мурашин визначає його як 
державно-владну, організаційну діяльність компетентних 
органів держави та посадових осіб із реалізації правових 
норм  стосовно  конкретних  життєвих  ситуацій  шляхом 
винесення  індивідуально-правових  рішень  (приписів)  
[15, с. 296]. Натомість професор П.М. Рабінович вважає, 
що застосування правових норм – це організаційно-право-
ва діяльність компетентних органів, уповноважених на це 

громадських об’єднань або їх службових осіб, яка полягає 
у встановленні піднормативних формально обов’язкових 
індивідуальних  правил  поведінки  персоніфікованих 
суб’єктів із метою створення умов, необхідних для реалі-
зації ними таких норм. 

На підставі наведених дефініцій виокремимо особли-
вості досліджуваної форми реалізації права, які можливо 
викласти шляхом визначення таких ознак: 1) застосуван-
ня норм права визначається як організаційна передумова 
їх реалізації  у  випадках,  встановлених  законом, що дає 
підстави стверджувати про соціальне призначення засто-
сування  норм  права  в  контексті  організації  суспільних 
відносин;  2)  з  урахуванням  виключно  державно-влад-
ного  характеру  застосування  норм  права  покладається 
тільки на державні органи або уповноважених державою 
суб’єктів (посадових осіб); 3) під час застосування норм 
права  виникають,  змінюються  чи  припиняються  певні 
відносини,  які  при  цьому  трансформуються  у  взаємні 
юридичні  права  й  обов’язки  для  визначених  суб’єктів, 
що свідчить про юридично значущий характер цієї фор-
ми реалізації права; 4) результатом встановлення певних 
відносин під час застосування норм права до конкретних 
життєвих  випадків  є  прийняття  індивідуальних  рішень 
формально-обов’язкового  характеру;  5)  застосування 
норм права може проходити виключно на підставі юри-
дичних норм та в порядку, встановленому юридичними 
нормами; 6)  застосування норм права є процесом, який 
складається  з  низки  послідовних  стадій  (етапів);  7)  за-
стосування норм права може відбуватися з дотриманням 
певних принципів, основними з яких потрібно виокреми-
ти законність, обґрунтованість, доцільність. Дотримання 
зазначених  принципів  забезпечує  правомірність,  спра-
ведливість  та  ефективність  застосування  норм  права;  
8) рішення, прийняті за результатами застосування норм 
права,  відображаються у  встановленій  законом формі – 
актах застосування права. 

Висновки. Таким  чином,  реалізація  права  є  діяль-
ністю щодо втілення в життя волі законодавця чи  інших 
суб’єктів,  що  мають  повноваження  правотворчості,  яка 
спрямована на встановлення та підтримання правопоряд-
ку. З урахуванням характеру окремих наукових розробок 
щодо  реалізації  права  та  складності  цього  явища можна 
зазначити, що  загалом реалізація права  сприймається  як 
здійснення, втілення в життя принципів та приписів пра-
ва. Реалізація права має важливе значення для юридичної 
теорії  та практики,  оскільки пов’язана  з  утвердженням  і 
підтриманням у суспільстві певного правопорядку.
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ІСТОРиЧНІ АСПЕКТи БОРОТьБи З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ

hISTOrICaL aSPECTS Of ThE fIghT agaINST COrruPTION IN uKraINE

Горган О.Л.,
Голова Вишгородської 

районної державної адміністрації

У статті відображено історичні етапи розвитку корупційних явищ в Україні. Здійснено стислий огляд динаміки реформування систе-
ми державного управління та правоохоронних органів із метою подолання цього явища. Визначено ключові проблеми антикорупційної 
політики держави з моменту здобуття Україною незалежності та запропоновано шляхи вдосконалення інституційної структури та функ-
ціонального механізму боротьби з корупцією. Акцентовано увагу на доцільності використання попереднього історичного досвіду під час 
побудови правоохоронної системи України. Надано коротку характеристику останніх законодавчих змін у правовому регулюванні запо-
бігання та протидії корупції з урахуванням передових міжнародних стандартів.

Ключові слова: корупція, антикорупційна діяльність, історичні витоки, правоохоронні органи, громадянське суспільство.

В статье отражены исторические этапы развития коррупционных явлений в Украине. Сделан краткий обзор динамики реформи-
рования системы государственного управления и правоохранительных органов с целью преодоления данного явления. Определены 
ключевые проблемы антикоррупционной политики государства с момента обретения Украиной независимости и предложены пути со-
вершенствования институциональной структуры и функционального механизма борьбы с коррупцией. Акцентировано внимание на 
целесообразности использования предыдущего исторического опыта при построении правоохранительной системы Украины. Дано 
краткое описание последних законодательных изменений в правовом регулировании предотвращения и противодействия коррупции с 
учетом передовых международных стандартов.

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная деятельность, исторические истоки, правоохранительные органы, гражданское 
общество.

The article reflects the historical stages of corruption development in Ukraine. There made a brief overview of the dynamics of reform of public 
administration and law enforcement agencies in order to overcome this phenomenon. There were identifiedthe key issues of anti-corruption policy 
of the state since Ukraine gained independence, and suggestedsome ways to improve the institutional structure and functional mechanisms to 
combat corruption. The author brought to the attention the feasibility of using the previous historical experience in the construction of the law 
enforcement system of Ukraine. A brief description of the latest legislative changes in the legal regulation of preventing and combating corruption 
were made, taking into account best international standards.

Key words: corruption, anti-corruption activity, historical sources, law enforcement agencies, civil society.

Постановка проблеми. Корупція – таке ж давнє яви-
ще, як і соціальний порядок, що управляє життям людей. 
Вона здійснює суттєвий вплив на найважливіші процеси 
державного управління та має свої соціально-економічні, 
національно-етнічні,  психологічні  та  демографічні  осо-
бливості.  Відповідно,  дослідження  історичних  витоків 
корупції  в  Україні  та  ґенези  боротьби  із  цим  явищем  є 
надзвичайно актуальним з огляду на  те, що лише аналіз 
антикорупційної  діяльності  в  ретроспективному  розрізі 
здатний створити базис для побудови правової, соціальної 
та  демократичної  держави.  При  цьому,  враховуючи,  що 
після здобуття Україною незалежності в 1991 році повніс-
тю  змінилася  як  система  органів  державної  влади,  так  і 
політико-економічна формація суспільства, особливо цін-
ним є досвід запобігання та боротьби з корупцією саме в 
сучасній Україні.

Стан дослідження. Проблеми корупції  в Україні  ви-
вчались великою кількістю провідних вітчизняних та зару-
біжних науковців, до яких можна віднести М. Хавронюка, 
Дж. Поупа, М. Мельника, І. Ревака, С. Максімова, Я. Ги-
лінського, В. Лунєєва, С. Роуз-Аккермана, Д. Делла Пор-
ти,  І. Шихати, Д. Бейлі, С. Пундея, Н. Тер-Вартаньянца,  
А. Кірпічнікова та  інших. Водночас окремі  історичні ас-
пекти антикорупційної діяльності були предметом дослі-
дження таких учених, як С. Мирославський, О. Грудзур, 
Г. Божок, В. Гладких, С. Рогульський, Я. Грицак, К. Зубов, 
Є. Тємнов та інші. Однак останні зміни в законодавчому 
регулюванні боротьби з корупцією в Україні ставлять на 
порядок  денний  необхідність  створення  нових  наукових 
розробок у цій  сфері  та перегляду  існуючих підходів  до 
корупційної проблематики. 

Метою статті є  дослідження  історичного  розвитку 
корупції в сучасній Україні; аналіз основних стратегічних 
напрямів  і методів боротьби з корупційними проявами в 

Україні після здобуття незалежності; вироблення подаль-
ших ефективних шляхів боротьби з корупцією на підставі 
дослідження  емпіричних  особливостей  антикорупційної 
діяльності в 1991–2015 роках.

Виклад основного матеріалу. Після  розпаду  Радян-
ського Союзу та утворення на теренах України незалеж-
ної  держави перед новосформованими  структурами  вла-
ди постало дуже складне завдання побудови економічної 
системи держави, зупинення зростання рівня злочинності, 
реального підвищення рівня життя громадян. Його втілен-
ня в життя ускладнювалось тим, що дезінтеграція СРСР 
супроводжувалась  розірванням  усталених  господарсько-
виробничих зв’язків між суб’єктами господарювання, які 
знаходились у різних регіонах держави,  а перехід  соціа-
лістичної  власності  до  приватних  комерційних  структур 
супроводжувався тотальним розгулом корупції та органі-
зованої злочинності. Унаслідок цього Україна зіштовхну-
лась  із  безпрецедентною  загрозою національній безпеці, 
яка вимагала вироблення системи рішучих заходів  із по-
долання  зазначених  тенденцій  суспільно-економічного 
розвитку. Однак динаміка боротьби з корупцією в нашій 
країні протягом останніх 25 років, незважаючи на особли-
ву гостроту та небезпеку, залишалась вкрай різнонаправ-
леною й на сьогодні, на жаль, так і не принесла бажаних 
результатів. 

Говорячи про особливості запобігання та протидії ко-
рупційним загрозам в Україні, доцільно виділити такі хро-
нологічні етапи.

1. Перший період (1991-й – перша половина 1994 року). 
На цьому етапі відбулося формування проблеми боротьби 
з корупцією та введення її до рангу актуальної. Одночасно 
відбувалися  процеси  розгалуження  корупційної  виразки 
в  сприятливому  середовищі,  яке  утворилося  внаслідок 
бездумного занурення в ринкову прірву. У 1992 році в ко-
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мерційних структурах виявлено 1 182 злочини, з них по-
ловина – розкрадання фінансових ресурсів,  163 випадки 
хабарництва [7, с. 40]. У 1993 році відбувся відтік «у тінь» 
25 млрд грн (за сучасними розрахунками) державних ко-
штів. У першому півріччі 1994 року було викрито декілька 
хабарників, але не засуджено жодного з них.

Перші  задекларовані  спроби  боротьби  з  корупці-
єю  в Україні  з’явилися ще  в  грудні  1992  року:  тодішній 
Прем’єр-міністр  України  Л.  Кучма  заявляв,  що  «уряд 
України  встановить  жорсткий  контроль  за  незаконними 
прибутками,  уже  зараз  веде  важку  боротьбу  з  корупці-
єю». Корупцію як соціально-економічне явище, що загро-
жує суспільству, засудили тоді народні депутати України  
І скликання: В. Чорновіл, С. Хмара, Л. Скорик, Г. Омель-
ченко, І. Білас та інші. Проте всі ці спроби залишилися на 
рівні декларацій. 

Поступово процес боротьби з корупцією в Україні по-
чав здобувати інституційних форм. На цій проблемі наго-
лошував у своїх промовах і перший Президент незалежної 
України Л. Кравчук. За часів президентства Л. Кравчука, 
згідно з указом Президента України № 561/93 від 26 лис-
топада 1993 року, було створено Координаційний комітет 
по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, на 
чолі якого став Президент України [1].

Загалом цей етап можна охарактеризувати як етап іде-
ологічної боротьби.

2. Другий період – «лобова атака» на корупцію (друге 
півріччя 1994-го – 1995 року). 

У цей час Президент України підписує Укази «Питання 
боротьби з корупцією та іншими злочинами у сфері еконо-
міки» від 27 серпня 1994 року № 484/94, «Про невідкладні 
заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю» від 21 
липня 1994 року № 396/94. Слід зазначити, що ці норма-
тивні акти не відповідали реальним потребам і викликам, 
які встали перед вітчизняною правовою системою. У них 
ішлося  про  вже  відомі факти  хабарництва  серед  україн-
ських  чиновників,  однак  не  передбачалось  конкретних 
механізмів  протидії  цим  явищам.  У  цей  час  також  при-
ймається Закон України «Про організаційно-правові осно-
ви боротьби з організованою злочинністю» від 30 червня 
1993 року № 3341-XII. 

Для  цього  періоду  характерне  застосування  окремих 
адміністративно-командних  методів  безпосередньої  бо-
ротьби  з  корупцією.  Після  обрання  Президентом  Украї-
ни Л. Кучма здійснив кадрове зміцнення керівного скла-
ду Міністерства  внутрішніх  справ України  (далі  – МВС 
України). Уже в другому півріччі 1994 року за зв’язки зі 
злочинним світом майже 200 співробітників міліції було 
притягнуто  до  кримінальної  відповідальності.  У  кінці 
липня 1994 року в Україні створили 200 слідчо-оператив-
них  груп  із  працівників  Генеральної  прокуратури Украї-
ни, МВС України, Служби безпеки України (далі – СБУ) 
для  розслідування  особливо  складних  злочинів  у  сфері 
економіки. Проте, як пізніше з’ясувалося, резервів для їх 
створення не було. У багатьох регіонах країни працював 
один слідчий за наявності 10–12 вакантних місць. З метою 
подолання  цієї  проблеми  за  пропозицією  МВС  України 
Кабінетом Міністрів України додатково виділено 22 тися-
чі штатних одиниць. Визначилася тенденція екстенсивно-
го шляху боротьби з корупцією: на збільшення її обсягів 
збільшувалася чисельність правоохоронців. Однак такий 
підхід  зумовив  лише  часткове  покращення  результатів. 
Так, у 1995 році було направлено до суду 6 738 справ щодо 
розкрадання, 828 – щодо хабарництва, 4 691 – щодо неза-
конних операцій із валютою [4, с. 12]. 

На  жаль,  «лобова  атака»  на  корупцію  захлинулась. 
Аналіз боротьби з корупцією в ті часи показав, що подола-
ти її окремими заходами неможливо – потрібен комплек-
сний підхід, що передбачає прийняття пакетів норматив-
них  документів,  реорганізацію  правоохоронних  органів, 
координацію їх діяльності на державному рівні. 

3. Третій період – координація зусиль проти корупції 
(1995–2000 роки). 

У цей період було ухвалено низку програмних держав-
них нормативних актів: Закон України «Про боротьбу з ко-
рупцією» від 5 жовтня 1995 року № 356/95-ВР, Постанову 
Верховної Ради України «Про концепцію (основи держав-
ної політики) національної безпеки України» від 16 січня 
1997 року № 3/97-ВР, Указ Президента України «Про На-
ціональну програму боротьби з корупцією» від 10 квітня 
1997 року № 319/97, Розпорядження Президента України 
«Про незадовільний стан виконання заходів щодо бороть-
би із злочинністю» від 25 лютого 1997 року № 98/97-рп. 

Так, серед ключових положень Розпорядження Прези-
дента України «Про незадовільний стан виконання заходів 
щодо боротьби із злочинністю» від 25 лютого 1997 року 
містилися  заходи,  спрямовані  на  обмеження  можливос-
тей  використання  коштів,  здобутих шляхом  зловживань, 
передусім так  званий аналіз  анонімних валютних рахун-
ків. Крім того, указ передбачав анулювання депутатської 
недоторканності,  забезпечення  прозорості  фінансування 
політичних партій, контроль за прибутками та витратами 
лідерів й активістів політичних партій [2].

За наслідками вказаних законодавчих змін вищим ке-
рівництвом держави було внесено відповідні організацій-
ні корективи, а саме: оновлено Координаційний комітет по 
боротьбі  з корупцією та організованою злочинністю при 
Президенті України, створено підрозділи боротьби з орга-
нізованою злочинністю в системі МВС, СБУ (управління 
«К»), Державній податковій адміністрації (податкова мілі-
ція, у складі якої – відділ боротьби з корупцією). 24 квітня 
1997  року Президент України  підписав Указ  «Про  ство-
рення Національного бюро розслідувань України». Бюро 
планувалося  створити для посилення боротьби  з  органі-
зованою злочинністю у всіх її проявах, особливо з коруп-
цією посадових осіб і мафіозними угрупуваннями. Проте 
Верховна Рада України наклала вето на цей указ.

Слід зазначити, що в умовах сьогодення, усвідомлюючи 
необхідність виділення окремого органу, який би займався 
розкриттям  корупційних  злочинів,  вітчизняний  законода-
вець повернувся до  ідеї створення Державного бюро роз-
слідувань, що підтверджується законопроектом «Про Дер-
жавне бюро розслідувань» від 1 серпня 2013 року № 3042 
(далі – Проект),  який наразі перебуває на розгляді парла-
менту. Відповідно до ч. 1 ст. 2 Проекту ДБР – центральний 
орган виконавчої влади зі спеціальним статусом і правоохо-
ронний орган спеціального призначення. У ч. 1 ст. 3 Про-
екту передбачено такі функції вказаного органу:

1)  державний  контроль  за  виконанням  антикоруп-
ційного  законодавства,  у  тому  числі  систематична  пере-
вірка  професійної  непідкупності  вищих  посадових  осіб 
держави, суддів та прокурорів; 2) координація діяльності 
правоохоронних  органів  із  питань  протидії  криміналь-
но-караній  корупції;  3)  провадження  в  справах  про  ад-
міністративні  правопорушення,  пов’язані  з  корупцією, 
учинені  вищими  посадовими  особами  держави,  а  також 
суддями й прокурорами; 4) досудове розслідування кримі-
нальних корупційних правопорушень, учинених вищими 
посадовими особами держави,  суддями  та прокурорами; 
злочинів катування та пов’язаних  із ними злочинів, учи-
нених  працівниками  правоохоронних  органів;  5)  опера-
тивно-розшукова  діяльність  у  визначених  межах  [3].  Як 
бачимо,  наявність  проекту  такого  нормативного  акта  на 
розгляді парламенту свідчить про цінність використання 
національного історичного досвіду протидії корупції в су-
часних умовах. 

Боротьба з корупційними проявами велась не тільки в 
законотворчій, а й у практичній площині. У 1997 році було 
проведено операцію «Чисті руки» під керівництвом Пре-
зидента України, але подолати корупцію так і не вдалося, 
оскільки  ці  заходи  були  спрямовані  лише  на  подолання 
наслідків,  а  не  причин  виникнення  корупції.  На  причи-
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ни розвитку, латентності та низьких масштабів боротьби 
з корупцією вказував тодішній міністр внутрішніх справ 
України Ю.  Кравченко.  На  засіданні  колегії  Управління 
Міністерства  внутрішніх  справ  у  Львівській  області  та 
Львівській облдержадміністрації (червень 1998 року) він 
відзначив, що МВС України змінило ідеологію боротьби 
зі злочинністю: відтепер правоохоронці намагаються лік-
відувати економічне підґрунтя організованої злочинності 
та корупції [5, с. 3].

Однак уже  з  1998 року  в практичній протидії  коруп-
ції починає застосовуватись методологічна комплексність 
і  системний підхід:  а) щороку на  лютневих  розширених 
засіданнях Координаційного комітету по боротьбі з коруп-
цією виступав Президент України; б) періодично прийма-
ються плани невідкладних скоординованих дій державних 
і  правоохоронних  органів щодо  зміцнення  законності  та 
правопорядку в країні; в) створено урядову робочу групу 
для  відслідковування  процесів  «тінізації»  економіки  та 
розробки пропозицій щодо їх припинення; г) удосконалю-
ється законодавча база. 

У подальшому урядом України було підготовлено Дер-
жавну програму економічного розвитку України на 2001 
рік,  яка  сформульована  в  Постанові  Кабінету Міністрів 
України від 5 червня 2000 року № 904. З огляду на неї Ка-
бінет Міністрів України розгорнув наступ на корумповані 
злочинні зв’язки в державних органах. 

У  листопаді  1999  року Україна  разом  з  іншими  чле-
нами  Ради  Європи  підписала  Цивільну  конвенцію  Ради 
Європи  про  боротьбу  з  корупцією  від  4  листопада  1999 
року. У країні в результаті адаптації міжнародних право-
вих норм формується міжгалузева організаційно-правова 
ієрархічно детермінована система боротьби з «тіньовим» 
сектором економіки та корупцією.

При цьому, незважаючи на вжиті  заходи, досягти ре-
ального зменшення рівня корупції в цей період не вдалося.

4. Четвертий період – псевдопротидія корупції (2001–
2005 роки). 

На  цьому  етапі  явно  відслідковується  класова  дифе-
ренціація суспільства. Утворилося три класи: заможні вер-
стви, середній клас і малозабезпечені прошарки. Заможні 
верстви  створили  свої  капітали  за  рахунок  як  прибутків 
від підприємницької діяльності, так і «тіньових» доходів, 
у тому числі отриманих завдяки корупції. Нагадаємо, що 
великий  капітал  в  Україні  у  своєму  розвитку  пройшов 
кілька фаз. Дослідники економічних процесів зазначають, 
що спочатку наші підприємства в умовах економічної кри-
зи й слабкості державної системи мали «тіньовий» харак-
тер. Великі корпорації створювались на базі трейдерської 
діяльності  (нееквівалентна  торгівля  енергоресурсами  та 
металом) і в банківському капіталі (фінансові спекуляції) 
та  набули  на  початку  2000  року  ознак  корупційних  кла-
нів.  У  підприємців  з’явилися  великі  фінансові  ресурси, 
за  допомогою  яких  вони  вже  могли  здійснювати  підкуп 
верхівки влади в Україні. Ситуація в Україні стала небез-
печною для суспільства, оскільки вона була скерована на 
максимальне використання можливостей для особистого 
збагачення  суб’єктів  корупції  через  помилки,  допущені 
під час реформування економіки. Злочинні елементи вже 
закріпилися та стали посідати провідні місця в економіці з 
метою переходу в майбутньому до політичної діяльності.

Розквіт  корупції  в Україні  протягом  1994–2004  років 
різко вплинув на економічні показники держави. У кінці 
цього  періоду  влада  отримала  в  спадок  5 млрд  грн  сум-
нівно нарахованого ПДВ, 5 млрд грн втрат від скасування 
платежів  із  митного  оформлення  та  близько  7  млрд  грн 
втрат  через  неналежну  сплату  податків.  Бюджет  2003–
2004 років ознаменувався практично некерованим проце-
сом покриття витрат, ускладненням підтримки платіжного 
та товарного балансів [6, с. 2].

5. П’ятий період – значна активізація боротьби з 
корупцією (2005 – 2010 роки). На початку цього періоду 

відбулися  вибори Президента України,  повна  заміна Ка-
бінету Міністрів  України,  голів  обласних  і  частково  ра-
йонних державних адміністрацій. Зрушив із місця процес 
розслідування  кримінальних  справ  щодо  корумпованих 
державних службовців. Новообраний Президент України 
В. Ющенко заявив: «Ми знищимо систему корупції в кра-
їні,  виведемо  економіку  з  тіні»  [12,  с.  3]. У  серпні  2007 
року  були  оприлюднені  10  антикорупційних  ініціатив 
Президента України В. Ющенка,  прийнято План  заходів 
щодо  реалізації  Концепції  подолання  корупції  в  Україні 
«На шляху до доброчесності» та державної антикорупцій-
ної політики на період до 2011 року.

У  Програмі  Кабінету  Міністрів  України  «Назустріч 
людям»,  схваленій Постановою Верховної  Ради України 
від  4  лютого  2005  року,  було  закладено  окремий  розділ 
«Подолання корупції» [10, с. 1], що свідчить про розумін-
ня проблеми та намагання боротися з нею з боку виконав-
чої влади. З точки зору інституційної реформи в структурі 
Міністерства юстиції України було створено інститут Уря-
дового уповноваженого по боротьбі з корупцією та відпо-
відальний секретаріат, що забезпечує його діяльність.

Також українською владою було вирішено залучити до 
системи протидії корупції такий важіль, як потенціал гро-
мадських організацій і рухів. Це випливає з рекомендацій 
впливових міжнародних організацій. Наприклад, згідно з 
міжнародними рекомендаціями Стамбульського плану дій 
Україна  повинна  зміцнити  співробітництво  з  громадян-
ським суспільством у сфері боротьби з явищем корупції, 
посилити моніторинг у громадянському суспільстві, роз-
ширити  можливості  для  навчання  та  проведення  дослі-
джень у цій галузі. Підтвердженням зростання ролі грома-
дянських організацій у боротьбі проти корупції став той 
факт,  що  в  лютому  2007  року  керівники  Всеукраїнської 
громадської організації «Комітет по боротьбі з корупцією 
в органах державної влади, правоохоронних органах, про-
куратурі та судах», Громадської організації «Комітет про-
тидії корупції та організованій злочинності», Громадської 
організації «Антикорупційний комітет», Київської міської 
організації Спілки Української Молоді  підписали Мемо-
рандум про створення Антикорупційного фронту. Однак, 
незважаючи на вжиті адміністративні та громадські захо-
ди, системно подолати корупцію в Україні так і не вдалося. 

Як  бачимо,  у  цей  період  було  здійснено  низку  кро-
ків, що включали в  себе як  інституційні  зміни,  так  і на-
лагодження співпраці з громадянським сектором, а також 
адаптацію  міжнародних  стандартів  та  інші  законодавчі 
зміни,  що  свідчить  про  спроби  надати  антикорупційній 
діяльності комплексного характеру. На думку тодішнього 
Генерального прокурора України О. Медведька, протидія 
корупції та злочинності на національному рівні – це комп-
лексна проблема,  розв’язання  якої  потребує  консолідації 
знань  законодавчої  та  виконавчої  влади,  правоохоронної 
системи й українського суспільства в цілому [9, с. 5]. 

6. Шостий період (2010–2014 роки) – масове поширен-
ня корупції та імітація антикорупційних реформ

Від початку перебування на посту Президента України 
В. Януковичем було проголошено кардинальну боротьбу з 
корупцією. До основних законодавчих кроків у сфері подо-
лання корупції в Україні в цей час, зокрема, належать такі: 
1)  утворення  Національного  антикорупційного  комітету, 
який Президент України  очолив  особисто;  2)  прийняття 
нових антикорупційних законів («Про засади запобігання 
і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року, «Про внесення 
змін  до  деяких  законодавчих  актів  України щодо  відпо-
відальності  за  корупційні  правопорушення»  від  7  квітня 
2011  року);  3)  схвалення  Національної  антикорупційної 
стратегії на 2011–2015 роки, яка так і не стала ефективним 
інструментом антикорупційної політики через відсутність 
усупереч міжнародному досвіду чітких індикаторів стану 
та ефективності її виконання, зокрема механізму моніто-
рингу  та  оцінки;  4)  створення  Національного  агентства 
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України з питань державної служби як єдиного органу, що 
забезпечує формування та реалізацію державної політики 
у сфері державної служби.

Незважаючи на видимість проведених реформ, коруп-
ція в державі, навпаки, почала процвітати в значно біль-
ших масштабах. Федерація роботодавців України, яку очо-
лює бізнесмен Д. Фірташ, у 2014 році озвучила масштаби 
корупції  за  часів  правління  В.  Януковича:  за  її  даними, 
країна втрачала щонайменше 160 млрд грн щорічно [8].

7. Сьомий період (з лютого 2014 року) – комплексна 
реформа антикорупційної діяльності з урахуванням вимог 
міжнародних організацій (таких як Венеціанська комісія, 
GRECO, FATF та інші).

14 жовтня 2014 року Верховна Рада України в другому 
читанні прийняла Закони України «Засади державної антико-
рупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 
2014–2017 роки», «Про Національне антикорупційне бюро 
України», «Про запобігання корупції», «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо визначення кін-
цевих вигодонабувачів юридичних осіб та публічних діячів», 
«Про прокуратуру»,  «Про  запобігання  та  протидію легалі-
зації  (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення». У подальшому, 16 вересня 2014 
року було прийнято Закон України «Про очищення влади».

Зазначена  реформа  антикорупційного  законодавства 
ввела  у  вітчизняне  правове  поле  цілу  низку  важливих 
новел: створюються нові органи, які здійснюватимуть ді-
яльність як на стадії запобігання (Національне агентство 
з  питань  запобігання  корупції),  так  і  на  стадії  протидії 
корупції  (Національне  антикорупційне  бюро  України); 
закладаються нові механізми декларування доходів та ви-
датків  осіб,  на  яких  поширюється  дія  антикорупційних 
норм; у  системі органів прокуратури створюється Анти-
корупційна прокуратура;  змінюються шляхи  запобігання 
та врегулювання конфлікту інтересів тощо.

Прийняття  нового  антикорупційного  законодавства 
знаменує  новий  етап  в  антикорупційній  політиці  держа-
ви. Він прямо пов’язаний із необхідністю адаптації наці-
онального економіко-соціального та політично-правового 
простору до європейських стандартів.[11, c. 68–69].

Висновки. Таким  чином,  за  результатами  аналізу  іс-
торичного досвіду боротьби з корупцією в Україні на су-
часному етапі можна підсумувати таке.

1.  Перехід  України  до  розбудови  незалежної  держа-
ви  та  зміна  соціально-економічної  формації  суспільства 
спричинили появу нових системних викликів та проблем, 
однією з яких стала масштабна корупція. Для її подолання 
національний державний механізм вимушений був вдати-
ся до докорінного оновлення вітчизняного законодавства 
та  трансформації  системи  органів  державної  влади,  на-
самперед правоохоронної системи. Однак подальша ґене-
за боротьби з корупцією показала, що зусилля щодо змен-

шення її впливу дали лише опосередкований результат. Це 
пояснюється,  зокрема,  відсутністю  реального  правонас-
тупництва всередині української влади, яка, використову-
ючи надані повноваження у своїх інтересах, неодноразово 
протягом сучасної української історії згортала антикоруп-
ційні реформи або нівелювала їх зміст. 

2. Антикорупційна діяльність у сучасній Україні про-
йшла  у  своєму  розвитку  декілька  послідовних  етапів, 
які відрізнялись як  за  змістом здійснюваних  заходів,  так 
і за ступенем їх ефективності. Протягом цього часу було 
розроблено  відповідну  законодавчу базу,  створено низку 
нових  інституцій,  таких  як Національне  антикорупційне 
бюро України, Національне агентство з питань запобіган-
ня корупції та інші, змінено процедурні механізми проти-
дії цьому небезпечному явищу. Зазначені зміни базувались 
як на використанні попереднього історичного досвіду, так 
і на передових досягненнях міжнародного співтовариства.

3.  Великі  масштаби  поширення  корупції  та  високий 
рівень її латентності є одним із ключових чинників галь-
мування  реформ  в  Україні  та  унеможливлюють  швидку 
адаптацію та інтеграцію України до Європейського Союзу. 
Лише комплексність та системність у боротьбі державних 
органів із корупційними проявами з активним залученням 
ресурсів громадянського суспільства може змінити як еко-
номічне, так і соціальне становище нашої країни.

На  підставі  викладених  висновків  вбачається  за  до-
цільне запропонувати такі нововведення.

1.  Необхідно  завершити  законодавче  доопрацювання 
та прийняти Закон України «Про Державне бюро розслі-
дувань», у якому має бути чітко визначено його компетен-
цію та підслідність, з урахуванням появи в національному 
правовому  полі  Національного  антикорупційного  бюро 
України,  а  також підслідності  органів  внутрішніх  справ, 
які  також  здійснюють  досудове  розслідування  окремих 
корупційних злочинів. Для кожного  із цих органів пови-
нний існувати чіткий перелік складів злочинів, на які по-
ширюється  його юрисдикція,  з  уникненням  дублювання 
повноважень, що може різко ускладнити правозастосовну 
практику та призвести до появи міжвідомчих конфлікто-
генних ризиків.

2.  Доцільно  використати  досвід  координації  спільних 
зусиль  громадських  організацій  у  сфері  боротьби  з  коруп-
цією за прикладом Антикорупційного фронту, утвореного в 
2007 році. Незважаючи на те, що вказане об’єднання так  і 
не стало реальним чинником боротьби з корупцією в нашій 
країні, подальший розвиток ідеї створення широкої антико-
рупційної коаліції, яка включить у себе представників гро-
мадських,  релігійних,  благодійних  організацій,  політичних 
партій, спортивних і молодіжних рухів, є вкрай актуальним 
і може принести реальні результати за умови створення ді-
євої  організаційної  структури  такої  коаліції,  визначення 
джерел фінансування її заходів, чіткого формулювання прав, 
обов’язків та відповідальності учасників такого об’єднання. 
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У статті розглянуто діяльність прокурора щодо забезпечення прав неповнолітніх на стадії досудового розслідування та особливості їх 
правового регулювання з урахуванням норм чинного законодавства. Визначено роль прокурора у кримінальних провадженнях вказаної 
категорії. Окремо висвітлено найбільш поширені на практиці порушення прав неповнолітніх, і виокремлено особливості діяльності про-
курора щодо недопущення порушення прав неповнолітніх під час досудового розслідування.

Ключові слова: кримінальне провадження, неповнолітні, прокурор, досудове розслідування, кримінальне правопорушення.

В статье рассмотрена деятельность прокурора по обеспечению прав несовершеннолетних на стадии досудебного расследования 
и особенности их правового регулирования с учетом норм действующего законодательства. Определена роль прокурора в уголовном 
производстве указанной категории. Отдельно освещены наиболее распространенные на практике нарушения прав несовершеннолет-
них, и выделены особенности деятельности прокурора по недопущению нарушения прав несовершеннолетних в ходе досудебного 
расследования.

Ключевые слова: уголовное производство, несовершеннолетние, прокурор, досудебное расследование, уголовное правонарушение.

The article discusses the activities of the Prosecutor on the rights of minors in pre-trial investigation and peculiarities of legal regulation 
on the basis of the current legislation. The role of the prosecutor in the criminal proceedings of this category is defined. The most common 
abuses of minors that occur in practice are separately highlighted, and features of the prosecutor’s activity to prevent abuse of minors in pre-trial 
investigation are mentioned. 

Key words: criminal proceedings, minors, prosecutor, pre-trial investigation, criminal offence.

Актуальність теми. Проблема дотримання прав і за-
конних інтересів неповнолітніх, які вчинили злочини, за-
вжди перебуває в центрі уваги міжнародної спільноти. На 
її  розв’язання  спрямована  низка  міжнародних  докумен-
тів,  серед  яких,  зокрема, Мінімальні  стандартні  правила 
Організації Об’єднаних Націй («Пекінські правила»), що 
стосуються  відправлення  правосуддя  стосовно  неповно-
літніх.  Задля  цього  в  Україні  створено  ряд  інституцій, 
метою діяльності яких є забезпечення і захист прав саме 
неповнолітніх.  Окрім  того,  досить  часто  органи,  покли-
кані  забезпечувати дотримання  законодавства у цій  сфе-
рі,  допускають  порушення  прав  неповнолітніх. У  цьому 
зв’язку  діяльність  органів  прокуратури,  наділених  дово-
лі широким колом повноважень у  сфері  забезпечення  та 
захисту  прав  неповнолітніх  під  часу  досудового  розслі-
дування,  набуває  важливого  значення.  Загальні  правила 
кримінального  провадження  щодо  неповнолітніх  визна-
чають  насамперед  сутність,  правове  забезпечення  і  по-
рядок кримінального провадження стосовно цієї категорії 
громадян, а також визначають обставини, які підлягають 
обов’язковому  встановленню  у  кримінальному  прова-
дженні  щодо  неповнолітніх  та  особливості  проведення 
окремих слідчих дій стосовно цієї категорії громадян, за-
стосування до них запобіжних заходів. 

Відтак, на сьогодні особливо актуальним є висвітлення 
питань щодо забезпечення права на захист неповнолітніх 
у кримінальному провадженні, особливості та форми за-
кінчення кримінального провадження стосовно них. 

Мета статті  полягає  у  дослідженні  кримінального 
провадження  щодо  неповнолітніх,  визначенні  основних 
напрямів  діяльності  прокурора  щодо  забезпечення  прав 
цієї категорії громадян на стадії досудового розслідуван-
ня.

Питання  кримінального  провадження щодо  неповно-
літніх  були  предметом  досліджень  таких  науковців,  як: 
Г.П.  Власова,  Г.О.  Ганова,  О.В.  Геселев,  К.І.  Грейдіна,  
В.О. Остапець, Г.В. Попов та ін.

Виклад основного матеріалу. Передусім  необхідно 
вказати, що кримінальне провадження  стосовно неповно-
літніх  регулюється  положеннями  гл.  38  Кримінального 
процесуального кодексу України  (КПК України).  Загальні 
правила  кримінального  провадження щодо  неповнолітніх 
визначають насамперед сутність, правове забезпечення та 
порядок кримінального провадження стосовно цієї катего-
рії  громадян.  Із  набранням  чинності  Кримінального  про-
цесуального  кодексу  України  2012  р.  досить  розширився 
спектр  повноважень  прокурора.  Так,  посилено  його  від-
повідальність,  оскільки  значна  кількість  процесуальних 
документів, що містяться у матеріалах кримінального про-
вадження, складаються слідчим за погодженням з прокуро-
ром (процесуальним керівником) чи власне прокурором [1].

Законом встановлено особливий предмет доказування 
у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх.

Під час досудового розслідування і судового розгляду кри-
мінальних  правопорушень,  вчинених  неповнолітніми,  крім 
обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному про-
вадженні, згідно зі ст. 91 КПК України, також з’ясовуються об-
ставини, передбачені в ст. 485 КПК України, а саме:

– повні і всебічні відомості про особу неповнолітньо-
го: його вік (число, місяць, рік народження), стан здоров’я 
та рівень розвитку, інші соціально-психологічні риси осо-
би, які необхідно враховувати при індивідуалізації відпо-
відальності чи обранні заходу виховного характеру. За на-
явності даних про розумову відсталість неповнолітнього, 
не пов’язану з психічною хворобою, повинно бути також 
з’ясовано,  чи  міг  він  повністю  усвідомлювати  значення 
своїх дій і якою мірою міг керувати ними;

– ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння;
– умови життя та виховання неповнолітнього;
– наявність дорослих підбурювачів та інших співучас-

ників кримінального правопорушення [12].
Перевірка вказаних обставин покладається на проку-

рора, так як саме прокурор зобов’язаний забезпечити ви-
конання норм чинного законодавства.
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Відповідно  до  п.  8.1  наказу  Генерального  прокурора 
України «Про організацію діяльності органів прокуратури 
щодо захисту прав і свобод дітей» від 6 грудня 2014 р. № 
16гн,  процесуальне  керівництво  досудовим  розслідуван-
ням  у  зазначених  категоріях  кримінальних  проваджень 
слід доручати прокурорам, на  яких покладено обов’язок 
захисту прав і свобод дітей [10].

Щойно підлітки вступили у конфлікт із законом, фак-
тично вже на початковому етапі досудового розслідування 
відбувається  спілкування неповнолітніх  із  прокурором у 
провадженні.  Саме  тому  всі  необхідні  відомості  про  вік 
неповнолітнього  прокурору  необхідно  ретельно  переві-
рити до початку притягнення його до кримінальної відпо-
відальності. Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 3 КПК України, вказана 
стадія кримінального провадження розпочинається з мо-
менту повідомлення особі про підозру. Прокурору непри-
пустимо  складати  або  затверджувати  складений  слідчим 
обвинувальний акт, клопотання про застосування приму-
сових  заходів  виховного  чи  медичного  характеру,  якщо 
дані про вік неповнолітнього під час досудового розсліду-
вання не будуть перевірені та підтверджені відповідними 
документами. Це, наприклад, можуть бути паспорт, свідо-
цтво про народження, довідка органів внутрішніх справ, 
виписка з книги реєстрації актів громадянського стану, в 
яких зазначатиметься дата народження особи тощо.

За відсутності відповідних документів  і неможливості 
їх  одержання  вік  неповнолітнього  встановлюється  судо-
во-медичною експертизою (п. 4 ч. 2 ст. 242 КПК України).  
У  цьому  випадку  днем  народження  вважається  останній 
день  того  року,  який  названий  експертом.  У  наведеному 
контексті  варто  зазначити,  що  прикладом  неправильного 
встановлення  віку  неповнолітнього  є  випадки,  коли  не-
повнолітній  вчинив  кримінальне  правопорушення  у  день 
свого народження та помилково слідчим і прокурором об-
числено  вік  неповнолітнього  на  момент  вчинення  кримі-
нального правопорушення як особи, яка досягла віку кри-
мінальної  відповідальності  за  вчинене,  та  в  подальшому 
складено обвинувальний акт стосовно неповнолітнього, що 
в  подальшому  мало  наслідком  постановлення  виправду-
вального вироку, оскільки на момент вчинення криміналь-
ного правопорушення особа не досягла віку кримінальної 
відповідальності, тому необхідно було складати клопотан-
ня про застосування до неповнолітнього примусових захо-
дів виховного характеру, а не обвинувальний акт.

З метою з’ясування мотивів і причин вчинення кримі-
нального  правопорушення  неповнолітнім  прокурору  не-
обхідно дослідити також обставини, що негативно впли-
нули на виховання неповнолітнього, оцінити особливості 
характеру підозрюваного та його розвиток.

Як  правило,  неповнолітні,  які  вчиняють  кримінальні 
правопорушення, виховувалися у неблагополучних, бага-
тодітних сім’ях, у яких батьки пиячать або вживають нар-
котики, неналежно виконують батьківські обов’язки, самі 
вчиняють кримінальні правопорушення, а також неповно-
літні, які проживають і виховуються у складних життєвих 
умовах. Поведінка дітей достатньо часто є відображенням 
їхніх дорослих членів сім’ї. Слідчим, прокурорам і суддям 
необхідно враховувати наведені обставини.

Поширеними  обставинами,  які  стали  підґрунтям  для 
вчинення кримінального правопорушення, а також спро-
вокували особу на злочин, є:

– негативний приклад батьків;
– ненормальні стосунки між членами сім’ї, а також із 

сусідами, знайомими;
– неправильне виховання у сім’ї;
– відсутність у підлітка певних занять;
–  вплив  жорстких  кінофільмів,  телепередач,  реклам, 

інформації з Інтернету;
– віктимна поведінка потерпілого;
– негативне оточення підлітків поза межами навчання 

та сім’ї. 

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням 
у  зазначених категоріях кримінальних проваджень необ-
хідно доручати прокурорам, на яких покладено обов’язок 
щодо захисту прав  і  свобод дітей. Слід  забезпечити без-
умовне виконання вимог Кримінального процесуального 
кодексу України щодо особливостей досудового розсліду-
вання стосовно неповнолітніх, у тому числі його здійснен-
ня виключно спеціально уповноваженими слідчими [9].

Кримінальне  провадження щодо  неповнолітньої  осо-
би,  зокрема, якщо кримінальне провадження триває сто-
совно декількох осіб, з яких хоча б одна є неповнолітньою, 
здійснюється слідчим, уповноваженим керівником органу 
досудового  розслідування  на  здійснення  досудових  роз-
слідувань щодо неповнолітніх.

На практиці документально це оформляється, напри-
клад,  відповідним наказом  «Про  закріплення  спеціаліза-
ції слідчих» Головного управління МВС України, в якому 
вказуються  слідчі,  уповноважені  здійснювати  досудове 
розслідування у кримінальних провадженнях щодо непо-
внолітніх [8].

На жаль, як свідчить практика, досить часто такі ви-
моги ст. 484 КПК України  ігноруються та на порушення 
правил,  встановлених  кримінальним  процесуальним  за-
конодавством,  досудове  розслідування  у  кримінальних 
провадженнях вказаної категорії здійснюється не уповно-
важеними на те слідчими, що в подальшому має наслідком 
визнання недопустимими всіх доказів,  здобутих слідчим 
під час досудового розслідування у кримінальних прова-
дженнях щодо неповнолітніх. 

Таким чином, у матеріалах кримінально провадження 
має міститися витяг з наказу «Про закріплення спеціалі-
зації  слідчих», що підтвердить повноваження  слідчого у 
провадженні.  В  свою  чергу,  прокурору  в  кримінальних 
провадженнях вказаної категорії необхідно перш ніж по-
годжувати будь-який із документів, наданий слідчим у за-
значеному провадженні, детально перевіряти, чи справді 
слідчий  уповноважений  на  проведення  досудового  роз-
слідування у кримінальних провадженнях щодо неповно-
літніх [7].

Серед особливостей проведення досудового розсліду-
вання у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх 
– те, що в кримінальному провадженні обов’язково беруть 
участь батьки або інші законні представники неповноліт-
нього  за  участю неповнолітнього підозрюваного  або  об-
винуваченого (ст. 488 КПК України), а також представник 
служби у  справах дітей  і  кримінальної міліції  у  справах 
дітей.

Процесуальним керівникам необхідно  звертати  увагу 
на  своєчасність  та  обґрунтованість  допуску  до  участі  у 
кримінальному провадженні  законного представника не-
повнолітнього підозрюваного. Коло осіб, які мають право 
бути законними представниками неповнолітнього, визна-
чено у ч. 2 ст. 44 КПК України. Такими особами є батьки 
(усиновлювачі), а за їх відсутності – опікуни чи піклуваль-
ники особи, інші повнолітні близькі родичі чи члени сім’ї, 
а також представники органів опіки й піклування, установ 
і організацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває 
неповнолітній. Особа, яка може бути законним представ-
ником,  повинна  надати  документи,  що  підтверджують 
факт споріднення з неповнолітнім підозрюваним, або той 
факт, що вона працює в установі чи організації, під опі-
кою чи піклуванням яких перебуває неповнолітній, і ком-
петентна представляти його інтереси у правоохоронних та 
судових органах [14, с. 158].

Перевірка  вказаних  обставин  покладається  також  на 
прокурора,  оскільки  залучення  неналежного  законного 
представника має наслідком порушення прав неповноліт-
нього під час всього досудового та судового розслідуван-
ня, що неприпустимо.

Ще  однією  особливістю  кримінальних  проваджень 
стосовно  неповнолітніх  є  забезпечення  права  на  захист 
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вказаної категорії громадян. Оскільки особи, які підозрю-
ються  або  обвинувачуються  у  вчиненні  кримінального 
правопорушення, це особи у віці до 18 років, участь  за-
хисника  обов’язкова  з  моменту  встановлення  факту  не-
повноліття або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що 
особа є повнолітньою (п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 52 КПК України). 

При  цьому  варто  вказати,  що  прокурорам  у  прова-
дженні обов’язково слід перевіряти законність допуску за-
хисника до участі у кримінальному провадженні.

При розгляді справ про злочин, вчинений неповноліт-
нім у групі з дорослими особами, має бути реально забез-
печене його право на захист і дотримані всі вимоги щодо 
розгляду  справ  цієї  категорії.  Зокрема,  недопустимим  є 
здійснення захисту неповнолітнього і дорослого співучас-
ника злочину одним і тим самим захисником, якщо навіть 
у їхніх показаннях не має суперечностей. 

Серед практиків і науковців на сьогодні наявні також 
пропозиції щодо визначення захисників, спеціально упо-
вноважених  на  захист  неповнолітніх,  адже  особливість 
суб’єкта кримінального правопорушення потребує певно-
го досвіду роботи у цій сфері, а також відповідного про-
фесійного рівня.

Особливістю  досудового  розслідування  у  криміналь-
них  провадженнях  вказаної  категорії  громадян  є  також 
новела КПК України, а саме допит неповнолітнього. Так, 
відповідно до ст. 226 КПК України, допит малолітньої або 
неповнолітньої особи не може продовжуватися без пере-
рви понад одну годину,  а  загалом – понад дві  години на 
день [11].

Особам, які не досягли 16-річного віку, роз’яснюється 
обов’язок  про  необхідність  надавання  правдивих  пока-
зань, не попереджуючи про кримінальну відповідальність 
за відмову від давання показань і за завідомо неправдиві 
показання.

Однак, як показує практика, ці вимоги слідчі дуже час-
то ігнорують. 

Відповідно до п. 8.4. Наказу Генерального прокурора 
України «Про організацію діяльності органів прокурату-
ри щодо захисту прав і свобод дітей» від 6 грудня 2014 р. 
№ 16гн, особливу увагу необхідно приділяти законності й 
обґрунтованості затримання неповнолітніх, застосуванню 
до  них  запобіжних  заходів.  Процесуальним  керівникам 
потрібно  особисто  допитувати  неповнолітніх  при  вирі-
шенні питання про застосування до них запобіжного захо-
ду у вигляді тримання під вартою. Саме тому прокурорам 
у провадженні необхідно пам’ятати про часові межі, вста-
новлені Кримінальним процесуальним кодексом України 
для допиту неповнолітніх [10].

Важливий елемент вказаної процесуальної дії – вста-
новлення  психологічного  контакту  між  неповнолітнім  і 
слідчим чи прокурором, подолання бар’єру та сприйняття 
неповнолітніми останніх  як  осіб, що мають бажання  за-
вдати  їм шкоди. Батьки й  інші  законні  представники,  як 
правило,  мають  довіру  неповнолітнього,  можуть  сприя-
ти  отриманню  правдивих  показань.  Отож  встановлення 
такого контакту позитивно вплине на досудове розсліду-
вання, адже щире каяття неповнолітнього у вчиненому й 
активне  сприяння  досудовому  розслідуванню  сприятиме 
завершенню розслідування у кримінальному проваджен-
ні в розумні строки. Однак якщо батьки чи  інші  законні 
представники здійснюють на неповнолітнього негативний 
вплив, за рішенням слідчого чи прокурора такий законний 
представник підлягає заміні іншим.

Наявні  випадки,  коли  кримінальні  правопорушення 
вчинені неповнолітніми разом у групі з повнолітніми. До-
сить  часто  за  таких  обставин  неповнолітні  побоюються 
давати правдиві показання щодо обставин вчинення кри-
мінального правопорушення, а також розповідати, в чому 
саме  полягала  участь  повнолітніх  осіб.  Як  правило,  це 
зумовлено страхом неповнолітніх перед дорослими співу-
часниками.

Саме тому як слідчому, так і прокурору, необхідно до-
класти максимум зусиль, аби не допустити впливу повно-
літніх осіб під час досудового розслідування на неповно-
літніх  осіб,  максимально  вжити  заходів  із  забезпечення 
прав неповнолітніх.

Іноді неповнолітні відмовляються брати участь в будь-
яких слідчих діях, у зв’язку з чим прокурорам і слідчим 
необхідно ввійти до них у довіру та в результаті позитив-
ного спілкування намагатись з’ясувати обставини вчинен-
ня  кримінального  правопорушення,  не  оформляючи  при 
цьому вказаний факт протокольно, а також спланувати за-
вдяки такому допиту низку інших оперативно-розшукових 
заходів, спрямованих на зібрання доказів у провадженні.

У зазначених випадках, а саме коли неповнолітній під-
озрюється у вчиненні кримінального правопорушення ра-
зом із дорослим, під час досудового розслідування потріб-
но з’ясувати, чи немає потреби у виділенні провадження 
щодо  неповнолітнього  в  окреме  (ст.  494  КПК  України), 
таке рішення необхідно прокурорам детально обдумувати, 
оскільки результат може бути і позитивний, і негативний. 

Позитивний результат полягає в тому, що коли дорос-
лий співучасник має негативний вплив на неповнолітньо-
го, а також має місце побоювання останнього, наявна до-
цільність у виділенні провадження щодо неповнолітнього, 
який  визнає  вину  у  вчиненні  кримінального  правопору-
шення та розповідає про роль кожного з учасників, в окре-
ме. Також у цьому випадку можливе швидке скерування 
вказаного провадження стосовно неповнолітнього до суду 
з  проведенням  судового  слідства  згідно  з  вимогами  ч.  3  
ст.  349  КПК  України  та  постановлення  обвинувального 
вироку, який у подальшому матиме доказове значення під 
час судового розгляду провадження щодо повнолітнього.

У  свою  чергу,  негативний  результат  полягає  в  тому, 
що,  як  правило,  докази  вчинення  кримінального  право-
порушення окремими співучасниками тісно пов’язані між 
собою. Необґрунтоване роз’єднання матеріалів, які мають 
доказове значення, не забезпечить прокурору в подальшо-
му ефективного підтримання державного обвинувачення 
у  кримінальних  провадженнях  стосовно  як  неповноліт-
нього, так і його дорослого співучасника.

Також особливістю досудового розслідування є те, що 
до  неповнолітніх  підозрюваних  чи  обвинувачених,  крім 
запобіжних заходів, передбачених ст. 176 КПК, може за-
стосовуватися передання їх під нагляд батьків, опікунів чи 
піклувальників, а до неповнолітніх, які виховуються в ди-
тячій установі – передання їх під нагляд адміністрації цієї 
установи (ст. 493 КПК України). До того ж у ст. 492 КПК 
України передбачено специфіку застосування таких запо-
біжних заходів, як затримання та тримання під вартою. Га-
рантією забезпечення законних інтересів обвинуваченого 
є  право  на  негайне  повідомлення  членів  сім’ї,  близьких 
родичів чи інших осіб про затримання і місце перебуван-
ня затриманого або особи, до якої застосовано запобіжний 
захід у виді взяття під варту [13 с.19].

Однак наведеним правилом достатньо часто нехтують 
правоохоронці,  та,  користуючись  відсутністю  батьків, 
шляхом психологічного тиску намагаються отримати не-
обхідні зізнання у вчиненому.

Потрібно наголосити, що важлива роль прокурора по-
лягає в тому, аби не допустити подібних випадків під час 
досудового розслідування у  кримінальному провадженні 
щодо неповнолітнього, а навпаки, вжити усіх заходів з ме-
тою забезпечення прав вказаної категорії громадян.

Під  час  досудового  розслідування  у  кримінальних 
провадженнях  стосовно  неповнолітніх  прокурори мають 
приділяти особливу увагу строкам і сприяти, щоб ці про-
вадження були пріоритетними, оскільки тривалий розгляд 
може спричинити негативний вплив як на власне розслі-
дування, так і на неповнолітнього. 

Хотілося б також зазначити, що у зв’язку з прийняттям 
нового Закону України «Про прокуратуру» повноваження 
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прокурора дещо обмежились, адже сталася втрата контр-
олю  органів  прокуратури  над  органами,  які  здійснюють 
профілактику стосовно неповнолітніх, що суперечить од-
ному із основних принципів розвитку кримінальної юсти-
ції щодо вказаної категорії громадян, який полягає у про-
філактиці правопорушень серед неповнолітніх [4].

Висновки. Таким чином,  із  прийняттям нового КПК 
України суттєво посилилась роль прокурора у криміналь-

них провадженнях щодо неповнолітніх. Як вбачається  зі 
статті, участь прокурора під час тривалості всього досу-
дового  розслідування  тісно  пов’язана  з  процесуальною 
діяльністю  слідчого  у  провадженні  стосовно  неповно-
літніх.  Саме  тому  належне  виконання  прокурором  своїх 
обов’язків  у  кримінальних  провадженнях  вказаної  кате-
горії  забезпечуватиме  захист  прав  неповнолітніх  під  час 
досудового розслідування та недопущення їх порушення.
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ПРОБЛЕМи РЕАЛІЗАЦІЇ ПРиНЦиПУ  
НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРОКУРАТУРи ЗА РАДЯНСьКих ЧАСІВ

ThE PrINCIPLE Of ThE PrOSECuTION SErVICE INdEPENdENCE  
rEaLIZaTION PrOBLEMS IN ThE SOVIET TIMES

Добровольський Д.М.,
аспірант кафедри організації судових та правоохоронних органів

Національний університет «Одеська юридична академія»

У статті досліджується історія становлення принципу незалежності прокуратури невіддільно від становлення цього державного ор-
гану за радянських часів. Висвітлюються проблеми втручання в діяльність прокуратури з боку місцевих органів влади й партійного ке-
рівництва. Прослідковується закономірність поступового запровадження принципу незалежності в законодавчих актах про прокуратуру.

Ключові слова: прокуратура, УРСР, принцип, незалежність, партійний контроль.

В статье исследуется история становления принципа независимости прокуратуры неотделимо от становления этого государствен-
ного органа в советское время. Освещаются проблемы вмешательства в деятельность прокуратуры со стороны местных органов власти 
и партийного руководства. Прослеживается закономерность постепенного введения принципа независимости в законодательных актах 
о прокуратуре.

Ключевые слова: прокуратура, УССР, принцип, независимость, партийный контроль.

In article the problems of the prosecution service independence as a principle of organization and functioning in Soviet times are analyzed. 
It is claimed that initially introducing the of the prosecution service in Soviet times, it has not acquired the proper level of independence and was 
а realization repressive policy instrument. Covered the problem of interference in the prosecution service of the local authorities and the party 
leadership. Observed a pattern in the legislative acts of the prosecution service by the progressive introduction of the principle of independence.

Key words: prosecution service, Ukrainian SSR, principle, independence, party control.
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Висвітлення проблем становлення принципу незалеж-
ності прокуратури неможливо розглядати без аналізу істо-
ричних тенденцій розвитку самого інституту прокуратури.

Історія  становлення  незалежності  прокуратури  як 
принципу  її  організації  й  діяльності  досі  в  науковій  лі-
тературі  досліджувалася  фрагментарно,  насамперед  у 
працях,  основною  метою  яких  було  з’ясування  загаль-
них  питань  запровадження  й  діяльності  фіскалів  і  про-
куратури. Окремо слід назвати кандидатську дисертацію  
В.І. Малюги «Принципи організації та діяльності проку-
ратури України»,  у  якій  досліджено питання  історії  ста-
новлення принципів організації та діяльності прокурату-
ри, однак спеціальної уваги принципу незалежності автор 
не приділяв. Отже, можна зробити висновок, що пробле-
ми, передумови, тенденції й  закономірності становлення 
принципу незалежності прокуратури поки що комплексно 
не вивчалися.

Мета статті  полягає  в  дослідженні  питань  запрова-
дження  інституту прокуратури крізь призму висвітлення 
проблем становлення незалежності як принципу організа-
ції й діяльності цього правоохоронного органу за радян-
ських часів.

У  перші  роки  після  встановленням  радянської  влади 
питання  щодо  реалізації  принципу  незалежності  проку-
ратури дещо втратило свою актуальність, оскільки відпо-
відно до пункту 3 Декрету № 1 «Про суд» [1, ст. 50] усі 
установи,  що  існували  за  царського  режиму,  зокрема  й 
прокуратуру, було ліквідовано. Упродовж декількох років 
влада обходилася без органів прокуратури, а отже, і про її 
незалежність поки що не йшлося. Хоча  слід  відзначити, 
що в окремих місцевостях органи прокуратури все ж про-
довжували функціонувати. Наприклад, у Полтаві в листо-
паді  1917  року Полтавською  радою  було  обрано  нового 
революційного прокурора, який здійснював нагляд за до-
триманням законності в Полтавській губернії [2, с. 53–54].

Однак  поступово  усвідомлюється  необхідність  ство-
рення  централізованого  органу,  який  опікувався  б  пи-
таннями  нагляду  за  дотриманням  законності  в  державі, 
особливо  в  умовах  запровадження  «нової  економічної 
політики»,  тому  почалася  робота  над  нормативною  ба-
зою для запровадження прокуратури й вироблення засад 
її функціонування.

За  пропозицією  В.І.  Леніна  НКЮ  РРФСР  підготу-
вав проект Положення про прокурорський нагляд, який у 
травні  1922  року  було  винесено  для  обговорення  й  при-
йняття  на  третю  сесію ВЦВК  IX  скликання. Представле-
ний проект Положення про прокурорський нагляд викли-
кав на сесії жваву дискусію. Опозиція, переважно в особі  
Л.Б. Каменєва, О.І. Рикова, Г.Є. Зінов’єва та В.В. Осинсько-
го, рішуче виступала проти створення централізованої, не 
залежної  від  місцевих  органів  прокуратури.  Вони  пропо-
нували  створити  прокуратуру  з  «подвійним»  підпорядку-
ванням: з одного боку, центральній прокурорській владі, а 
з іншого – губвиконкому. Поставлений на голосування про-
ект Положення про прокурорський нагляд не отримав біль-
шості голосів. Проект було передано для доопрацювання в 
створену сесією ВЦВК юридичну комісію, яка висловилася 
за «подвійне» підпорядкування прокурорів [3].

В.І. Ленін, принципово не погоджуючись із такою по-
зицією,  проте  внаслідок  хвороби  не  маючи  можливості 
бути  особисто  присутнім  на  засіданні  ВЦВК,  20  травня 
1922  року  надіслав  Й.В.  Сталіну  лист,  що  отримав  на-
зву  «Про  «подвійне»  підпорядкування  та  законність»,  у 
якому зазначив: «Більшість вимагає так званого «подвій-
ного» підпорядкування, яке встановлено взагалі для всіх 
місцевих працівників, тобто підпорядкування їх, з одного 
боку, центру в особі відповідного наркомату, а з іншого – 
місцевому губвиконкому. <…> Прокурор відповідає за те, 
щоб жодне рішення жодної місцевої владі не розходилося 
із законом. <…> Тому рішення більшості комісії ВЦВК не 
лише являє собою найбільшу принципову неправильність, 

не  лише  докорінно  помилково  застосовує  принцип  «по-
двійного» підпорядкування, а й підриває будь-яку роботу 
щодо встановлення законності й мінімальної культурності. 
<…> У підсумку я доходжу висновку, що захист «подвій-
ного» підпорядкування щодо прокуратури та відібрання в 
неї права опротестовувати будь-яке рішення місцевої вла-
ди не лише є неправильним принципово, не лише заважає 
основному нашому завданню неухильного запровадження 
законності, а й виражає інтереси та забобони місцевої бю-
рократії  й місцевих впливів. <…> Тому я пропоную ЦК 
відкинути  в  цьому  випадку  «подвійне»  підпорядкуван-
ня,  встановити  підпорядкування  місцевої  прокурорської 
влади лише центру та зберегти за прокурорською владою 
право й обов’язок опротестовувати всі та будь-які рішення 
місцевої влади з точки зору законності цих рішень чи по-
станов, без права призупиняти такі, а з винятковим правом 
передавати справу для вирішення судом» [4, с. 197–201].

Як  відомо,  26  травня  1922  року  ВЦВК  прийняв  По-
ложення  про  прокурорський  нагляд,  у  якому  було  під-
тримано висловлені В.І. Леніним ідеї щодо незалежності 
прокуратури від місцевих органів влади, а 28 травня 1922 
року  його  було  підписано Головою Всеросійського Цен-
трального Виконавчого комітету М.І. Калиніним [5]. Ана-
логічно 28 червня 1922 року в м. Харкові було ухвалено 
Положення про прокурорський нагляд в УСРР [6, с. 42].

Аналізуючи зміст згаданого документа, слід зазначити, 
що в ньому не визначалися принципи організації й діяль-
ності прокуратури, не було закріплено також принцип не-
залежності.  Положенням  про  прокурорський  нагляд  1922 
року (далі – Положення) хоча прямо й не встановлювалися, 
проте  закріплювалися  окремі  аспекти  незалежності  про-
куратури. Зокрема, у кожній губернії та області саме про-
курор  республіки  призначав  прокурорів,  лише  він  міг  їх 
переміщувати й відсторонювати (пункт 5); закріплювалася 
можливість  опротестування  прокурором  республіки  роз-
поряджень  і постанов у Раді Народних Комісарів та Пре-
зидії Всеросійського Центрального Виконавчого Комітету 
на предмет їх скасування, проте це не зупиняло втілення в 
життя опротестованого акта (підпункт «б» пункту 9) тощо.

Водночас прокурор республіки не міг самостійно при-
значати  помічників,  оскільки  до  його  повноважень,  від-
повідно до пункту 4 Положення, належало лише надання 
подання до Президії ВЦВК, яка їх і призначала.

У Положенні містився цілком закономірний пункт 15, 
за яким прокурори наділялися правом «вимагати від усіх 
діючих у  губернії  адміністративних установ  і посадових 
осіб необхідні їм відомості й матеріали; вимоги є для за-
значених установ та осіб обов’язковими». Проте в аспекті 
нашого дослідження інтерес становить примітка до цього 
пункту, у якій зазначалося: «Органи Державного Політич-
ного Управління, визнаючи ту чи іншу справу такою, що 
має особливо секретний характер, мають право вимагати 
(виділено  нами  –  Д.  Д.),  щоб  ознайомлення  зі  справою 
проводилось безпосередньо самим прокурором». Це наво-
дить на висновок, що вирішення таких питань не регулю-
валося в межах прокурорської системи, а вирішувалося ін-
шим державним органом та суворо ним контролювалося.

Як один з аспектів обмеження незалежності прокура-
тури в літературі розглядався також обов’язок прокурорів 
відповідно до пункту 16 Положення систематично звіту-
вати про свою діяльність перед губвиконкомами [7, с. 46]. 
Однак, на нашу думку, обмеженням незалежності в цьому 
разі був швидше не просто обов’язок прокурорів подавати 
інформацію місцевим органам влади про стан законності, 
а саме необхідність звітувати на кшталт інформування ви-
щого  керівництва  про  виконану  роботу.  І  хоча  сучасним 
законодавством також передбачається обов’язок щорічно-
го звітування Генерального прокурора України перед Вер-
ховною Радою України (частина 2 статті 6 Закону України 
«Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року), проте це має 
принципово інший характер у сучасних умовах.
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Водночас  тогочасним  законодавством  все ж  встанов-
лювався особливий порядок взяття під варту прокурорів, 
що може розглядатися як  гарантія  їх особистої незалеж-
ності. Зокрема, у Декреті «Про порядок арешту прокуро-
рів, їх помічників, голів і членів революційних трибуналів 
та рад народних судів, народних суддів і слідчих» від 16 
жовтня  1922  року  вказувалося:  «Жодні  органи  влади  не 
можуть  проводити  арешти  прокурорів,  їхніх  помічників 
<…> без попереднього дозволу, а в особливих і винятко-
вих випадках – за умови одночасного сповіщення проку-
рора республіки під час арешту прокурорів <…> і губерн-
ського прокурора – під час арешту помічників прокурора 
<…>» [8, с. 242–243]. Не фігурував принцип незалежності 
прокуратури також у Постанові ЦВК СРСР та РНК СРСР 
«Про заснування прокуратури СРСР» від 20 червня 1933 
року [9].

Уперше  на  конституційному  рівні  принцип  незалеж-
ності  прокуратури  було  закріплено  в  Конституції  СРСР 
1936  року,  у  статті  17  якої  встановлювалося,  що  «орга-
ни  прокуратури  здійснюють  свої  функції  незалежно  від 
будь-яких  місцевих  органів,  підпорядковуючись  лише 
Генеральному прокурору СРСР» [10, с. 285]. Згодом ана-
логічне положення щодо незалежності прокуратури було 
дослівно відтворено в статті 116 Конституції УРСР 1937 
року [11] та в статті 165 Конституції УРСР від 20 квітня 
1978 року [12].

Положенням  про  військові  трибунали  та  військову 
прокуратуру  від  20  серпня  1926  року  принцип  незалеж-
ності також не передбачався [13], проте відповідно в стат-
ті 1 Положення про військову прокуратуру від 14 грудня 
1966 року вже зазначалося: «Військова прокуратура здій-
снює свої функції незалежно від будь-яких місцевих і вій-
ськових органів, підпорядковуючись лише Генеральному 
прокурору СРСР» [14]. Аналогічне твердження наводило-
ся у відповідному Положенні про військову прокуратуру 
від 4 серпня 1981 року [15].

З огляду на конституційні норми вперше в галузевому 
законодавстві принцип незалежності прокуратури було за-
кріплено в статті 6 Положення про прокурорський нагляд 
у СРСР від 24  травня 1955 року  [16,  с.  114–121],  у  якій 
зазначалося:  «На  підставі  статті  117  Конституції  СРСР 
органи  прокуратури  здійснюють  свої  функції  незалежно 
від будь-яких місцевих органів, підпорядковуючись лише 
Генеральному  прокурору  СРСР».  Засада  незалежності 
знайшла своє закріплення також у Законі СРСР «Про про-
куратуру СРСР» від 30 листопада 1979 року [17], у статті 
4 якого вказувалося, що органи прокуратури «здійснюють 
нагляд  за правильним та однаковим застосуванням зако-
нів, незважаючи на жодні місцеві відмінності й усупереч 
будь-яким місцевим і відомчим впливам». Цей законодав-
чий акт, хоч і з певними змінами, залишався чинним аж до 
здобуття Україною незалежності, коли на зміну йому було 
прийнято принципово новий закон.

За радянських часів прокуратура брала активну участь 
у реалізації політики держави на всіх етапах її становлен-
ня. Із самого моменту її створення діяльність прокурату-
ри  набула  дуалістичного  характеру.  Насамперед  метою 
діяльності прокуратури стало відстоювання законності в 
різних сферах життя. Проте водночас прокуратура стала 
знаряддям  реалізації  репресивної  політики.  Зокрема,  у 
Циркулярі від 11 травня 1925 року вказувалося, що орга-
ни трудової прокуратури повинні були «під час вирішення 
трудових справ проводити суворо класову політику» [18]. 
Представники прокуратури відповідно до таємного нака-
зу Народного комісаріату внутрішніх справ № 00447 [19] 
були  членами  «трійок»,  які  існували  в  1938–1939  роках 
для боротьби з «антирадянськими елементами». Із цього 
приводу 7 серпня 1937 року Генеральний прокурор СРСР 
А.Я. Вишинський дав вказівки регіональним прокурорам 
взяти до відома згаданий наказ № 00447 та бути присутні-
ми на засіданнях трійок, окремо відзначивши, що при цьо-

му «дотримання процесуальних норм і попередні санкції 
на  арешт  не  потрібні»,  і  додавши:  «Вимагаю  активного 
сприяння  успішному  проведенню  операції»  [20].  У  під-
сумку  відповідальність  за  масове  порушення  законності 
в  діяльності  «трійок»  було  покладено  на  органи  НКВС 
та  прокуратуру.  Зокрема,  у Постанові  РНК СРСР  та ЦК 
ВКП(б) від 17 листопада 1938 року було зазначено: «Без-
відповідальним  ставленням  до  слідчого  провадження  та 
грубим  порушенням  встановлених  законом  процесуаль-
них  правил  нерідко  вміло  користувалися  вороги  народу, 
які  пробралися  до  органів  НКВС  та  прокуратури.  <…> 
Вони  свідомо перекручували радянські  закони,  здійсню-
вали  підробки,  фальсифікували  слідчі  документи,  при-
тягуючи  до  кримінальної  відповідальності  та  піддаючи 
арешту  за  дріб’язковими  підставами  й  навіть  зовсім  без 
підстав,  створювали  з  провокаційною  метою  «справи» 
проти невинних людей, водночас вживаючи всіх заходів, 
щоб укрити та врятувати від розгрому своїх співучасни-
ків за злочинною антирадянською діяльністю <…>» [21]. 
Діяльність  прокуратури  в  реалізації  репресивної  політи-
ки досить часто коштувала життя  самим прокурорським 
працівникам. Достатньо навести такі статистичні дані: за 
1930-і – початок 1950-х років було репресовано й переваж-
но розстріляно дві третини військових прокурорів. Про те, 
у яких жорстких умовах тоталітарного режиму працювали 
органи прокуратури, додатково свідчить також той факт, 
що в  1920–1930-ті  роки в Україні  змінилося шість  гене-
ральних прокурорів республіки, з яких п’ять було розстрі-
ляно, а один покінчив життя самогубством [22].

Державна політика, спрямована на те, щоб поставити 
прокуратуру  в  залежне  становище,  діяла  тривалий  час, 
навіть незважаючи на проголошення на конституційному 
рівні й у спеціальних актах про прокуратуру  її незалеж-
ності.

В  аспекті  дослідження  питання щодо  обмеження  не-
залежності  прокуратури  значний  інтерес  викликає  По-
станова «Про порядок ведення справ щодо підготовки або 
вчинення  терористичних  актів»  від  1  грудня  1934  року, 
відповідно до якої справи щодо тероризму повинні були 
розглядатися  в  прискореному  порядку,  слідство  за  ними 
мало закінчуватися протягом десяти днів, проте в контек-
сті нашого аналізу найважливішим є питання про те, що 
розгляд справ цієї категорії мав відбуватися за відсутнос-
ті  сторін  і  не  допускалося  оскарження  судових  рішень. 
Отже,  з  огляду на  положення  тогочасного  законодавства 
прокурор позбавлявся права здійснювати нагляд за цими 
справами, тим більше, що вказаною постановою передба-
чалося негайне виконання органами НКВС смертних ви-
років. Аналогічний порядок запроваджувався за справами 
щодо шкідництва, диверсій і контрабанди [23, с. 37].

20  березня  1940  року  було  видано  циркуляр  НКВС 
СРСР, яким РНК СРСР зобов’язав органи прокуратури та 
суди попередньо узгоджувати з органами НКВС звільнення 
заарештованих у справах, що ведуться чекістами. В’язниці 
повинні були дотримуватися порядку, щоб у таких справах 
жодного  заарештованого  без  згоди  НКВС  не  було  звіль-
нено. У разі винесення виправдувального вироку, а також 
рішення суду (чи прокуратури) про припинення справи, з 
якими органи НКВС не погоджувалися, належало вносити 
протести. 16 жовтня 1940 року НКВС СРСР, Генеральний 
прокурор СРСР та НКЮ СРСР видали інструкцію, згідно 
з якою в справах, що розслідувалися органами державної 
безпеки, виправдувальні вироки та ухвали суду про звіль-
нення з-під варти не підлягали виконанню в залі суду. Про 
неможливість виконання рішень суду й прокуратури щодо 
звільнення осіб із-під варти без згоди МВС СРСР або МДБ 
СРСР,  які  вели  слідство,  мова  йшла  також  у  наказі МВС 
СРСР від 15 квітня 1949 року [24, с. 48].

Аналогічно, незважаючи на закріплення в радянсько-
му законодавстві відповідного принципу організації й ді-
яльності прокуратури, не йшлося про її незалежність від 
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партійного впливу. Принцип партійного контролю розгля-
дався навіть як одна  із  засад функціонування радянської 
прокурорської  системи. Головним у партійному керівни-
цтві  прокуратурою,  як  і  іншими правоохоронними  орга-
нами, було вироблення політичної лінії та науково обґрун-
тованої програми, забезпечення їх реалізації в діяльності 
відповідних органів [25, с. 35].

Насамперед це обумовлювалося тим, що прокурори самі 
були членами комуністичної партії, а органи прокуратури 
працювали під безпосереднім керівництвом партійних ор-
ганів та були зобов’язаними систематично інформувати їх 
про виконану роботу [26, с. 333, 342]. Отже, незалежність в 
організації й діяльності прокуратури значною мірою перед-
бачалася лише на папері. На початку 20-х років ХХ століт-
тя, коли радянська прокуратура лише формувалася, партією 
більшовиків відразу було встановлено цілковитий контроль 
за її функціонуванням. Зокрема, уже 5 грудня 1922 року ЦК 
РКП(б)  своїм  циркуляром  установив, що  партійні  органи 
повинні здійснювати контроль за діяльністю прокуратури, 
заслуховуючи доповіді прокурорів на засіданнях губкомів 
партії [27, с. 133–140]. Згідно із цим циркуляром на всі губ-
коми й обкоми партії покладався обов’язок брати участь у 
підборі кадрів до органів прокуратури, здійснювати контр-
оль  за  її  діяльністю,  у  тому  числі  шляхом  періодичного 
заслуховування доповідей прокурорів на  своїх  засіданнях  
[28, с. 9]. У процесі реалізації цих вказівок ЦК РКП(б) фор-
мувалися штати органів прокуратури України як у центрі, 
так і на місцях. Перший склад працівників відділу прокура-
тури НКЮ УРСР було сформовано з осіб, рекомендованих 
ЦК КП(б)У. Як зазначає В.В. Сухонос, із 14 відповідальних 
працівників  центрального  апарату,  передбачених  у  штаті 
відділу, 13 осіб були комуністами та лише 1 – безпартійним  
[29, с. 92]. Губернські прокурори та їх помічники повинні 
були призначатися прокурором республіки за рекомендаці-
єю губкомів партії з наступним обов’язковим затверджен-
ням їх ЦК КП(б)У. На Другому Всеукраїнському з’їзді пра-
цівників  радянської юстиції  (26  лютого  –  3  березня  1924 
року)  окремо  зверталася  увага на  той факт, що  зі  119  гу-
бернських прокурорів і помічників губернських прокурорів 
у 1923 році 117 осіб були членами компартії [30, с. 8]. Така 
ситуація зберігалася й у наступні роки, що було пов’язано 
із  загальною  ситуацією  в  країні,  коли  особа,  яка  не  була 
членом  компартії,  не  могла  розраховувати  на  престижну 
роботу й кар’єрне зростання. Однак навіть ті прокурорські 
працівники, які не мали партійного членства, усе одно були 
зобов’язаними втілювати в життя «партійні настанови», що 
досить регулярно надавалися прокуратурі.

Окремо слід звернути увагу на проблему грубого втру-
чання партійних органів у процес призначення керівників 
органів прокуратури різних рівнів. Як зазначає С.А. Чер-
ниченко, ще в  грудні 1922 року ЦК РКП(б) було видано 
циркуляр,  у  якому  спеціально  зверталася  увага  губкомів 
та  обкомів  партії,  що  призначення,  переміщення,  відзив 
губернських  прокурорів  може  проводитися  лише  проку-
рором  республіки  за  погодженням  із  ЦК  КП(б).  Однак, 
незважаючи на вимоги вказаного циркуляру, з боку місце-
вих партійних органів допускалися численні порушення, 
оскільки звільнення прокурорських працівників здійсню-
валося не лише без погодження з прокурором республіки, 
а й часто без його відома  [28, с. 10]. На такі порушення 
неодноразово зверталася увага в циркулярах ЦК КП(б)У 
губкомам партії  в  1923–1924 роках,  а  також у  резолюції 
Другого  Всеукраїнського  з’їзду  працівників  радянської 
юстиції, що проходив на початку 1924 року [31, с. 7]. По-
годжуючись  із  такою  позицією,  у  резолюції  другої  сесії 
ВУЦВК від 28 жовтня 1925 року щодо органів прокурату-
ри було зазначено: «Підтвердити до неухильного виконан-
ня всіма місцевими органами щодо неприпустимості будь-
якого якого втручання в її (прокуратури – Д. Д.) діяльність, 
запропонувати прокуратурі притягувати до судової відпо-
відальності осіб, які порушують це, вимагати безумовного 

дотримання  положення  про  прокуратуру,  яке  забороняє 
місцевій владі самочинні призначення, зміщення й пере-
міщення працівників прокуратури» [32, с. 936].

Водночас керівна роль комуністичної партії в діяльнос-
ті всіх державних органів (прокуратура в цьому плані не 
була винятком) закріплювалася на конституційному рівні 
та теоретично обґрунтовувалася в науковій літературі. Ре-
зультати діяльності прокуратури за радянських часів до-
сить часто аналізувалися на з’їздах комуністичної партії, 
за підсумками яких для неї приймалися обов’язкові до ви-
конання настанови. У науковій літературі навіть виділявся 
такий принцип прокурорського нагляду, як «керівна роль 
КПРС, або партійність»: «Відповідно до цього принципу 
прокуратура  як  орган  держави  підпорядковується  гене-
ральної лінії партії, суворо виконує її вказівки, директиви. 
Принцип партійності прокурорського нагляду виражаєть-
ся в постійному й безпосередньому контакті органів про-
куратури з партійними органами в їх діяльності зі зміцнен-
ня соціалістичної законності та правопорядку. Виконуючи 
наглядові функції, прокуратура активно допомагає партії 
в здійсненні її програми. Прокурори зобов’язані виявляти 
партійну  принциповість  у  здійсненні  нагляду  за  дотри-
манням  законності  та  перебувати  під  постійним  контр-
олем із боку партійних органів» [33, с. 8]. Подібна пози-
ція прослідковується  також у  виданій у  1981 році  статті  
С.Г.  Новикова,  який  стверджував:  «Принцип  партійного 
контролю – одна  з  основ функціонування прокурорської 
системи.  Головне  в  партійному  керівництві  прокурату-
рою, як і іншими правоохоронними органами, – вироблен-
ня політичної лінії й науково обґрунтованої програми, за-
безпечення їх реалізації в діяльності відповідних органів. 
Тут  послідовно  проводиться  принцип  неприпустимості 
змішування функцій партійних і державних органів, втру-
чання партійних комітетів у безпосередню прокурорську 
діяльність. З  іншого боку, партія  суворо контролює про-
курорів-комуністів,  які не виконують свого партійного й 
державного обов’язку. Норми Конституції, які стосуються 
прокурорського нагляду, та контроль вищих державних  і 
партійних органів за їх виконанням прокурорами всіх рів-
нів  складають  головну  гарантію  законності  в  прокурор-
ському нагляді» [34, с. 11].

Такий підхід відображався в актах вищих державних 
органів.  Зокрема,  у Постанові Верховної Ради СРСР від 
3  липня  1985  року  зазначалося, що  органи  прокуратури 
покращили роботу з нагляду за дотриманням законів, «ке-
руючись рішеннями XXVI з’їзду КПРС і наступних пле-
нумів ЦК КПРС». Проте Верховна Рада СРСР, звертаючи 
увагу на окремі недоліки в роботі прокуратури, постано-
вила:  «Генеральному  прокурору СРСР  і  підлеглим  йому 
прокурорам,  керуючись  рішеннями XXVI  з’їзду КПРС  і 
наступних  пленумів ЦК КПРС, Конституцією СРСР,  За-
коном про прокуратуру СРСР, забезпечити подальше під-
вищення  ефективності  нагляду  за  точним  та  однаковим 
виконанням законів. <…> Вживати рішучих заходів щодо 
виявлення  й  своєчасного  усунення  будь-яких  порушень 
законності, боротьби з далекими соціалістичному спосо-
бу життя явищами». Також було висловлено переконання, 
що органи прокуратури «вживатимуть усіх необхідних за-
ходів щодо забезпечення неухильного проведення в жит-
тя ленінських принципів соціалістичної законності» [35]. 
Друга половина 80-х років ХХ століття була пов’язана зі 
змінами  в  громадсько-політичному  житті  всього  Радян-
ського  Союзу,  зокрема  й  України.  11  березня  1985  року 
Генеральним  секретарем ЦК КПРС  став М.С.  Горбачов. 
Саме завдяки йому було проголошено шлях на перебудо-
ву, яка мала охопити, крім економічної й соціальної сфе-
ри, внутрішньої й зовнішньої політики, також ідеологічну 
складову; тобто проголошувалася ідея в подальшому від-
мовитися  від  панування  однієї  партії  та  створити  умови 
для існування різних політичних об’єднань. І хоча резуль-
тати процесу перебудови призвели до загострення кризи 
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в економічній і соціальних сферах, ідеї щодо відмови від 
панівної ролі комуністичної партії було втілено в життя, 
що офіційно зроблено лише 14 березня 1990 року з при-
йняттям Закону СРСР «Про заснування посту Президента 
СРСР  та  про  внесення  змін  і  доповнень  до  Конституції 
СРСР» [36], яким вносилися відповідні зміни до статті 6 
Конституції СРСР, а 23 жовтня 1990 року Верховною Ра-
дою УРСР було внесено аналогічні зміни до Конституції 
УРСР.

Зміни в  ставленні до прокуратури на  загальнодержав-
ному рівні  вже прослідковувались у Постанові Верховної 
Ради СРСР «Про невідкладні заходи щодо підвищення ролі 
прокуратури зі зміцнення законності в країні» від 17 квітня 
1991 року [37], у якій взагалі не згадується про роль ком-
партії або партійний контроль за діяльністю прокуратури.

16  липня  1990  року  було  прийнято  доленосний  для 
України  документ  –  Декларацію  про  державний  сувере-
нітет  України,  у  якій  уже  в  преамбулі  проголошувалося 
визнання  необхідності  побудови  правової  держави.  Зго-
дом прагнення щодо побудови незалежної демократичної 
держави було остаточно закріплено 24 серпня 1991 року в 
Акті проголошення незалежності України. Відразу після 
цього розпочався процес формування нової законодавчої 
бази для функціонування всіх державних органів України, 
зокрема й прокуратури.

Невдовзі,  а  саме  5  листопада  1991  року,  Верховною 
Радою України було прийнято Закон України «Про проку-
ратуру» [38], який містив низку прогресивних порівняно 
з  радянським  законодавством положень. У пункті  2  час-
тини 1 статті 6 цього закону було закріплено, що органи 
прокуратури «здійснюють свої повноваження на підставі 

додержання Конституції України  та  чинних на  території 
республіки законів, незалежно від будь-яких органів дер-
жавної влади, посадових осіб, а також рішень громадських 
об’єднань чи їх органів». Більше того, добре пам’ятаючи 
негативний  досвід  функціонування  прокуратури  за  ра-
дянських часів, коли більшість прокурорів були членами 
компартії,  їй  підконтрольними  й  підзвітними,  у  частині 
2 статті 6 Закону України «Про прокуратуру» зазначало-
ся, що «працівники прокуратури не можуть належати до 
будь-яких політичних партій чи рухів». Позитивною нове-
лою Закону України «Про прокуратуру» 1991 року також 
стала стаття 7 «Гарантії незалежності прокуратури у здій-
сненні повноважень», яка не мала аналогів у радянському 
законодавстві.

Принцип  незалежності  знайшов  відображення  та-
кож  у  Законі  України  «Про  прокуратуру»  від  14  жов-
тня 2014 року [39], у пункті 5 частини 1 статті 3 якого 
насамперед  проголошено,  що  діяльність  прокуратури 
ґрунтується  на  засаді  «незалежності  прокурорів,  що 
передбачає  існування  гарантій  від  незаконного  полі-
тичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора 
щодо прийняття ним рішень при виконанні службових 
обов’язків»,  а  гарантії  незалежності  розкриваються  в 
низці інших положень.

Таким  чином,  історія  становлення  такого  принципу 
організації  й  діяльності  органів  прокуратури,  як  неза-
лежність,  пройшла  досить  тривалий  шлях.  Однак  лише 
за  умов  саме  незалежного  функціонування  прокуратура 
може  ефективно  виконувати функції,  закріплені  в  статті 
121 Конституції України, та реалізовувати визначені в За-
коні України «Про прокуратуру» повноваження.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МиСЛЕННЯ ПРОКУРОРА 

fOrMaTION Of PrOfESSIONaL ThINKINg Of PrOSECuTOr

Личана С.В.,
магістрант 

Національної академії прокуратури України

Стаття присвячена дослідженню формування професійного мислення майбутніх прокурорів під час підготовки в Національній акаде-
мії прокуратури України. На основі проведених психологічних методик зроблений висновок про домінуючий тип мислення та спрямова-
ності особистості майбутніх прокурорів. За допомогою проведеної корекційної програми вдалося підвищити рівень розвитку домінуючого 
типу мислення магістрантів Національної академії прокуратури України.

Ключові слова: мислення, прокурор, пізнання в прокурорській діяльності, психологічний експеримент, спрямованість особистості.

Статья посвящена исследованию формирования профессионального мышления будущих прокуроров во время подготовки в На-
циональной академии прокуратуры Украины. На основе проведённых психологических методик сделан вывод о доминирующем типе 
мышления и направленности личности будущих прокуроров. При помощи проведённой коррекционной программы удалось повысить 
уровень развития доминирующего типа мышления магистрантов Национальной академии прокуратуры Украины.

Ключевые слова: мышление, прокурор, познание в прокурорской деятельности, психологический эксперимент, направленность 
личности.

The article investigates the formation of professional thinking of the future public prosecutors during the study in the National Academy 
of Prosecution of Ukraine. On the basis of conducted psychological techniques the conclusion was made about the future orientation of the 
individual prosecutors. With the help of correctional program the level of development of the dominant mindset of graduates of the National 
Academy of Prosecution of Ukraine was increased.

Key words: thinking, prosecutor, prosecutor’s knowledge activities, psychological experiments, aimed of person.
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Актуальність теми. Мислення має важливе значення 
в професійній діяльності прокурорів, оскільки така діяль-
ність передбачає перш за все швидкість реакції на ситу-
ації, що  відбуваються  під  час  здійснення  діяльності, що 
безпосередньо  спрямована  на  оволодіння  професійними 
навичками.  Необхідною  є  також  активність  пізнаваль-
них процесів, здатність миттєво реагувати та вирішувати 
складні професійні завдання. 

Вагомим  фактором  розвитку  професійного  мислення 
майбутніх прокурорів під час підготовки в Національній 
академії прокуратури України є тісний зв’язок як із теорі-
єю, так і з практикою, оволодіння не лише теоретичними 
знаннями, а й здатністю моделювати на практиці ситуації, 
що можуть виникнути безпосередньо під час здійснення 
прокурорської  діяльності.  Саме  мислення  і  забезпечує 
віднайдення  прокурором  способів  та  шляхів  вирішення 
складних юридичних ситуацій, що виникнуть під час ви-
конання ним своїх професійних обов’язків у відповідності 
із вимогами законів України та відомчих нормативно-пра-
вових актів.

Дослідження мислення майбутніх  прокурорів  є  акту-
альним також з причини його конструктивності та враху-
вання під час виконання своїх обов’язків всіх деталей, всіх 
варіантів можливого розв’язання юридичних ситуацій.

Розвиток  професійного мислення майбутніх фахівців 
прокурорської  діяльності  досліджували  А.С.  Борисюк, 
І.В. Бризгалов, В.В. Кощинець, М.В. Кроз, О.М. Литвак, 
В.В. Молодик, Л.Л. Радухівська, Н.О. Рибалка, П.В. Шум-
ський, Д.К. Щербакова т. ін.

Метою статті є  дослідження  розвитку  мислення  у 
майбутніх  прокурорів,  зокрема,  визначення  провідного 
типу мислення, переважного типу спрямованості особис-
тості та їх взаємозв’язок із успішністю студентів-майбут-
ніх прокурорів.

В ході наукового дослідження перед нами було постав-
лено таке завдання: розвиток домінуючого типу мислення 
майбутніх прокурорів буде проходити ефективно за дотри-
мання наступних умов:  створення  емоційно  сприятливої 
атмосфери; проведення тренінгових занять (зокрема, діло-
вих ігор) як фактору розвитку відповідного типу мислення 
майбутніх  прокурорів;  проведення  корекційної  роботи  з 
усунення можливих недоліків переважного типу мислен-
ня студентів – майбутніх працівників прокуратури.

Виклад основного матеріалу. Мислення  людини  є 
опосередкованим і узагальненим відображенням предме-
тів і явищ навколишньої дійсності в їхніх істотних власти-
востях, зв’язках і відношеннях.

Правильне  розуміння  мислення,  його  специфічних 
особливостей дало можливість значною мірою з’ясувати 
і  його життєву  роль,  його  складні  взаємозв’язки  з  прак-
тичними діями людини. Мислення не є просто реакцією 
на нову ситуацію. Воно являє собою такий аналіз  і  син-
тез цієї ситуації, який дає змогу зрозуміти її походження 
і тенденції можливого розвитку, вийти тим самим за межі 
безпосередньо даного, перейти від простої реакції до ро-
зумової дії, опосередкованої розкриттям істотних зв’язків 
і  відношень  речей,  і  завдяки  цьому  досягти  потрібного 
успіху. Необхідне для практики людини її мислення прак-
тикою перевіряється і на її основі розвивається [1, с. 168].

Професійна діяльність прокурора висуває певні вимо-
ги до його психічних процесів, зокрема, і мислення. При 
цьому особливості прокурорської діяльності часто вима-
гають від працівника мобільності, швидкості й гнучкості 
мислення,  здатності  конструктивно  мислити  і  приймати 
рішення у незвичних, екстремальних умовах без сторон-
ньої допомоги, осмислено діяти і вирішувати завдання за 
мінімальний проміжок часу. Прокурор повинен оцінювати 
явища  із  врахуванням  усіх  деталей,  прораховувати  най-
ближчі й віддалені, прямі та побічні результати [2, с. 5–6].

На  думку  В.В.  Молодик,  під  професійним  мислен-
ням  прокурора,  що  здійснює  нагляд  у  досудовому  кри-

мінальному  провадженні,  слід  розуміти  особливий  вид 
його внутрішньої психічної діяльності, що виявляється у 
нормативно врегульованому стилі  і  типі його поведінки, 
спрямованої на вирішення конкретних завдань наглядової 
діяльності у кримінальному провадженні, які визначають 
сутність пізнання як цілеспрямований творчий процес, за-
снований  на  виборі  одного  з  багатьох шляхів  активного 
відображення дійсності, осягнення тотожності елементів 
і процесів, прихованих за їх зовнішньою відмінністю, ін-
терпретації та осмислення причинно-наслідкових зв’язків 
досліджуваних явищ та відтворення у  свідомості проку-
рора обставин вчиненого кримінального правопорушення 
з метою визначення напрямків й характеру слідчої діяль-
ності у ході розслідування кримінального правопорушен-
ня [3, с. 103].

Мислення  майбутнього  прокурора  має  причинно-на-
слідковий  характер,  оскільки  головною  складовою  його 
розумової  діяльності  є  встановлення причинних  зв’язків 
та наслідків. Такі особливості мислення прокурора перед-
бачають наявність у нього певних якостей, зокрема:

– глибина ‒ вміння якнайглибше проникати у бачене, у 
суть фактів, зрозуміти зміст того, що трапилось, передба-
чити найближчі та віддалені, прямі та побічні результати 
явищ і дій;

–  широта  ‒  вміння  охоплювати  широке  коло  питань 
і  фактів,  застосовуючи  знання  з  різних  галузей  наук  та 
практики;

– мобільність ‒ здібності до продуктивного мислення, 
мобілізації та використання знань у складних та звичай-
них умовах;

– швидкість  ‒  вміння  якнайшвидше  розв’язувати  за-
вдання, швидко оцінювати обстановку і вживати необхід-
них заходів;

– самостійність ‒ вміння ставити мету і завдання, а та-
кож шляхи їх реалізації без сторонньої допомоги;

– цілеспрямованість ‒ вольова спрямованість мислен-
ня  на  розв’язання  певного  завдання,  здібність  тривалий 
час тримати його у свідомості;

–  критичність  ‒  вміння  осмислювати  повідомлення, 
факти, пропозиції, включаючи помилки та перекручуван-
ня, розкривати причини їх виникнення;

– гнучкість ‒ вміння розглядати явища з різних точок 
зору, встановлювати їх залежність і зв’язки; перебудовува-
ти власну діяльність і змінювати прийняті рішення відпо-
відно до нової ситуації [4, с. 37–38].

На нашу думку, основу пізнавальної діяльності праців-
ника органів прокуратури становить робота з  інформаці-
єю: встановлення  її джерел,  збір,  систематизація,  аналіз, 
узагальнення, а на цій основі ‒ формулювання висновків 
відповідно до поставлених завдань.

Результатами процесів пізнання у праці прокурора мо-
жуть виступати:

– планування професійної діяльності (як в цілому, так 
і за її окремих напрямках);

–  прогнозування  (як  результатів  власної  професійної 
діяльності або праці колективу підлеглих, так і тенденцій 
розвитку  соціальних процесів, наприклад,  стану  злочин-
ності на піднаглядний території);

– прийняття конкретних рішень, пов’язаних як з влас-
ною діяльністю  (наприклад,  за  результатами  аналізу ма-
теріалів перевірки виконання законів), так  і з діяльністю 
всього колективу (управлінські рішення);

–  дії  по  реалізації  прийнятих  рішень.  Особливості 
пізнавальних  процесів  у  праці  прокурора  пов’язані  з 
такими характеристиками інформаційних процесів, як: 
неповнота,  уривчастість,  суперечливість  інформації, 
яку необхідно отримати і проаналізувати, часто в стислі 
терміни (тобто в емоційно напруженій ситуації дефіци-
ту часу); невисока надійність ряду джерел  інформації, 
що  вимагає  її  повторної  перевірки  різними  способами 
[5, с. 32–33].
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Характерною  особливістю  пізнання  в  прокурорській 
діяльності є досить високий ступінь невизначеності пер-
вісного мисленнєвого завдання. Мета пізнання має влас-
тивість  постійно  конкретизуватися,  доповнюватися,  змі-
нюватися. Це має  наслідком  специфічне  використання  в 
пізнавальній діяльності мисленнєвих моделей. Чим актив-
ніше відбувається взаємодія з об’єктом, тим продуктивні-
шим є процес мислення.

У  зв’язку  з  цим необхідно підкреслити, що  одним  із 
способів  активізації  мисленнєвого  процесу  майбутніх 
прокурорів є збільшення обсягу спілкування із сукупніс-
тю об’єктів, щодо яких відбувається мисленнєвий процес.

Специфічною рисою пізнання прокурорської діяльності 
є спрямованість на події (факти, явища) минулого, теперіш-
нього й майбутнього часу. Якби в ній пізнавалися тiльки по-
дії минулого, не можна було б досягати багатьох цілей: ви-
кривати тривалі у часi злочини, здійснювати профілактичні 
функції, впливати на причини i умови, що сприяють вчинен-
ню злочинiв. У цьому багатоплановому процесi пізнання є 
певна закономірність: передусiм у процесi збору фактичних 
обставин створюється мисленнєва модель теперішнього, яка 
постійно змінюється та доповнюється пiд впливом встанов-
лення  нових  фактів,  логічного  пошуку  нових  зв’язків  між 
ними; через факти теперішнього пізнавальна діяльність роз-
повсюджується на явища і події минулого, а вже на основі 
пізнання  теперішнього  i  минулого  здійснюється  прогнозу-
вання майбутнього. Побудована модель немов пропускає че-
рез себе всю інформацію, що надходить до суб’єкта. Відбір 
необхідної  інформації  для  доповнення моделі  вiдбувається 
як свідомо, так i підсвідомо, коли особистiсть навіть не кон-
центрується на цих процесах [6, с. 38].

Вважаємо  за  необхідне  підкреслити,  що  особливіс-
тю професійного мислення майбутнього прокурора є та-
кож  великий  обсяг  інформації,  яку  необхідно  засвоїти.  
У зв’язку з цим у мисленнєвій діяльності присутня неви-
значеність щодо способів побудови мисленнєвих моделей 
із  встановлення  подій,  фактів  та  їх  взаємозв’язків.  Це  і 
спричиняє  необхідність  застосування  великої  кількості 
елементів при здійсненні мисленнєвої діяльності.

Головною ознакою вже сформованого мислення май-
бутніх  прокурорів  є  його  спрямованість  на  вирішення 
професійних  проблем,  віднайдення  способів  їхнього 
розв’язку, тобто його продуктивність.

Для вирішення завдання, поставленого для визначен-
ня умов розвитку домінуючого типу мислення майбутніх 
прокурорів, був проведений психологічний експеримент. 
У психологічному експерименті брали участь магістранти 
Національної академії прокуратури України, а саме Інсти-
туту підготовки кадрів – загалом 25 осіб: 12 магістрантів 
та 13 магістранток.

Психологічний експеримент складався з трьох етапів:
– 1-й етап ‒ констатувальний. На цьому етапі була про-

ведена первинна діагностика рівня розвитку мислення у 
всіх 25 студентів НАПУ;

– 2-й етап ‒ формувальний. Після проведення первин-
ної  діагностики  було  виділено  10  осіб,  які  потребували 
проведення  корекційної  допомоги.  Із  цих  10  студентів 
були сформовані дві  групи, по п’ять  студентів  в  кожній. 
Одна група є експериментальною, а друга – контрольною. 
На  цьому  етапі  була  проведена  корекційна  програма  із 
розрахунку восьми корекційних занять;

–  3-й  етап  ‒  контрольний. На  цьому  етапі  була  здій-
снена повторна діагностика визначення домінуючого типу 
мислення  та  визначення направленості  особистості май-
бутніх прокурорів в експериментальній і контрольній гру-
пах, проведено аналіз отриманих результатів.

Завдання констатуючого етапу (1-го етапу) психологіч-
ного експерименту полягало у визначенні типу мислення 
майбутніх прокурорів.

Для визначення рівня розвитку професійного мислен-
ня майбутніх прокурорів використовувалися такі методи-

ки: методика «Тип мислення» Г.В. Рєзапкіної [7], методи-
ка «Визначення спрямованості особистості» В. Басса [8].

За кожною із цих методик визначався домінуючий тип –  
відповідно мислення, та тип спрямованості особистості.

В  результаті  проведеної  роботи  на  констатувальному 
етапі психологічного експерименту за першою методикою 
було встановлено, що 12% респондентів мають такі типи 
мислення,  як  предметно-дійовий  та  наочно-образний. 
16%  студентів  мають  такі  домінуючі  типи  мислення,  як 
абстрактно-символічний та словесно-логічний.

Найбільшу частку складають у відсотковому співвід-
ношенні студенти, у яких переважає творчий (креативний) 
тип мислення (44%).

Таким  чином,  в  результаті  проведеної  нами  методики 
«Тип мислення» Г.В. Рєзапкіної ми визначили, що у май-
бутніх  прокурорів  превалює  креативний  (творчий)  тип 
мислення.  Це  означає,  що  у  них  спостерігається  яскраво 
виражена здатність мислити творчо, знаходити нестандарт-
ні вирішення ситуаційних задач, що виникають в процесі 
опанування ними спеціалізованих юридичних дисциплін.

За результатами проведення другої методики – «Визна-
чення спрямованості особистості» В. Басса – було отрима-
но такі показники: 32% студентів мають спрямованість на 
себе, 20% респондентів – на спілкування. Найбільшу част-
ку у відсотковому співвідношенні складають студенти, у 
яких переважає спрямованість на справу (48%).

Отже, в результаті проведеної нами діагностики за до-
помогою  методики  «Визначення  спрямованості  особис-
тості» В. Басса можна зробити висновок, що у магістрантів 
Національної академії прокуратури України відзначається 
спрямованість особистості на справу. Це означає, що ма-
гістранти  виявляють  зацікавленість  у  вирішенні  ділових 
проблем, виконанні роботи якнайкраще. У них відмічаєть-
ся орієнтація на ділову співпрацю, здатність відстоювати 
в  інтересах справи власну думку, яка корисна для досяг-
нення спільної мети. Тобто ми експериментально визначи-
ли, що у майбутніх прокурорів переважає креативний тип 
мислення та спрямованість особистості на справу.

На формувальному етапі психологічного експеримен-
ту (2-й етап) після проведення первинної діагностики було 
виділено 10 магістрантів, які потребують корекційної до-
помоги.  З  них  було  сформовано  дві  групи:  експеримен-
тальна і контрольна – по п’ять магістрантів в кожній.

Встановлено,  що  в  експериментальній  групі  на  кон-
статувальному етапі переважним є словесно-логічний тип 
мислення. Це означає, що у магістрантів спостерігається 
яскраво виражене переважання вербального інтелекту. 

В контрольній групі на констатувальному етапі перева-
жаючими  є  абстрактно-символічний  та  наочно-образний 
типи мислення. Це означає, що вони можуть засвоювати 
інформацію за допомогою математичних кодів, формул  і 
операцій, а також уявляти і моделювати різні ситуації.

Оскільки  наше  дослідження  пов’язано  із  розвитком 
домінуючого типу мислення майбутніх прокурорів, тепер 
проаналізуємо розвиток безпосередньо творчого (креатив-
ного) мислення.

Для  аналітичної  обробки  результатів  дослідження 
та отримання кількісних показників нами були виділені  
три рівня розвитку творчого мислення у майбутніх про-
курорів:

Низький рівень (1 бал): у магістранта спостерігається 
низький  рівень мислити  творчо,  знаходити  нестандартні 
рішення задачі.

Середній  рівень  (2–3  бали):  у  магістранта  виникають 
незначні труднощі при потраплянні в нестандартні ситуації.

Високий рівень (4 бали): магістрант здатний мислити 
творчо, знаходити нестандартні рішення задачі. В нього не 
виникає  ніяких  труднощів  при  виникненні  певного  роду 
ситуацій. Окрім того, він може запропонувати не один ва-
ріант  сюжету,  нові  способи  використання  відомих  пред-
метів і об’єктів.
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Було встановлено такі показники творчого типу мис-
лення  майбутніх  прокурорів  на  констатувальному  етапі 
в експериментальній групі: один студент має низький рі-
вень розвитку  творчого мислення,  три магістранти –  се-
редній та один магістрант – високий.

Показники рівня розвитку творчого мислення у магі-
странтів, що складають контрольну групу, приблизно схо-
жі з аналогічними показниками експериментальної групи, 
а саме: одни студент має низький рівень розвитку творчо-
го мислення, два магістранти – середній та два магістран-
ти – високий.

За допомогою U-критерію Манна-Уітні можна обґрун-
тувати  вибір  контрольної  групи  для  психологічного  екс-
перименту [10, с. 60–62].

Нехай  середньоарифметичне  показників  розвитку 
творчості  у  групі,  яку  ми  обрали  для  експерименту,  до-
рівнює 2.4 (xексп.= 2.4). А у групі, яку ми хочемо обрати 
як контрольну, – 2.8  (x контр.=2.8). При цьому кількість 
магістрантів в експериментальній групі – 5 (nексп.= 5), в 
контрольній – 5 (nконтр = 5).

Якщо виходити з середніх показників, то можна при-
пустити, що в обох групах ступінь розвитку творчого мис-
лення приблизно однаковий. Для того щоб перевірити це 
припущення, висунемо дві гіпотези: 

1. Н0 – відмінності між x експ. та x контр. випадкові 
(або  їх взагалі не  існує). Отже, наші  групи подібні,  і ми 
можемо взяти вибрану групу як контрольну.

2. Н1 – відмінності між x експ. та x контр. достовірні, 
значимі. Вони можуть бути викликані великим розмахом 
значень індивідуальних показників.

Процедура перевірки висунутих гіпотез така:
1) Дані обох груп слід об’єднати в таблиці, розташу-

вавши їх в порядку зменшення показників. Дані експери-
ментальної групи позначаються літерою Е, а дані контр-
ольної групи – К.

2)  Кожному  значенню  отриманого  ряду  присвоюємо 
ранг (порядковий номер). 

3) Знаходимо суму рангів (R) окремо для експеримен-
тальної і контрольної груп. Rексп=26. Rконтр=29.

4) Обчислюємо значення U-критерію: U=14.
5) За таблицею граничних значень U-критерію визна-

чити критичне значення критерію для n1 та n2 для обрано-
го рівня статистичної значущості.

Якщо отримане значення Uемп менше табличного або 
дорівнює йому, це означає наявність істотної розбіжності 
між рівнем ознаки у розглянутих вибірках. Якщо ж отри-
мане значення Uемп більше табличного, приймається ну-
льова гіпотеза – робиться висновок, що розбіжностей не 
виявлено. При цьому вірогідність розходжень тим вища, 
чим менше значення Uемп. 

Шукаємо критичне значення у таблиці. Число на пере-
тині  розміру найбільшої  і  найменшої  з  наших  вибірок  є 
критичним значенням коефіцієнта Манна-Уітні. У нашо-
му випадку розмір вибірок однаковий – 5. Критичне зна-
чення Uкрит = 4 за p ≤ 0, 05, Uкрит = 1 за p ≤ 0,01.

Якщо U > Umіn або U < Umax, то приймається гіпотеза 
H0. 

Якщо U < Umіn або U > Umax, то приймається гіпотеза 
H1. 

У нашому випадку 1 < 14 < 4, тому приймається гіпо-
теза H0. 

Отримане емпіричне значення Uемп = 14 є більшим за 
критичне,  тобто  статистично  значущих  розбіжностей  не 
виявлено.

Отже, відмінності між нашими групами незначні, тому 
вибрану групу можна взяти як контрольну.

На формувальному етапі психологічного експеримен-
ту в експериментальній групі була проведена корекційна 
програма із розрахунку восьми корекційних занять, спря-
мована  на  виправлення  недостатнього  рівня  розвитку 
творчого мислення майбутніх прокурорів  з метою більш 

продуктивного  його  розвитку.  Програма  складається  з 
трьох  блоків:  підготовчого,  корекційно-розвивального 
(основного) та заключного.

Підготовчий блок складається з двох етапів: І – вста-
новлення контакту та ІІ – діагностичного. На етапі вста-
новлення контакту відбувається знайомство, налагоджен-
ня  емоційного  та  психологічного  контакту,  заохочення 
магістрантів до співпраці. Діагностичний етап включає в 
себе проведення первинного та вторинного психологічних 
обстежень з метою визначення рівня психологічного роз-
витку магістранта та виділення наявних труднощів (пер-
винна), відслідковування змін в розвитку за результатами 
корегуючих занять (вторинна).

В діагностичному блоці для визначення кількості ма-
гістрантів із різним рівнем розвитку творчого мислення в 
експериментальній та контрольній групах використовува-
лась методика «Тип мислення» Г.В. Рєзапкіної. 

В  експериментальній  було  виявлено  одного  магі-
странта  з  низьким  рівнем  розвитку  креативності,  трьох 
магістрантів із середнім та одного із високим рівнем кре-
ативності. В контрольній групі було виявлено одного ма-
гістранта з низьким рівнем розвитку креативності, трьох 
магістрантів із середнім та двох – із високим рівнем кре-
ативності.

У  корекційно-розвивальний  блок,  який  є  основним, 
входить комплекс вправ корекційно-розвивального харак-
теру, підібраних відповідно до мети заняття.

І останній,  заключний блок включає в себе вторинну 
діагностику та підбиття підсумків.

Після проведення корекційної програми виникла необ-
хідність підбити підсумки шляхом проведення вторинної 
діагностики  рівня  розвитку  креативності  у  магістрантів 
експериментальної групи.

На  контрольному  (3-му)  етапі  в  експериментальній 
групі  було  отримано  такі  показники  творчого  типу мис-
лення майбутніх прокурорів: три магістранти – середній 
та два магістранти – високий. Магістрантів із низьким рів-
нем розвитку творчого мислення не було виявлено.

На контрольному етапі в контрольній групі було отри-
мано  такі  показники  творчого  типу мислення майбутніх 
прокурорів: два магістранти – середній та три магістранти –  
високий. Магістрантів із низьким рівнем розвитку творчо-
го мислення не було виявлено.

Порівняння  даних  констатувального  етапу  з  даними, 
отриманими на контрольному етапі, показує, що кількість 
магістрантів,  які  мають  низький  рівень  креативності, 
зменшилась на 20% і виявилась взагалі відсутньою, що є 
позитивним моментом; на 20% зменшилась кількість ма-
гістрантів  із  середнім рівнем розвитку творчого мислен-
ня. За рахунок зменшення кількості низького і середнього 
рівнів розвитку креативності збільшилась кількість магі-
странтів, що показали високий рівень розвитку творчос-
ті  (на 40%). Це доводить, що вправи, що складали зміст 
проведених  корекційних  занять на формувальному  етапі 
психологічного  експерименту,  були  обрані  правильно  і 
виявилися  ефективними  для  підвищення  рівня  розвитку 
творчого мислення майбутніх працівників органів проку-
ратури.

Проведене порівняння показників  дозволило нам по-
бачити  зміни  рівня  розвитку  творчого  мислення  контр-
ольної  групи на контрольному етапі:  зменшення на 20% 
магістрантів з низьким рівнем творчого мислення та 20% 
зростання  кількості  магістрантів,  що  показали  високий 
рівень розвитку креативності у психологічному експери-
менті. Зазначене підтверджує здогадки, що без проведен-
ня корекційної програми досягнення суттєвої зміни у роз-
витку творчого мислення досить складно.

Для підвищення  ефективності  отриманих результатів 
на формувальному  етапі  психологічного  експерименту  в 
рамках дисципліни «Підтримання державного обвинува-
чення» була проведена ділова гра на тему: «Повноважен-
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ня  прокурора  із  зміни  обвинувачення  під  час  судового 
розгляду  кримінального  провадження»  із  застосуванням 
відеозапису,  що  дозволила  змоделювати  вирішення  пи-
тань в нестандартних ситуаціях, оскільки в залі судового 
засідання  передбачити  наперед  підсумок  вирішення  цих 
ситуацій досить складно. Проведена ділова  гра дозволи-
ла відпрацювати вміння реагувати на досить неочікувані 
висловлювання сторони захисту та обвинуваченого, заува-
ження судді, котрі неможливо повною мірою заздалегідь 
передбачити. 

Після проведення експерименту для закріплення отри-
маного  результату  також  виникає  потреба  порівняти  се-
редні показники розвитку творчості в експериментальній 
та контрольній групах.

Можна знову скористатися U-критерієм Манна-Уітні. 
Після експерименту рівень творчості в експериментальній 
групі зріс до 3.4 (x експ. = 3.4), а в контрольній – до 3.2 
(x контр.= 3.2). Якщо виходити з середніх показників, то 
можна припустити, що рівень розвитку творчого мислен-
ня в експериментальній групі зріс не випадково, а завдяки 
психологічному експерименту, зокрема, в результаті про-
ведення корекційної програми. Для того щоб перевірити 
це припущення, висунемо дві гіпотези:

1. Н0 – відмінності між x експ. та x контр. достовірні, 
значимі. Отже, рівень розвитку творчого мислення в екс-
периментальній групі зріс завдяки психологічному експе-
рименту.

2. Н1 – відмінності між x експ. та x контр. випадкові. 
Отже, психологічний експеримент не вдався.

Якщо U > Umіn або U < Umax, то приймається гіпотеза H0. 
Якщо U < Umіn або U > Umax, то приймається гіпотеза H1. 
У нашому випадку 1 < 12 < 4, тому приймається гіпо-

теза H0. 
Отримане емпіричне значення Uемп = 12 є більшим за 

критичне.

Отже, відмінності між x експ. та x контр. достовірні, зна-
чимі. Тобто рівень розвитку творчого мислення в експери-
ментальній групі зріс завдяки психологічному експерименту.

Контрольний  етап  психологічного  експерименту  до-
зволив прийти до висновку про те, що за допомогою про-
ведення корекційної програми нам вдалося підвищити рі-
вень розвитку креативного мислення.

Висновки. Проведене експериментально-психологічне 
дослідження в повній мірі підтвердило поставлене на по-
чатку дослідження завдання і дозволило зробити наступні 
висновки.

Мислення майбутнього прокурора має причинно-наслід-
ковий характер, оскільки головним змістом його розумової 
діяльності є встановлення причинних зв’язків та наслідків. 
Найсуттєвіша  ознака  сформованого  мислення  майбутніх 
прокурорів – його спрямованість на розв’язання професій-
них  проблем,  тобто  його  продуктивність.  Професійне  ста-
новлення особистості майбутніх прокурорів проявляється в 
динаміці  її  компонентів: мотивів вибору професії,  системи 
уявлень про обрану професію, мотивів навчання та зумовле-
на курсом навчання та специфікою зазначеної спеціальності.

В  результаті  експериментального  дослідження  було 
встановлено, що у майбутніх прокурорів домінуючим ти-
пом мислення є творчий, переважаючою спрямованістю є 
спрямованість на справу. 

Проведена  корекційна  програма  дозволила  підвищи-
ти  рівень  розвитку  творчого  мислення  магістрантів  На-
ціональної  академії  прокуратури  України  насамперед  за 
рахунок  правильно  підібраних  психокорекційних  вправ, 
спрямованих  на  загальний  розвиток  творчого  мислення, 
подолання  бар’єрів  на  шляху  до  творчої  самореалізації, 
креативне вирішення проблем та  вироблення вміння по-
становки і реалізації цілей, розвиток творчості в побуто-
вих ситуація, виокремлення творчості як стилю життя і, як 
наслідок, розвиток вміння до рефлексії.
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У статті досліджено правову природу відповідальності адвоката за прояв неповаги до суду. Розглянуто стан правового регулювання 
відповідальності за прояв неповаги до суду в іноземних державах, зокрема в країнах англосаксонської правової системи. Зроблено 
висновок, що наявні положення національного законодавства, які регламентують таку відповідальність, вказують на можливі неперед-
бачувані наслідки в їх застосуванні. Така непередбачуваність пов’язується з тим, що в українському законодавстві відсутнє легально 
закріплене поняття «неповага до суду», натомість є значна кількість оціночних понять.

Ключові слова: адвокат, неповага до суду, відповідальність адвоката, прояв неповаги до суду, злісне ухилення.

В статье исследована правовая природа ответственности адвоката за проявление неуважения к суду. Рассмотрено состояние пра-
вового регулирования ответственности за проявление неуважения к суду в зарубежных государствах, в частности в странах англо-
саксонской правовой системы. Сделан вывод, что имеющиеся положения национального законодательства, регламентирующие та-
кую ответственность, указывают на возможные непредсказуемые последствия в их применении. Такая непредсказуемость связана с 
тем, что в украинском законодательстве отсутствует официальное понятие «неуважение к суду», зато есть значительное количество 
оценочных понятий.

Ключевые слова: адвокат, неуважение к суду, ответственность адвоката, проявление неуважения к суду, злостное уклонение.

In this paper, an analysis the legal nature of the liability lawyer for contempt of court. In this paper the status of legal regulation of liability 
for contempt of court in the foreign countries, in particular in the Anglo-Saxon legal system. It is concluded that the existing national legislation 
governing such liability, point to possible unintended consequences in their application. Such unpredictability stems from the fact that the Ukrainian 
legislation there is no formal concept of “contempt of court”, and has a significant amount of assessment concepts.

Key words: attorney, contempt of court, lawyer responsible, contempt of court, willful refusal.

Постановка проблеми. Одним із найбільш поширених 
приводів  для  дисциплінарної  відповідальності  адвоката  є 
звернення суду (судді) до відповідних кваліфікаційно-дис-
циплінарних комісій щодо проявів неправомірної поведін-
ки  адвокатів.  Водночас  найбільш  уживаною  підставою, 
якою обґрунтовують суди  (судді) такі  звернення до квалі-
фікаційно-дисциплінарних комісій, є  їх вказівка на право-
порушення, що посягають на встановлений порядок здій-
снення правосуддя в Україні, а саме на вчинення адвокатом 
діяння, яке кваліфікується ними як неповага до суду.

Аналіз наукових публікацій. Проблема  визна-
чення  правової  природи  відповідальності  адвоката  за 
прояв  неповаги  до  суду  була  предметом  досліджень 
низки  науковців.  Серед  учених,  які  вивчали  окремі  ас-
пекти цієї проблеми, доцільно згадати О.В. Брілліантова,  
Т.В.  Варфоломеєву,  М.Л.  Гальперіна,  Ю.В.  Калашника, 
А.Я. Процика, С.Ф. Сафулька, А.В. Рагуліна, С.А. Рахутіна,  
Д.П. Фіолевського та інших. Водночас і нині залишається 
достатня кількість дискусійних питань у цій сфері.

Метою статті є аналіз правової природи відповідаль-
ності адвоката за прояв неповаги до суду. Для її досягнен-
ня  необхідно  виконати  такі  завдання:  розкрити  сутність 
поняття «прояв неповаги до суду», проаналізувати норми 
українського  законодавства,  що  регулюють  це  питання; 
дослідити  стан  правового  регулювання  відповідальності 
за прояв неповаги до суду в іноземних країнах, зокрема в 
країнах англосаксонської правової системи; на основі про-
веденого аналізу виявити прогалини й недоліки правового 
регулювання щодо відповідальності адвоката за прояв не-
поваги до суду.

Виклад основного матеріалу. У  ч.  1  ст.  43  Правил 
адвокатської етики [1] відмічено, що у взаємовідносинах 
між судом та адвокатом останній повинен дотримуватися 
вимог чинного процесуального законодавства, законодав-

ства про адвокатуру й адвокатську діяльність, про судоу-
стрій і статус суддів, іншого законодавства, яке регламен-
тує поведінку учасників судового процесу, а також вимог 
Правил адвокатської етики, не виявляти неповагу до суду 
(суддів), поводитись гідно й коректно.

Майже в усіх процесуальних кодексах містяться іден-
тичні  норми  (ч.  3  ст.  162  Цивільного  процесуального 
кодексу України,  ч.  2  ст.  134 Кодексу  адміністративного 
судочинства України, ч. 4 ст. 74 Господарського процесу-
ального  кодексу  України),  відповідно  до  яких  учасники 
процесу, а також інші особи, присутні в залі судового за-
сідання,  зобов’язані  беззаперечно  виконувати  розпоря-
дження головуючого, дотримуватися в судовому засіданні 
встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, 
що свідчать про явну зневагу до суду чи встановлених у 
суді правил. За неповагу до суду винні особи притягують-
ся до відповідальності, встановленої законом. З огляду на 
аналіз наведених норм можна дійти висновку, що за вчи-
нення будь-якого з вказаних діянь (зокрема, недотримання 
розпоряджень головуючого), навіть за перше їх вчинення, 
адвоката може бути притягнуто до відповідальності.

Виняток у цьому випадку становить лише криміналь-
не  судочинство,  оскільки  в  ч.  2  ст.  330  Кримінального 
процесуального  кодексу України  передбачено, що  в  разі 
невиконання  розпорядження  головуючого  прокурором 
чи  захисником головуючий робить  їм попередження про 
відповідальність за неповагу до суду. За повторного пору-
шення порядку в залі судового засідання їх може бути при-
тягнуто до відповідальності, встановленої законом. Тобто 
мова йде вже про необхідність систематичного (не менше 
ніж дворазового) вчинення діянь, якими адвокат порушує 
порядок у залі судового засідання.

Крім вищевказаних норм процесуальних кодексів про 
притягнення винних осіб до відповідальності за неповагу 
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до  суду,  майже  ідентичні  норми містяться  в  ч.  4  ст.  129 
Конституції України та ст. 50 Закону України «Про судо-
устрій та статус суддів» [2]. Варто звернути увагу також, 
що відповідно до п. 6 ч. 4 ст. 48 Закону України «Про судо-
устрій та статус суддів» встановлення відповідальності за 
неповагу до суду розглядається як одна з умов забезпечен-
ня незалежності судді.

У цьому випадку слід не забувати також, що за вчинен-
ня одного й того ж діяння до адвоката може бути застосо-
вано, наприклад, не лише адміністративне стягнення. Так, 
застосування до адвоката заходів адміністративного впли-
ву не є перешкодою для звернення суду до регіональних 
кваліфікаційно-дисциплінарних комісій із метою застосу-
вання до адвоката за вчинення такого діяння також заходів 
дисциплінарного впливу.

За вчинення адвокатом діянь, які можуть бути кваліфі-
ковані судом як неповага до нього, адвокат притягується до 
відповідальності, встановленої законом. Зокрема, ст. 185-3  
Кодексу України про адміністративні правопорушення пе-
редбачено, що неповага до суду, яка знайшла вираження в 
злісному ухиленні від явки в суд свідка, потерпілого, по-
зивача, відповідача або в непідкоренні зазначених осіб та 
інших громадян розпорядженню головуючого чи в пору-
шенні порядку під час судового засідання, а також вчинен-
ня будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до суду чи 
встановлених у суді правил, тягнуть за собою накладення 
штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

Як  свідчить  правозастосовна  практика  судів,  у  біль-
шості випадків суди,  ініціюючи перед відповідними ква-
ліфікаційно-дисциплінарними  палатами  питання  про 
дисциплінарну  відповідальність  адвоката,  вказують,  що 
адвокатом  було  вчинено  діяння,  яке  перешкоджало  вчи-
ненню правосуддя та містило ознаки неповаги до суду.

На жаль, чинним українським законодавством не лише 
не розкривається поняття «неповага до суду» та не зазна-
чаються її кваліфікуючі ознаки, а й не вказується на кон-
кретний перелік діянь, вчинення яких може бути розціне-
не судом як неповага до нього. Тому заслуговує на увагу 
Закон СРСР «Про відповідальність за неповагу до суду» 
від 2 листопада 1989 року [3], що містив повний перелік 
діянь, які варто кваліфікувати як неповагу до суду. До цих 
діянь належать такі: втручання у вирішення судових справ; 
погроза щодо судді чи народного засідателя; образа судді 
або народного засідателя; невиконання судового рішення; 
прояв неповаги до суду (що виражається в злісному ухи-
ленні від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відпо-
відача або в непокорі зазначених осіб та інших громадян 
розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під 
час судового засідання, а також вчинення ким-небудь дій, 
що свідчать про явну зневагу до суду чи встановлених у 
суді правил); перешкоджання явці до суду народного  за-
сідателя, невжиття заходів щодо окремої ухвали (постано-
ви) суду або подання судді.

У цьому разі необхідно враховувати також думку нау-
ковців, які досліджували поняття «неповага до суду». Так, 
І.Я. Русенко зазначає: «Неповага до суду – це дуже широ-
ке поняття. Це великий спектр дій і вчинків як учасників 
процесу, так і слухачів, які заважають судді вести процес, 
що свідчать про зневажливе ставлення до судочинства чи 
правосуддя. Неповагою до суду може бути некоректна по-
ведінка присутніх у залі, образливі висловлювання щодо 
суду,  непокора  суду,  зневажливе  ставлення  до  зауважень 
суду, хамство, вигуки» [4].

Розкриваючи питання про поняття «неповага до суду», 
необхідно  звернути  увагу  також  на  те,  що  чинне  націо-
нальне законодавство України фактично пов’язує розумін-
ня цього поняття винятково з розглядом справи в тому чи 
іншому провадженні, у межах конкретного судового засі-
дання. Цю ж позицію відтворено в пояснювальній записці 
до проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо удо-
сконалення  відповідальності  за  зрив  розгляду  судових 
справ  та  прояв  неповаги  до  суду»  [5],  у  якій  зазначено, 
що чинне  законодавство не  визначає  відповідальність  за 
прояви неповаги до суду поза приміщеннями органів судо-
вої влади. Цим законопроектом пропонувалося доповни-
ти  чинну  ст.  185-3 Кодексу України про  адміністративні 
правопорушення, зокрема, шляхом встановлення відпові-
дальності за дії, вчинювані поза межами судового засідан-
ня з метою завдати шкоди авторитету суду або вплинути 
на неупередженість суду.

На підтвердження цієї думки наведено позицію укра-
їнського  законодавця,  який  критику  судді  в  засобах  ма-
сової  інформації  з  метою  схилити  його  до  вчинення  чи 
невчинення певних процесуальних дій або ухвалення пев-
ного  судового  рішення  розглядає  як  кримінальне  право-
порушення. Так,  ст.  376 Кримінального  кодексу України 
передбачено, що втручання в будь-якій формі в діяльність 
судді  з  метою  перешкодити  виконанню  ним  службових 
обов’язків  чи  домогтися  винесення  неправосудного  рі-
шення  карається  або  штрафом  до  п’ятдесяти  неоподат-
ковуваних  мінімумів  доходів  громадян,  або  виправними 
роботами на  строк до двох років,  або  арештом на  строк 
до шести місяців. Тоді як у п. 11 Постанови Пленуму Вер-
ховного Суду України «Про незалежність суддів» [6] вка-
зується, що під втручанням у діяльність судових органів 
слід розуміти вплив на суддю в будь-якій формі (прохання, 
вимоги,  вказівки,  погрози,  підкупу,  насильства,  критики 
судді в засобах масової інформації до вирішення справи у 
зв’язку з її розглядом тощо) з боку будь-якої особи з метою 
схилити його до вчинення чи невчинення певних процесу-
альних дій або ухвалення певного судового рішення. При 
цьому не має значення, за допомогою яких засобів, на якій 
стадії процесу та в діяльність суду якої інстанції здійсню-
ється втручання.

Як уже зазначалося, в українському законодавстві про-
яв неповаги до суду не вважається злочином, а за вчинен-
ня  такого  правопорушення  встановлено  адміністративну 
відповідальність.  У  цьому  разі  потрібно  звернути  увагу, 
що багато країн  за  вчинення  такого правопорушення,  як 
правило, передбачають кримінальну відповідальність. Зо-
крема, російський законодавець неповагу до суду, яка ви-
разилася в образі учасників судового розгляду, кваліфікує 
як  кримінально  каране  правопорушення  (ст.  297  Кримі-
нального кодексу Російської Федерації [7]).

Достатньо суворі заходи відповідальності за прояв не-
поваги до суду передбачено також країнами англосаксон-
ської правової сім’ї. О.В. Тимощук вказує, що в цих краї-
нах важливим засобом зміцнення авторитету судів і суддів 
є судове переслідування за неповагу до суду, яке тракту-
ється досить широко. Учений зауважує, що неповагою до 
суду може бути будь-яке втручання у відправлення право-
суддя: передчасні публікації в пресі, переговори з присяж-
ними, тиск на сторони та свідків, недозволена поведінка в 
суді, непідкорення наказу суду [8, с. 7].

Цілком  згодні  з  твердженням О.В.  Тимощук,  оскіль-
ки Законом про неповагу до суду 1981 року (Contempt of 
Court Act 1981) [9] в Англії встановлено дію «правила су-
ворої відповідальності»  (the  strict  liability  rule), що озна-
чає верховенство права, згідно з яким особа відповідає за 
втручання  в  здійснення  правосуддя  незалежно  від  того, 
чи мала вона намір зробити це. У юридичній літературі ці 
діяння також названо злочинами абсолютної відповідаль-
ності, оскільки кримінальна відповідальність може наста-
ти за сам факт їх вчинення, тобто без встановлення вини 
[10, с. 136].

Суворі  заходи  покарання  за  неповагу  до  суду  вста-
новлено  також у США. Неповага до  суду,  як  зазначає У. 
Бернам,  може  розцінюватися  як  цивільно-правова  (civil) 
або як кримінально-правова (criminal) «неповага до суду» 
(contempt of court) та може спричинити застосування по-
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карання у вигляді позбавлення волі. Під кримінально-пра-
вовою неповагою  до  суду  розуміється  будь-який  акт  не-
покори суду, що сприймається як виклик його владі,  акт 
перешкоджання правосуддю, а також порушення встанов-
лених правил поведінки в суді – пряма неповага до суду 
(direct contempt of court), тоді як цивільно-правовою непо-
вагою до суду вважається невиконання судового розпоря-
дження, винесеного на користь іншої сторони [11, с. 411].

Про широке трактування поняття «неповага до суду» 
в  країнах  англосаксонської  правової  системи  говорить 
також М.Л. Гальперін. Так,  учений  зазначає:  «Під  непо-
вагою до суду в Англії та США, як правило, розуміється 
діяння (дія або бездіяльність) учасника судового процесу, 
яке  завдає прямої чи непрямої шкоди нормальному ходу 
судового розгляду. Судову ухвалу про притягнення до від-
повідальності  за  неповагу  до  суду  може  бути  винесено 
у  зв’язку  з  порушенням  процесуального  обов’язку,  який 
встановлюється  судовим  актом,  демонстрацією  зневаж-
ливого ставлення до судді, перешкоджанням здійсненню 
правосуддя  внаслідок  порушення  порядку  в  судовому 
засіданні або публікацією в пресі матеріалів, які можуть 
вплинути  на  справедливий  судовий  розгляд»  [12,  с.  55]. 
Про широке трактування й суворі заходи відповідальності 
за неповагу до суду в країнах англосаксонської правової 
системи свідчить хоча б така ситуація: 18-річна мешкан-
ка Маямі за некоректне висловлювання й жест на адресу 
судді, а також за сміх під час судового засідання отримала 
тюремне ув’язнення на 30 діб та сплату значного за роз-
мірами штрафу (10 тис. доларів США) [13].

У цьому разі варто враховувати, що правова свідомість 
і правова культура в американському суспільстві перебу-
вають на такому рівні, коли вони надають змогу повною 
мірою  сприймати  цю  позицію  американського  законо-
давця  щодо  правового  регулювання  відповідальності  за 
неповагу до суду. Так, С.А. Рухтін зазначає: «Логічно до-
пускаючи можливість  прояву  несумлінності  посадовими 
особами на роботі, американці дуже болісно сприймають 
лжесвідчення та  інші форми неповаги до суду. Недобро-
совісний чиновник, який перешкоджає здійсненню право-
суддя, в очах суспільства миттєво стає ізгоєм, який зазіхає 
на основу основ суспільства – рівність усіх перед законом 
і судом» [14, с. 106].

На  наше  глибоке  переконання,  існування  такого ши-
рокого  розуміння  поняття  «неповага  до  суду»  та  закрі-
плення суворих санкцій за діяння, у яких виражається ця 
неповага, можливі лише в  тому випадку, коли принципи 
законності й верховенства права, принципи рівності та не-
залежності учасників процесу не будуть декларативними 
в суспільстві, а дотримуватимуться всіма учасниками про-
цесу, у тому числі й суддями. Тому показовою є ситуація, 
коли в США суддя округу Іонія в штаті Мічиган Р. Воут 
оштрафував сам себе за те, що його телефон гучно задзво-
нив під час слухання справи, зазначивши при цьому, що 
він як суддя повинен являти собою приклад поваги до за-
кону [15].

Необхідність існування такої правової категорії, як «по-
вага до суду», та встановлення відповідальності за діяння, 
які  її  підривають,  не  викликає  сумнівів.  Багато  науковців 
звертають увагу на необхідність ставлення до суду з відпо-
відною повагою та вказують на можливу небезпеку в разі 
здійснення учасниками процесу дій, що свідчать про непо-
вагу до суду. Зокрема, доктор юридичних наук О.В. Бріллі-
антов вказує: «Небезпека неповаги до суду, що виражається 
в  образі  учасників  судового  розгляду,  судді,  присяжного 
засідателя чи іншої особи, яка бере участь у відправленні 
правосуддя,  полягає  в  тому, що  вона  порушує нормальну 
діяльність суду, підриває його статус, створює в залі судо-
вого засідання обстановку знервованості, яка заважає суду 
та  іншим учасникам судового розгляду всебічно, повно й 
об’єктивно  дослідити  обставини, що мають  значення  для 
правильного вирішення справи» [16, с. 15]. Такої ж позиції 
дотримується В.В. Хахін, який зазначає, що це діяння спря-
мовується  на  підрив  честі  й  гідності  учасників  судового 
розгляду, вказуючи при цьому, що авторитет суду повинен 
бути незаперечним [17, с. 212]. Заслуговує на повагу також 
позиція А.Я. Процика,  який стверджує, що до  суду необ-
хідно ставитися з повагою, адже такою поведінкою особа 
не  лише виявляє  особисту культуру,  а  й фактично  визнає 
необхідність  дотримання  тих  законів  і  правил  поведінки, 
що існують у державі [18, с. 12].

Висновки. Згодні  з  позицією  законодавця  про  необ-
хідність існування відповідальності за діяння, у яких про-
являється  неповага  до  суду,  проте  вважаємо,  що  наявні 
положення національного законодавства, які регламенту-
ють таку відповідальність, вказують на можливі неперед-
бачувані наслідки їх застосування. Такої ж думки дотри-
мується Ю.В. Калашник, який вказує: «У національному 
законодавстві фактично не дотримується принцип право-
вої визначеності щодо підстав притягнення особи до від-
повідальності за прояв неповаги до суду, норми законів і 
підзаконних актів закріплюють оціночні поняття («злісне 
ухилення», «явна зневага», «порушення порядку»), тлума-
чення  яких може  носити  суб’єктивний  характер  та  бути 
далеким від  «букви й духу»  закону, що підтверджується 
практичними прикладами» [19, с. 8].

Непередбачуваність  у  наслідках  застосування  норм, 
які  регламентують  відповідальність  за  неповагу  до  суду, 
пов’язується з тим, що в українському законодавстві від-
сутнє  легально  закріплене  поняття  «неповага  до  суду», 
натомість є багато оціночних понять. Не наводить націо-
нальний  законодавець також перелік ознак,  які надали б 
можливість відмежувати це діяння від інших подібних ді-
янь (наприклад, обґрунтованої критики адвокатом судді). 
Не  надано  в  українському  законодавстві  й  повний  пере-
лік діянь, які варто кваліфікувати як неповагу адвоката до 
суду. Усе це на практиці призвело до випадків практично 
«самостійного» визначення суддею діянь адвоката, які мо-
жуть розцінюватися як неповага до суду. А це, на жаль, не 
виключає на практиці можливість упередженого підходу 
судді до діянь того чи іншого адвоката.
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Стаття присвячена висвітленню важливості діяльності органів прокуратури України у Чорнобильській зоні відчуження. Авторами 
розглянуто роль та напрями діяльності прокуратури України на вказаній території, та надано пропозиції щодо удосконалення правової 
регламентації роботи прокурора.

Ключові слова: прокурорська діяльність, повноваження прокурора, Прип’ятська спеціальна прокуратура, Чорнобильська зона від-
чуження, злочинність, охорона довкілля.

Статья раскрывает важность деятельности органов прокуратуры Украины в Чернобыльской зоне отчуждения. Авторами рассмотрены 
роль и направления деятельности прокуратуры Украины на указанной территории, и даны предложения по совершенствованию право-
вой регламентации работы прокурора.

Ключевые слова: прокурорская деятельность, полномочия прокурора, Припятская специальная прокуратура, Чернобыльская зона 
отчуждения, преступность, охрана окружающей среды.

The article is devoted to illuminating the importance of Prosecutor’s Office’ activities in the Chernobyl exclusion zone. The authors considered 
role and activities of the Prosecutor’s Office on this territory and presented proposals to improve the legal regulation of the prosecutor’s work.

Key words: prosecutorial activities, powers of the prosecutor, special prosecutor Pripyat, Chernobyl exclusion zone, crime, environment.

Актуальність теми. Багаторічний важкий досвід по-
долання Україною  наслідків Чорнобильської  катастрофи 
виявив багатоплановість існуючих проблем. Трагедія но-
сить  не  лише  внутрішньоукраїнський,  а  й  загальнопла-
нетарний масштаб,  являючись найбільшою техногенною 
катастрофою в історії людства. Сумарне радіоактивне за-
бруднення було еквівалентним випадінню радіоактивних 
речовин від вибуху кількох десятків таких атомних бомб, 
які були скинуті в 1945 р. над Хіросімою.

На сьогоднішній день українська частина зони відчу-
ження складає близько 2600 км2, включаючи міста Чорно-
биль та Прип’ять. За площею ця зона більша, ніж площа 
80 окремо взятих країн світу.

Безумовно, подолання наслідків Чорнобильської ката-
строфи потребують комплексного науково обґрунтовано-
го підходу з точки зору медичної, соціально-економічної, 

екологічної, інших, зокрема правоохоронної політики дер-
жави. 

Прокуратура України залишається провідним правоо-
хоронним органом у сфері протидії злочинності в Україні, 
захисту прав громадян та інтересів держави. Її діяльність 
була  предметом  досліджень  Г.  Середи,  Є.  Блажівського,  
О. Головкіна, І. Козьякова, Т. Корнякової, О. Толочка, М. Ко- 
сюти, Ю.  Дьоміна, М.  Руденка  та  ін.  Водночас  питання 
прокурорської  діяльності  у  Чорнобильській  зоні  відчу-
ження залишаються, на нашу думку, малодослідженими. 

Метою вказаної публікації є визначення особливостей 
діяльності  органів  прокуратури  в  Чорнобильській  зоні 
відчуження. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно  до  вимог 
Конституції України,  на  прокуратуру покладено  реаліза-
цію п’яти функцій, які акумулюють у собі її діяльність у 
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кримінальному проваджені та поза сферою кримінальної 
юстиції ( ст. 121) [3].

Згідно ст. 16 Конституції України, забезпечення еколо-
гічної безпеки  і підтримання екологічної рівноваги на те-
риторії України, подолання наслідків Чорнобильської ката-
строфи – катастрофи планетарного масштабу,  збереження 
генофонду українського народу є обов’язком держави [3]. 
Законом України «,Про основи національної безпеки Украї-
ни» від 19 червня 2003 р. визначено, що на сучасному етапі 
основними  реальними  та  потенційними  загрозами  націо-
нальній безпеці України, стабільності в суспільстві в еколо-
гічній сфері є неподоланність негативних соціально-еколо-
гічних наслідків Чорнобильської катастрофи. До основних 
напрямів  державної  політики  з  питань  національної  без-
пеки  України  належать:  підвищення  рівнів  екологічної, 
ядерної та радіаційної безпеки до норм і стандартів у від-
повідній сфері, в тому числі перетворення об’єкта «Укрит-
тя» Чорнобильської АЕС на екологічно безпечну систему; 
здійснення  комплексу  заходів,  які  гарантують  екологічну 
безпеку ядерних об’єктів і надійний радіаційний захист на-
селення та довкілля, зведення до мінімуму впливу наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС ( ст. 8) [9].

Закон України «Про Основні засади (стратегію) держав-
ної екологічної політики до 2020 року» від 21 грудня 2010 р. 
до основних принципів національної екологічної політики 
відносить забезпечення екологічної безпеки і підтримання 
екологічної рівноваги на території України, подолання на-
слідків Чорнобильської катастрофи [10].

Правове  регулювання  суспільних  відносин  щодо 
функціонування  Чорнобильської  зони  відчуження  скла-
дають  закони  України:  «Про  правовий  режим  території, 
що  зазнала  радіоактивного  забруднення  внаслідок  Чор-
нобильської  катастрофи»,  «Про  охорону  навколишнього 
природного  середовища»,  «Про  статус  і  соціальний  за-
хист громадян, які постраждали від Чорнобильської ката-
строфи», «Про поводження з радіоактивними відходами», 
«Про  використання  ядерної  енергії  та  радіаційну  безпе-
ку», «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття 
з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруй-
нованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічну 
безпечну систему» та ін. 

На  зону  відчуження поширюється  компетенція Мініс-
терства екології та природних ресурсів України, Державної 
служби з надзвичайних ситуацій, Державного агентства  з 
управління  зоною  відчуження,  Державної  екологічної  ін-
спекції України, Державної інспекції ядерного регулюван-
ня України, інших органів. Чорнобильська зона відчуження 
перебуває у віданні Міністерства екології та природних ре-
сурсів України. На території постійно функціонують близь-
ко 100 підприємств, установ, організацій різних форм влас-
ності, залучених до виконання робіт по ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС. Щодня задіяно близько 10 тис. працівників.

Правову основу діяльності органів прокуратури у Чор-
нобильській зоні відчуження складають Конституція Укра-
їни, кодекси України, закони «Про прокуратуру» від 5 лис-
топада 1991 р. та 14 жовтня 2014 р., накази Генерального 
прокурора № 1гн «Про організацію та управління в органах 
прокуратури України» від 26 грудня 2011 р.; № 4гн «Про 
організацію діяльності прокурорів у кримінальному прова-
дженні» від 19 грудня 2012 р.; №6гн «Про організацію ро-
боти  органів  прокуратури щодо представництва  інтересів 
громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні 
судових рішень» від 28 травня 2015 р.; № 1/1гн «Про коор-
динацію діяльності правоохоронних органів у сфері проти-
дії злочинності та корупції» від 16 січня 2013 р. та ін. Без-
посередньо на території зони відчуження продовжує діяти 
Прип’ятська спеціальна прокуратура, яка є правонаступни-
ком вахтової прокуратури (з 1986 по 1988 р.), прокуратури 
Чорнобильського  району  та  м. Прип’ять.  Положення  про 
Прип’ятську  спеціальну  прокуратуру  затверджене  про-
курором Київської області 21 березня 2014 р. Працівники 

зазначеної прокуратури забезпечують здійснення процесу-
ального керівництва та підтримання державного обвинува-
чення у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні 
на території Чорнобильської  зони відчуження, реалізують 
представницьку функцію в суді. 

Однак,  згідно Додатку  до  нового  Закону  «Про  проку-
ратуру»,  відсутня  згадка  про  Чорнобильську  зону  відчу-
ження та про прокуратуру, яка виконуватиме свої функції 
на зазначеній території. Так, відмітимо, що згідно Додатку 
на  територію  Іванківського,  Поліського  районів,  а  також 
м. Славутич, суміжних з зоною відчуження, поширювати-
меться компетенція Броварської місцевої прокуратури [12]. 
На нашу думку, у цій частині Закон потребує удосконален-
ня щодо необхідності створення місцевої прокуратури Чор-
нобильської зони відчуження, враховуючи важливість для 
світової спільноти забезпечення законності та екологічної 
безпеки на  території  цієї  зони. Доречність  існування  вка-
заної прокуратури вбачається і в тому, що лише у 2014 р.  
прокурори  Прип’ятської  спецпрокуратури  здійснювали 
процесуальне  керівництво  та  підтримання  державного 
обвинувачення  у  12  кримінальних  провадженнях  про  по-
садові  злочини  у  сфері  економіки  з  багатомільйонними 
збитками  та  суб’єктами  на  рівні  керівництва  державних 
спеціалізованих  підприємств  та  центрального  органу  ви-
конавчої влади. Крім того, з державного бюджету України 
щороку  здійснюється  фінансування  заходів,  спрямованих 
на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи, у 2014 
р.  обсяг  бюджетного  фінансування  лише  за  бюджетною 
програмою «Підтримка екологічного стану у зонах відчу-
ження і безумовного (обов’язкового) відселення» становить 
209 616, 6 тис. грн.

Особливою є структура злочинності на території Чор-
нобильської  зони  відчуження,  яку  складають:  злочини 
проти життя та здоров’я особи (11%), злочини проти влас-
ності (8%), злочини проти довкілля (15%), злочини проти 
громадської безпеки (50%), злочини проти безпеки вироб-
ництва  (1%),  злочини проти безпеки руху  та  експлуатації 
транспорту  (3%),  злочини  у  сфері  обігу  наркотичних  за-
собів, психотропних речовин,  їх аналогів або прекурсорів 
та  інші  злочини  проти  здоров’я  населення  (2%),  злочини 
проти авторитету органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування та об’єднань громадян (2%), злочини 
у  сфері  службової  діяльності  та  професійної  діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних послуг (8%). 

Значну  питому  вагу  злочинності  (близько  40%  від  за-
гальної кількості розслідуваних злочинів) на території зони 
відчуження, складає злочин «порушення вимог режиму ра-
діаційної безпеки» (ст. 267-1 ККУ), який, згідно офіційної 
статистиці,  вчиняється лише на  території Чорнобильської 
зони відчуження.

Особливу  роль  щодо  забезпечення  ефективної  ді-
яльності органів прокуратури в  зоні  відчуження відіграє 
апарат прокуратури Київської області. Згідно п. 1.1 влас-
ного  Положення,  Прип’ятська  спеціальна  прокуратура 
в  своїй  діяльності  керується,  зокрема,  Регламентом про-
куратури Київської області, а також наказами, вказівками 
та розпорядженнями прокурора Київської області. Згідно  
п. 2.5 Регламенту прокуратури Київської області, зональні 
прокурори забезпечують належний вплив на стан справ у 
закріплених прокуратурах та ефективність роботи із вка-
заного напряму діяльності  та  ін. Однак спеціалізованого 
відділу  прокурорської  діяльності  у  Чорнобильській  зоні 
відчуження штатним розписом прокуратури Київської об-
ласті не передбачено.

Надзвичайно  важливою  є  діяльність  Генеральної  про-
куратури України, яка може безпосередньо та опосередко-
вано впливати на стан законності і правопорядку на тери-
торії Чорнобильської зони відчуження, активно протидіяти 
злочинності в цій зоні. Однак в її складі галузевого відділу 
прокурорської діяльності у Чорнобильській зоні відчужен-
ня також не створено. 
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Правоохоронні функції на цій території у межах своїх 
повноважень здійснюють піднаглядні органам прокуратури 
відповідні підрозділи апаратів СБУ, МВС, Державної при-
кордонної служби та інших правоохоронних органів держа-
ви. Хоча упродовж останніх років тематичні координаційні 
заходи щодо протидії злочинності на території Чорнобиль-
ської зони відчуження спільними зусиллями правоохорон-
них органів не здійснювались.

Повноваження органів МВС України передбачені ст. 10 
Закону України «Про міліцію»,  згідно яких міліція відпо-
відно  до  своїх  завдань  зобов’язана  повідомляти  відповід-
ним  державним  органам  і  громадським  об’єднанням  про 
аварії,  пожежі,  катастрофи,  стихійні  лиха  та  інші надзви-
чайні події, вживати невідкладних заходів для ліквідації їх 
наслідків, врятування людей і подання їм допомоги, охоро-
ни майна, що залишилось без нагляду; брати участь у про-
веденні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій; 
сприяти забезпеченню відповідно до законодавства режиму 
військового  або  надзвичайного  стану,  зони  надзвичайної 
екологічної ситуації в разі їх оголошення на всій території 
України  або  в  окремій місцевості  [8]. Як  приклад,  згідно 
веб-порталу МВС України, 5 листопада 2014 р. під час па-
трулювання території зони відчуження поблизу села Чере-
вач працівники Державтоінспекції Київської області зупи-
нили  автомобіль,  під  час  перевірки  транспортного  засобу 
правоохоронці виявили у багажному відділенні автомобіля 
21 мішок  зі  свіжовиловленою річковою рибою без  відпо-
відних документів.  За  даним фактом відкрито  криміналь-
не  провадження  за  ч.  1  ст.  267-1  Кримінального  кодексу 
України (порушення вимог радіаційної безпеки), та ст. 249 
(незаконне  зайняття рибним,  звіриним або  іншим водним 
добувним промислом) Кримінального кодексу України [2].

Відповідно  до  Закону  України  «Про  Службу  безпеки 
України»  органи  служби  безпеки  зобов’язані  сприяти  за-
безпеченню режиму військового та надзвичайного стану в 
разі  їх оголошення, а також ліквідації наслідків стихійно-
го лиха,  значних аварій,  катастроф,  епідемій,  епізоотій  та 
інших надзвичайних ситуацій [13]. Як приклад, за матері-
алами служби безпеки, у 2014 р. Славутицьким судом за-
суджено трьох службових осіб ДП «Чорнобильська АЕС», 
обвинувачених  у  викраденні  радіоактивних  матеріалів,  а 
саме  24  тон  радіоактивно  забруднених  труб  з мідно-ніке-
левого  сплаву  вартістю понад 1 млн.  грн.  та  їх  вивезенні 
за підробленими документами. Посадовцям призначено по-
карання у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим 
строком два роки [14].

Варто зазначити, що в апаратах Міністерства внутріш-
ніх справ України та Служби безпеки України спеціально 
уповноважені  підрозділи  щодо  діяльності  цих  органів  у 
Чорнобильській зоні відчуження також ще не створено, на 
що, нашу думку, слід звернути увагу при подальшому ре-
формуванні правоохоронної системи України. 

На нашу думку, потребує певного удосконалення взає-
модія між органами служби безпеки, міліції та прокуратури 
у питаннях боротьби із злочинністю в Чорнобильській зоні 
відчуження, а також взаємодія цих органів із відповідними 
міжнародними правоохоронними органами з огляду на осо-
бливу суспільну небезпечність злочинів, які вчиняються у 
Чорнобильській зоні відчуження. 

З  огляду  на  планетарний  масштаб  трагедії,  фактичну 
площу  Чорнобильської  зони  відчуження,  особливості  її 
функціонування,  а  також  важливість  усунення  наслідків 
Чорнобильської  катастрофи  розробка  особливої  відомчої 
нормативної бази про діяльність правоохоронних органів у 
цій зоні є актуальною. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, вважаємо, що при 
подальшому  реформуванні  прокуратури  слід  приділити 
увагу її діяльності у сфері подолання наслідків Чорнобиль-
ської  трагедії,  передбачивши  створення  Чорнобильської 
місцевої  прокуратури,  а  також  спеціалізованих  підрозді-
лів органів прокуратури у складі апарату прокуратури Ки-
ївської області та Генеральної прокуратури України. Крім 
того, доцільно розробити окремий нормативний акт Гене-
ральної прокуратури України щодо особливостей такої ді-
яльності, розробити відповідні методичні рекомендації під-
порядкованим прокуратурам. 

Реформуючи  правоохоронну  систему  держави,  на  нашу 
думку,  доцільно  передбачити  можливість  створення  спеціа-
лізованих підрозділів у складі апаратів центральних та регі-
ональних правоохоронних органів, забезпечення їх взаємодії 
з органами прокуратури. Звернути особливу увагу на судову 
практику розгляду справ у цій сфері в усіх видах судочинства. 

Прокурорська  діяльність  у  сфері  подолання  наслідків 
Чорнобильської  трагедії  має  ґрунтуватись  на  забезпеченні 
дієвого  міжнародного  співробітництва  із  колегами  інших 
країн, ефективній структурі правоохоронних органів, компе-
тентних реагувати на порушення закону (внутрішніх справ, 
служби безпеки та ін.), а головне – забезпеченні якісного ре-
агування на порушення закону. Зазначене потребує подаль-
ших наукових досліджень, внесення пропозицій щодо удо-
сконалення законодавства, яке регулює суспільні відносини, 
щодо функціонування Чорнобильської зони відчуження.
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У статті проаналізовано поняття «механізм забезпечення ґендерної рівності». Розглянуто сучасний механізм забезпечення ґендер-
ної рівності під час працевлаштування в органи прокуратури України. Виявлено недоліки нормативної основи та інституційного (організа-
ційного) елемента механізму забезпечення ґендерної рівності під час працевлаштування в органи прокуратури України та запропоновано 
шляхи їх вдосконалення. 

Ключові слова: нормативно-правові акти, ґендерна рівність, механізм забезпечення, працевлаштування, органи прокуратури України.

В статье проанализировано определение «механизм обеспечения гендерного равенства». Рассмотрен современный механизм 
обеспечения гендерного равенства при трудоустройстве в органы прокуратуры Украины. Установлено недостатки нормативной базы 
и институционального (организационного) элемента механизма обеспечения гендерного равенства при трудоустройстве в органы 
прокуратуры Украины и предложены пути их усовершенствования.

Ключевые слова: нормативно-правовые акты, гендерное равенство, механизм обеспечения, трудоустройство, органы прокуратуры 
Украины.

The definition «mechanism to ensure gender equality» is analyzed in the article. The current mechanism to ensure gender equality at 
employment in prosecuting bodies of Ukraine was reviewed. It was found disadvantages of the regulatory framework, institutional (organizational) 
element of a mechanism to ensure gender equality at employment in prosecuting bodies of Ukraine and the ways of their improvement.

Key words: regulations, gender equality, mechanism to ensure, employment, prosecuting bodies of Ukraine.

Постановка проблеми. Нині найбільш актуальною із 
сучасних тенденцій світового розвитку, на яку зорієнтова-
на й Україна, є розроблення сучасних концептуальних під-
ходів до поглиблення змісту й розширення спектру прав 
і  свобод  людини.  У  цьому  контексті  вагомого  значення 
набуває законодавче закріплення спектру останніх. Визна-
чальним у цьому процесі є відповідне зміщення акцентів 
із правового декларування таких прав на створення та за-
безпечення гарантованих умов і можливостей для їх реа-
лізації в усіх сферах суспільного життя.

Концептуальним  положенням  теорії  прав  людини  є 
принцип рівності  в цілому й жінки та чоловіка  зокрема. 
Так,  Україна,  зосереджуючи  увагу  на  впровадження  за-
гальнолюдських цінностей, прагне до забезпечення пари-
тетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життє-
діяльності суспільства, у тому числі й у публічній сфері, 
враховуючи при цьому психофізичні особливості кожного 
з них. Тому проблематика щодо дисбалансу можливостей 
доступу жінок і чоловіків до бажаного місця праці набуває 
особливого значення. 

Крім того, нині, хоча й на законодавчому рівні, усе ж 
таки створені реальні передумови забезпечення та реаліза-
ції рівних прав жінок та чоловіків щодо працевлаштуван-
ня, однак конкретизація положення щодо ґендерної рівно-
сті під час працевлаштування в різних сферах суспільного 
життя, у тому числі й у правоохоронній, узагалі відсутня. 
Також механізм реалізації та забезпечення ґендерної рів-
ності  не  є  досконалим,  про  що  свідчить  існування  дис-
кримінації осіб як жіночої, так і чоловічої статі в україн-
ському суспільстві, зокрема, у реалізації права на працю в 
процесі влаштування на службу в публічній сфері. 

Не  оминула  окреслена  проблема  й  органів  прокура-
тури  України,  нинішнє  реформування  яких  зумовлене 
ірраціональним  розподілом  повноважень  між  органами 
державної влади, неефективністю організаційно-правових 
засад їх функціонування, що детермінує потребу впрова-

дження  в  їх  діяльність  загальноприйнятих  та  визнаних 
міжнародним  співтовариством  принципів  публічного 
управління  безпосередньо  щодо  працевлаштування,  од-
ним із яких є забезпечення рівного доступу до служби в 
органах прокуратури,  відповідно,  на  всіх  її  рівнях. Крім 
того, відносини щодо забезпечення ґендерної рівності під 
час працевлаштування в органи прокуратури мають комп-
лексний характер, що зумовлено регулюванням як норма-
ми адміністративного, так і трудового права, межі дії яких 
законодавчо  не  визначені.  Тому  в  контексті  зазначених 
трансформаційних  процесів  актуальним  є  впровадження 
та  втілення  в життя  задекларованих  принципів  рівності, 
що  мають  місце  в  процесі  працевлаштування  в  органи 
прокуратури України, відсутність реальних механізмів та 
інструментів їх забезпечення. 

Стан дослідження. Фундаментарною  та  основопо-
ложною базою дослідження  стали праці  таких  вітчизня-
них та зарубіжних учених-правознавців, як В. Авер’янов, 
О. Андрійко, О. Бандурка, Ю. Битяк, Р. Брайдотті,  І. Го-
лосніченко,  О.  Дашковська,  Г.  Дмітрієва,  Д.  Калаянов, 
С. Ківалов, О. Комісаров, С. Кувакін, Т. Мельник, О. Лаврі-
ненко, Т. де Лауретіс, К. Левченко, А. Олійник, О. Пашер-
стик, О. Петришин, В. Погорілко, В. Романова, О. Руднєва,  
О. Синявська, С. Студенікін, Н. Цакадзе, М. Щелкунова та 
інших. Однак проблематика щодо забезпечення ґендерної 
рівності  під  час  працевлаштування  в  органи  прокурату-
ри України  дотепер  комплексно не  досліджувалась.  Без-
умовно, належне забезпечення ґендерної рівності під час 
працевлаштування в органи прокуратури України вимагає 
наявності дієвого механізму, основою якого має бути до-
сконала наукова концепція, яка нині відсутня. 

Метою статті – визначити механізм інтерпретації ґен-
дерної рівності під час працевлаштування в органи про-
куратури  України  на  практиці  з  подальшою  розробкою 
на  цій  основі  концептуальної  моделі  дослідження  щодо 
уникнення  проявів  ґендерної  асиметрії  в  цьому процесі. 
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Для досягнення поставленої мети слід вирішити такі за-
вдання: по-перше, визначити норми права, які регулюють 
та  регламентують  механізм  працевлаштування  в  органи 
прокуратури України; по-друге, розглянути сучасний ме-
ханізм забезпечення ґендерної рівності під час працевла-
штування в зазначені органи; по-третє, виробити науково 
обґрунтовану концепцію забезпечення ґендерної рівності 
під час працевлаштування в органи прокуратури України.

Виклад  основного  матеріалу.  Зауважимо,  що  проку-
ратура України відповідно до Конституції України від 28 
червня 1996 р. № 254к/96-ВР (далі – Конституція) [1] та 
Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. 
№ 1697 VII (далі – Закон № 1697-VII) [2] становить єдину 
систему, яка посідає окреме місце серед органів держав-
ної влади, оскільки не належить до жодної із закріплених 
Конституцією гілок влади, передусім через те, що струк-
турно не входить до них. 

Крім того, нині немає єдиного підходу до визначення 
правової природи відносин, що складаються між держав-
ними органами в цілому та органами прокуратури зокрема 
та громадянином України у зв’язку з реалізацією ним пра-
ва на працю в  системі останніх,  унаслідок чого виникає 
низка непорозумінь із приводу застосування тих чи інших 
норм для правового регулювання працевлаштування без-
посередньо в органи прокуратури України. Так, функціо-
нування  та  діяльність  органів  прокуратури  регулюються 
нормами  адміністративного  права  [3,  c.  86].  Натомість 
певні питання організації служби в органах прокуратури 
не входять до правового регулювання останнього, а саме: 
питання виникнення, зміни та припинення трудових пра-
вовідносин,  соціально-правових  гарантій  захисту  трудо-
вої діяльності працівників прокуратури та  інші питання, 
що виникають у зв’язку з реалізацією права на трудову ді-
яльність у системі органів прокуратури України. Такі пра-
вовідносини є трудовими, які відповідно регулюються та 
регламентуються нормами трудового права [4].

Унаслідок дослідження поглядів науковців-адміністра-
тивістів  (С. Маврін,  С.  Студенікін,  В. Манохін),  учених 
у  галузі  трудового  права  (А.  Пашерстник, Ю.  Битяк)  та 
національного  законодавства  доходимо  висновку, що  за-
конодавець усе ж  таки  відносить державних  службовців 
(працівників  прокуратури)  до  числа  суб’єктів  трудового 
законодавства та визначає, що правовідносини державної 
служби підпадають під дію норм трудового права  з ура-
хуванням  особливостей,  що  визначаються  спеціальними 
нормами,  враховуючи  специфіку  таких  правовідносин. 
Однак конкретно визначена сфера дії норм трудового пра-
ва  відсутня, що  значно  ускладнює  правове  регулювання 
відносин державної служби в цілому й служби в органах 
прокуратури зокрема. 

Таким  чином,  враховуючи  викладене,  вважаємо,  що 
відносини,  які  виникають у результаті  забезпечення  ґен-
дерної рівності під час працевлаштування в органи проку-
ратури України, мають комплексний характер, унаслідок 
чого регулюються та регламентуються нормативно-право-
вими актами різних галузей права.

Дослідимо  механізм  забезпечення  ґендерної  рівності 
під час працевлаштування в органи прокуратури України 
більш детально. Так, варто зауважити, що в правовій на-
уці  немає  як  загальноприйнятого  визначення  механізму 
забезпечення прав і свобод людини в цілому, так і ґендер-
ної  рівності  зокрема.  Термін  «забезпечення» має  досить 
широке значення [5, с. 85], крім того, до його структури 
включають  неоднакову  кількість  елементів,  однак  най-
більш  загальними  з  них  є  «гарантування»,  «реалізація», 
«охорона», «захист» і «відновлення». Спираючись на на-
укові погляди, вважаємо, що таке забезпечення в контексті 
ґендерної рівності полягає, з одного боку, у встановленні 
правових  гарантій  щодо  реалізації  та  захисту  законних 
прав безпосередньо у сфері ґендеру, а з іншого – у регла-
ментованій нормами права діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації,  спрямованій  на  реалізацію  встановлених 
гарантій щодо досягнення паритетного становища жінок 
і  чоловіків. Під механізмом правового  регулювання  слід 
розуміти  систему  послідовно  організованих  юридичних 
засобів, за допомогою яких досягаються певні цілі право-
вого регулювання [6, c. 413]. 

Таким чином, доходимо висновку, що механізмом забез-
печення  ґендерної рівності  є комплекс взаємопов’язаних 
державно-правових  засобів,  спрямованих  на  досягнен-
ня рівного правового статусу жінок і чоловіків та рівних 
можливостей для його реалізації шляхом регулювання та 
контролю  діяльності  суб’єктів  ґендерних  правовідносин 
за  допомогою  ґендерно-правових  норм  спеціально  упо-
вноваженими органами. 

З огляду на проаналізовані погляди науковців [7, с. 74] 
вважаємо, що основою механізму забезпечення ґендерної 
рівності є система взаємопов’язаних конституційних норм 
(основні права та свободи людини, гарантії їх реалізації), 
а також система органів державної влади, місцевого само-
врядування, інших інституцій держави, які забезпечують, 
охороняють  і  захищають  основні  права  та  свободи  лю-
дини. Крім того, у широкому визначенні поняття «забез-
печення  ґендерної  рівності»  здійснюється  за  допомогою 
двох елементів: 1) нормативної основи; 2) інституційного 
(організаційного) елемента.

Зокрема, нормативною основою механізму забезпечен-
ня ґендерної рівності під час працевлаштування в органи 
прокуратури України  є  насамперед  конституційні  норми 
та норми галузевого законодавства. Нормативна основа в 
механізмі забезпечення ґендерної рівності дає цьому ме-
ханізму правове життя, наділяючи його відповідними пра-
вовими формами як джерело пізнання та орієнтування в 
правовому полі. 

Зауважимо,  що  під  юридичними  гарантіями  слід 
розуміти  надання  державою  формальної  (юридичної) 
загальнообов’язковості  тим  умовам,  які  необхідні  для 
того, щоб кожна людина могла скористатися своїми кон-
ституційними правами та свободами [8, с. 78]. Такі гаран-
тії  встановлюються  державою  в  Конституції  та  нормах 
чинного законодавства. Їх метою є реальне забезпечення 
правовими засобами конституційних прав і свобод люди-
ни в цілому та ґендерної рівності зокрема. 

Так,  на  виконання міжнародних  стандартів щодо  до-
тримання рівних прав  та можливостей жінок  і  чоловіків 
у всіх сферах життєдіяльності суспільства Україна вклю-
чила принцип ґендерної рівності до Конституції  (ст. 24). 
Однак остання досить-таки лаконічно висвітлює питання, 
що стосуються органів прокуратури, визначаючи лише їх 
функції, порядок призначення та звільнення Генерального 
прокурора України. Стаття 123 Основного Закону є блан-
кетною  і  містить  посилання  на  спеціальний  закон щодо 
організації  та  порядку  діяльності  органів  прокуратури 
України.  Натомість  ст.  38  Конституції  проголошує  пра-
во  громадян  на  рівний  доступ  до  державної  служби  [1]. 
Погоджуючись із думкою В. Остапчука щодо віднесення 
прокурорської  служби  до  державної,  робимо  висновок 
про наявність конституційної гарантії рівного доступу до 
служби в органах прокуратури. 

Оскільки досліджуване коло відносин регулюється та 
регламентується нормативно-правовими актами різних га-
лузей права, то нормативною основою відповідного меха-
нізму забезпечення виступає величезний спектр норматив-
но-правових актів (Кодекс законів про працю України від 
10 грудня 1971 р. № 322 VIII [4], Закон України «Про дер-
жавну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723 XII [9] Закон 
України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р.  
№ 5067-VI [10], Закон України «Про пенсійне забезпечен-
ня» від 5 листопада 1991 р. № 1788-XII [11], «Про охорону 
праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII [12], Закон Укра-
їни «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків» від 8 вересня 2005 р. № 2866-IV (далі – Закон 
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№ 2866-IV) [13] тощо). Особливого значення щодо забез-
печення  ґендерної  рівності  під  час  працевлаштування  в 
органи прокуратури України набувають такі нормативно-
правові  акти:  Закон № 1697-VII, Дисциплінарний  статут 
прокуратури  України,  затверджений  постановою  Верхо-
вної Ради України (далі – ВРУ) № 1796 XII від 6 листо-
пада 1991 р. № 1796-XII [14], накази Генерального проку-
рора України (зокрема, № 1гн від 26 грудня 2011 р. «Про 
організацію роботи та управління в органах прокуратури 
України», № 2гн-1  від  12  грудня 2014 р.  «Про  внесення 
змін до наказу Генерального прокурора України від 15 ве-
ресня 2014 р. «Про організацію роботи з кадрами в орга-
нах прокуратури України» [15] (далі – Наказ № 2) тощо).

Зауважимо, що практичне втілення ґендерної рівності 
забезпечив  Закон  №  2866-IV  [13].  В  останньому  вказу-
ються механізми  та  принципи  забезпечення  рівних  прав 
та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі, у 
сфері державної служби та служби в органах місцевого са-
моврядування, у соціально-економічній сфері (сфері пра-
ці та одержанні винагороди за неї, сфері підприємництва, 
соціального  захисту),  сфері  освіти.  Юридичною  силою 
Закону  №  2866-IV  передбачена  можливість  проведення 
ґендерно-правової експертизи законодавчих нормативних 
актів, висновок якої є обов’язковою складовою пакета до-
кументів,  що  подаються  разом  із  проектом  нормативно-
правового акта до розгляду.

Принцип рівного доступу до публічної служби в ціло-
му та служби в органах прокуратури зокрема закріплений 
у ст. 4 Закону № 3723-XII [9]. У свою чергу ст. 27 Закону 
№ 1697-VII встановлює загальні вимоги до кандидатів на 
посаду прокурора (громадянство України, вища юридична 
освіта,  стаж роботи в  галузі права не менше двох років, 
володіння  державною мовою,  спеціальний  стаж  роботи) 
[2]. Натомість у Наказі № 2  зазначені  вимоги дещо роз-
ширені  (професійна підготовка, компетентність, принци-
повість, добросовісність, стан здоров’я, непритягнення до 
кримінальної відповідальності, окрім реабілітованих осіб, 
та  до  адміністративної  відповідальності  за  вчинення  ко-
рупційних правопорушень) [15].

Таким чином, констатуємо той факт, що такі вимоги та 
обмеження є цілком законними та формально не містять 
жодних положень, які б прямо порушували принцип ґен-
дерної рівності. 

Однак, проаналізувавши відповідно до спеціального за-
кону процедуру добору кандидатів для прийняття на службу 
в органах прокуратури, слід зауважити, що в жодній нормі 
нормативно-правових актів, що регулюють окреслене коло 
відносин, не міститься положення щодо рівного доступу до 
служби в органах прокуратури України для осіб різної статі. 
Тому ми вважаємо, що доцільно було б закріпити цей прин-
цип безпосередньо в Законі № 1697-VII.

Крім  того,  за  інформацією  Національного  агентства 
України з питань державної служби однією з найбільших 
проблем під час формування кадрового резерву є недотри-
мання вимог щодо пропорційного представництва кожної 
статі  під  час  зарахування  до  резерву.  Зокрема,  варто  за-
уважити, що інформації щодо кількості осіб обох статей, 
зарахованих у кадровий резерв на керівні посади органів 
прокуратури,  немає  у  відкритому  доступі.  Проте  можна 
обґрунтовано  припустити,  виходячи  зі  співвідношення 
кількості чоловіків  і жінок на вищих керівних посадах в 
органах прокуратури, що ґендерного паритету в цій сфе-
рі немає. Тому, погоджуючись  із думкою Н. Максименка  
[16, c. 24], пропонуємо доповнити принцип рівності ста-
тей  нормою  щодо  необхідності  під  час  комплектування 
колективів  органів  прокуратури  дотримуватись  певного 
співвідношення жіночої та чоловічої статі, що у свою чер-
гу  надасть  додаткових юридичних  гарантій  під  час  пра-
цевлаштування в прокуратуру.

Однак Н. Оніщенко,  наголошуючи на  тому, що юри-
дична рівність прав жінки на державну службу не завжди 

відповідає фактичній рівності можливостей жінки обійня-
ти  посаду  державного  службовця,  слушно  зазначає,  що 
одним із факторів ефективності будь-якої юридичної кон-
струкції є включення до неї юридичної відповідальності. 
Та,  на жаль,  покладення  прямої  відповідальності  на  по-
садових осіб за невиконання ними обов’язків щодо забез-
печення ґендерної рівності під час призначення на посаду 
чинним законодавством не передбачено [17, c. 150].

Натомість  інституційний  елемент  механізму  забезпе-
чення ґендерної рівності включає діяльність відповідних 
органів державної влади, які за допомогою своїх владних 
повноважень  забезпечують  досягнення  паритетного  ста-
новища жінок та чоловіків у всіх сферах життєдіяльності 
суспільства. Як зауважує більшість науковців, такий еле-
мент  цілком  і  повністю  залежить  від  нормативного  еле-
мента [8, с. 81].

Так, ст. 7 Закону № 2866-IV закріплює, що органами, 
установами  та  організаціями,  наділеними  повноважен-
нями  у  сфері  забезпечення  рівних  прав  та  можливостей 
жінок і чоловіків, є такі: 1) ВРУ; 2) Уповноважений ВРУ 
з прав людини; 3) Кабінет Міністрів України; 4) спеціаль-
но уповноважений центральний орган виконавчої влади з 
питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків; 5) органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування, визначені в їх складі уповноважені особи 
(координатори) з питань забезпечення рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків; 6) об’єднання громадян. Крім 
того,  визначено,  що  органи  державної  влади  та  органи 
місцевого  самоврядування,  підприємства,  організації  та 
установи, об’єднання громадян сприяють збалансованому 
представництву статей в управлінні та прийнятті рішень. 
Натомість ст. 17 Закону № 2866-IV проголошує, що жін-
кам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливос-
ті в працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні 
кваліфікації та перепідготовці [13]. 

Однак слід зауважити, що правові акти, які регламен-
тують функціонування та діяльність низки державних ор-
ганів в цілому й органів прокуратури зокрема, не містять 
норм, які  закріплювали б обов’язок таких органів  забез-
печувати паритетне становище жінок та чоловіків як під 
час  проходження  служби  в  них,  так  і  під  час  працевла-
штування. Крім того, чинне законодавство не містить по-
ложень щодо  створення  та  функціонування  спеціальних 
відокремлених органів або спеціальних структурних під-
розділів у складі органів прокуратури з метою забезпечен-
ня паритетного становища жінок та чоловіків як під час 
проходження служби в органах прокуратури, так і під час 
працевлаштування в останні. Деякі дослідники вважають, 
що необхідно створити окреме профільне міністерство з 
ґендерних питань, що є досить-таки цікавою думкою, але 
й не новою. Проте ми вважаємо, що проблему ґендерного 
паритету це не вирішить  із низки причин, а саме: 1) ду-
блювання функцій інших державних установ; 2) недостат-
ність необхідних бюджетних коштів; 3) відсутність доско-
налого правового, наукового та організаційного підґрунтя 
тощо [8, с. 93]. Останнє потребує нагального як теоретич-
ного, так і практичного вирішення.

Зазначимо, що  діяльність  суб’єктів  публічної  адміні-
страції на основі визначених мети та завдань, функцій, ме-
тодів, режимів та форм [3, с. 367] характеризується здій-
сненням спеціальних заходів, реалізація яких відображає 
рівень забезпечення ґендерної рівності під час працевла-
штування  в  органи  прокуратури. Як  слушно  зазначає В. 
Кириченко,  важливим  засобом  усунення  дискримінації 
стосовно жінок  в  органах  внутрішніх  справ  є  подальша 
розробка спеціальних заходів, які б сприяли полегшенню 
жінкам  у  доступі  до  роботи  (служби),  що  відповідає  їх 
здібностям,  сприяли б  кар’єрному росту  та  давали мож-
ливість  займати відповідні посади в  органах  внутрішніх 
справ.  Усі  ці  питання  потребують  подальшого  вивчення 
та розробки діючих механізмів на законодавчому рівні, а 
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також уваги науковців для удосконалення проблематики із 
цього питання та вчасного  її вирішення [18, с. 107–108]. 
Крім  того, В. Кириченко  наголошує, що юридичні  засо-
би подолання дискримінації жінок не повинні зводитися 
лише до законодавчих засобів. Вони повинні охоплювати 
всі сфери життєдіяльності державних органів та їх поса-
дових осіб у межах їх законодавчо визначеної компетенції, 
а також результати цієї діяльності у вигляді як правотвор-
чих,  так  і  правозастосовчих  актів  нормативного  й  інди-
відуального  характеру,  адміністративних  актів  контролю 
та нагляду, які забезпечені державною підтримкою, аж до 
примусу.

На підставі аналізу доктринальних положень елемен-
тів механізму забезпечення ґендерної рівності вважаємо, 
що  насамперед  потребують  удосконалення  безпосеред-
ньо  методи  регулювання  ґендерних  відносин.  Зокрема, 
зауважимо,  що  характерними  для  трансформацій,  що 
відбуваються  в  більшості  галузей  національного  права, 
є  посилення  елементів  диспозитивності  в  структурі  тра-
диційно  імперативних  методів.  У  зв’язку  з  викладеним 
доцільним є розширення переліку та сфери застосування 
виключно  імперативних  методів  діяльності  працівників 
прокуратури з наданням переваги диспозитивним. Серед 
цих методів слід виокремити такі: переконання та примус; 
адміністративно-правові  заборони,  дозволи  та  стимулю-
вання; економічне стимулювання; заохочення; квотування.  
У цьому контексті заслуговує на увагу ще одним метод –  
метод контролю, який є дієвим, однак, на жаль, обмеже-
ним у застосуванні як із боку суб’єктів публічної адміні-
страції,  так  і  з  боку  громадськості.  Крім  того,  на  думку 
більшості вчених (В. Миколенко, А. Крупник, С. Денисюк,  
Т. Наливайно), зазначений метод повинен стати потужним 
механізмом захисту прав і свобод людини в цілому та за-
безпечення ґендерної рівності зокрема. Перепонами у ви-
користанні цього методу є відсутність нормативно визна-
ченої процедури здійснення такого контролю й механізмів 
взаємодії державних та громадських інституцій. Що ж до 
забезпечення ґендерної рівності в органах прокуратури, то 
ця сфера взагалі виключена з громадського контролю, вра-
ховуючи специфіку системи прокуратури, яка є закритою 
для громадського спостереження за внутрішньо-організа-
ційною діяльністю [8, с. 103].

Висновки.  Узагальнюючи,  слід  указати, що  під  ме-
ханізмом  забезпечення  ґендерної  рівності  варто  розу-
міти  комплекс  взаємопов’язаних  державно-правових 
засобів,  спрямованих  на  досягнення  рівного  правового 
статусу  жінок  і  чоловіків  та  рівних  можливостей  для 
його реалізації шляхом регулювання та контролю діяль-
ності  суб’єктів  ґендерних  правовідносин  за  допомогою 

ґендерно-правових  норм  спеціально  уповноваженими 
органами.  У  широкому  визначенні  поняття  «забезпе-
чення  ґендерної  рівності»  здійснюється  за  допомогою 
двох  елементів:  1)  нормативна  основа;  2)  інституцій-
ний  (організаційний)  елемент.  Нормативне  закріплення 
принципу  ґендерної  рівності  лише  на  конституційному 
рівні  та в низці нормативно-правових актів без конкре-
тизації останнього в спеціальних правових документах, 
які  регулюють  та  регламентують  відносини  з  приводу 
працевлаштування в органи прокуратури, є недостатнім, 
тому пропонуємо закріпити цей принцип безпосередньо 
в  Законі №  1697-VII  та  доповнити  його  нормою  щодо 
необхідності  під  час  комплектування  колективів  орга-
нів  прокуратури  дотримуватись  певного  співвідношен-
ня жіночої  та чоловічої  статі, що у  свою чергу надасть 
додаткових юридичних  гарантій  як жінкам,  так  і  чоло-
вікам  під  час  працевлаштування.  Крім  того,  законодав-
чо не встановлено відповідальності за порушення цього 
принципу, що є суттєвим недоліком і, на наш думку, по-
требує подальшого дослідження. Також правові акти, які 
регламентують функціонування та діяльність низки дер-
жавних органів та органів прокуратури, не містять норм, 
які закріплювали б обов’язок цих органів забезпечувати 
паритетне становище жінок та чоловіків як під час про-
ходження  служби  в  них,  так  і  під  час  працевлаштуван-
ня. Крім того, чинне законодавство не містить положень 
щодо  створення  та  функціонування  спеціальних  відо-
кремлених органів або спеціальних структурних підроз-
ділів у складі органів прокуратури з метою забезпечен-
ня паритетного становища жінок та чоловіків як під час 
проходження служби в органах прокуратури, так і під час 
працевлаштування  в  останні.  Вважаємо,  що  створення 
окремого  профільного міністерства  з  ґендерних  питань 
проблему ґендерного паритету не вирішить через низку 
причин, а саме: 1) дублювання функцій інших державних 
установ; 2) недостатність необхідних бюджетних коштів; 
3)  відсутність  досконалого  правового,  наукового  та  ор-
ганізаційного підґрунтя тощо. Останнє потребує нагаль-
ного теоретичного та практичного вирішення. Крім того, 
недоліками  механізму  забезпечення  ґендерної  рівності 
під час працевлаштування в органи прокуратури Украї-
ни,  не  дивлячись  на  наявність  законодавчого  підґрунтя 
для здійснення контролю за діяльністю правоохоронних 
органів,  у  тому числі й органів прокуратури України,  є 
те, що ефективність громадської його складової залиша-
ється низькою, особливо в питаннях ґендерної рівності. 
Тому необхідно розробити сталу концепцію громадсько-
го контролю за діяльністю як правоохоронних органів в 
цілому, так і органів прокуратури зокрема.
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ПРОБЛЕМи ТА ПЕРСПЕКТиВи ТРАНСФОРМАЦІЇ ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРи УКРАЇНи 
ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНих СТАНДАРТІВ

PrOBLEMS aNd PrOSPECTS Of TraNSfOrMaTION Of ThE fuNCTIONS  
Of PrOSECuTION Of uKraINE IN aCCOrdINg TO INTErNaTIONaL STaNdardS

Сердюченко О.В.,
кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри правознавства
Київського національного торговельно-економічного університету

Бульба А.С.,
студентка

Київського національного торговельно-економічного університету

У статті досліджено загальні проблеми та розглянуто перспективи трансформації функцій прокуратури відповідно до міжнародних 
стандартів. Наголошується на тому, що новий Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII врахував певні прога-
лини щодо функцій, які повинна виконувати прокуратура згідно з міжнародно-правовими актами, сфера дії яких поширюється на Україну. 
Крім того, зазначений закон наближає Україну до Європи, підтримує прагнення народу до створення сучасного цивілізованого суспіль-
ства, у якому панує верховенство права, законність, об’єктивність та справедливість.

Ключові слова: прокуратура, трансформація функцій прокуратури, міжнародні стандарти, верховенство права, законність.

В статье исследованы общие проблемы и рассмотрены перспективы трансформации функций прокуратуры в соответствии с 
международными стандартами. Подчеркивается, что новый Закон Украины «О прокуратуре» от 14 октября 2014 г. № 1697-VII учел 
определенные пробелы относительно функций, которые должна выполнять прокуратура согласно международно-правовым актам, сфе-
ра действия которых распространяется на Украину. Кроме того, данный закон приближает Украину к Европе, поддерживает стремление 
народа к созданию современного цивилизованного общества, в котором господствует верховенство права, законность, объективность 
и справедливость.

Ключевые слова: прокуратура, трансформация функций прокуратуры, международные стандарты, верховенство права, законность.

In the article investigated the general problems and discussed prospects of transformation of the functions of prosecution in according to 
international standards. It is noted that the new Law of Ukraine “On Prosecution” from 14.10.2014 № 1697-VII took into account certain gaps on 
the functions that prosecutors must perform in according to with international legal acts, the scope of which extends to Ukraine. In addition, the 
law brings Ukraine closer to Europe, supports the aspirations of the people to create a modern civilized society in which prevails the rule of law, 
legality, objectivity and fairness.

Key words: prosecution, transformation of the functions of prosecution, international standards, rule of law, legality.

Постановка проблеми. На  сьогодні  гостро  постала 
проблема трансформації функцій органів прокуратури в 
України,  оскільки  останні  у  свою  чергу мають  особли-
ве  призначення  та  завдання,  адже  їх  виконання  сприяє 
утвердженню  законності  в  державі,  забезпеченню  кон-
ституційних прав і свобод людини та громадянина, а та-
кож  державних  інтересів.  Крім  того,  слід  констатувати 
той  факт,  що  найважливішими  передумовами  розвитку 
громадянського  суспільства  мають  стати  якісне,  ста-
більне  та  ефективне  законодавство,  яке  здатне  реально 
забезпечувати надійний захист прав і свобод людини, ін-
тересів суспільства та держави, щоб викорінити свавіл-
ля  й  беззаконня.  Тому  існує  необхідність  теоретичного 
осмислення нового  етапу реформування органів проку-
ратури України в контексті трансформації функцій відпо-
відно до міжнародних вимог задля ефективної реалізації 
їх на практиці та подальшого вдосконалення діяльності 
прокуратури України.

Значну теоретичну базу дослідження становлять пра-
ці  таких  відомих  вітчизняних  та  зарубіжних  учених,  як  
В.Б.  Авер’янов,  О.М.  Бандурка,  Ю.М.  Грошевий,  
В.В. Долежан, М.В. Косюта,  І.Є. Марочкін, М.І. Мичко, 
О.Д. Михайленко, В.В. Сухонос, В.Я. Тацій, О.М. Толочко,  
Н.Ч. Цакадзе, Ю.С. Шемшученко, М.К. Якимчук та інших. 
Однак, незважаючи на велику кількість наукових доробок, 
досить  мало  уваги  приділялося  саме  розгляду  питання 
щодо встановлення проблем та перспектив трансформації 
функцій прокуратури України відповідно до міжнародних 
стандартів. 

Метою дослідження є  визначення  проблем  та  пер-
спектив трансформації функцій прокуратури України від-
повідно до встановлених міжнародних стандартів.

Для того, щоб детально з’ясувати функції прокуратури 
на сучасному етапі державотворення та в умовах рефор-
мування  органів  прокуратури,  на  нашу  думку,  спочатку 
важливо визначити зміст поняття «функції», його сутність 
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та  значення для практичного  забезпечення  всієї  системи 
прокурорських органів.

Отже,  у юридичній  науці  цей  термін  вживається  для 
характеристики  соціальної  ролі  й  призначення  держави 
та  права.  Поняття  «функція  права»  має  охоплювати  од-
ночасно як призначення права, так  і напрями його впли-
ву  на  суспільні  відносини.  Про  це  зазначали А.П.  Гель,  
Г.С. Семаков, С.П. Кондракова [1, с. 7].

Крім  того,  М.І.  Мичко,  проаналізувавши  законодав-
ство України та країн Співдружності Незалежних Держав, 
а також визначення науковців щодо окресленої проблема-
тики,  науково  обґрунтовує  функції  прокуратури  в  праці 
«Проблеми функцій і організаційного устрою прокурату-
ри України», де доходить висновку, що під функціями про-
куратури необхідно розуміти загальні напрями її діяльнос-
ті, які закріплені в законі й здійснюються з використанням 
специфічних  форм  і  методів  у  межах  чітко  окреслених 
повноважень [2, с. 13].

В умовах сьогодення законність набуває значення важ-
ливого  організуючого  фактора,  який  активно  впливає  на 
процес становлення суверенної Української держави. Нині 
гостро  стоїть питання:  або правовий нігілізм  і  криза дер-
жавної  влади,  або  законність  і  правова  держава.  Проте, 
на  наш погляд,  одним  із  найдієвіших  засобів  забезпечен-
ня  законності  повинен  бути  саме  прокурорський  нагляд.  
У системі державної влади немає іншого органу, здатного 
замінити прокуратуру. Тому  варто  констатувати  той факт, 
що під час формування правової держави роль прокуратури 
повинна зростати, але в жодному випадку не зменшуватися. 

Як  відомо,  відповідно  до  Висновку  №  190  (1995) 
[3],  вступаючи  до  Ради  Європи  в  1995  р.,  Україна 
зобов’язалася виконати низку вимог, що були поставлені 
перед нею. Однією з таких вимог стала зміна функцій Ге-
неральної прокуратури та приведення їх до міжнародних 
стандартів. Проте відповідно до цих положень реформу-
вання органів прокуратури України здійснювалося досить 
повільно й неодноразово простежувалася різна динаміка 
таких змін. Крім того, у Резолюції 1244 (2001) Парламент-
ської Асамблеї Ради Європи [4] наголошувалося на тому, 
що Україна як держава-член Ради Європи не повною мі-
рою виконує взятий на себе обов’язок щодо трансформа-
ції функцій  прокуратури. Однак  після  прийняття  нового 
Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. 
№ 1697-VII (далі – Закон) [5], який врахував рекомендації 
Ради Європи  з приводу реформи прокуратури в Україні, 
вдосконалив діяльність цих органів та покращив механізм 
їх взаємодії з іншими органами державної влади. Закон за-
провадив низку концептуальних та важливих нововведень 
і розглянув багато питань, піднятих у Спільному висновку 
[6] і в попередніх висновках Венеціанської комісії, а також 
у коментарях, що надані експертами Ради Європи.

Загалом  говорячи  про  конкретні  зміни  в  органах 
прокуратури,  перший  заступник  Генпрокурора  України  
Д.Г.  Сакварелідзе  зазначав,  що  насамперед  є  потреба 
звільнити українську прокуратуру від зайвих функцій, що 
й було запропоновано та прийнято до уваги в новому За-
коні. Крім того, він стверджував, що надалі функції про-
куратури будуть орієнтуватися на такі три основні напрям: 
боротьба зі злочинністю, корупцією, представлення інтер-
есів держави в судах і якісно кваліфіковане загальне керів-
ництво над слідством.

Після прийняття Закону однією з вагомих змін у діяль-
ності органів прокуратури стосовно обмеження її функцій 
стало  скасування  функції  загального  нагляду.  Адже,  на 
думку  експертів  Венеціанської  комісії,  наявність  таких 
повноважень надає прокуратурі досить широкі можливос-
ті для втручання в діяльність органів виконавчої влади та 
для перешкоджання діяльності й утиску інтересів приват-
них осіб та організацій.

Проте  зазначені  зміни  призвели  до  дискусій  серед 
відомих  науковців.  Наприклад,  Ю.С.  Шемшученко  та  

Г.О. Мурашин  зазначають,  що  найближчим  часом  недо-
цільно звужувати прокурорські функції, оскільки розвиток 
цивілізованих ринкових відносин, розширення господар-
ського обігу та  загальна ситуація в нашій країні вимага-
ють  зміцнення  законності,  а  отже,  посилення  прокурор-
ського нагляду в державі [7, c. 8]. Таку думку підтримав  
М.В. Косюта, який стверджував, що коли ми відмовимось 
від наглядової функції, то це істотно послабить контроль-
но-наглядові механізми та сприятиме подальшому розба-
лансуванню правоохоронної системи України [8, c. 40–41]. 
Таким чином, підсумовуючи сказане вище, на нашу думку, 
не варто забувати про те, що прокурорський нагляд являє 
собою одну з форм реалізації функцій держави, спрямова-
ну на виявлення, усунення та попередження порушень за-
кону в правовідносинах, на які поширюється компетенція 
прокуратури.

І.В. Бондаренко відзначає, що в більшості зарубіжних 
країн, зокрема в Німеччині, Франції, Італії, Великій Бри-
танії, США тощо, функція  загального нагляду не прита-
манна для органів прокуратури. У цих країнах таку функ-
цію виконує система скарг на рішення органів управління, 
що подаються в адміністративні суди після того, як заяв-
ник  вичерпав  можливості  оскарження  в  адміністративні 
органи. Тому варто констатувати той факт, що досвід за-
значених країн показує, що позовна система є дієвою та 
може розглядатися як певною мірою позитивний досвід, 
що є прийнятним для удосконалення організаційно-функ-
ціональної побудови органів прокуратури в нашій державі 
[9, c. 13].

Однак, на думку С.Г. Пепеляєва, Україна не повинна 
копіювати законодавство, яке регламентує діяльність орга-
нів прокуратури жодної з європейських держав, оскільки 
система  органів  кримінальної  юстиції  тісно  пов’язана  з 
національними  традиціями,  ментальністю  народу  Укра-
їни,  іншими  інститутами українського  суспільства. Тому 
він стверджує, що таке необґрунтоване залучення  її еле-
ментів із чужої правової системи, штучне перенесення їх 
до нашого правового простору не стільки сприятиме до-
сягненню  очікуваної  мети  (покращанню  ситуації  в  кри-
мінальному  процесі),  скільки  призведе  до  несподіваних 
шкідливих наслідків [10, c.12]. Проте ми хочемо зауважи-
ти, що зміни щодо трансформації функцій прокуратури та 
приведення їх до міжнародних стандартів вкрай потрібне 
на сьогодні для нашої країни задля покращення функціо-
нування всього механізму діяльності органів прокуратури, 
встановлення їх злагодженої діяльності з іншими органа-
ми державної влади та чіткого визначення повноваження 
органів прокуратури щодо наданих їм функцій. 

Проте, не зважаючи на те, що думки науковців із при-
воду трансформації функцій органів прокуратури України 
розійшлися, законодавець у новому Законі [5], зокрема в 
ст. 2, закріпив чотири функції прокуратури, а саме:

1) підтримання державного обвинувачення в суді;
2)  представництво  інтересів  громадян  або  держави  в 

суді у випадках, визначених Законом;
3) нагляд  за додержанням  законів органами, що про-

вадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досу-
дове слідство;

4)  нагляд  за  додержанням  законів  під  час  виконан-
ня  судових  рішень  у  кримінальних  справах,  а  також під 
час  застосування  інших  заходів  примусового  характеру, 
пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Тобто відтепер Генеральна прокуратура України біль-
ше не буде виконувати функції репресивного апарату, крім 
того, як ми бачимо, ліквідовуються функції загального на-
гляду та слідства.

В умовах формування правової держави в центрі ува-
ги має  бути  захист  прав  людини  й  до  оцінки  діяльності 
прокуратури  слід  підходити  передусім  із  цих  позицій. 
Системі органів прокуратури властивий поліфункціональ-
ний  характер.  Змістом  її  діяльності  є  передусім  впоряд-
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кування  та  налагодження  ефективного  функціонування 
цієї системи. При цьому Рекомендація СМЛІес (2012) 11 
зазначає,  що,  якщо  прокуратура  має  функції  за  межами 
кримінального права, ці функції повинні реалізовуватись 
з особливою увагою до захисту прав і свобод людини та 
відповідно до принципів верховенства права, законності, 
об’єктивності, справедливості та неупередженості. Відпо-
відно до чинного законодавства України прокуратуру слід 
розглядати як цілісну систему, яка здійснює чітко визначе-
ні функції та виконує встановлені відповідно до цих функ-
цій повноваження з метою захисту прав і свобод людини, 
загальних інтересів суспільства та держави [11].

За новим законодавством органи прокуратури позбав-
лені права безпосереднього втручання в діяльність грома-
дян,  приватних  підприємств  й  організацій  поза  сферою 
кримінального судочинства. У Законі також зазначається, 
що функції прокуратури в Україні здійснюються виключ-
но  прокурором  і  делегування  його  повноважень  не  до-
пускається. Крім того, варто зауважити, що, здійснюючи 
функції  прокуратури,  прокурор  є  незалежним  від  будь-
якого незаконного впливу, тиску, втручання та керується у 
своїй діяльності лише Конституцією України та законами.

Варто зауважити, що ст. 2 зазначеного Закону не міс-
тить  жодної  згадки  про  нагляд  за  додержанням  прав  і 
свобод  людини  та  громадянина,  додержанням  законів  із 
цих питань органами виконавчої  влади,  органами місце-
вого самоврядування, їх посадовими та службовими осо-
бами. Натомість Конституція України від 28 червня 1996 
р. № 254к/96-ВР  (далі – Конституція)  [12] у п.  5  ст.  121 
покладає зазначену функцію на прокуратуру України, що, 
на  нашу  думку,  потребує  певного  узгодження  між  цими 
нормативно-правовими  актами  задля  уникнення  розбіж-
ностей між останніми. Проте відповідно до положення 1 
розділу ХІІІ Закону прокуратура виконує функцію нагля-
ду за додержанням прав і свобод людини та громадянина, 
додержанням законів  із цих питань органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування, їх посадови-
ми та службовими особами виключно у формі представ-
ництва інтересів громадянина або держави в суді.

Указане сприяло виникненню правової колізії, оскіль-
ки згідно з Конституцією України, норми якої є нормами 
прямої  дії,  прокурорський  нагляд  за  додержанням  зако-
нів щодо захисту прав  і  свобод людини та  громадянина, 
додержанням законів  із цих питань органами виконавчої 
влади,  органами  місцевого  самоврядування,  їх  посадо-
вими  та  службовими особами  та  представництво проку-
рором інтересів громадян або держави в суді є окремими 
функціями  прокуратури,  але  згідно  із  Законом  –  продо-
вженням одна одної.

Тому можемо констатувати той факт, що Закон значно 
звузив  обсяг  прокурорських функцій щодо  захисту  прав 
і  свобод  громадян,  інтересів  суспільства  та  держави,  не 
пов’язаних  із  кримінально-процесуальною  діяльністю 
прокурора, та передбачає трансформацію функції проку-
рорського нагляду за додержанням і застосуванням зако-
нів у функцію представництва прокурором інтересів гро-
мадянина або держави в суді.

Варто  зазначити,  що  така  прогалина  в  майбутньому 
може породити практичну проблему реалізації органами 
прокуратури  правозахисних  повноважень  поза  межами 
кримінальної юстиції,  оскільки Конституція України пе-
редбачає виконання прокуратурою функції нагляду за до-
держанням законів щодо захисту прав і свобод людини та 
громадянина, додержанням законів із цих питань органа-
ми виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 
їх посадовими та службовими особами, а Закон обмежує 

цю функцію формою виключно представництва, що має 
дещо ускладнений,  громіздкий  та  затяжний  за  часовими 
параметрами порівняно з наглядовою діяльністю механізм 
захисту та реального поновлення прав громадян, інтересів 
суспільства та держави. 

Крім того, ми вважаємо, що позбавлення прокуратури 
правозахисних  повноважень  поза  межами  кримінальної 
юстиції  порушує  норми  як  міжнародно-правових  актів, 
так і норми національного законодавства України, а саме: 
ст. 13 Європейської Конвенції про  захист прав людини  і 
основоположних свобод  (1950 р.) передбачає, що кожен, 
чиї  права  та  свободи,  визнані  в  цій  конвенції,  було  по-
рушено,  має  право  на  ефективний  засіб юридичного  за-
хисту в національному органі [13]; Резолюція Генеральної 
Асамблеї  ООН №39/140  «Національні  установи,  які  за-
ймаються захистом і заохоченням прав людини» (1984 р.),  
де  зазначається,  що  Генеральна  Асамблея  заохочує  всі 
держави-члени  до  прийняття  відповідних  заходів  щодо 
створення,  а  там,  де  вони  вже  існують, щодо  зміцнення 
національних  установ,  які  займаються  захистом  і  заохо-
ченням прав людини [14]; ст. 2 Міжнародного пакту про 
цивільні  і  політичні  права  (1966  р.)  зазначає,  що  право 
на юридичний  захист  для  будь-якої  особи,  яка  потребує 
такого  захисту,  повинно  забезпечуватися  компетентними 
судовими, адміністративними чи іншими компетентними 
органами,  що  встановлені  правовою  системою  держави 
[15], а також безпосередньо Конституція України в ст. 59 
встановлює, що кожен є вільним у виборі захисника своїх 
прав [12].

Варто зауважити, що відповідно до ч. 2 ст. 2 зазначе-
ного закону прокуратура з метою реалізації своїх функцій 
може здійснювати міжнародне співробітництво. А також 
важливим є законодавче застереження з приводу того, що 
на прокуратуру не може бути покладено виконання функ-
цій,  не  передбачених Конституцією України  та  Законом, 
тобто  прокуратурі  забороняється  здійснювати  будь-які 
інші функції, які прямо не закріплені в цих нормативно-
правових актах. 

На  сьогодні  питання  вдосконалення  прокурорського 
нагляду  не  втрачають  своєї  актуальності.  До  того  ж  ви-
никають  нові  проблеми,  які  вимагають  теоретичного  та 
практичного вирішення. Усе ж таки, хоча деяке обмежен-
ня сфери застосування функцій загального нагляду є по-
тенційно  значним  досягнення,  зрештою  тільки  внесення 
змін до Конституції України, які позбавлять прокуратуру 
всіх функцій поза сферою кримінального судочинства, до-
зволить повністю виконати рекомендації, що містяться в 
пунктах 16–29 і 75 Спільного висновку [6].

Висновки. Прокуратура України з моменту свого ви-
никнення  та  до  сьогодні  за  своєю  суттю  є  специфічним 
органом. Її специфіка полягає в тому, що вона становить 
собою  єдину  систему,  яка  здійснює  встановлені Консти-
туцією України та Законом функції, а також наділена від-
повідно  до  цих  функцій  повноваженнями,  основним  за-
вданням  яких  є  захист  прав  і  свобод  людини,  загальних 
інтересів суспільства та держави в цілому. 

Проте, на наш погляд, у будь-якому разі реформуван-
ня  органів  прокуратури Україна,  зокрема  трансформація 
її функцій, повинно здійснюватися як відповідно до про-
думаних,  злагоджених  державних  зусиль  з  урахуванням 
національних особливостей, так і враховуючи міжнародні 
стандарти задля покращення їх діяльності, а також набли-
ження України до Європи й підтримання прагнення наро-
ду до створення сучасного цивілізованого суспільства, у 
якому панує верховенство права, законність, об’єктивність 
та справедливість. 
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МІЖНАРОДНиЙ МЕхАНІЗМ ЗАхиСТУ ТРУДОВих ПРАВ МОРЯКІВ  
У МІЖНАРОДНОМУ ПРиВАТНОМУ ТРУДОВОМУ ПРАВІ

INTErNaTIONaL MEChaNISMS fOr PrOTECTINg Of SEafarErS’ LaBOr rIghTS 
IN PrIVaTE INTErNaTIONaL LaBOr Law

Бєлогубова О.О.,
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кафедри міжнародного права та міжнародних відносин 
Національного університету «Одеська юридична академія»

У статті розглядаються особливості міжнародного механізму захисту трудових прав моряків у міжнародному приватному трудовому 
праві. Підкреслюється, що специфіка праці моряків обумовлює складність дотримання та захисту їх прав виключно національними 
засобами, причинами чого є міжнародний характер судноплавства. У зв’язку із цим проблема захисту трудових прав моряків не може 
бути вирішена зусиллями окремих держав, а ефективність прийняття заходів залежить насамперед від поєднання національних засо-
бів із міжнародним співробітництвом на універсальному й регіональному рівнях. Тому створення та дотримання міжнародно-правових 
стандартів праці моряків стало проблемою міжнародного рівня, вирішення якої можливе тільки в рамках міжнародного співтовариства.

Ключові слова: праця моряків, міжнародно-правові стандарти праці моряків, захист прав моряків, зручні прапори. 

В статье рассматриваются особенности международного механизма защиты трудовых прав моряков в международном частном 
трудовом праве. Подчеркивается, что специфика труда моряков обуславливает сложность соблюдения и защиты их прав исключи-
тельно национальными средствами, причинами чего является международный характер судоходства. В связи с этим проблема защиты 
трудовых прав моряков не может быть решена усилиями отдельных государств, а эффективность принятия мер зависит прежде всего от 
сочетания национальных средств с международным сотрудничеством на универсальном и региональном уровнях. Поэтому создание и 
соблюдение международно-правовых стандартов труда моряков стало проблемой международного уровня, решение которой возможно 
только в рамках международного сообщества.

Ключевые слова: труд моряков, международно-правовые стандарты труда моряков, защиту прав моряков, удобные флаги.

The article deals with the peculiarities of international mechanism for protection of labor rights of seafarers in private international labor law. 
It is emphasized that the specific work of seafarers causes difficulty observance and protection of their rights exclusively by national means, the 
reason to what is the international nature of shipping. In this regard, the issue of protection of labor rights of seafarers can not be solved by efforts 
of individual states, and the effectiveness of taking action depends primarily on a combination of national means of international cooperation 
at the universal and regional levels. Therefore, the creation of international sailors’ labor standards became an internationally problem whose 
solution is only possible within the international community.

Key words: labor of sailors, international legal standards for seafarers labor, protection of seafarers’ rights, flags of convenience.

РОЗДІЛ 11.
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Постановка проблеми. Специфіка  праці  моряків  і 
рибалок обумовлює складність дотримання та захисту їх 
прав виключно національними засобами. Причинами цьо-
го є інтернаціональний ринок праці в морській сфері; між-
народний характер судноплавства; поширення на трудові 
відносини  на  судні юрисдикції  держави  прапора;  склад-
ність контролю за умовами праці моряків із боку держави 
прапора; низький рівень захисту моряків державою грома-
дянства як у процесі працевлаштування на іноземні судна, 
так  і в процесі роботи «під прапором»;  існування систе-
ми «зручних прапорів» із низьким рівнем оплати та умов 
праці. У  зв’язку  із цим проблема  захисту  трудових прав 
моряків не може бути вирішена зусиллями окремих дер-
жав, а ефективність прийняття заходів залежить насампе-
ред  від  поєднання національних  засобів  із міжнародним 
співробітництвом на універсальному й регіональному рів-
нях. Тому створення й дотримання міжнародно-правових 
стандартів праці моряків стало проблемою міжнародного 
рівня, вирішення якої можливе тільки в рамках міжнарод-
ного співтовариства.

Стан дослідження. В  Україні  питання  міжнародного 
приватного  трудового  права  досліджували  А.С.  Довгерт, 
С.М.  Сергєєва,  О.В.  Довжук.  Окремі  аспекти  розгляну-
тої  проблематики  досліджували  Д.К.  Бекяшев,  А.С.  До-
вгерт, О.В. Довжук, О.Б. Зайцева, Г.Г. Іванов, І.О. Калінін,  
І.Я. Кисельов, О.С. Кокін, В.О. Контальов, В.М. Корецький, 
Л.А. Костін, О.М. Номоконова, як правило, або в контек-

сті  загальних питань міжнародного приватного  трудового 
права,  або щодо  змісту міжнародних трудових стандартів 
праці моряків, процесу їхнього вироблення в рамках Між-
народної  організації  праці  (далі  – МОП).  Про  діяльність 
МОП було написано  значну  кількість  робіт,  проте  далеко 
не в усіх із них розглядалася діяльність МОП щодо охорони 
трудових прав моряків. Найбільш докладними досліджен-
нями правового статусу МОП, у яких тією чи іншою мірою 
порушувалися питання охорони трудових прав моряків,  є 
праці І.Я. Кисельова [1] та Л.О. Костіна [2].

Метою роботи є висвітлення основних рис міжнарод-
ного механізму  захисту  трудових прав моряків  у міжна-
родному приватному трудовому праві.

Виклад основного матеріалу. Міжнародній механізм 
забезпечення  трудових  прав  моряків  складають  міжна-
родно-правові  стандарти  праці  моряків  і  міжнародні  ін-
ституції,  що  забезпечують  створення  та  реалізацію  цих 
стандартів. 

Інституційну систему забезпечення трудових прав мо-
ряків  складають  різні  за  правовою  природою міжнарод-
ні  організації  –  МОП,  Міжнародна  морська  організація  
(далі  –  ІМО),  міжнародні  морські  профспілки  на  чолі  з 
ITF,  неурядові  міжнародні  організації.  У  центрі  уваги 
останніх,  як правило,  іноземні моряки,  а  способи  захис-
ту  носять  як  правовий,  у  тому  числі  приватноправовий, 
так  і не правовий характер. Причому, на думку О.С. Ко-
кіна,  Міжнародна  організація  транспортних  робітників 
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1 МФТ є одним із 16 Міжнародних секретаріатів профспілок – всесвітніх феде-
рацій, членами яких є національні профспілки з різних галузей промисловості. 
Федерація представляє всі категорії транспортних робітників у восьми галузях 
промисловості: залізничників, працівників річкового судноплавства, працівників 
автодорожнього транспорту, моряків, портових робітників, а також працівників 
рибної промисловості, цивільної авіації та сфери туризму. МФТ була заснована 
європейськими профспілками моряків і докерів у 1896 р. У Федерацію входять 
759 профспілок, які представляють 4 698 076 працівників транспорту з 155 країн. 
Офіційний сайт МФТ: http://ktmarine.ucoz.ru/index/itf/0-37.

(далі – МФТ) є суб’єктом міжнародного приватного права 
[3, c. 336]. Ми згідні із цією точкою зору, уточнюючи, що 
будь-який  суб’єкт,  у  тому  числі  й  держава,  можуть  бути 
суб’єктами міжнародного приватного права, виходячи з ха-
рактеру відносин, у яких вони беруть участь. Безсумнівно, 
будь-який публічно-правовий суб’єкт, що бере участь у при-
ватноправових відносинах, може прирівнюватися до стату-
су юридичної особи. З іншого боку, природа МФТ (й інших 
аналогічних  інституцій)  і  характер  діяльності  швидше 
свідчать про його статус суб’єкта міжнародних приватних 
трудових відносин. ІМО та МОП – це класичні міжнародні 
міжурядові організації,  які мають стандартоустанавлюючі 
й у низці випадків контрольні функції в контексті захисту 
прав  моряків,  працюючих  на  суднах  під  «зручним»  пра-
пором, що обумовлює розгляд цих організацій у контексті 
міжнародного механізму захисту трудових прав моряків у 
міжнародному приватному морському праві.

У центрі  уваги Міжнародної  організації  праці  знахо-
дяться  питання  умов  праці  моряків,  нормативної  регла-
ментації  цих  умов  норми,  ефективності  внутрішньодер-
жавних  механізмів  забезпечення  захисту  трудових  прав 
моряків – ці та багато  інших питань потребують постій-
ного  міжнародно-правового  регулювання,  тому  однією 
з  функцій  МОП  є  правове  регулювання  праці  моряків  
[4,  c.  5].  Незважаючи  на  те,  що  деякі  автори  відносять 
контрольні  механізми  діяльності МОП  до  сфери  міжна-
родного приватного права  [5,  c.  132–131], ми не підтри-
муємо таку радикальну точку зору, і зазначені механізми в 
існуючому вигляді відносимо до сфери міжнародного пу-
блічного (трудового) права. Проте діяльність МОП вклю-
чає низку спеціальних й особливих процедур, що мають 
безпосередній  вплив  на  захист  трудових  прав моряків  й 
непрямо стосуються теми нашого дослідження.

У своїй роботі МОП використовує різні форми. З них 
можна виділити три головні:

1.  Розробка  та  прийняття міжнародних  трудових норм, 
конвенцій і рекомендацій, а також контроль за їх виконанням.

2. Надання країнам допомоги у вирішенні соціально-
трудових проблем (технічним співробітництвом).

3. Проведення досліджень та здійснення публікацій із 
соціально-трудових проблем.

Робота щодо захисту моряків і рибалок шляхом техніч-
ного співробітництва полягає в діяльності Міжнародного 
бюро праці та його органів у регіонах із надання консуль-
тативно-організаційної  допомоги  країнам  у  створенні, 
розвитку та поліпшенні роботи галузі, а також у питаннях 
професійної підготовки й визначенні кваліфікації кадрів, 
вдосконалення трудового законодавства, організації соці-
ального забезпечення, поліпшення охорони праці, працев-
лаштування та репатріації моряків та з інших питань.

Організація розробила універсальний механізм співро-
бітництва з питань взаємодії з МОП. На практиці соціальні 
партнери в будь-якій державі, яка є членом МОП, повинні 
визначити зміст і форму тристороннього співробітництва. 
Що  стосується  змісту,  найбільш  вичерпні  інструкції  ви-
кладені в Конвенції № 144 і Рекомендації № 152 МОП.

У більшості держав є тристоронні консультативні ко-
мітети на національному рівні,  які  обговорюють  трудові 
питання, що зачіпають усіх трудящих. Однак при цьому, 
морським  трудовим  стандартам  там  не  приділяють  на-
лежної  уваги. Є  досить  актуальним  створення морських 
тристоронніх  комітетів  за  участю  всіх  представницьких 
організацій  судновласників  і  моряків,  включаючи  інших 

роботодавців  (наприклад,  крюїнгові  компанії),  зі  специ-
фічних питань застосування морських трудових стандар-
тів  [6,  c.  5–6].  Такі  комітети  також  повинні  відігравати 
роль  у  розвитку  регіональних  програм шляхом  участі  в 
засіданнях державного портового контролю та організації 
інспекційних служб.

Для  вирішення  проблеми  порушення  трудових  прав 
необхідна взаємодія всіх цих організацій, ратифікація дер-
жавами Конвенцій МОП, створення компетентних органів 
для  перевірки  виконання  міжнародно-правових  норм  і 
стандартів забезпечення трудових прав моряків.

Діяльність МОП пов’язана з встановленням мінімуму 
заробітної плати моряків. У кінці 70-х рр. ХХ століття у 
зв’язку зі зростанням якості суден під «зручним» прапо-
ром більшість країн «відкритої» реєстрації та країн-поста-
чальників «морської» робочої сили, збільшення експорту 
дешевої  робочої  сили на  судна, що плавають під  прапо-
рами розвинених країн, посилилася конкуренція між мо-
ряками розвинених країн  і  держав, що розвиваються,  як 
на міжнародному, так і на національному рівнях. Певному 
пом’якшенню  умов  цієї  конкуренції  служить  встановле-
ний МОП мінімум заробітної плати  (мінімальна місячна 
базова ставка) матроса 1 класу, що переглядається час від 
часу Паритетною морською комісією МОП [7, c. 1].

У  механізмі  захисту  міжнародних  прав  моряків  та 
реалізації положень міжнародних стандартів у цій  сфері 
особлива  роль  належить  Міжнародній  федерації  тран-
спортників1.  Завдання МФТ  викладені  в  Статуті  органі-
зації. Серед членів МФТ не було радянських профспілок.  
У 1992 р. членом МФТ стала Федерація морських профе-
сійних спілок України.

МФТ  –  одна  з  небагатьох  міжнародних  неурядових 
організацій,  яка  практично  захищає  інтереси моряків  на 
міжнародному ринку праці. Допомога може полягати у ви-
конання таких завдань:

а)  організації  моральної  підтримки  членської  проф-
спілки та позиції, займаної нею в трудовому спорі;

б)  зверненні до урядів відповідних країн  і міжурядо-
вих організацій;

в) наданні фінансової допомоги або поєднанні перера-
хованих цих видів підтримки;

г)  прийнятті  інших  заходів,  які  є  доцільними  в  кон-
кретній ситуації (п. 2 Правила XIV Статуту МФТ).

МФТ готує та публікує перелік порушень умов праці 
моряків і прав профспілки. Найбільш значущими із цього 
переліку є такі:

–  недотримання  безпеки  мореплавання.  Вік  суден  та 
їх технічний стан не відповідають мінімальним світовим 
стандартам безпеки мореплавства. Моряки часом назива-
ють  судна  «зручного»  прапора  «плаваючими  домовина-
ми». Суднами «зручного» прапора набагато частіше вияв-
ляються учасники різних пригод;

–  недотримання  техніки  безпеки  праці.  За  оцінкою 
МФТ у середньому в рік гинуть 2 тисячі моряків. У мо-
ряків практично немає шансів самостійно домогтися ком-
пенсації отриманого збитку;

– низька  заробітна плата в поєднанні  із  затримкою  її 
виплати. Навіть тоді, коли екіпаж судна «зручного» пра-
пора  отримує  пряму  заробітну  плату,  рівень  якої  можна 
порівняти із заробітною платою членів екіпажів на суднах 
традиційних  морських  держав,  може  мати  місце  значна 
економія на внесках до фондів соціального забезпечення, 
на пенсійній допомозі тощо.

Захист інтересів моряків МФТ здійснює двома спосо-
бами.  Здійснюються  заходи,  спрямовані  на  визнання  (за 
допомогою  міжнародних  угод)  «реального  зв’язку»  між 
прапором судна та національною приналежністю суднов-
ласника аж до ліквідації системи «зручного» прапора; на 
захист праці моряків, які працюють на суднах «зручного» 
прапора, від неправомірної експлуатації з боку судновлас-
ників.



310

№ 2 2015
♦

2 У захисті інтересів моряків у цій сфері МФТ досягла найбільшого успіху. За 
її даними, у період 1996–2001 рр. завдяки втручанню МФТ стягнуто 163,3 млн 
дол. США (у середньому 28 млн дол. США на рік) на користь моряків.

Через затримку виплати заробітної плати або її неви-
плати моряк часто не може повернутися додому2. На про-
хання моряків МФТ ініціює захист їх трудових прав у су-
дах зарубіжних країн.

МФТ  практикує  опублікування  «чорного»  списку 
країн  «зручного»  прапора,  на  суднах  яких  порушують-
ся  права  моряків  та  профспілкових  організацій  моряків. 
Нині в цьому списку фігурують Барбадос, Беліз, Болівія, 
Гвінея, Камбоджа, Кайманові Острови (Великобританія), 
Кіпр, Ліван, Ліберія, Мальта, Монголія, Маршаллові ост-
рови (США), Панама, Північна Корея та інші. Додатково 
до цього «чорного» списку країн МФТ складає «чорний» 
список  компаній,  фізичних  осіб  (судновласників,  мене-
джерів), що працюють у  сфері найму моряків. У списку 
наводиться назва компанії та країни її місцезнаходження, 
причини, з яких ця компанія виявилася включеною в «чор-
ний» список. З 2002 р. в «чорний» список стали вносити 
ті компанії, які залишають екіпажі своїх суден у портах за-
рубіжних країн. МФТ розсилає свій «чорний» список най-
більшим вантажовідправникам, деякі з них відмовляються 
фрахтувати судна з «групи ризику».

МФТ займалася встановленням мінімальних стандар-
тів  роботи  на  суднах  «зручного»  прапора.  На  цій  осно-
ві  виник  стандартний  колективний  договір  (Collective 
Bargaining Agreement) – документ, що встановлює розмір 
заробітної плати та умови праці екіпажів суден «зручного» 
прапора незалежно від національної належності судна. 

Оскільки  місцезнаходженням  Секретаріату  МФТ  є 
Лондон,  а  згідно  з  англійським  правом,  якщо юридична 
особа  матиме  місце  знаходження  у  Великобританії,  то 
навіть  за  наявності  органу  управління  в  будь-якій  іншій 
державі ця особа «завжди буде вважатися компанією, ін-
корпорованою  за  законом  Великобританії  (або  який-не-
будь  її частини),  і розглядатиметься як компанія, що має 
місце  знаходження  Великобританію»  [8,  c.  10].  Значи-
мість колективного договору МФТ, таким чином, не від-
різняється від значимості колективного договору в рамках 
правопорядку  Великобританії.  Тому  для  колективного 
договору МФТ вибрала англійське право. Ним виключно 
регулюється  колективний  договір.  Згідно  з  англійським 
правом  суб’єктами  колективного  договору  є  федерація 
професійних  спілок  і  федерація  (об’єднання)  підприєм-
ців. В  англійському  трудовому праві  відсутні  норми,  які 
зобов’язують підприємців укладати колективні договори. 
Як  правило,  колективні  договори  не мають  обов’язкової 
юридичної сили, їх вважають «джентльменськими угода-
ми» [9, c. 473]. Примусове виконання може бути здійснене 
за допомогою особливої процедури, що нагадує арбітраж-
ний розгляд [3, c. 336–337]. Однак членами МФТ є наці-
ональні  профспілкові  організації,  вони належать певним 
державам, їх діяльність регулюється правопорядком кож-
ної окремо взятої країни, у тому числі імперативними нор-
мами такого правопорядку. О.С. Кокін, приводячи вказані 
аргументи,  заперечує наявність характеру нормативності 
колективного  договору  МФТ  й  обов’язкової  юридичної 
сили  [3,  c.  337]. Погоджуючись  з  автором, ми не цілком 
солідарні  з  відомим ученим  із першим твердженням. На 
нашу думку, будучи членами МФТ, національні профспіл-
кові  організації  застосовують  колективний  договір МФТ 
для  загального  й  повторюваного  використання,  що  і  є 
ознакою нормативності. Із цього приводу німецькі юрис-
ти  висловилися  таким  чином:  «Нормативна  частина  до-
говорів МФТ,  викладена  в  колективному договорі,  являє 
собою те, що в німецькій термінології юридично назива-
ється «загальними умовами укладання угод», а відповід-
ний учасник за договором і тарифами – судновласник або 
об’єднання  судновласників  –  зобов’язується  з  урахуван-

ням зобов’язального права «спеціальною угодою» ввести 
їх в окремі індивідуальні трудові договори». На питання, 
чи було юридично правомочним складання «Спеціальної 
угоди», і якщо так, то чи можуть позивачі вивести з нього 
права, слід відповісти згідно із законодавством, яке діє для 
трудових договорів [10, c. 47].

Усім  суднам,  що  відповідають  вимогам  цього  колек-
тивного  договору,  секретаріат МФТ  видає  «синій  серти-
фікат»,  що  підтверджує  виплату  відповідної  заробітної 
плати  та  забезпечення  відповідних  умов  праці  на  борту 
судна. Згідно з підрахунками МФТ приблизно чверть су-
ден «зручного» прапора мають «синій сертифікат».

У своєму прагненні вирівняти умови конкуренції між 
моряками розвинених країн  і  країн на  суднах під «зруч-
ним» прапором МФТ закріпила мінімальні щомісячні по-
садові оклади  (базові місячні ставки) екіпажам у міжна-
родному колективному договорі в більш високому розмірі, 
ніж передбачено мінімумом МОП. У рішенні лондонсько-
го комерційного суду в  справі «The Sanko Steamship Co. 
Ltd. v. Fearnley and Eger A/S» від 24 липня 1984 р. зазна-
чено:  «МФТ  є  міжнародною  федерацією  національних 
профспілок, і одна з її головних цілей – забезпечити, щоб 
західноєвропейський рівень заробітної плати не був зни-
жений екіпажами «третього світу», приймаючими ставки 
заробітної плати нижче, ніж для європейських екіпажів» 
[11,  c.  140].  Однак МФТ  не  вдалося  зберегти  рівень  за-
робітної  плати  моряків  західноєвропейських  країн,  за-
йнятих  на  суднах  під  «зручними»  прапорами,  зменшити 
конкуренцію між моряками розвинених і країн, що розви-
ваються, у зоні судноплавства під «зручними» прапорами  
[3, c. 195–196].

МФТ  має  мережу  своїх  інспекторів  у  багатьох  мор-
ських портах. Спостерігаючи за суднами «зручного» пра-
пора, її інспектори насамперед звертають увагу на випла-
ту заробітної плати та на умови роботи моряків на борту 
судна,  за  необхідності  роблять  практичні  дії  з  реалізації 
політики МФТ. Їх роль варіюється від країни до країни в 
залежності від національних умов і законів, але в основно-
му вона включає в себе такі аспекти: відвідування суден 
під дешевими прапорами, які не мають угод, прийнятних 
МФТ, і спроби домовитися з власником або капітаном про 
підписання таких угод; взаємодія з профспілками докерів, 
які, коли це можливо, можуть здійснити акції проти суден, 
що не мають прийнятних угод; перевірка дотримання умов 
існуючих прийнятних МФТ (й  інших) колективних угод, 
юридичні  та  промислові  акції,  що  вживаються  з  метою 
отримання моряками належної  їм заборгованості; бесіди 
з моряками про  їхні проблеми, поради та надання допо-
моги, де це можливо; надання підтримки в екстремальних 
випадках (продуктами, водою, житлом) морякам, які про-
водять страйк або покинуті  судновласником; взаємодія  з 
портовими органами влади, імміграційною службою, по-
ліцією та іншими урядовими органами, яке здійснюється 
для того, щоб стежити, чи придатне судно для плавання та 
чи дотримуються належним чином мінімальні міжнародні 
та національні стандарти безпеки, сертифікації, кількості 
членів екіпажу та умов проживання екіпажу; ведення від 
імені  екіпажу  переговорів  із  представниками  судновлас-
ника про скарги, що виникли в них.

Важливу  роль  у  захисті  прав  моряків  відіграють  не-
урядові організації, наприклад Нью-Йоркський Центр за-
хисту  прав моряків. Центр  захисту  прав моряків  (далі  –  
Центр) постійно займається дослідженням становища мо-
ряків,  наданням  їм правової  допомоги  в  разі  недобросо-
вісної експлуатації їх праці. Центр безкоштовно консуль-
тує моряків торгового флоту, працює над вдосконаленням 
національного  та  міжнародного  права щодо  захисту мо-
ряків і підвищення безпеки судноплавства. Випадок із за-
хопленням українських моряків у заручники на теплоході 
«Дубай Валор» у Нігерії підштовхнув Центр на спеціаль-
ний  розгляд  інцидентів  з  українськими  моряками  як  на 
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українських, так і на іноземних суднах. Із січня 1998-го по 
серпень 1999 р. таких інцидентів було 37. Статистика Цен-
тру показує, що українські моряки є третьою за чисельніс-
тю національною групою, якій потрібна допомога Центру. 
Центром  було  проведено  дослідження  правової  захище-
ності українських моряків та надано конкретні рекоменда-
ції щодо реформування вітчизняного законодавства [12]. 

Велике значення для реалізації трудових прав моряків 
має діяльність національних профспілок моряків і співп-
раця між  ними. Можна  відзначити  діяльність  регіональ-
них асоціацій національних профспілок. До їхнього числа 
можна зарахувати Міжнародну Конфедерацію профспілок 
працівників водного транспорту [13, c. 1–5].

Таким  чином,  міжнародний  механізм  захисту  трудо-
вих прав  включає  в  себе насамперед  здійснення  захисту 
трудових  прав  у  рамках МОП.  Зазначений  механізм  по-
ширюється як на громадян, так і на захист трудових прав 
іноземців, хоча щодо останньої категорії діють спеціальні 
норми та механізми, які входять у предмет міжнародного 
приватного трудового права.

Висновки. Специфіка  праці  моряків  обумовлює 
складність дотримання та захисту їх прав виключно на-
ціональними  засобами.  Причинами  цього  є  інтернаціо-
нальний ринок праці в морській сфері; міжнародний ха-
рактер судноплавства; поширення на трудові відносини 
на судні юрисдикції держави прапора; складність контр-
олю за умовами праці моряків із боку держави прапора; 
низький рівень захисту моряків державою громадянства 
як  у  процесі  працевлаштування  на  іноземні  судна,  так 
і  в  процесі  роботи  «під  прапором»;  існування  системи 
«зручних  прапорів»  із  низьким  рівнем  оплати  та  умов 
праці. У зв’язку із цим проблема захисту трудових прав 
моряків не може бути вирішена зусиллями окремих дер-
жав, а ефективність прийняття заходів залежить насампе-
ред від поєднання національних засобів із міжнародним 
співробітництвом  на  універсальному  й  регіональному 
рівнях. Тому створення та дотримання міжнародно-пра-
вових стандартів праці моряків стало проблемою міжна-
родного рівня, вирішення якої можливе тільки в рамках 
міжнародного співтовариства.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с денонсацией международных договоров непосредственно государственными орга-
нами. Рассмотрены мнения ученых относительно этого вопроса в теории, а также в рамках дискуссий в Комиссии международного права 
ООН. Исследован и описан механизм международно-правовой регламентации изъявления воли через органы государства.
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У статті розглядаються питання, пов’язані з денонсацією міжнародних договорів безпосередньо державними органами. Розглянуто 
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Постановка проблемы. Основным методом правово-
го регулирования в международном праве является согла-
сование воли основных субъектов международного права. 
Воля  государства  является  конститутивным  элементом 
всей  международной  системы.  Благодаря  ей  создаются 
новые нормы международного права и выполняются об-
язательства,  денонсируются  устаревшие  соглашения,  а 
также происходит освобождение от обязательств, которые 
более  не  отвечают  государственным  интересам.  Вви-
ду  этого  актуальным  является  вопрос  о  беспорочности 
изъявления воли органами государства и его регламента-
ции международным правом.

Анализ публикаций и исследований по теме. Среди 
ученых,  которые  внесли  важнейший  вклад  в  рассмотре-
ние  данного  вопроса,  можно  назвать  таких  выдающихся 
зарубежных международников, как Д. Анцилотти, Ф. Мар-
тенс,  Г.  Кельзен,  Ч.  Хайд,  Х.  Лаутерпахт,  Л.  Оппенгейм,  
Дж. Фитцморис, Х. Уолдок, Э.Х. де Аречага, М. Франковска. 
Эта  тема  сопровождалась  ожесточенными  дискуссиями  во 
время Венской конференции по праву международных дого-
воров 1968–1969 гг. В советской доктрине рассматриваемый 
вопрос поднимался в работах Р.А. Каламкаряна, Р.А. Мюл-
лерсона,  А.Н.  Талалаева,  Г.И.  Тункина,  В.М.  Шуршало-
ва,  И.И.  Лукашука,  С.Д.  Иосифовой.  Среди  украинских 
ученых к данной проблеме обращались такие юристы, как  
О.В. Мильчакова, С.Р. Кравченко, С.В. Шульга.

Целями статьи  являются  исследование  мнений,  сло-
жившихся  в  науке  международного  права  относительно 
этой проблемы, анализ позиций ученых, обзор работы Ко-
миссии международного права ООН по данной проблема-
тике, рассмотрение подхода, который получил закрепление 
в  Венской  конвенции  о  праве  международных  договоров 
1969 г., а также рассмотрение указанного вопроса в контек-
сте соотношения международного и национального права.

изложение основного материала. Вопрос  об  ор-
ганах  государства,  компетентных  денонсировать 
международные  договоры,  является  дискуссионным,  по-
скольку от него напрямую зависит действительность акта 
денонсации. Относительно данного вопроса в науке, ис-

ходя из проблемы соотношения международного и нацио-
нального права, сложились два подхода.

Согласно  первому  из  них  органы  государства, 
уполномоченные  денонсировать  международные 
договоры, определяются международным правом, и в слу-
чае, если государственный орган отвечает определенным 
критериям, отсутствие на это полномочий в национальном 
праве  никак  не  повлияет  на  действительность  денонса-
ции. Вторая точка зрения говорит о противоположном: акт 
денонсации считается действительным только в том слу-
чае, если он исходит от органа, который уполномочен осу-
ществлять  денонсацию  в  соответствии  с  национальным 
правом.

Анализируемый  вопрос  поднимался  во  время  работы 
Комиссии международного права. Докладчики Дж. Брайер-
ли и Х. Лаутерпахт высказали согласие с мнением, что нель-
зя  однозначно  признать  действительным  международный 
договор,  заключенный  в  нарушение  норм  национального 
права  [1,  c.  141]. Профессор Х. Уолдок  высказал  другую 
точку зрения. По его мнению, договор может быть денон-
сирован  лицами,  которые  в  силу  международного  права 
являются  представителями  государства:  главой  государ-
ства, главой правительства и министром иностранных дел  
[2, c. 85]. Комиссия приняла такое предложение, однако так-
же ввела правило о возможности требовать от остальных 
лиц и органов доказательств наличия полномочий на осу-
ществление денонсации [3, c. 213–214], так как предпола-
галось, что вопрос о компетентности определенного лица 
или органа заключать либо денонсировать международный 
договор  лежит  в  плоскости интересов  сторон. В Венской 
конвенции о праве международных договоров данному во-
просу посвящена ст. 7, которая в целом вобрала в себя все 
вышеизложенные правила.

Гарантия  таких  правил  закреплена  в  ст.  67  Венской 
конвенции  о  праве  международных  договоров,  регла-
ментирующей форму акта денонсации. В п. 2 указанной 
нормы утверждается, что такой акт, помимо письменной 
формы,  должен  содержать  подпись  главы  государства, 
главы  правительства  или  министра  иностранных  дел.  
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В  противном  случае  лицу,  представляющему  государ-
ство, будет предложено подтвердить свои полномочия [4].  
В  целом  ограничения  есть,  однако  они  минимальны.  В 
итоге  государство  вправе  самостоятельно  решить,  было 
ли  определенное  лицо  либо  орган  уполномоченным  на 
представление его интересов.

При всем этом, очертив определенные моменты, Вен-
ская  конвенция  о  праве  международных  договоров  не 
предусматривает  конкретную  процедуру  осуществления 
денонсации.  С.Д.  Иосифова  считает,  что  это  было  сде-
лано государствами намеренно вследствие их нежелания 
связывать себя подобными правилами на международном 
уровне.  Вопрос  о  том,  какой  орган  и  посредством  изда-
ния какого акта осуществляет денонсацию того или иного 
международного договора, целиком относится к внутрен-
ним делам государства [5, c. 147].

Однако как с точки зрения международного права сле-
дует  расценивать  действия  представителей  государства, 
которые нарушают нормы национального права? А.Н. Та-
лалаев приводит следующие высказанные учеными мне-
ния [6, c. 128]:

1) нарушение норм национального права никак не вли-
яет  на  действительность  акта  денонсации  (Ф.  Мартенс,  
Г. Кельзен, Ч. Хайд), так как это целиком относится к вну-
тренним делам государства;

2)  соблюдение  норм  и  соответствующей  процедуры, 
регламентированной национальным правом, является од-
ним из условий ее действительности, следовательно, и об-
язательной силы для государства (Л. Оппенгейм, Х. Лау-
терпахт, В.М. Шуршалов);

3)  компромиссная  позиция  ученых  (И.И.  Лукашук, 
Х.  Уолдок,  А. Фердросс),  которая  основывается  на  том, 
что вмешательство во внутренние дела недопустимо (это 
означало бы неуважение государственного суверенитета), 
однако заключение международного договора, как и при-
знание его недействительным, также должно выражаться 
посредством беспорочной воли государства; поэтому до-
говор, заключенный в нарушение норм конституционного 
права государства, считается недействительным.

Данный вопрос имеет довольно тонкий характер, для 
его решения необходимо обратиться к проблеме соотно-
шения международного и национального права [6, c. 129].  
С точки зрения международного права государства явля-
ются основными субъектами международного права, а так-
же основными «законодателями» в этой сфере. Признание 
обязательной силы договора означает его обязательность 
для  всего  государства  в  целом.  С  другой  стороны,  каж-
дое  государство  имеет  свое  определенное  устройство,  в 
частности, систему органов и конкретные из них, которые 
наделяются правом заключать международные договоры; 
определение таких органов, их полномочий в данной сфе-
ре  относится  к  внутренним  делам  государства,  поэтому 
международное право не может влиять на это, не вправе 
требовать  соблюдения  каких-либо  конкретных  процедур 
для признания действительности или недействительности 
международных договоров. В то же время никакое наци-
ональное право, его акты не могут оказывать влияние на 
действительность договора,  так как это уже относится к 
сфере международного права.

В Венской конвенции о праве международных догово-
ров можно также наблюдать довольно интересный подход 
к  анализируемой  проблеме.  В  ее  ст.  27  содержится  об-
щее правило, согласно которому не допускаются отсылки 
к  внутреннему  праву  государства  как  к  основанию  для 
невыполнения взятых на себя государством обязательств 
[4].  В  то же  время  в  ней  содержится  указание  на  ст.  46 
Венской  конвенции  о  праве  международных  договоров, 
которая  содержит  определенные  исключения  из  данного 
правила,  в  частности,  явное  нарушение  положений  на-
ционального  права  особо  важного  значения  может  быть 
обстоятельством,  которое  противоречит  действительнос-

ти договора для конкретного  государства  [4]. А.Н. Тала-
лаев считает, что такая формула является удачным комп-
ромиссом  среди  мнений,  распространенных  в  доктрине  
[6, c. 130].

Важность рассматриваемого вопроса для международ-
ного права обуславливается тем, что воля государства яв-
ляется  конститутивным  элементом  всех  международных 
отношений,  поэтому  беспорочность  воли  государства, 
ее соответствие требованиям по крайней мере конститу-
ционного  права  данного  государства  является  также  до-
полнительной  гарантией  принципа  pacta  sunt  servanda, 
который обеспечивает стабильность и устойчивость все-
го  международного  права  и,  соответственно,  системы 
международных  отношений.  Искаженная  воля  государ-
ства не может быть источником возникновения действи-
тельного международного договора.

Говоря  о  ст.  46  Венской  конвенции  о  праве 
международных  договоров,  следует  отметить,  что  она 
предусматривает два исключения из правила, запрещаю-
щего  ссылки  на  положения  национального  права  как  на 
основание невыполнения обязательств:

1) вследствие явного нарушения норм национального 
права;

2)  вследствие  нарушения  норм  национального  права 
особо важного значения [4].

Явное нарушение в таком случае означает действие до-
бросовестное, а также в соответствии с обычной практи-
кой. Нарушение «явное», когда оно является объективно 
очевидным для любого  государства, действующего в  со-
ответствии с правовыми предписаниями.

Нормами же особо важного значения являются нормы 
национального  права,  нарушение  которых  привело  бы  к 
искажению  государственного  волеизъявления.  В  первую 
очередь такими являются нормы конституционного права, 
которые регламентируют полномочия государственных ор-
ганов, должностных лиц, а также порядок признания дей-
ствительности  или  недействительности  международных 
договоров. Данный случай касается в основном наруше-
ний компетенции или установленной законом процедуры. 
В подобных ситуациях важно отметить, что другие участ-
ники  не  вправе  оспаривать  действительность  договора, 
если кто-либо из них принял договор с нарушением кон-
ституционной  процедуры.  Единственным  выходом  для 
них будет нератификация данного договора, так как нару-
шение национального права должно признаваться в пер-
вую очередь самим государством, поскольку это относит-
ся к его внутренним делам, над которыми международное 
право и другие государства власти не имеют.

Выводы. Вопрос об органах государства, компетентных 
денонсировать  международные  договоры,  является 
дискуссионным  в  науке  международного  права. Мнения 
ученых  о  необходимости  и  способе  его  международно-
правового  регулирования  различаются  как  в  теории,  так 
и в ходе дискуссий в рамках работы Комиссии междуна-
родного права. Данный вопрос весьма гибко урегулирован 
Венской  конвенцией  о  праве  международных  договоров 
1969  г.  В  частности,  ст.  27  ее  устанавливает  недопусти-
мость  ссылки  на  положения  внутреннего  права  как  на 
основания невыполнения обязательств. При этом Венская 
конвенция  о  праве  международных  договоров  содержит 
некоторые  справедливые  исключения,  например,  ст.  7 
устанавливает  условия,  при  соблюдении  которых  будут 
признаваться полномочия представителя государства. Гла-
вам государств, правительств, дипломатических предста-
вительств  не  требуется  подтверждать  свои  полномочия, 
так как они располагают ими ex officio. Статья 46 Венской 
конвенции о праве международных договоров провозгла-
шает, что государство может сослаться на положения вну-
треннего права как на основания недействительности до-
говора, если были нарушены нормы национального права 
особо важного значения либо же нарушение было явным.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ  
МІЖ СРСР ТА ЧСР ЗГІДНО З РАДЯНСьКО-ЧЕхОСЛОВАЦьКиМ  

ДОГОВОРОМ ПРО ЗАКАРПАТСьКУ УКРАЇНУ ВІД 29 ЧЕРВНЯ 1945 Р.

INTErNaTIONaL aNd LEgaL SIgNIfICaNCE ESTaBLIShMENT  
Of ThE BOrdEr BETwEEN ThE uSSr aNd CZEChOSLOVaKIa SOVIET-CZEChOSLOVaK 

uNdEr CONTraCT Of uKraINE TraNSCarPaThIaN 29 JuNE 1945

Грін О.О.,
старший викладач кафедри адміністративного, фінансового, інформаційного 

та міжнародного публічного права юридичного факультету
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

У статті досліджується міжнародно-правове значення встановлення державного кордону між СРСР та Чехословацькою Республікою 
згідно з радянсько-чехословацьким договором про Закарпатську Україну від 29 червня 1945 р. Проаналізовано співвідношення таких 
джерел міжнародного права, як правовий звичай і договірне право в практиці міжнародних і міждержавних відносин середини XX ст. 
Звертається увага на відмінність принципів старого й нового міжнародного права. Зазначено, що для вирішення питання про міжнарод-
но-правові підстави встановлення радянсько-чехословацького кордону існували всі необхідні умови. Що стосується характеру зміни 
західного кордону СРСР на ділянці з Чехословацькою Республікою, то його слід визнати легальним.

Ключові слова: радянсько-чехословацький договір про Закарпатську Україну, доктрина інтертемпорального права, джерела між-
народного права, правовий звичай, договірне право, принцип «de lege lata», принцип «de lege ferenda», старе міжнародне право, нове 
міжнародне право, право націй на самовизначення, норма jus cogens.

В статье исследуется международно-правовое значение установления государственной границы между СССР и Чехословацкой 
Республикой согласно советско-чехословацкому договору о Закарпатской Украине от 29 июня 1945 г. Проанализировано соотношение 
таких источников международного права, как правовой обычай и договорное право в практике международных и межгосударственных 
отношений середины XX в. Обращается внимание на различие принципов старого и нового международного права. Указано, что для ре-
шения вопроса о международно-правовых основаниях установления советско-чехословацкой границы существовали все необходимые 
условия. Что касается характера изменения западной границы СССР на участке с Чехословацкой Республикой, то ее следует признать 
легальной.

Ключевые слова: советско-чехословацкий договор о Закарпатской Украине, доктрина интертемпорального права, источники меж-
дународного права, правовой обычай, договорное право, принцип «de lege lata», принцип «de lege ferenda», старое международное 
право, новое международное право, право наций на самоопределение, норма jus cogens.

The article examines the international legal significance establishment of the border between the USSR and Czechoslovakia by Soviet-
Czechoslovak treaty Transcarpathian Ukraine June 29, 1945. Correlation of sources of international law as a legal custom and contract law in 
the practice of international relations and international mid XX century. Attention is drawn to the difference between the old and new principles of 
international law. In summary states that the question of international legal grounds establishing Soviet-Czechoslovak border, there were all the 
necessary conditions. Regarding the nature of the changes in the Soviet Union’s western border area of Czechoslovakia, it should recognize legal.

Key words: Soviet-Czechoslovak treaty of Transcarpathian Ukraine, doctrine of intertemporal law, sources of international law, custom 
law, contract law, principle of “de lege lata”, principle of “de lege ferenda”, old international law, new international law, right of nations to self-
determination, jus cogens norms.

Завершення Першої світової війни кардинально змі-
нило  кордони Європи. Далеко  не  в  усіх  випадках  вони 
встановлювалися на справедливій етнографічній основі. 
Народом,  який найбільш постраждав  у міжвоєнний пе-
ріод, стали українці, чиї етнічні землі було включено до 
складу чотирьох держав: СРСР, Польщі, Румунії  та Че-
хословацької Республіки (далі – ЧСР). Ті українські ет-
нічні землі, які до 1951 р. де-юре не увійшли до складу 
УРСР  (зокрема, Пряшівська  Русь, Мараморощина),  ви-

явилися  безповоротно  втраченими  як  евентуальна  дер-
жавна територія.

Правове  закріплення  західних кордонів УРСР у роки 
Другої світової війни стало важливою підставою сучасно-
го  міжнародно-правового  визнання  кордонів  незалежної 
України. Кордон України на його відрізку зі Словаччиною 
складався в непростих історичних умовах Другої світової 
війни.  Це  справило  відчутний  вплив  на  українсько-сло-
вацькі відносини, на чому саме намагаються спекулювати 
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сьогодні окремі політичні сили як в Україні, так і за кор-
доном. Водночас нині не  існує реальної небезпеки вису-
нення територіальних претензій із боку нашого західного 
сусіда. Проте відсутність територіального спору між дво-
ма країнами не означає, що історико-правова оцінка подій 
1944–1945 рр. повністю втратила свою актуальність.

Проблему міжнародно-правового закріплення західно-
го кордону України в 1939–1945 рр. на межі  з Польщею 
детально  розроблено  в  працях В. Макарчука. Серед них 
особливо  варто  виділити  фундаментальні  монографії 
«Міжнародно-правове визнання державного кордону між 
Україною і Польщею (1939–1945 рр.)» та «Державно-те-
риторіальний  статус  західноукраїнських  земель  у  період 
Другої  світової  війни  (1939–1945  рр.):  історико-правове 
дослідження».  Проблемі  міжнародно-правового  визна-
ння  державного  кордону  України  із  Чехословаччиною 
вказаного  періоду  присвячено  частину  дисертаційного 
дослідження І. Адамчука «Міжнародно-правове визнання 
державного кордону України з Румунією та Чехословаччи-
ною (1939–1947 рр.)». Цим питанням активно займалися 
історики  І.  Вовканич, М.  Болдижар,  І.  Поп,  В. Мар’їна, 
С. Віднянський, П. Магочій, О. Довганич, В. Худанич та 
інші.  Названі  дослідники  підходили  до  проблеми  з  по-
зицій  винятково  історичної  науки. У  сучасних  складних 
міжнародно-правових умовах  існування Української дер-
жави  постало  питання  чіткого  наукового  обґрунтування 
встановлення кордонів України.

Метою статті є міжнародно-правова оцінка встанов-
лення державного кордону між СРСР та ЧСР у результаті 
підписання  радянсько-чехословацького  договору  про  За-
карпатську Україну 29 червня 1945 р. Спробуємо встано-
вити, які міжнародно-правові підстави існували для вирі-
шення питання про  радянсько-чехословацький  кордон,  а 
також який характер (легальний чи деліктний) мали зміни 
західного кордону СРСР у 1945 р. на вказаній ділянці.

Автор  поділяє  позицію  тих  науковців,  які  вважають, 
що  сучасний  стан  розробки  проблеми  міжнародно-пра-
вового  закріплення  західних  кордонів  України  у  вітчиз-
няній  і  зарубіжній науці  є надто  заполітизованим та має 
мало спільного з історичною дійсністю. Слід погодитися з 
думкою В. Макарчука, що науковці країн пострадянського 
простору, у тому числі й України, а також західні наукові 
школи «пішли неправильним шляхом правової оцінки по-
дій та юридичних фактів 1918–1945 рр. з позицій de lege 
ferenda,  тобто  «права  майбутнього»  –  тієї  системи,  яка 
склалася в теорії й практиці міжнародних відносин після 
1945 р. <…> Натомість загальновизнана доктрина інтер-
темпорального права вимагає в усіх без винятку випадках 
дотримуватися стандартів de lege lata, тобто «права сучас-
ного» – того, що діяло на момент здійснення тих чи інших 
зовнішньополітичних кроків  або укладення міжнародно-
правових угод» [1, с. 4].

Важливим питанням методології вивчення міжнарод-
ного права вказаного періоду є питання про його джерела. 
Основними  джерелами  міжнародного  права  виступають 
правовий звичай і договірне право. В. Макарчук зазначає: 
«Правовий звичай – це така норма поведінки, якої дотри-
муються держави у своїх відносинах з іншими державами, 
виходячи з переконання, що, власне, саме такою є «норма» 
міждержавних відносин. У свою чергу суб’єкти міжнарод-
ного права розраховують на те, що ця «норма» визнається 
й  дотримується  іншими  учасниками  процесу,  а  її  пору-
шення сприймається ними ж як неприпустиме» [1, с. 62].

Загальновизнано,  що  обов’язкова  сила  договірних  і 
звичаєвих норм є однаковою; можливі випадки, коли дого-
вірна норма скасовує звичаєву, і навпаки [2, с. 58]. У про-
цесі  дослідження  міжнародно-правового  встановлення 
радянсько-чехословацького кордону в період Другої світо-
вої війни постає питання про колізію права договірного та 
права звичаєвого в практиці міжнародних і міждержавних 
відносин середини XX ст.

СРСР у період Другої  світової  війни у  своїй  зовніш-
ньополітичній діяльності спирався на аргументи не лише 
договірного,  а  й  звичаєвого міжнародного  права. Перша 
половина XX ст., насамперед роки Другої світової війни, – 
це особливий період не лише в плані змін у Європі та світі, 
а й у царині міжнародного права. Статут ООН сформулю-
вав нові норми міжнародного права, які сильно відрізня-
лися від того права, що існувало в першій половині XX ст.  
Зміни були настільки кардинальними, що спеціалісти по-
чали  вести  мову  про  старе  й  нове  міжнародне  право. У 
працях  юристів-міжнародників  радянської  школи  най-
більш повно цю концепцію розвинув Г. Тункін. Західну ж 
концепцію процесу творення нового міжнародного права 
заклав  американський  професор  А.  Нусбаум.  Для  мето-
дики досліджень відповідних процесів вказаного періоду, 
на думку В. Макарчука, особливо важливим є врахування 
таких положень: «а) важливі  інститути старого й нового 
міжнародного права суттєво відрізнялися між собою, зо-
крема,  у  питаннях  оцінки  правомірних  (і  заборонених) 
норм  поведінки  своїх  суб’єктів;  б)  «перехідна»  епоха 
давала  змогу  правомірно  застосовувати  норми  як  старо-
го права,  так  і  нового;  в)  практично  всі  суб’єкти міжна-
родно-правових відносин намагалися у власних інтересах 
використовувати як старі, так  і нові правові можливості, 
надані правом перехідного періоду; г) завдання політиків 
і дипломатів полягало в обґрунтуванні правомірності дій 
своїх держав на міжнародній арені  з урахуванням вище-
названих обставин» [1, с. 66].

З  огляду на  доктрину  інтертемпорального права  слід 
зазначити, що інститути старого міжнародного права мали 
значний вплив на конкретну практику вирішення питан-
ня  про  міжнародно-правове  закріплення  територіальних 
змін у Східній Європі. На думку І. Адамчука, під час до-
слідження цих процесів необхідно зробити вельми суттє-
ві  зауваження. Слід вказати, що старе міжнародне право 
мало такі особливості: загалом допускало набуття титулу 
на територію шляхом дебеляції (завоювання, підкорення); 
формально  визнавало  аргумент  права  націй  на  самовиз-
начення, проте ніколи повною мірою не абсолютизувало 
його; засуджувало агресивні війни, однак ніколи так і не 
спромоглося  чітко  провести  межу  між  «забороненими» 
агресивними війнами й «дозволеними», виправдовувани-
ми захистом національних інтересів; допускало практич-
но  необмежені  силові  засоби  тиску  на  сторону  –  контр-
агента (у тому числі реторсії, репресалії та навіть пряму 
військову  блокаду,  проте  без  формального  оголошення 
війни) [3, с. 5–6].

Принцип  непорушності  європейських  міждержавних 
кордонів  став міжнародно-правовою нормою лише в  ре-
зультаті підписання відомих Гельсінських угод 1975 р. До 
того часу європейські кордони розглядалися майже всіма 
діючими суб’єктами міжнародного права як наслідок дик-
тату гурту країн-переможців на Версальській конференції, 
а не як самодостатня величина. При цьому визнавалося, 
що  їх зміна може здійснюватися навіть без застосування 
сили зацікавленою стороною, а в певних випадках – навіть 
без її формального втручання, лише на основі спільної до-
брої волі «Великих Держав».

З  точки  зору  В. Макарчука,  у  міжнародних  відноси-
нах 1918–1939 рр. виразно простежувалися принаймні дві 
тенденції, дві практики, два «звичаї». Країни, задоволені 
рішеннями  Версальської  мирної  конференції  (Велико-
британія,  Франція,  США),  наполягали  на  непорушності 
існуючих  кордонів  і  суворій  обов’язковості  версальської 
системи міжнародних договорів для всіх суб’єктів міжна-
родного права, у тому числі й держав, які зазнали поразки 
в Першій світовій війні та були вимушені прийняти про-
диктовані умови післявоєнного миру [4, с. 142].

Водночас  під  тиском  Німеччини,  Угорщини,  Італії 
«Великі Держави» цілком допускали на практиці не лише 
саму можливість  зміни  існуючих  європейських кордонів 
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(Мюнхен, Віденські арбітражі), а й проведення таких змін 
під тиском прямої загрози силою, усупереч волі зацікавле-
ної сторони [4, с. 142].

Французький  історик міжнародного права Ж. Бар’єті 
справедливо писав: «Після Локарно в Європі існували два 
види кордонів: західні кордони, які зобов’язувалися пова-
жати, і східні, що (як це таємно визнавалося) можуть бути 
переглянуті» [5, с. 204].

Друга група держав, очолена Німеччиною, Японією й 
Італією, жодним чином не сумнівалася у своєму праві на 
встановлення «справедливих» кордонів, відмінних від тих, 
що склалися у світі та в Європі. В. Макарчук пише: «Не 
тільки погроза силою, а й пряме застосування сили, як це 
було, наприклад, у випадку окупації Карпатської України 
угорськими  військами,  внаслідок  постійних  зусиль  саме 
цієї  групи  держав  стали  сумною  практикою,  правовим 
звичаєм  європейських  і  світових міжнародних  відносин. 
Жодна держава  світу не протестувала,  наприклад, проти 
Мюнхенської оборудки щодо розчленування Чехословач-
чини чи Віденських арбітражів. Ці недвозначні порушення 
«сучасного» міжнародного права сприймалися тогочасни-
ми політиками як своєрідна міжнародно-правова норма» 
[4, с. 142]. Це у свою чергу впливало також на договірне 
право.  Саме  передвоєнна  Німеччина  своєю  практичною 
дипломатією  створювала  для  СРСР  міжнародно-правові 
передумови для возз’єднання українських земель.

До  прийняття  Атлантичної  хартії  14  серпня  1941  р. 
навіть  провідні  держави  антигітлерівської  коаліції  Вели-
кобританія  та  США  не  ставили  під  сумнів  своє  «право» 
силою  зброї  взяти  під  контроль  необхідні  їм  території. 
Однак  уже  в  цей  період  СРСР  отримав  підтримку  своїх 
інкорпораційних  зусиль  із  боку  Тимчасового  уряду  ЧСР, 
який офіційний Лондон не  визнавав  аж до липня 1941 р. 
Дж. Корбел зауважує: «Прийшовши до висновку, що СРСР 
буде рано чи пізно втягнутим у війну, Бенеш уникав будь-
якого  незграбного  поруху,  який  міг  би  образити Москву. 
Більше того, одночасно прийшовши до висновку, що май-
бутня  чехословацька  безпека  вимагатиме  сильної  Росії, 
яка буде відігравати впливову роль у Центральній Європі, 
він  відчував  потребу  в  спільному  чехословацько-росій-
ському  кордоні.  За  тиждень  до  початку  війни  він  сказав 
Майському:  «Після  війни  ми  повинні  стати  прямими  й 
постійними  сусідами. Це  також  один  з  уроків Мюнхена»  
[6, с. 171–172]. Що ж стосується Підкарпатської Русі, то для 
політиків свого оточення президент сформулював пробле-
му так: «Або ми будемо мати її, або – як наш сусід – попро-
сять її вони, і в нас не виникне заперечень» [7, с. 505].

Зазначимо,  що  з  Тегеранської  конференції  (1943  р.) 
радянські дипломати перестають посилатися на інститути 
старого міжнародного права. Нове міжнародне право по-
ступово стало визнавати право націй на  самовизначення 
як норму jus cogens. До 1939 р. це право визнавалося лише 
в  тому  випадку,  якщо  таке  визнання  відповідало  націо-
нальним інтересам окремих держав.

Варто  погодитися  з  думкою  деяких  дослідників,  що 
під  час  Другої  світової  війни  не  було  належним  чином 
висвітлено  питання  радянсько-чехословацьких  відносин, 
зокрема, «ранні 1939–1941 рр.» радянсько-чехословацькі 
консультації з питання про майбутню долю Закарпатської 
України, переговори Е. Бенеша з Й. Сталіним наприкінці 

1943 р., чинник тиску на чехословацький уряд українців 
Пряшівщини, які в березні 1945 р. приймали рішення про 
возз’єднання з УРСР [8, с. 156].

Першим міждержавним документом, укладеним УРСР 
після надання республіці права зовнішніх відносин у лю-
тому 1944 р., став договір між СРСР і ЧСР про Закарпат-
ську  Україну.  Його  було  складено  в  трьох  примірниках 
(російською, українською та словацькою мовами) і підпи-
сано 29 червня 1945 р. Згідно зі статтею 1 цього договору 
«кордони між Словаччиною та Закарпатською Україною, 
які  існували до 29 вересня 1938 р.,  стають  із внесеними 
змінами кордонами між Союзом Радянських Соціалістич-
них Республік і Чехословацькою Республікою згідно з кар-
тою, яка додається» [9, с. 1176–1178].

В. Макарчук звертає увагу на те, що коли уряд Вели-
кобританії  висловив  своє  здивування  тим, що  радянська 
сторона здійснила цей крок без консультації із союзника-
ми, і висунув вимогу про те, що «всі територіальні зміни 
в Європі повинні бути відкладені до остаточного мирно-
го врегулювання», то Кремль відповів, що радянсько-че-
хословацька  угода  прийнята  «з  ініціативи  уряду  Чехос-
ловаччини та засновується на вільній згоді й добрій волі 
зацікавлених сторін, і до цього випадку не може бути за-
стосовано правило про відтермінування укладення таких 
угод до остаточного мирного врегулювання» [10, с. 47].

Позиція ж США була дещо  іншою. У червні  1945 р. 
американці  з  власної  ініціативи  в  документі,  призначе-
ному  для  «внутрішнього»  користування,  визнали  народ-
не  волевиявлення  в  Закарпатській  Україні  повноцінним 
«плебісцитом» [11, с. 516].

8 травня 1946 р. в Ужгороді було підписано протокол-
опис державного кордону між СРСР і ЧСР, демаркованого 
представниками двох держав протягом листопада 1945 р. –  
квітня 1946 р. Цей і деякі пізніші радянсько-чехословацькі 
демаркаційні документи визначають також сучасну лінію 
проходження  українсько-словацького  кордону  на  міс-
цевості  [12, с. 89].  Їх  закріплено в положеннях пункту 2 
статті 1 розділу 1 Договору між Україною та Словацькою 
Республікою про спільний державний кордон, підписано-
го в Братиславі 14 жовтня 1993 р. та ратифікованого Вер-
ховною Радою України 15 липня 1994 р. Вказаний договір 
набув чинності 2 грудня 1994 р. [13].

Таким чином, для вирішення питання про міжнародно-
правові підстави встановлення радянсько-чехословацько-
го кордону  існували такі умови: 1) визнання «Великими 
Державами» 250 тис. підписів під Маніфестом Народної 
Ради Закарпатської України повноцінним волевиявленням 
згідно  з вимогами норм нового міжнародного права,  яке 
активно зароджувалось у цей час; 2)  зацікавленість ЧСР 
у допомозі СРСР для вирішення питань  з облаштування 
кордонів із сусідами (особливо з Німеччиною); 3) зацікав-
леність СРСР у сильній ЧСР, яка мала б стати провідни-
ком  більшого  впливу  в  Центральній  і  Південно-Східній 
Європі. Що стосується характеру зміни західного кордону 
СРСР на ділянці із ЧСР, то його слід визнати легальним, 
оскільки він був встановлений на основі норм чинного на 
той  час  міжнародного  права;  договір  про  встановлення 
спільного кордону було відповідним чином ратифіковано; 
ні в сторін договору, ні в третіх держав не виникло запере-
чень щодо його легітимності.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВиЙ МЕхАНІЗМ СПІВРОБІТНиЦТВА УКРАЇНи  
ТА ЄВРОПЕЙСьКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ПРОТиДІЇ ТЕРОРиЗМУ

OrgaNIZaTIONaL aNd LEgaL MEChaNISM Of COOPEraTION BETwEEN uKraINE 
aNd ThE EurOPEaN uNION IN ThE fIELd Of COuNTEr-TErrOrISM
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здобувач кафедри порівняльного і європейського права

Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті розглянуто правові основи здійснення співробітництва між Україною та Європейським Союзом щодо запобігання й протидії 
тероризму. Окремо висвітлюються питання про місце спільних заходів у сфері боротьби з тероризмом у проекті Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом.

Ключові слова: Європейський Союз, співробітництво, протидія, тероризм, фінансування тероризму, Європол, Євроюст.

В статье рассмотрены правовые основы осуществления сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом относительно 
предупреждения и противодействия терроризму. Отдельно освещаются вопросы о совместной деятельности в сфере борьбы с терро-
ризмом в проекте Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Ключевые слова: Европейский Союз, сотрудничество, противодействие, терроризм, Европол, Евроюст.

The article considers the legal framework for cooperation between Ukraine and the European Union concerning prevention and combating 
terrorism. It separately highlights the position of joint activities regarding counteracting terrorism in the Draft Association Agreement between 
Ukraine and the European Union.

Key words: European Union, cooperation, response, terrorism, Europol, Eurojust.

Постановка проблеми. Останнім часом природа  теро-
ризму істотним чином змінилася й набула нової комбінації 
характерних рис. Боротьба із цим явищем перетворилася на 
проблему, що викликає глобальне занепокоєння та є одним з 
основних питань міжнародної урядової політики. Діяльність 
світового  співтовариства  щодо  протидії  тероризму  еволю-
ціонує й вимагає трансформування практики держави в цій 
сфері. Такий негативний досвід, зокрема, поставив перед Єв-
ропейським Союзом  (далі – ЄС) питання про необхідність 
як об’єднання зусиль усередині самого ЄС, так і залучення 
до цього співробітництва третіх країн. За останній рік ситу-
ація Україні кардинально змінилася. До 2014 р. внутрішня 
загроза тероризму в нашій державі була відсутня. Наявність 
спільних кордонів з Європейським Союзом, відносна прозо-
рість східних кордонів, а також недосконалість міграційного 
законодавства України давали підстави іноземним громадя-
нам (у тому числі й прихильникам терористичних організа-
цій) розглядати територію нашої держави як плацдарм для 
«осідання»  або  подальшої  нелегальної  еміграції  до  країн 
Західної Європи. Тому антитерористична діяльність спрямо-
вувалася на підтримку міжнародної боротьби з тероризмом у 
світі. Однак уже майже рік на Сході України триває антите-
рористична операція, тому для нас надзвичайно важливим є 
залучення механізмів співробітництва з міжнародними орга-
нізаціями щодо протидії тероризму, зокрема, співпраці з ЄС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концепту-
альні підходи щодо визначення поняття,  а  також засобів 

запобігання й протидії тероризму останнім часом досить 
часто ставали об’єктом наукових досліджень. Серед уче-
них, які торкалися цієї тематики, можна навести науков-
ців із Російської Федерації Ю.М. Антоняна, В.В. Лунеєва, 
С.У. Дікаєва, В.Е. Петрищева, Д.А. Шестакова.

Крім того, до цієї проблеми почали звертатися й укра-
їнські  вчені.  Певні  питання  феномена  тероризму  дослі-
джували В.Ф. Антипенко, В.О. Глушков, В.П. Ємельянов, 
В.В. Крутов, В.А. Ліпкан, І.М. Рижов.

Міжнародне співробітництво держав щодо запобіган-
ня й протидії тероризму розглядалися в працях І.В. Бер-
дюка, М.А. Погорецького, М.Г. Гуцало. Певних  аспектів 
також торкалася З.М. Макаруха.

На жаль, проблема співробітництва України з іншими 
державами  й  міжнародними  організаціями щодо  запобі-
гання та протидії тероризму є недостатньо дослідженою в 
українській науці міжнародного права.

Формулювання цілей статті. У  статті  теоретично 
обґрунтовано й проаналізовано правові засади співробіт-
ництва між Європейським Союзом та Україною щодо за-
побігання й протидії тероризму, а також визначено вплив 
такого  співробітництва на подальшу розбудову  відносин 
між ЄС і нашою державою у сфері простору свободи, без-
пеки та юстиції (далі – ПСБЮ).

Виклад основного матеріалу.  До  набуття  чинності 
Угодою  про  асоціацію  між  Україною  та  Європейським 
Союзом  співробітництво між  нашою  державою  та ЄС  у 
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сфері протидії  злочину тероризму ґрунтувалося на Угоді 
про  партнерство  та  співробітництво  1994  р.,  яка  набула 
чинності 1 березня 1998 р. [1]. Саме цей міжнародний до-
говір заклав перші підвалини щодо співпраці двох сторін 
у галузі ПСБЮ.

Боротьба з тероризмом є одним із головних принципів 
для посилення відносин між Україною та ЄС, як це закрі-
плено в ст. 3 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом і його державами-чле-
нами,  з  іншої  сторони  (далі  – Угода)  [2]. У  ст.  13 Угоди 
міститься  зобов’язання  сторін  співпрацювати на  двосто-
ронньому, регіональному й міжнародному рівнях із метою 
запобігання та боротьби з тероризмом відповідно до між-
народного права, міжнародних норм у сфері прав людини, 
а також гуманітарного права й норм права, що регулюють 
статус  біженців.  Зокрема,  сторони  погоджуються  співп-
рацювати  на  основі  повного  виконання  Резолюції  Ради 
Безпеки ООН № 1373 2001 р., Глобальної контртерорис-
тичної стратегії ООН 2006 р. та інших документів ООН, 
а також відповідних міжнародних конвенцій і документів. 
Крім того, згідно зі ст. 23 Угоди сторони зобов’язуються 
здійснювати це шляхом обміну  інформацією щодо  теро-
ристичних угруповань та організованих груп, які здійсню-
ють  їх  підтримку,  обміну  досвідом  та  інформацією  про 
тенденції  тероризму й щодо  засобів  і  способів боротьби 
з тероризмом, зокрема допомоги в технічній галузі й на-
вчанні,  та обміну досвідом щодо  запобігання  тероризму. 
Обмін усією інформацією відбуватиметься відповідно до 
міжнародного й національного права [2].

Сторони зобов’язуються співпрацювати з метою запо-
бігання та боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів 
і фінансуванням тероризму. Із цією метою сторони поси-
люють двостороннє й міжнародне співробітництво в цій 
сфері,  зокрема,  співробітництво  на  оперативному  рівні. 
Сторони забезпечують імплементацію відповідних міжна-
родних стандартів,  зокрема стандартів Групи з розробки 
фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей і фі-
нансуванням тероризму (далі – FATF) та стандартів, рів-
нозначних тим, які були прийняті Європейським Союзом 
(ст. 20). У зв’язку із цим сторони зобов’язалися докладати 
необхідних  зусиль  для  забезпечення  впровадження  між-
народних  стандартів  регулювання  й  нагляду  у  сфері  фі-
нансових послуг  та  для  боротьби  з  ухиленням від  спла-
ти податків на всій території. Такі міжнародні стандарти 
включають,  зокрема,  «Сорок  рекомендацій»  і  «Дев’ять 
спеціальних  рекомендацій щодо  боротьби  з  фінансуван-
ням тероризму» FATF (ст. 127) [2].

Окремі  питання  щодо  координації  зусиль  у  сфері 
ПСБЮ закріплено в Порядку денному асоціації Україна –  
ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про 
асоціацію від 2009 р. зі змінами, внесеними Радою Асоці-
ації Україна – ЄС 16 березня 2015 р. Серед пріоритетних 
заходів сторони погодилися підтримувати діалог та співп-
рацювати  з  метою  посилення  поваги  до  демократичних 
принципів,  верховенства  права  й  належного  управління, 
прав людини й основних свобод, у тому числі прав осіб, 
які належать до національних меншин. Такий діалог охо-
плює подальший розвиток співробітництва щодо протидії 
спільним  загрозам  безпеці,  у  тому  числі  боротьби  з  те-
роризмом  [3]. Відповідно до положень Порядку денного 
асоціації Україна – ЄС для підготовки та сприяння імпле-
ментації Угоди про асоціацію від 2009 р. 25 квітня 2013 р. 
Указом Президента України № 230  схвалено Концепцію 
боротьби з тероризмом, у межах якої протягом 2013–2020 
рр. передбачається розробити та впровадити заходи, спря-
мовані на виявлення й усунення причин, що можуть при-
звести до проявів тероризму, налагодження взаємодії в цій 
сфері між державними органами влади та громадськістю. 
Ці заходи визначено в Розпорядженні Кабінету Міністрів 
Україна  «Про  затвердження  плану  заходів  з  реалізації 
Концепції боротьби з тероризмом» [4].

Основними  документами,  що  регламентують  спів-
робітництво  між  Україною  та  ЄС  безпосередньо  у  сфе-
рі юстиції, свободи й безпеки, є План дій Україна – ЄС у 
сфері юстиції,  свободи  та  безпеки,  затверджений  на  засі-
данні Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС  
(18 червня 2007 р., м. Люксембург) [5], та План-графік його 
імплементації, затверджений на засіданні Підкомітету № 6 
«Юстиція,  свобода та безпека» Комітету  з питань співро-
бітництва між Україною та ЄС (10 квітня 2008 р., м. Київ).

План  дій  Україна  –  ЄС  у  сфері  юстиції,  свободи  й 
безпеки  та  План-графік  його  імплементації  охоплюють 
співробітництво за 15 ключовими напрямами, серед яких 
можна виділити боротьбу з організованою злочинністю й 
тероризмом,  а  також  боротьбу  з  відмиванням  грошей,  у 
тому числі протидію фінансуванню тероризму.

Так, що стосується боротьби з тероризмом, то в цьо-
му співпраця між ЄС та Україною передбачає  такі  захо-
ди:  1)  забезпечення  імплементації  13  конвенцій  ООН  і 
протоколів до них щодо боротьби з тероризмом, а також 
відповідних  резолюцій  Ради  Безпеки ООН;  2)  заохочен-
ня  регулярного  діалогу  щодо  боротьби  з  тероризмом  у 
межах існуючих структур; 3) укладення й імплементацію 
стратегічної Угоди з Європейським поліцейським офісом 
(далі – Європол) для посилення співробітництва в бороть-
бі з організованою злочинністю (ратифікація та виконання 
положень Конвенції Ради Європи про захист осіб стосов-
но автоматизованої обробки даних особистого характеру 
1981 р. як важливого кроку в напрямі укладення оператив-
ної Угоди з Європолом); 4) заохочення обміну технічною, 
оперативною й стратегічною інформацією між правоохо-
ронними органами держав-членів ЄС та України за дотри-
мання  вимог  про  захист  персональних  даних;  5)  вжиття 
необхідних заходів для забезпечення систематичного спів-
робітництва між поліцією, митною й прикордонною служ-
бами, службами розвідки та безпеки з метою запобігання 
й протидії протиправній діяльності, що має міжнародний 
характер;  6)  посилення  інституційних  спроможностей 
правоохоронних  органів  шляхом  створення  структур  і 
розроблення  порядку  вдосконаленого  обміну  інформаці-
єю під час розслідування кримінальних справ через забез-
печення віддаленого доступу до  інформаційних ресурсів 
із використанням мережі Інтерполу тощо [5].

У сфері боротьби з відмиванням грошей, у тому чис-
лі протидії фінансуванню тероризму, напрями співробіт-
ництва  включають  такі  дії:  1)  подальшу  імплементацію 
відповідного законодавства згідно з міжнародними стан-
дартами  (наприклад,  стандартами FATF),  європейськими 
та стандартами ЄС; 2) продовження взаємодії підрозділів 
фінансових розвідок країн-членів ЄС та України відповід-
но до стандартів групи Егмонта; 3) подальше співробітни-
цтво у сфері відвернення використання фінансових систем 
для відмивання грошей і фінансування тероризму шляхом 
імплементації Конвенції Ради Європи про відмивання, по-
шук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним 
шляхом, та про фінансування тероризму й Конвенції ООН 
про боротьбу з фінансуванням тероризму; 4) збільшення 
спроможностей державних установ із визначення порядку 
та  здійснення  ефективного  нагляду  за  фінансовими  по-
середниками  й  представниками  нефінансових  професій;  
5) продовження обміну інформацією між підрозділами фі-
нансових розвідок країн-членів ЄС та України про підозрі-
лі фінансові операції, що можуть стосуватися відмивання 
грошей  і фінансування  тероризму,  з  дотриманням вимог 
щодо захисту персональних даних; 6) продовження надан-
ня підтримки в навчанні суддів, працівників прокуратури, 
митників,  співробітників  правоохоронних  органів  та  ін-
ших фахівців із фінансового моніторингу; 7) продовження 
співробітництва в межах роботи Комітету Moneyval Ради 
Європи для забезпечення підтримки високих стандартів у 
процесі спільної оцінки всіх його членів та в типологічній 
роботі [5].
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Аналіз  виконання  спільних  заходів,  визначених Пла-
ном-графіком,  проводиться  щорічно  в  межах  засідань 
Підкомітету №  6,  які  проводяться  по  черзі  в  Україні  та 
Брюсселі. Взаємодія з ЄС у цьому напрямі координується 
Міністерством юстиції України.

На  виконання  положення  Плану  дій  Україна  –  ЄС  у 
сфері юстиції, свободи й безпеки 2007 р. Україна налаго-
дила співпрацю з Європолом, який є правоохоронною ін-
ституцією Європейського Союзу та до сфери повноважень 
якого  належить  також  боротьба  з  тероризмом.  4  грудня 
2009 р. в Києві під час Cаміту Україна – ЄС було підпи-
сано Угоду між Україною та Європолом про стратегічне 
співробітництво, яка набула чинності 5 жовтня 2010 р. [6].

Цією угодою передбачене посилення співробітництва 
держав-членів Європейського Союзу, які діють через Єв-
ропол, з Україною в запобіганні серйозним формам між-
народної  злочинності,  якою  є  також  тероризм,  їхньому 
виявленні,  припиненні  й  розслідуванні,  зокрема шляхом 
обміну стратегічною та технічною інформацією [6].

Передбачено, що Україна надає Міністерству внутріш-
ніх справ України право діяти як національний контактний 
пункт між Європолом та іншими компетентними органа-
ми України. Засідання на високому рівні між Європолом 
і компетентними органами України проводяться регуляр-
но  для  обговорення  питань, що  стосуються  цієї  угоди  й 
співробітництва в цілому. Контактний пункт, призначений 
Україною,  і  той, що  призначений Європолом,  проводять 
регулярні  консультації  з  питань  політики  та  питань,  що 
становлять взаємний інтерес, з метою виконання їхніх за-
вдань і координації відповідних дій [6].

Обмін інформацією, визначеною угодою, здійснюєть-
ся лише на умовах, передбачених нею. Інформація, обмін 
якою  здійснено  згідно  з  угодою,  використовується  лише 
для цілей угоди та під час розслідування, кримінального 
переслідування,  запобігання  кримінальним  правопору-
шенням і процесуальних дій, пов’язаних із кримінальни-
ми справами [3].

Обмін  інформацією  не  стосується  питань  взаємного 
надання правової допомоги в кримінальних справах. Уна-
слідок цього жодні положення Угоди не перешкоджають 
положенням будь-якої угоди про надання взаємної право-
вої допомоги, здійсненню робочих контактів правоохорон-
них органів або будь-яким іншим угодам чи домовленос-
тям щодо обміну інформацією між Україною й будь-якою 
державою-членом Європейського Союзу, не стосуються їх 
певним чином і не впливають на них [6].

4 червня 2015 р. Верховна Рада України прийняла За-
кон України «Про ратифікацію Меморандуму про взаємо-
розуміння  між  Україною  та  Європейським  поліцейським 
офісом щодо встановлення захищеної лінії зв’язку», що був 
підписаний у березні 2015 р. в Гаазі. Це надасть можливість 
за  допомогою  захищеної  лінії  зв’язку  здійснювати  обмін 
інформацією між Україною та країнами-членами Європей-
ського Союзу через Європол у режимі реального часу [7].

З  Європолом  також  досягнуто  домовленості  щодо 
укладення Угоди про оперативне співробітництво, яка по-
кликана  поглибити  відповідну  взаємодію  сторін.  Угода 
передбачає,  зокрема,  налагодження  співробітництва  між 
Україною та Європолом із метою підтримки держав-чле-
нів  Європейського  Союзу  в  попередженні  й  боротьбі  з 
організованою злочинністю, тероризмом та іншими фор-
мами міжнародної злочинності, а саме шляхом обміну ін-

формацією між сторонами. Нині сторони проводять пере-
говори щодо проекту такої угоди [8].

На  сьогодні  на  порядку  денному  стоїть  питання  про 
укладення  угоди  про  співробітництво  з  Європейською 
організацією  з питань юстиції  (далі  – Євроюст),  завдан-
ням якої є надання сприяння органам кримінального пере-
слідування держав-членів ЄС у боротьбі проти серйозної 
транскордонної  злочинності.  Із цією метою Євроюст ко-
ординує обмін  інформацією, надання правової допомоги 
та процес видачі правопорушників. 8 грудня 2011 р. Уго-
ду між Україною та Євроюстом було парафовано в Гаазі. 
Після  укладення  й  ратифікації  цієї  угоди  буде  створено 
правову основу для використання Україною можливостей 
Євроюсту щодо швидкого обміну інформацією, координа-
ції дій у протидії  транскордонній  злочинності,  сприяння 
збору  доказів.  Така  співпраця  підніме  на  новий  рівень 
ефективність  діяльності  компетентних  органів  України 
та Європейського Союзу в розслідуванні й переслідуван-
ні тяжких злочинів транснаціонального характеру, яким є 
також міжнародний тероризм [9].

Європейський  Союз  вважає,  що  рівень  діяльності 
України щодо створення відповідної правової бази у сфері 
запобігання та протидії тероризму є визначальним також 
для безвізового режиму з нашою державою. Тому окремі 
аспекти цього включено до Плану дій для України з лібе-
ралізації  візового  режиму  для  короткострокових  поїздок 
громадян  від  23  листопада  2010  р.  [11]. У  ньому  визна-
чено всі технічні умови, які має виконати Україна для за-
безпечення прогресу в напрямі запровадження безвізового 
режиму як довгострокової перспективи для короткотермі-
нових поїздок громадян України.

Під  час  першої  фази  (законодавчі  й  політичні  заса-
ди), що стосується саме тероризму, Україна повинна була 
схвалити  національну  стратегію  протидії  та  боротьби  з 
фінансуванням тероризму, прийняти закон про запобіган-
ня фінансуванню тероризму, а також схвалити відповідні 
конвенції ООН  і  Ради Європи  про  боротьбу  із  цим  зло-
чином. У Другій доповіді Європейської Комісії щодо ста-
ну виконання Плану дій, яку було оприлюднено в лютому 
2012  р.,  було  відзначено,  що  Україна  досягла  істотного 
прогресу щодо боротьби  з  відмиванням  грошей  і фінан-
суванням  тероризму.  Відповідне  законодавство  є  консо-
лідованим і відповідає міжнародним стандартам. Україна 
також  приєдналася  до  більшості  конвенцій  ООН  і  Ради 
Європи щодо протидії тероризму [12]. Нині Україна пере-
буває на завершенні другої фази, що передбачає імплемен-
тацію вищезазначеного законодавства.

Висновки. Проблема протидії тероризму посідає серед 
пріоритетів діяльності Європейського Союзу одне із чіль-
них місць. Беручи це до уваги, співробітництво в аналізо-
ваній сфері відіграє велику роль також у відносинах такого 
інтеграційного об’єднання з нашою державою. Це спричи-
нило  включення  питань  про  скоординовану  антитерорис-
тичну діяльність сторін до низки спільних документів.

Позитивним  є  той  факт,  що  Україна  вже  доклала  та 
продовжує  докладати  значних  зусиль  щодо  узгодження 
власного законодавства з міжнародно-правовими стандар-
тами  запобігання й  протидії  тероризму,  про що  свідчать 
звіти європейських експертів. Крім того, ефективна імпле-
ментація Угоди про асоціацію між Україною та Європей-
ським Союзом передбачає поглиблення співпраці в цьому 
напрямі.
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ДО ПиТАННЯ ПРО ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА ЄВРОПЕЙСьКОГО СОЮЗУ  
СУДОМ СПРАВЕДЛиВОСТІ ЄВРОПЕЙСьКОГО СОЮЗУ В МЕЖАх РЕАЛІЗАЦІЇ  

ПРЕЮДиЦІАЛьНОЇ ЮРиСДиКЦІЇ

ThE QuESTION Of ThE INTErPrETaTION Of EurOPEaN Law  
By ThE EurOPEaN COurT Of JuSTICE uNdEr PrELIMINary rEfErENCE PrOCEdurE

Фастовець А.С.,
старший викладач кафедри міжнародного та європейського права

Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

У статті запропоновано детальний огляд документів, які можуть бути предметами тлумачення в межах реалізації Судом справедли-
вості Європейського Союзу його юрисдикції в межах преюдиціальної процедури. Визначено, що преюдиціальна процедура ініціюється 
національними судами або трибуналами держав-членів у разі постановки питань щодо правильного застосування положень права Єв-
ропейського Союзу. Підтверджено, що в ході реалізації цієї процедури забезпечується єдність і гармонійне застосування положень права 
Європейського Союзу всіма членами Європейського Союзу.

Ключові слова: преюдиціальна процедура, тлумачення, Суд Європейського Союзу, акти, право Європейського Союзу.

В статье приведен подробный обзор документов, которые могут быть предметами толкования в рамках реализации Судом спра-
ведливости Европейского Союза его юрисдикции в рамках преюдициальной процедуры. Определено, что преюдициальная процедура 
инициируется национальными судами или трибуналами государств-членов в случаях наличия вопросов относительно правильного при-
менения положений права Европейского Союза. Подтверждено, что в ходе реализации этой процедуры обеспечивается единство и 
гармоничное применение положений права Европейского Союза всеми членами Европейского Союза.

Ключевые слова: преюдициальная процедура, толкование, Суд Европейского Союза, акты, право Европейского Союза.

The article suggests a detailed review of documents that can be subject to interpretation in the framework of the European Union Court 
of Justice under its preliminary reference procedure. It is determined that the preliminary reference procedure is initiated by national courts or 
tribunals of the Member States in case of questions concerning proper application of the European Union law. It is confirmed that in the result of 
this procedure the unity and harmonious application of European Union law by all members of the European Union is ensured.

Key words: preliminary reference procedure, interpretation, European Court of Justice, acts, European Union law.

Актуальність теми. Практика Суду Європейського Со-
юзу (далі – Суд ЄС) викликає науковий інтерес, оскільки пра-
вова система Європейського Союзу (далі – ЄС) вважається од-
нією з найбільш довершених правових систем. Серед причин 
цього називають насамперед діяльність у межах юрисдикції 
щодо здійснення преюдиціального провадження з метою тлу-
мачення положень права ЄС та ухвалення рішень щодо дій-
сності актів ЄС, Суду ЄС, завдяки якій правовій системі ЄС 
притаманні такі риси, як єдність і правова визначеність.

Різноманітними  аспектами  юрисдикції  Суду  ЄС  у 
цілому  займаються  вітчизняні  й  зарубіжні  вчені,  зокре-
ма Т. Анакіна, О. Андрійчук, А. Дмитрієва, Т. Комарова,  
В. Муравйов, М. Бобек, М. Броберг, Г. де Бурка, Д. Вает, 
М. Вінк, Д. Гарет, С. Везеріл, Дж. Вейлер та інші.

Метою статті є  аналіз  особливостей  реалізації  пре-
юдиціальної процедури Судом ЄС у контексті ухвалення 
ним рішень щодо тлумачення, а також дослідження пред-
мета його тлумачення.

Виклад основного матеріалу. Стаття  267  Договору 
про функціонування Європейського Союзу (далі – ДФЄС) 
передбачає:  «Суд  Європейського  Союзу  уповноважений 
виносити  рішення  в  преюдиціальному  порядку щодо:  а) 
тлумачення  Договорів;  b)  дійсності  та  тлумачення  актів 
інституцій, органів або установ Союзу <…>».

Преюдиціальна  процедура  в  межах  ЄС  –  процедура 
попереднього  розгляду  звернень  від  національних  судів 
або трибуналів держав-членів щодо тлумачення положень 
установчих  договорів ЄС  у  разі,  якщо  питання  про  тлу-
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1 При цьому чітко не встановлено, що саме має на увазі Суд ЄС під цим понят-
тям у цьому контексті [13, c. 17].

мачення  установчих  договорів  або  чинність  і  тлумачен-
ня актів  інституцій, органів,  служб та агенцій ЄС у ході 
розгляду таким судом чи трибуналом справи в основному 
провадженні, якщо такий суд чи трибунал вважає, що без 
рішення  Суду  ЄС  неможливо  винести  правомірне  й  об-
ґрунтоване рішення на національному рівні [1].

Суд  ЄС  розглядає  преюдиціальні  запити  як  непрямі, 
тобто  запити,  що  подаються  в  порядку  преюдиціальної 
процедури лише через національні судові органи. Фізичні 
або юридичні особи прямо не можуть звернутися до Суду 
ЄС із відповідними зверненнями.

Що  стосується  документів,  які  можуть  тлумачитися 
Судом ЄС,  то насамперед варто  звернути увагу на дого-
вори. Під поняттям «договори» розуміються установчі до-
говори (англ. treaties). При цьому мається на увазі не лише 
безпосередньо Договір про ЄС (далі – ДЄС) та ДФЄС, а 
й договори, які доповнюють його, та Договори про при-
єднання. Слід зазначити, що Суд ЄС наділяється юрисдик-
цією тлумачити положення Договору про Євратом відпо-
відно до ст. 150 цього договору. Тим самим засновники ЄС 
знайшли відповідний засіб урегулювання взаємовідносин, 
точніше,  співробітництва  між  національними  судовими 
установами та Судом ЄС [2, c. 157].

Обмеженням для Суду ЄС є тлумачення актів у сфері 
Спільної зовнішньої політики та політики безпеки (ст. 275 
ДФЄС), адже Суд ЄС не має юрисдикції в цій сфері, також 
відомій як колишня Друга опора.

Крім того, як постає зі ст. 267, Суд ЄС може тлумачити 
акти (англ. act), які тлумачаться доволі широко Судом ЄС і 
включають такі документи:

– регламенти;
– директиви;
– рішення;
– міжнародні угоди, укладені ЄС [3] або ЄС спільно з 

державами-членами (так звані змішані угоди) [4];
– міжнародні угоди, укладені державами-членами ЄС 

без ЄС та державами, які не є членами ЄС [5];
– «неофіційні» акти («акти sui generis») незалежно від 

того, чи мають вони пряму дію [6; 7];
– рекомендації Комісії [8];
– резолюції Ради, які вважаються вираженням суто її 

політичної волі [9].
Суд ЄС також може тлумачити нормативні акти, які не 

створюють юридичних наслідків (наприклад, рекоменда-
ції й висновки) [7].

Преюдиціальна процедура, передбачена Ніццьким до-
говором, згадувала про можливість тлумачити лише акти 
інституцій  ЄС  та  Європейського  центрального  банку.  
У  свою  чергу  ДФЄС  розширив  юрисдикцію  Суду  ЄС, 
включивши до об’єктів тлумачення акти будь-якого органу 
або інституту, прийняті відповідно до законодавства ЄС.

Як було зазначено, Суд ЄС має юрисдикцію тлумачити 
угоди між ЄС та третіми державами на виконання вимоги 
про забезпечення єдиного тлумачення й застосування пра-
ва ЄС. Відповідно, навіть якщо ДЄС прямо не відносить 
тлумачення таких актів до компетенції Суду ЄС, він усе-
таки має  право  тлумачити  їх  як  акти  інституцій  у  світлі 
вищезгаданої норми [4].

Так само Суд ЄС визнав юрисдикцію тлумачити акти, 
прийняті на основі міжнародних угод [10], як і угоди, до 
яких приєднується ЄС від свого імені чи від імені держав-
членів [11].

Важливо проаналізувати підхід Суду ЄС до тлумачен-
ня  так  званих  змішаних угод  (міжнародні  угоди,  які мо-
жуть належати до сфери компетенції як ЄС (раніше Спів-
товариств), так і держав-членів). Оскільки стороною таких 
угод є також держави-члени, ці угоди не підпадають під 
виключну юрисдикцію ЄС, однак і не виключаються з неї 

повністю [12]. До Суду ЄС направлялося чимало преюди-
ціальних звернень щодо тлумачення положень таких угод, 
проте практика Суду ЄС усе-таки є недостатньо чіткою й 
усталеною [13, c. 15]. Можна говорити, що питання щодо 
можливого  тлумачення  Судом  ЄС  змішаних  угод  у  пре-
юдиціальному провадженні має розглядатися в контексті 
не всієї угоди, а щодо певного її положення, яке зумовлює 
питання тлумачення [13, c. 15]. При цьому слід розрізняти 
чотири можливі категорії положень щодо тлумачення:

1)  тлумачення  положень,  які  належать  до  виключної 
юрисдикції ЄС;

2) тлумачення положень, які належать до юрисдикції 
ЄС, проте така юрисдикція не є винятковою, і ЄС приймав 
рішення у  сфері  (англ.  legislate)1,  до  якої  входить це по-
ложення;

3) тлумачення положень, які належать до юрисдикції 
ЄС, проте така юрисдикція не є винятковою, і ЄС не при-
ймав рішення у сфері, до якої входить це положення;

4) тлумачення положень, які не належать до юрисдик-
ції ЄС [13, c. 15].

Таким чином, Суд ЄС має право тлумачити положення, 
що підпадають під першу категорію. Так само він наділя-
ється юрисдикцією тлумачити положення у сфері дії дру-
гої категорії незалежно від того, до положень якого права 
таке тлумачення застосовуватиметься: права ЄС або наці-
онального права; адже Суд ЄС діє з метою забезпечення 
єдиного  тлумачення  (як  приклад  можна  навести  справу 
Herme’s [14]). Третя категорія положень є найбільш склад-
ною,  адже  ЄС,  на  відміну  від  попередньої  категорії,  не 
приймав актів у відповідній сфері. Так, Суд ЄС усе-таки 
приймає такі преюдиціальні звернення на розгляд, забез-
печуючи тим самим єдине тлумачення  [15]. Здебільшого 
принципова різниця між третьою й четвертою категоріями 
справ полягає в тому, що в третій категорії Суд ЄС тлума-
чить положення відповідно до актів ЄС.

Варто  також  проаналізувати  можливість  тлумачення 
Судом  ЄС  актів  органів,  утворених  відповідно  до  між-
народних  угод,  учасником  яких  є  ЄС.  Так,  такі  акти  є 
невід’ємною частиною самої міжнародної угоди, тому Суд 
ЄС може надавати рішення щодо їх тлумачення в преюди-
ціальному  порядку,  при  цьому юрисдикція Суду ЄС  по-
ширюється також на юридично не обов’язкові акти, у тому 
числі рекомендації [13, c. 19; 10; 16].

Як було зазначено, Суд ЄС також має юрисдикцію тлу-
мачити  міжнародні  угоди,  укладені  державами-членами 
ЄС без ЄС та державами, які не є членами ЄС. У цьому 
контексті  маються  на  увазі  угоди,  укладені  державами-
членами до вступу в ЄС, які потім частково або в цілому 
стали  частиною  компетенції  ЄС  (інколи  навіть  такі,  що 
увійшли до сфери його виключної компетенції). У таких 
ситуаціях ЄС може перебрати на себе права й обов’язки 
держави-члена, що постають із такої угоди, і таким чином 
бути зв’язаним нею. Відповідно, незважаючи на те, що ЄС 
не вів переговори щодо укладення угоди та не підписував 
її,  Суд  ЄС  може  тлумачити  положення  такої  угоди  тією 
мірою,  у  якій  угода  є  частиною права ЄС відповідно до  
ст. 267 [5; 17].

Якщо  міжнародні  норми  не  дозволяють  ЄС  брати 
участь у міжнародній угоді або стати членом міжнародної 
організації, ЄС може  ініціювати, щоб у сфері, у якій він 
має компетенцію, від  імені ЄС та в його  інтересах діяли 
певні  держави-члени. Відповідно, Суд ЄС  також матиме 
юрисдикцію  тлумачити  такі  угоди  та  акти  таких  міжна-
родних організацій [13, c. 21].

Також  варто  згадати  про можливість  тлумачення Су-
дом  ЄС  положень  міжнародних  угод,  які  не  становлять 
частину законодавства ЄС, проте можуть впливати на його 
дійсність. Так, Суд ЄС не має повноважень тлумачити по-
ложення міжнародних угод, які є обов’язковими для дер-
жав-членів поза межами права ЄС, навіть якщо сфера дії 
таких угод співпадає зі сферою дії права ЄС [13, c. 21].
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Висновки. ДФЄС наділяє Суд ЄС виключною компе-
тенцію  тлумачити право ЄС,  а  саме:  установчі  договори 
(ДЄС  та ДФЄС,  договори,  які  доповнюють  його,  та До-
говори  про  приєднання);  акти  (регламенти,  директиви, 
рішення, міжнародні угоди, укладені ЄС або ЄС спільно 
з  державами-членами  (так  звані  змішані  угоди));  міжна-
родні  угоди,  укладені  державами-членами ЄС без ЄС  та 
державами, які не є членами ЄС; «неофіційні» акти («акти 
sui generis») незалежно від того, чи мають вони пряму дію, 
та деякі інші.

Завдяки тому, що Суд ЄС надає узагальнену інтерпре-
таційну відповідь, яка не є специфічною для держави за-
питу та в якій не вказуються особливості її застосування 

судовим органом цієї держави, суди інших держав-членів 
ЄС мають можливість використовувати надане в ній тлу-
мачення права ЄС під час здійснення судочинства на на-
ціональному рівні [18, с. 14].

Практика Суду ЄС у цьому напрямі свідчить, що право 
ЄС  є  «живим»,  поступово  розширюється  й  еволюціонує 
завдяки ключовим рішення Суду ЄС, винесеним, зокрема, 
у межах преюдиціальної процедури,  які  є не лише акта-
ми правозастосування, а й правотворчими актами. Даючи 
офіційне  тлумачення  у  відповідь  на  преюдиціальний  за-
пит, Суд ЄС не лише роз’яснює сутність чинних положень 
права ЄС, а й достатньо часто виводить із них нові прин-
ципи та норми.
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У статті зосереджено увагу на поглядах сучасного дослідника американської філософії права Сьюзан Хаак. Проаналізовано роль 
логіки в процесі визначення фактичної істини, що лежить в основі теорії доказового права. Досліджено можливість застосування фор-
мально-логічних моделей раціональності в юриспруденції.

Ключові слова: Сьюзан Хаак, англо-американська філософсько-правова думка, доказове право, правова аргументація,  
формально-логічний підхід.

В статье сосредоточено внимание на взглядах современного исследователя американской философии права Сьюзан Хаак. Про-
анализирована роль логики в процессе определения фактической истины, которая лежит в основе теории доказательственного права. 
Исследована возможность применения формально-логических моделей рациональности в юриспруденции.

Ключевые слова: Сьюзан Хаак, англо-американская философско-правовая мысль, доказательственное право, правовая аргумен-
тация, формально-логический поход.

This article focuses attention on the views of a modern scholar of American Philosophy of Law Susan Haack. Analyzed the role of logic in the 
process of determining the actual truth, that underlies theory of law of evidence. The possibility of the use of formal-logical models of rationality 
in jurisprudence also is investigated.

Key words: Susan Haack, English-American philosophical and legal thought, law of evidence, legal argumentation, formal-logical approach.

РОЗДІЛ 12.
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Постановка проблеми. Парадоксальна  ситуація,  у 
якій  технологічна  зрілість  фундаментальних  і  природ-
ничих  наук  зіштовхується  з  тенденціями  зростання  за-
лежності науки як соціальної сфери від інших соціокуль-
турних  систем,  призводить  до  того,  що  сучасні  форми 
продукування знання віддаляються від гносеологічних та 
епістемологічних установок, а сама епістемологічна про-
блематика  суттєво  деактуалізується,  насамперед новітні-
ми трендами в парадигмі філософування.

В англо-американській філософії права прийнято вва-
жати, що  фактична  істина  є  суттєвим  елементом  право-
суддя  та  лежить  в  основі  поняття  справедливості;  тобто 
покараною за законом людиною може бути лише людина, 
яка дійсно вчинила злочин і завдала шкоди. Проблематика 
фактичної  істини включає декілька важливих і дискусій-
них питань щодо ролі логіки в процесі її визначення. Крім 
цього,  існують  також  проблеми  загальної  епістемології, 
які лише на перший погляд прямо не стосуються філосо-
фії права, тому оминути їх увагою та перейти відразу до 
теорії логіки неможливо, тим більше, що вони так чи інак-
ше пов’язані з логікою.

Актуальність теми дослідження обґрунтовується 
необхідністю вирішення проблеми фактичної  істини, що 
лежить в основі  теорії доказового права,  яке має фунда-
ментальне значення в англо-американській правовій тра-
диції. Тому виникає необхідність у загальному епістемо-
логічному дискурсі, оскільки без нього вузькоспеціальна 
теорія права залишається в межах наївних трактувань та-
ких понять, як «факт», «істина», «аргумент» тощо. Оскіль-
ки  за  доказовим правом визнаються  такі  властивості,  як 
однорідність  фактичного  змісту,  юридична  цілісність  та 
особливо певна законодавча відособленість, очевидно, що 
воно  об’єктивно  ґрунтується  на  засадах,  які  виходять  за 
процесуально-правові межі, а тому потребує додаткового 
філософсько-правового обґрунтування.

Стан наукового дослідження. Вивченням  проблеми 
застосування  формально-логічних  моделей  раціональ-
ності в англо-американській правовій традиції займались  
Г. Райхенбах, Р. Карнап, К. Гемпель, К. Поппер, М. Фуко, 
Т. Кун, Ч. Пірс, К. Ленґделл, О. Холмс, С. Брюер, М. Гол-
дінг, Г. Фреґе,  І. Таммело. Однак у вітчизняній науці не-
достатньо дослідженою залишається проблематика новіт-
ньої американської філософії права.

Метою статті є аналіз епістемологічної проблематики 
філософії права в поглядах Сьюзан Хаак – представника 
сучасної англосаксонської традиції філософсько-правово-
го дискурсу.

Виклад основного матеріалу. Більшість учень захід-
них філософів  науки минулого  століття  ґрунтувалися  на 
аксіомі,  згідно  з  якою  наука,  якщо  вона  є  раціональною 
формою сприйняття світу, може виявляти власну сутність 
винятково  у  вузьких  формально-логічних  термінах,  на-
приклад,  як  і  структуралісти,  представники  аналітичної 
філософії (особливо Т. Кун та його концепція наукової па-
радигми) або постмодернізму (наприклад, М. Фуко з його 
концепцією епістеми), в основу яких покладено не тради-
ційну дихотомію істинного й неістинного, а досить супер-
ечливу унітарно-плюральну «модель (можливих) моделей 
світу». Зрештою, це призвело до формування когорти ра-
дикальних соціологів науки, які, виявивши недостатність 
запропонованого позитивістами, неопозитивістами й по-
стпозитивістами  механізму  побудованої  на  формальній 
логіці  «раціональної  реконструкції»  логіки  науки,  стали 
відкидати саму можливість застосування до наукового до-
слідження принципу раціональності [1, с. 14].

Сьюзан Хаак абсолютно не поділяє такого підходу, вод-
ночас  трактуючи  епістемологічні  можливості  формаль-
ної  логіки  досить  помірковано  [2]. Адекватне  ставлення 
до таких питань, як істинність пропозицій щодо ступеня 
надійності  фактів,  їхньої  обґрунтованості,  ефективності 
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емпіричних досліджень, на думку Сьюзан Хаак, неможли-
во сформулювати винятково в межах формальної логіки, 
воно має  бути  більш  «приземленим»,  тобто  враховувати 
взаємодію дослідників із конкретними речами світу й по-
діями  в  ньому,  а  також  взаємини мови  з  її  конкретними 
денотатами – феноменами буття. Це означає, що зміни в 
спеціальній, проте не гранично формалізованій мові науки 
не обов’язково, як вважали численні філософи науки ХХ 
століття,  є  неминучою  перешкодою  для  раціональності, 
навпаки, вони часто сприяють інтелектуальному прогресу. 
Отже, визнаючи безумовно важливу роль формально-ло-
гічного  апарату  в  процесі  дослідження,  необхідно  допо-
внити епістемологічний дискурс ресурсною базою нефор-
мального  характеру  [3;  4],  проте  це  саме  та  вимога,  яка 
не співпадає з реальністю сучасного стану правової теорії.

Тяжіння до логічного формалізму у філософії вплива-
ло на процес сцієнтизації й подальшої формалізації теорії 
права, що також почала ґрунтуватися на логічних імпера-
тивах  як  своєрідній  методологічній  панацеї,  насамперед 
у  галузі доказового права  та у  вигляді «нової школи до-
казового права»  (new evidence scholarship),  у межах  якої 
можна визначити три «покоління» дослідників. Спочатку 
представники цього напряму намагалися використовувати 
евристичний інструментарій математичного (пов’язаного 
насамперед із теорією вірогідності) аналізу фактів [5], по-
тім звернулися до застосування математико-статистично-
го аналізу даних природничих наук, а далі увагу приділя-
ли не обчислювальним, а логіко-математичним операціям, 
застосовуваним для побудування «достеменних» логічних 
висновків  особами  без  спеціальної  підготовки щодо  по-
всякденних життєвих ситуацій [6].

Щоправда, традиційного доказового права, яке займа-
ється переважно процесуально-процедурними питаннями 
оцінювання надійності й належності (законності) доказів, 
цей напрям безпосередньо не стосується, як і, власне, ло-
гіки,  хоча в його межах розроблено численні пропозиції 
щодо застосування формально-логічного інструментарію, 
який,  проте,  часто  подає  приклади  квазілогіки.  Так  чи 
інакше,  варіюючи  від  пропозицій  застосування  сучасно-
го  логічного  формалізму щодо  розв’язання  логічних  не-
узгоджень у традиційних правових процедурах до спроб 
сформувати  спеціальні  «правові  стилі  мислення»,  «нова 
школа доказового права» вкорінюється в традиційних під-
ходах  англо-американських  процесуалістів  і  фактично  є 
відродженням прагнення побудувати чітку «логіку права» 
К. Ленґделла, першого декана Гарвардської школи права, 
якого О. Холмс охарактеризував як «найвидатнішого з жи-
вих правових теологів» [7, с. 128], а тому є досить типо-
вим прикладом правової теорії в ділянці логіки й епісте-
мології.

Якщо  зосередитися  на  найбільш  характерних  для 
цього напряму відгалуженнях, то можна виокремити, по-
перше, концепції, що ґрунтуються на класичній дедуктив-
ній  логіці;  по-друге,  концепції,  що  використовують  роз-
ширену (деонтичну) дедуктивну логіку; по-третє, моделі 
не-дедуктивного мислення.

Г. Фреґе, який здійснив революцію в науці логіки, по-
рівнював природні мови з людською рукою, а мову своєї 
щойно винайденої формальної логіки – зі спеціалізовани-
ми знаряддями на кшталт молотків і викруток. Він особли-
во підкреслював, що природні мови з їхньою гнучкістю й 
багатством можуть слугувати для найрізноманітніших ці-
лей, проте закладена в них тенденція до багатозначності 
не дозволяє використовувати їх для чіткої артикуляції ло-
гічних аргументів. Деякі прихильники відносно помірко-
ваної оцінки ролі логіки в праві вже давно наголошують на 
здатності формалізованої мови виявляти та прояснювати 
синтактичні й семантичні двозначності, зокрема, у контр-
актному праві. У 1955 р. І. Таммело, підкреслюючи пере-
ваги сучасної логіки над традиційною логікою силогізмів, 
запропонував  символічний  аналіз  різноманітних  право-

вих концептів [8], який міг би стати гарантією уникнення 
смислових  розбіжностей  і  надійною  основою  складання 
статутів, контрактів,  заповітів, майнових угод, регламен-
тів тощо. Це був лише початок процесу формалізації пра-
вової сфери в дусі науки логіки. Формальні  інструменти 
дійсно можуть бути дуже корисними, якщо необхідно по-
збавитися  двозначностей,  закладених  у  структурі  мови. 
Тобто  пов’язані  із  синтаксисом,  проте  смислові  розбіж-
ності синтактичного походження не є головним джерелом 
невизначеності в правових текстах, яка виникає переваж-
но через неоднозначність і семантичну нечіткість ключо-
вих концептів на кшталт «відповідальність», «осудність», 
«приватність», «причинність» тощо [1, с. 16].

Методи  формалізації  й  інтерпретації  глибоко  вкорі-
нюються  в  традиціях  саме  західної  суспільної  думки,  із 
чим  важко  не  погодитися.  Вони  можуть  слугувати  ніби 
ідеальним  прототипом  певних  аспектів  того,  що  на-
зивається  власне  раціональним  мисленням.  Однак  ще  
О. Холмс,  критикуючи формальну логіку права К. Ленґ-
делла,  зауважував,  що  надмірний  акцент  на  логічній 
структурі  правових  систем  може  перетворитися  на  не-
виправдане  нехтування  глибиною  їхньої  соціально-істо-
ричної природи та вплив динаміки змін, які переживає як 
інфраструктура  правових  систем,  так  і  будь-яке  правове 
поняття,  причому  необов’язково  теоретично  осмислене 
[7]. Тому формальна  логіка не  здатна  вирішити цю про-
блему лише  за  рахунок простої  демаркації між  змінами, 
що відбуваються в змісті самих «базових висловлювань», 
і змінами, обумовленими варіативністю правил логічного 
виведення, прийнятих у межах системи.

Ще  один  недолік  теорії  нормативної  системи  права 
пов’язується  з  неможливістю  визначити  абсолютно  весь 
комплекс  базових  висловлювань,  що  описують  певний 
правовий порядок, із чим пропонується боротися шляхом 
концентрації уваги не на правових системах у всій  їхній 
повноті, а лише на сегментах систем, які включають ви-
словлювання,  дотичні  до  тієї  чи  іншої  групи  правових 
проблем, адже при цьому не надається жодних механізмів 
ідентифікації таких груп.

Різноманітні  джерела  права  постійно  зумовлюють  по-
яву нових базових понять, які набувають вагомості й акту-
альності, тоді як інші «базові висловлювання» втрачають ці 
якості шляхом або часткового скасування застарілих норм, 
або припинення їх вживання. Однак розв’язання цієї пробле-
ми є прикладом суто формальної акомодації реальних змін 
у правових системах, дуже далеких від їхнього справжнього 
змісту. Так, щоб  інкорпорувати  в  концепцію нормативного 
права складні динамічні правові ситуації на кшталт судових 
дискусій навколо можливості застосування «детектора брех-
ні»  (поліграфа),  «нормативним  систематикам»  довелося  б 
здійснити «раціональну реконструкцію» цілої послідовності 
«моментальних» правових порядків Якщо припустити мож-
ливість поєднання цих хронологічних (точніше, культурно-
історичних) зрізів у пружну конструкцію деонтичної логіки, 
це мало б не лише естетичний ефект, що справив би приєм-
не враження на «чистого логіка», а й певну епістемологічну 
цінність. Така конструкція могла б допомогти нам зафіксу-
вати моменти, у які рішення, ухвалені для розв’язання кон-
кретних правових проблем на основі  інтуїції чи  інстинкту, 
скасовувалися через ті чи інші політичні обставини. Однак 
вона жодним чином не прояснила б, чому або як саме це ста-
лося, не кажучи вже про те, що також не додала б до нашого 
розуміння  нічого  щодо  обґрунтованості  чи  раціональності 
будь-якого рішення. Це швидше випадок, який О. Холмс оха-
рактеризував  так:  «Форма  послідовності  була  б  збережена 
<…> проте ця форма є не більше, ніж вечірнім костюмом, 
який заїжджа людина одягає, щоб виглядати презентабельно 
в незнайомому середовищі з огляду на умовні норми зовніш-
ності» [7, с. 234].

Іншим популярним аргументом серед повірених, адво-
катів, суддів та дослідників і теоретиків права є аргумент 
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за аналогією, що відіграє важливу роль у процесі посилан-
ня на прецеденти чи норми закону, їхньої інтерпретації й 
екстраполяції на нові правові ситуації. Тому застосування 
чіткого  формально-логічного  підходу,  який  дозволив  би 
відокремлювати гарні й сильні аргументи на основі ана-
логії від поганих і слабких, у цих численних контекстах та 
типових ситуаціях безперечно сприяло б удосконаленню 
правової практики.

Одним із підходів, які пропонуються в спеціальній лі-
тературі  з  права щодо  аргументації  за  аналогією,  є  «по-
міркований раціоналізм», згідно з яким аргументи за ана-
логією мають раціональну силу, що розкривається через 
конкретні елементи структур логічного виведення, проте 
є обмеженою порівняно  з можливостями  індукції  чи де-
дукції [9, с. 951–955]. Цей напрям є найбільш популярним 
через його очевидне намагання спиратися на інструменти 
формальної логіки.

С. Брюер, один із головних авторів цього підходу, від-
носить  аргумент  за  аналогією  до  методу  формулювання 
пояснювальних гіпотез шляхом абдукції та розглядає його 
як перший етап осмислення проблеми. Висновки, отрима-
ні  за  його  допомогою,  мають  підтверджуватися  індукці-
єю, після чого вони можуть стати основою дедуктивних 
конструкцій. Така позиція виглядає цілком виправданою, 
оскільки  абдукція  справді  найчастіше  використовується 
для  виведення  емпіричних  законів  [10,  с.  44],  а  англо-
американська  правова  й  філософсько-правова  традиція 
(у тому числі прагматистська з її акцентуванням ролі до-
свіду)  також  пов’язується  насамперед  із  наявними  пре-
цедентами, їх аналізом та узагальненнями на основі цьо-
го аналізу. До того ж автор прямо посилається на логіку  
Ч. Пірса, який першим розглянув абдукцію як пізнавальну 
процедуру. Проте, як зауважує Сьюзан Хаак, ця схожість 
між  позицією  Ч.  Пірса  та  правовою  аргументацією  на 
основі аналогії є лише поверхневою, оскільки С. Брюер, 
вочевидь, не знайомий із проведеним Ч. Пірсом аналізом 
наукових аргументів за аналогією [1, с. 22]. Насправді ж, 
якщо не  вдаватися  в  деталізацію прагматистської  логіки 
Ч.  Пірса,  можна  констатувати,  що  наукові  аргументи  за 
аналогією фактично є аргументами емпіричними, а виве-
дені на їх підставі висновки є конкретними, фактичними 
твердженнями, тоді як правові аргументи такого характе-
ру продукують  не  судження щодо  дійсності,  а  судження 
щодо суджень, тобто на їх підставі не констатується пев-
ний фрагмент чи аспект реальності, а ухвалюється рішен-
ня з приводу проблеми, яка виникла в цій (соціально-пра-
вовій) реальності.

Тому висновки з аргументів за аналогією, хоч і стосу-
ються начебто фактичної суті справи, насправді являють 
собою судження з приводу дій, до яких необхідно вдатися 
(на кшталт формул «справу А слід трактувати так само, як 
справу Х» або «цю справу слід трактувати як таку, що під-
падає під дію правової норми Х»). Коли науковці застосо-
вують аргумент за аналогією, вони ставлять перед собою 
мету прояснити й деталізувати картину світу, тобто набли-
зитися до розкриття істини (наукової). Якщо правники ви-
користовують подібну аргументацію, їх метою є не пере-
вірка певної правової норми на істинність або істинності 
рішення, прийнятого за певною прецедентною справою, а 
пошук логічно переконливого пояснення свого прагнення 
трактувати матеріали справи так чи інакше. Такі обґрун-
тування дійсно вимагають належного з точки зору логіки 
ставлення до аналогій, проте вони не є суто логічними за 
своєю природою, оскільки залежать від  інших чинників: 
політичних,  соціально-психологічних  мотивацій,  цінніс-
них орієнтацій тощо.

Очевидно, у цьому разі має місце хибне ототожнення 
раціонального з формально-логічним, однак такий підхід 
не враховує однієї важливої обставини: правові аргументи 
можуть  мати  ознаки  раціональності,  при  цьому  позбав-
ляючись  статусу  валідного  аргументу  з  формальної  точ-

ки зору. Деякі автори (наприклад, С. Брюер, М. Голдінг) 
самі зауважують, що істинність і коректність посилки про 
релевантність  доказів  ґрунтуються  на  фундаментальних 
міркуваннях  політичного  або  етичного  характеру,  тобто 
на  аргументах,  орієнтованих на  суспільно-політичні цілі 
чи концепцію прав людини [9, с. 960], проте саме це ви-
водить філософсько-правовий дискурс за межі виключно 
формальної логіки, хоча й не за межі раціонального. Та-
ким  чином,  позиція  «поміркованої  раціональності»  фак-
тично  співпадає  з  позицією  «інтуїтивістів»  (наприклад,  
Ч. Фріда),  згідно  з  якою  переконливість  правових  аргу-
ментів за аналогією залежить від міри витонченості цін-
нісних суджень, здатності до завбачення наслідків, умін-
ня зважувати всі «за» та «проти», однак такі поняття, як 
витонченість,  цінності,  здатності,  уміння,  важко  втисну-
ти в межі логічних формул [11, с. 54]. Протягом останніх 
приблизно п’ятдесяти років практика зважування «за» та 
«проти» на основі простого здорового глузду, а не певних 
формалізованих  методик  виявляє  тенденцію  до  зосеред-
ження на  таких темах,  як  аргументація, діалектика, дис-
курс, що опираються формальним процедурам елементар-
ного бінарного розподілу на «за» й «проти» або «істинне» 
й «неістинне», оскільки це вимагає постійного звернення 
до «мета-норм»,  які  самі по собі  викликають контраргу-
ментацію, тим самим зумовлюючи тяжіння до нескінчен-
но відкритого процесу аргументування.

Тому Сьюзан Хаак  з  великою пересторогою ставить-
ся  не  лише  до  формалізації  логіки,  а  й  до  експеримен-
тів  із  застосуванням  штучного  інтелекту  задля  кращої 
алгоритмізації  процесу  висування  правових  аргумен-
тів,  їхньої  підтримки,  спростування  тощо.  Можливості 
комп’ютеризованих моделей аналізу, на основі яких про-
понується  «автоматизована  система  правової  аргумен-
тації»  (automated legal reasoning), вичерпуються  там,  де 
виникає  необхідність  побудування  ієрархії  мета-норм, 
що  виходять  за  межі  суто  правового  контексту,  або  пе-
редбачення неочікуваних змін у соціальній практиці, що 
вимагають переосмислення та/або адаптації правових по-
ложень.

Наведена  характеристика  підтверджує  тезу,  згідно  з 
якою в правовій культурі, як і в історії науки, можливості 
вузьких спеціальних формально-логічних моделей раціо-
нальності для повного розуміння того, що можна вважати 
обґрунтованим чи раціональним, є досить обмеженими, на 
чому наполягав ще О. Холмс. Однак це зовсім не означає 
перемогу  епістемологічного  скептицизму  й  необхідності 
відмовлятися від раціоналізму, розсудливості та аргумен-
тів, щоб  констатувати можливість  роз’яснення  правових 
ситуацій винятково з огляду на вплив соціальних та еконо-
мічних чинників. Законодавче поле не може будуватися на 
самій логіці, проте це не звільняє правників від обов’язку 
не лише дослухатися до логіки у власному розумінні слова 
(а не «правової логіки»), а й застосовувати її принципи у 
своїй практиці, водночас не переоцінюючи в уяві її мож-
ливості.

Висновки. Таким чином, щоб змагання правових уяв-
лень не розхитували суспільство та не перетворювалися на 
джерело конфліктів, не лише необхідно,  а й бажано, щоб 
судові  рішення  поступово  й  за  висхідним  спрямуванням 
адаптували та модифікували старі правила й прецеденти з 
метою кращого пристосування законодавства та судочинної 
практики до соціальних умов і потреб. Саме цю соціально-
історичну динаміку змін не враховує нормативна й імпера-
тивна юриспруденція, оскільки для адекватного розуміння 
правової проблеми виявляється недостатньо сформулюва-
ти  дедуктивним  шляхом  або  екстрагувати  в  індуктивний 
спосіб  із  судочинної  практики певну  загальну норму. До-
водиться завжди ставити додаткові, пояснюючі запитання, 
з’ясовувати, у межах якої юрисдикції або коли розглядала-
ся можливість застосування тієї чи іншої правової норми, 
оскільки історія американського законодавства подає безліч 
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прикладів неоднозначного трактування правовстановлюю-
чих судових прецедентів, часто протилежного.

Серцевина проблеми в епістемологічному вимірі поля-
гає в тому, що «позитивна» наука, тобто наука точна, мате-
матична, природнича, формально-логічна, націлюється на 
виявлення й комунікацію істини, а також на продукування 
та передання знання щодо істини, тоді як наука права весь 
час свого існування призначалася для передання традиції 
з  її  високою нормативністю й  схильністю до  самозбере-

ження.  Вирішити  цей  конфлікт  можна  не  через  квазісу-
дове  (а  тому  неминуче  багато  в  чому  довільно-вольове) 
рішення, а через впровадження нової міждисциплінарної 
теоретичної бази, а на її основі – нової системи підготовки 
практикуючих правників, ерудиція яких не лише буде по-
ширюватися на правові системи та їх історію, а й дозво-
лятиме  їм професійно  інкорпорувати в проблемну сферу 
права досягнення інших соціальних наук, особливо щодо 
ефективної епістемології.
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У статті проаналізовано можливості та наслідки використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в процесі осягнення 
людиною правової реальності. Окреслено роль інформаційно-комунікаційних технологій в процесі пізнання. Охарактеризовано сучасні 
Іт-засоби, що використовуються людиною в процесі пізнання.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, інформаційний простір, правова реальність, об’єктивна реальність, пізнан-
ня, свідомість.

В статье проанализированы возможности и последствия использования современных информационно-коммуникационных техно-
логий в процессе постижения человеком правовой реальности. Определена роль информационно-коммуникационных технологий в 
процессе познания. Охарактеризованы современные ІТ-средства, используемые человеком в процессе познания.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, информационное пространство, правовая реальность, 
объективная реальность, познания, сознание.

The article analyzes the opportunities and implications of using modern information and communication technologies in the process of 
understanding the reality of the human. Outlined the role of ICT in the process of cognition. Characterizes modern IT tools used by human in the 
process of cognition.

Key words: information and communication technologies, information space, legal reality, objective reality, cognition , consciousness.

Актуальність теми.  Свідомість  за  своїм  визначаль-
ним змістом є найвищою формою відображення дійсності, 
притаманною тільки людині, вона поєднує в собі сприй-
няття, почуття, уявлення, дії.

Пізнання як спосіб отримання знань є однією з функцій 
свідомості. Як відомо, процес пізнання вимагає наявності 

суб’єкта (людини, яка проявляє пізнавальну активність) та 
об’єкта (тобто те, на що спрямована ця активність). При 
виникненні потреби дослідити той чи інший об’єкт люди-
на не завжди може отримати прямий доступ до бажаного 
об’єкту пізнання, проте в процесі розвитку інформаційних 
технологій  формується  інформаційний  простір,  доступ 
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до  якого  здійснюється  шляхом  використання  сучасних 
ІТ-засобів,  що  дозволяє  розширити  можливості  доступу 
суб’єкта пізнання до інформації про об’єкт пізнання шля-
хом  використання  сучасних  комунікаційних  засобів,  які 
можуть забезпечити доступ до інформації, що характери-
зує об’єкт пізнання з будь-якої точки Земної кулі. 

Виходячи  з  позицій,  що  процес  пізнання  як  спосіб 
отримання знань є засобом для відображення об’єктивної 
дійсності у свідомості людини, можна припустити що ви-
користання  сучасних  ІТ-засобів  при  пізнавальній  актив-
ності має вагомий вплив на процес відображення правової 
реальності у свідомості людини.

Мета  даної  статті  –  проаналізувати  можливості  та 
окреслити шляхи та засоби використання людиною інфор-
маційно-комунікаційних технологій в процесі пізнання, та 
визначити  роль  такого  використання  у  процесі  відобра-
ження правової дійсності у свідомості людини.

Вагомий  внесок  у  дослідження  питання  впливу  ін-
формаційно-комунікаційних  технологій  (далі  –  ІКТ)  на 
свідомість  людини  у  вітчизняній  філософській  науці 
здійснили такі вчені: у педагогічній сфері – М.М. Козяр,  
Р.С. Гуревич, О.А. Зарічанський; у філософській сфері –  
О.П.  Дзьобань,  який  у  своїй  монографії  досліджує  фе-
номен інформаційних комунікацій з точки зору філософ-
ського  узагальнення  та  розглядає  трансформації  інфор-
маційних  комунікацій  у  сучасному  суспільстві,  а  також  
С.А.  Максименко,  Ю.Н.  Оборотов,  П.М.  Рабінович,  
О.Г. Данильян, В.М. Тараненко.

Виклад основного матеріалу.  В.І.  Кобаль  визначає 
пізнання,  як  процес  цілеспрямованого,  активного  відо-
браження  дійсності  в  свідомості  людини,  зумовлений 
суспільно-історичною практикою людства. Таким чином, 
це активний процес, результатом якого є відображення в 
людській свідомості певного елементу об’єктивної реаль-
ності, у тому числі й реальності правової.

Об’єктивна реальність – весь матеріальний світ в ці-
лому, у всіх його формах і проявах. В контексті основного 
питання  філософії  під  об’єктивною  реальністю  розумі-
ється  все, що  існує  незалежно  від  людської  свідомості  і 
є первинним по відношенню до неї. Поняття «об’єктивна 
реальність» є відносним. По відношенню до індивіда – це 
все, що існує поза його свідомістю і відображається ним. 
Але він сам зі своєю свідомістю буде об’єктивною реаль-
ністю по відношенню до інших людей і т. д. Абстрагую-
чись від індивідуального погляду на світ, можна сказати, 
що об’єктивна реальність співпадає з усією матеріальною 
дійсністю.  Остання  ж  включає  в  себе  різні  матеріальні 
об’єкти, їх властивості, простір, час, рух, закони, різні сус-
пільні явища – виробничі відносини, державу, культуру і 
т. п. [2, с. 314]. 

Розглядаючи категорію правової реальності, О.В. Крет 
визначає  правову  реальність,  як  відносно  автономний  і 
формально  визначений  зріз  суспільної  реальності,  що 
включає в себе всі існуючі правові явища [4, с. 8].

В  узагальненому  вигляді,  правову  реальність  можна 
визначити,  як  вид  об’єктивної  реальності, що  виникає  в 
тій  сфері  діяльності,  де  реалізуються  правові  відносини 
між індивідами, індивідом і суспільством, індивідом і дер-
жавою [3, с. 16].

Відповідно  до  сучасної  гносеологічної  позиції,  дже-
релом пізнання, сферою, звiдки воно отримує свій зміст, 
виступає  iснуюча  незалежно  від  свiдомостi  об’єктивна 
реальнiсть. Пiзнання цiєї реальностi – це процес творчо-
го  відображення  її  у  свідомості  людини.  Принцип  відо-
браження  виражає  сутнiсть матерiалiстичного  розумiння 
процесу пiзнання. Знання за своєю природою – це резуль-
тат  відображення  в  мовній  формі  закономірних  зв’язків 
об’єктивного світу. У сучасній філософії термін «знання» 
вживається  в  трьох  значеннях:  1)  як  здатність,  навички 
що-небудь здійснити; 2) як будь-яка пізнавально-значуща 
інформація; 3) як гносеологічна форма ставлення людини 

до  дійсності,  що  існує  поряд  із  практичним  ставленням  
[1, с. 186].

В.М.Тараненко розглядає процес пізнання як системне 
утворення, що складається з:

а)  суб’єкта  пiзнання  (людина  в  процесi  предметної  
діяльності) i спiлкування (пізнавальної активності);

б) об’єкта пізнання (фрагменту об’єктивної реальнос-
ті, який включений у процес пізнання); 

в) посередників пізнання – засобів пізнання матеріаль-
ного та ідеального характеру.

У процесі становлення інформаційного суспільства та 
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій сфор-
мувались інформаційні джерела, доступ до яких забезпе-
чується  використанням  сучасних  інформаційних  техно-
логій.  Інформаційні  технології  являють  собою  комплекс 
методів,  способів  і  засобів, що  забезпечують  збір,  нако-
пичування, зберігання, обробку, передачу й відображення 
інформації й орієнтованих на підвищення ефективності та 
продуктивності праці [6, с. 355]. Доступ до інформаційно-
го простору може бути використаний і використовується 
для пізнання людиною об’єктивної дійсності.

Унікальним джерелом інформації, доступ до якого за-
безпечують телекомунікаційні технології, виступає Інтер-
нет-простір, що містить у  собі дані про різні фрагменти 
об’єктивної  реальності  (соціальні,  правові,  природні  та 
ін.) і в якому в достатньо короткий термін можна знайти 
інформацію про бажаний об’єкт  дослідження. Всесвітня 
Інтернет-мережа відкриває широкі можливості для пере-
дачі та обміну інформацією, що має вагоме значення для 
пізнання  людиною багатьох фрагментів  об’єктивної  дій-
сності, а отже, правової дійсності в тому числі.

Можна виокремити наступні шляхи та засоби пізнання 
правової реальності за допомого використання Інтернет-
простору:

–  пізнання  правової  реальності  може  здійснюватись 
людиною  шляхом  участі  у  спеціалізованих  форумах,  де 
відбувається  обговорення  правових  аспектів,  з  якими 
стикається  індивід  у повсякденній життєдіяльності. Так, 
наприклад,  М.В  Гаврилов  визначає  форум  як  мережеву 
службу, в якій дискусійна група обмінюється коментарями 
та повідомленнями на заявлену тему [5, c. 373];

– пізнання правової реальності може відбуватись шля-
хом відвідування та ведення блогів, що мають відношення 
до правового сегменту об’єктивної дійсності. Блог (англ. 
blog, від web log – «мережний журнал або щоденник по-
дій»)  –  це  веб-сайт,  основним  вмістом  якого  являються 
записи, що додаються регулярно, зображення або мульти-
медіа, мережевий щоденник, в якому відвідувачі можуть 
коментувати записи автора. Необхідно зазначити, що тех-
нології  використання  блогів  у  правовій  сфері ще  не  до-
статньо розвинуті і на відміну від форумів, застосування 
яких широко використовується на серверах низки органів 
державної влади та громадських організацій. Також до та-
ких шляхів слід відносити різноманітні інформаційні сис-
теми, спеціалізовані програмні продукти та бази даних;

– спеціалізовані електронні джерела, що містять у собі 
правову інформацію, також виступають інструментом піз-
нання правової реальності.

Згідно даних, отриманих холдингом Romir Monitoring, 
одним  з найбільш поширених видів діяльності  є  спілку-
вання за допомогою спеціалізованих програм ICQ, MSN, 
участь  у форумах,  чатах,  покупки  в  Інтернет-магазинах, 
банківські і фінансові операції ведення онлайн-журналів, 
блогів та програм для живого спілкування. Багато питань, 
які обговорюються на Інтернет-форумах, стосуються пра-
вової тематики, поведінки в правовій сфері та проблем, які 
виникають в тих чи інших юридично-значимих ситуаціях.

Також доцільно відзначити такий засіб пізнання право-
вої дійсності, як комп’ютерні правові довідкові системи, 
які  являють  собою програмний  комплекс, що  включає  в 
себе об’єм правової інформації та програмні інструменти, 
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що дозволяють працювати з цим об’ємом інформації (про-
водити пошук окремих документів чи фрагментів, форму-
вати підбірку необхідних документів, роздруковувати  ін-
формацію) [7, с. 14]. Довідкові системи надають доступ до 
широкого спектру нормативно-правових актів, коментарів 
до чинного законодавства,  законопроектів, наукових ста-
тей,  навчальних матеріалів,  монографій  та  багато  інших 
корисних матеріалів.

В  сучасних  умовах  великим  попитом  користуються: 
довідково-правові системи «Дінай», інформаційно-право-
ві системи «ЛІГА: ЗАКОН», правові системи «Інфодиск: 
Законодавство України», інформаційно-аналітична систе-
ма із законодавства України «Парус-консультант», правові 
системи НаУ, МЕГА-НАУ, інформаційно-правова система 
із законодавства України «Право» та ін.

В  зв’язку  із  повсякденним  збільшенням  об’єму  право-
вої  інформації  в  Інтернет-мережі  та  враховуючи  бажання 
користувача  отримати  найбільш  швидкий  доступ  бажаної 
інформації,  слід  звернути  увагу  на  використання  пошуко-
вих  систем  як  пріоритетного  способу  для  отримання  пра-
вової  інформації. Найбільш використовуваною пошуковою 
на теренах України є Google (96% респондентів), на друго-
му – Яндекс (78%), на третьому – МЕТА (24%) (була надана 
можливість назвати три найчастіше використовувані пошу-
кові системи) [8, с. 42]. Також цікавість представляють акаде-
мічні ресурси – Google Scholar, SciPlore і цифрова бібліотека 
ACM, які можуть використовуватись у науковому пізнанні, 
при  здійсненні  досліджень  для  пошуку  релевантних  робіт 

як альтернатива традиційних бібліотечних каталогів. Також 
слід  відзначити  і  такі  спеціалізовані  пошукові  системи,  як 
findlaw.com, lexis.com та westlaw.com, які використовуються 
для опрацювання законодавства західних країн.

Висновки.  Інформаційно-комунікаційні  технології 
та  засоби,  зокрема,  Інтернет-форуми,  блоги,  інформа-
ційно-пошукові  сервери  та  системи  і  засоби,  що  забез-
печують доступ до цифрового  інформаційного простору, 
виступають посередником в процесі осягнення людиною 
об’єктивної  дійсності.  Таким  чином,  розвиток  сучасних 
інформаційних технологій, створення глобальної світової 
Інтернет-мережі (Інтернет-простору) та розвиток телеко-
мунікаційних технологій робить вагомий позитивний вне-
сок у процеси пізнання людиною правової реальності як 
одного  з  сегментів  об’єктивної  дійсності шляхом надан-
ня  необмеженого  доступу  до  різноманітної  інформації  з 
будь-якої  точки  Земної  кулі  та  забезпечення можливості 
її  більш  детального  вивчення.  Розглядаючи  пізнання  як 
вищу форму віддзеркалення об’єктивної дійсності, а отже, 
й дійсності правової  як  її  частини, доцільно проаналізу-
вати, яку роль та вплив мають ІКТ-засоби на правосвідо-
мість людини. Крім того, слід зазначити, що використання 
інформаційних технологій, як і будь-яке суспільне явище, 
має як позитивний, так і негативний аспекти.

Негативний вплив  інформаційно-комунікаційних тех-
нологій  на  процеси  сприйняття  правової  дійсності  та  їх 
вплив на правову свідомість людини є предметом подаль-
ших досліджень.
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РЕЦЕНЗІЇ

Для можливості провадження суб’єктами господарю-
вання  окремих  видів  господарської  діяльності  держава 
створює  адміністративні  бар’єри  у  вигляді  необхідності 
отримання  спеціального  дозволу  (ліцензії)  та  обов’язку 
дотримуватись  під  час  провадження  ліцензованої  діяль-
ності додаткових вимог. Відповідне навантаження запро-
ваджується  для  найбільш  важливих  і  небезпечних  видів 
господарської діяльності, до яких належить також діяль-
ність у сфері паливно-енергетичного комплексу України. 
Віднесення останньої до ліцензованої діяльності поясню-
ється  тим, що  її  провадження  безпосередньо  стосується 
безпеки держави, у тому числі й енергетичної.

Досягнення енергетичної незалежності Україною бага-
то в чому залежить від ефективного управління паливно- 
енергетичним  комплексом.  З  огляду  на  це  надійні  важе-
лі  впливу  на  суб’єктів  господарювання,  які  здійснюють 
господарську  діяльність  у  сфері  паливно-енергетичного 
комплексу України, є необхідними для держави. Одним із 
таких  адміністративних  засобів  виступає  ліцензування  у 
сфері  паливно-енергетичного  комплексу  України.  Однак 
якість  адміністративно-правового  забезпечення  ліцен-
зованої  діяльності  у  сфері  паливно-енергетичного  комп-
лексу України неодмінно потребує вдосконалення. Отже, 
обрана  тема  наукової  роботи  є  актуальною  й  достатньо 
важливою.

У  першому  розділі  «Теоретико-правові  основи  адмі-
ністративно-правового  забезпечення  ліцензованої  діяль-
ності у сфері паливно-енергетичного комплексу України» 
рецензованої  праці  автор  досліджує  історію  ліцензова-
ної діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу 
України,  розкриває  зміст  і  проводить  загальну  характе-
ристику  паливно-енергетичного  комплексу  України,  об-
ґрунтовує  доцільність  використання  в  правовій  системі 
України  поняття  «ліцензована  діяльність»,  а  також  роз-
криває механізм адміністративно-правового забезпечення 
ліцензованої  діяльності  у  сфері  паливно-енергетичного 
комплексу України.

У  другому  розділі  «Адміністративно-правова  харак-
теристика  забезпечення  ліцензованої  діяльності  у  сфері 
паливно-енергетичного комплексу України» В.В. Піцике-
вич  здійснює  аналіз  ліцензування у  сфері паливно-енер-
гетичного  комплексу  України,  розкриває  його  характері 
ознаки,  досліджує  ліцензію  у  сфері  паливно-енергетич-
ного  комплексу  України  та  її  вплив  на  адміністративну 
правоздатність, адміністративну дієздатність, адміністра-

тивну  правосуб’єктність,  адміністративно-правовий  ста-
тус  суб’єкта  господарювання.  Також  учений  встановлює 
суб’єктів адміністративно-правового забезпечення ліцен-
зованої  діяльності  у  сфері  паливно-енергетичного  комп-
лексу України.

У третьому розділі «Вдосконалення адміністративно-
правового  забезпечення  ліцензованої  діяльності  у  сфері 
паливно-енергетичного комплексу України» автор акцен-
тує увагу на пошуках шляхів підвищення ефективності та 
якості  адміністративно-правового  забезпечення  ліцензо-
ваної діяльності у сфері паливно-енергетичного комплек-
су України.

Серед основних здобутків наукової роботи варто назва-
ти такі: проведення історико-правового аналізу ліцензова-
ної  діяльності  у  сфері  паливно-енергетичного  комплексу 
України; розкриття й удосконалення значень досить великої 
кількості юридичних термінів; проведення аналізу структу-
ри  паливно-енергетичного  комплексу України  за  допомо-
гою виокремлення його певних галузей і найбільш пріори-
тетних  напрямів  розвитку;  розроблення  пропозицій щодо 
уніфікації значення поняття «ліцензія», щодо дати встанов-
лення початку  строку дії  ліцензії,  критеріїв  ліцензування. 
Це матиме безперечний позитивний вплив не лише на види 
господарської діяльності, які повинні підлягати ліцензуван-
ню у сфері паливно-енергетичного комплексу України, а й 
на систему ліцензування загалом. Наприклад, позиція авто-
ра щодо того, що ліцензія повинна набирати чинності з дати 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцен-
зії, допоможе уніфікувати практику встановлення органами 
ліцензування строку дії ліцензії, вказаного в ній, оскільки 
правило  визначення дати початку  строку дії  ліцензії  нор-
мативно не врегульовано. Обґрунтованість отриманих уче-
ним наукових результатів базується на переконливій аргу-
ментації висловлених положень і висновків, послідовності 
й  логіці  викладу  матеріалу.  Крім  того,  значним  позитив-
ним  моментом  проведеного  дослідження  є  використання  
В.В. Піцикевичем  судової  практики  й  іноземного  законо-
давства та розробка низки пропозицій щодо вдосконалення 
нормативно-правової бази України.

У цілому є всі підстави стверджувати, що монографіч-
не дослідження В.В. Піцикевича виконано на високому на-
уково-теоретичному рівні та є завершеною й цінною роз-
відкою, яка містить нові науково обґрунтовані положення, 
що мають істотне значення як для юридичної науки, так і 
для правозастосовної діяльності.
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