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ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2016/1

До авторів і читачів
Редакція запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, студен-

тів, читачів, що цікавляться проблематикою журналу. Матеріали для опублікування 
подаються (і публікуються) українською, російською і англійською мовами і повинні 
відповідати чинним стандартам для друкованих праць і вимогам ВАК України (див.: 
Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 5. – С. 26-30). Наукова 
стаття має містити постановку проблеми, оцінку стану літератури, завдання поданого 
матеріалу по обраній проблемі, висновки і перспективи подальших досліджень. Ліво-
руч від найменування статті вказується УДК. Обсяг статей, як правило, до 10 аркушів 
(кегль – 14, через 1,5 інтервалу), інші матеріали – до 6 аркушів – у 2 примірниках. 
Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках. На-
прикінці тексту перед літературою вказуються ключові слова (до 5) мовою статті, 
резюме українською, російською та англійською мовами (всього до 15 рядків). Перелік 
джерел (література) розташовується після резюме і має містити вихідні дані джерел і 
сторінку, на яку зроблено посилання.

ДО МАТЕРІАЛІВ ДОДАЮТЬСЯ:

1. ФАЙЛ У ФОРМАТІ MS WORD З НАБОРОМ ТЕКСТУ, який висилається 
на адресу: yv@yurvisnyk.in.ua

2. СТАТТЯ У РУКОПИСУ – 2 прим.
3. РЕЦЕНЗІЯ-РЕКОМЕНДАЦІЯ особи, що має вчений ступінь за фахом, що 

відповідає предмету статті, чи відділу, кафедри науково-дослідного, вищого навчаль-
ного закладу або органу, організації (у формі виписки з протоколу).

4. ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА: 
Прізвище, ім’я, по батькові автора 
Науковий ступінь, звання, почесне звання 
Місце роботи і посада 
Поштова адреса, телефони, факс, e-mail 
Номер квитанції передплати на журнал (чи дата і місце передплати) 
Найменування статті 
Автори, на праці яких є посилання в рукопису 
Дата відсилання рукопису 
5. ЗАЯВКА НА ВИСИЛКУ АВТОРСЬКИХ ПРИМІРНИКІВ (післяплатою – 

не менше 5).
Резюме і рецензія не подаються за матеріалами для рубрик: «Проблемна  

ситуація», «Версія», «Публіцистика», «Наукове життя», «Прошу слова!», «Зворотний  
зв’язок», «Критика і бібліографія», «Ювілеї», «Персоналії».

При визначенні черговості публікації матеріалів 
перевагу мають передплатники журналу 

Подані матеріали не рецензуються і не повертаються автору. Матеріали, подані 
з порушенням вимог стандартів, без зазначених додатків, не приймаються до ре-
дагування, публікації і не повертаються автору. Тому після подання матеріалу до 
публікації доцільно запросити редакцію особисто чи по телефону про дотримання 
вимог редакції. Редакція зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення 
й уточнення найменування.

Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися з дум-
кою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матеріалів відпові-
дальність несе автор або особа, що надала матеріал.

Редакція веде листування тільки на сторінках журналу в рубриках «Проблемна 
ситуація», «Прошу слова!», «Зворотний зв’язок».

Журнал приймає замовлення на рекламу
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МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ 
І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

УДК 347.151:179.7
А. Запорожченко,
кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри права ЄС та порівняльного правознавства
Національного університету «Одеська юридична академія»

РОЗДУМИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ 
БІОЮРИСПРУДЕНЦІЇ В СИСТЕМІ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

У сучасних умовах наукознавчі й 
концептуальні проблеми біоюриспру-
денції та її наукових напрямів об’єктив-
но набувають усе більшого значення. 
Їх актуальність не тільки зумовлюється 
«тісним зв’язком» із найважливішими, 
надзвичайно дискусійними в юридич-
ній науці проблемами, що є новими 
для української юридичної науки, а й 
істотно загострюється у зв’язку з не-
обхідністю здійснення відповідної тран-
сформації правової системи країни, в 
силу чого вони потребують глибокого 
теоретичного аналізу. Від наукового ро-
зуміння предмета біоюриспруденції та її 
наукових напрямів залежить правильна 
оцінка її пізнавального й практико-при-
кладного значення як науки.

Натепер є необхідність чергових кро-
ків у напрямі розроблення теорії біоюри-
спруденції, зокрема створення, узагаль-
нюючи попередні здобутки науковців, 
праці, в якій було б прослідковано ціліс-
ність фундаментальної структури сфери 
знань щодо експлікації біологічних основ 
права в його біоцентричному виражен-
ні, генезисі, у контексті його соціальних 
зв’язків. Отже, нагальною є потреба в 
науковому дослідженні загальнотеоре-
тичних проблем біоюриспруденції, на-
самперед у визначенні місця в системі 
юридичних наук. Недостатня розробка 
деяких епістемологічних проблем або 
навіть їх відсутність, наявність супере-
чливих концептуальних підходів до їх 
розв’язання, необхідність їх переосмис-

лення під кутом зору нових світових і 
вітчизняних реалій значною мірою зу-
мовили вибір теми дослідження.

Отже, вказана обставина зумовлює 
можливість і потребу в дискурсі щодо 
осягнення права як нової галузі біоме-
дико-правових знань як поліструктур-
ного явища. Якщо це можливо, то не-
обхідно визначити його місце в системі 
юриспруденції.

Посилаючись на механізм розвитку 
науки, можна зробити висновок, що 
нові галузі знань при їх науковій і прак-
тичній значущості не відразу оформлю-
ються в окрему дисципліну, довгий час 
можуть залишатися на рівні дослідниць-
кої сфери чи наукового напряму, але 
з часом у руслі розвинення та конкре-
тизації відповідних досліджень можуть 
оформитися в самостійну наукову й на-
вчальну дисципліну [1, с. 261]. 

Для вирішення питання наукової 
належності необхідна, як видається, 
передусім ув’язка об’єкта біоюриспру-
денції та об’єкта загальнотеоретичної 
юриспруденції. Біоюриспруденція квін-
тесується на біомедицині, біоправі та 
біоетиці, повинна займатися вивченням 
і осмисленням сутності, природи й при-
значення права в контексті експлікації 
природно-біологічних основ права, що 
коригуються під впливом біомедици-
ни (що є головним в об’єкті й пред-
меті загальнотеоретичної юриспруден-
ції). Якщо об’єкти біоюриспруденції 
та загальнотеоретичної юриспруденції 

© А. Запорожченко, 2016
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є спільними, то стосовно біомедич-
но-правової рефлексії теоретико-право-
ва рефлексія є спільною, оскільки саме 
теорія пізнання сутності права через 
призму біомедицини загальнотеоретич-
ної юриспруденції допомагає більш гли-
бинно й усебічно дослідити сутність і 
природу права.

Але перш ніж обґрунтовувати пози-
ції щодо належності біоюриспруденції 
до блоку загальнотеоретичної юриспру-
денції, варто приділити увагу наявній 
сьогодні проблемі кризи, а точніше мо-
дернізації предметного поля загальноте-
оретичної юриспруденції.

Предмет науки не є чимось за-
стиглим, раз і назавжди наданим. Він 
перебуває в постійному розвиткові, 
оскільки процеси та явища, що вхо-
дять в орбіту досліджень науки, якісно 
змінюються. Послідовну модернізацію 
предмета й об’єкта науки, яка відбува-
ється протягом останніх двох десяти-
літь, можна прослідкувати на прикладі 
загальнотеоретичної юриспруденції. 

Аналіз різних підходів до структури 
усталених елементів загальнотеоретич-
ної юриспруденції (соціологія права, фі-
лософія права, теорія держави та права, 
історія держави та права, порівняльне 
правознавство, юридична догматика; 
розгалуження філософської юриспру-
денції й фундаментальної юриспруденції 
(підхід проф. Ю. Оборотова [3, с. 10])) 
не належить до предмета нашого до-
слідження, але визначення місця саме 
юридизованих наук (якою є саме біою-
риспруденція) в системі юриспруденції 
для нас становить особливий науковий 
інтерес.

Натепер відбувається радикальна 
трансформація епістемологічних підстав 
науки, зміна критеріїв науковості, ши-
рше – раціональності [5, с. 251]. Тим 
самим розмиваються критерії оцінюван-
ня (а слідом за ними і юридичної ква-
ліфікації) соціальної й правової реаль-
ності. Наукові, у тому числі юридичні, 
поняття не можуть адекватно описати 
й пояснити (а тим більше передбачи-
ти) мінливу, багатовимірну, схоластич-
ну реальність, у якій об’єктивне невід-

дільне від суб’єктивного (ментальних 
уявлень, які конструюють те, що потім 
видається за об’єктивність). Тим самим 
наукові поняття релятивізуються: вони 
залежать (як і слова та їх значення) від 
особливостей типу суспільства й нау-
кового співтовариства, тобто від істо-
ричного та соціокультурного контексту 
виробництва й використання [6, с. 87].

Релятивність права (точніше, зако-
нодавства) не дає можливості сформу-
лювати універсальні змістові критерії, 
але це не означає, що їх немає. Для їх 
виявлення потрібно соціолого-правове 
дослідження певного конкретного соці-
уму, що покликане зафіксувати в тому 
числі «якісними методами» поширені 
норми (правила), які багаторазово вико-
ристовуються та позитивно оцінюються, 
і практики їх використання в повсяк-
денній життєдіяльності як правозасто-
сувачами, так й обивателями. З іншо-
го боку, більшість наукових понять – і 
це стосується насамперед юридичних 
понять (крім самих інструментальних, 
конвенціональних) – утворено на основі 
метафоризації й тому є «сутнісно запе-
речними», з приводу яких неможливий 
найменший консенсус. Звідси випливає 
принципово важливий висновок: науко-
ві парадигми особливо в суспільних дис-
циплінах (якщо слово «парадигма» трак-
тувати ширше, ніж це робив Т. Кун)  
несумірні [2].

Посткласична епістемологія перед-
бачає переоцінку фундаменталізму, 
визнання багатовимірного образу ре-
альності, а також непереборну множин-
ність описів і «точок зору», відносини 
додатковості та взаємодії між ними. 
Отже, сучасна наукова думка стурбова-
на формулюванням нових підходів, но-
вої картини світу і критеріїв раціональ-
ності, адекватних зміненим історичним 
і соціокультурним умовам. У зв’язку з 
цим актуальною проблемою, що стоїть 
сьогодні перед юридичною наукою, є 
розробка посткласичної (або постнекла-
сичної) теорії права.

З означеної трансформації епістемо-
логічних підстав науки випливає необ-
хідність переформулювання предмета 
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юридичної науки й теорії права. Ця 
проблема полягає, крім усього іншо-
го, у тому, чи повинна юридична нау-
ка вивчати неюридичні об’єкти, явища 
і процеси, такі як економіка, політика, 
біомедицина тощо. Якщо юриспруденція 
не хоче залишатися формально-догма-
тичною, схоластичною дисципліною, що 
витає в хмарах «чистих юридичних по-
нять» (у дусі Г. Кельзена), то не тільки 
повинна, а й зобов’язана. Це пов’язано 
з тим, що право – сутність моменту, 
сторона суспільства (як любив говори-
ти Г. Гегель), а тому є формою інших 
відносин, що завжди «приховуються» за 
правом. Більше того, право в емпіричній 
реальності не існує поза (або без) еко-
номікою, політикою, психологією тощо. 
Тому до предмета юриспруденції ці нею-
ридичні явища неминуче належать, але 
не самі по собі й не в «повному обсязі», 
а лише в тому аспекті, в якому вони 
впливають на право. 

Акцент у конструюванні предмета 
загальнотеоретичної юриспруденції, як 
видається, має бути зроблений на між-
дисциплінарності. Крім того, мають бути 
наповнені новим змістом такі традиційні 
питання теорії права, як право на жит-
тя, визначення початку та припинення 
цього права. 

У цій площині є можливим зростан-
ня ролі й значення теорії права для 
юриспруденції. Саме теорія права, що 
містить філософію права, теорію се-
реднього рівня та емпіричний рівень, 
опосередкований фактами, що «постав-
ляються» галузевими юридичними дис-
циплінами, покликана обґрунтувати 
нове праворозуміння, яке відповідає 
виклику «посткласики», тому що тільки 
через теорію права (насамперед її філо-
софський рівень) можна задати контури 
наукової евристики, тобто сформулюва-
ти наукові гіпотези, необхідні для цього 
складного завдання. Саме теорія права 
може посприяти формуванню нових 
загальнотеоретичних понять, що відпо-
відають реаліям контекстуальної зумов-
леності й перманентної мінливості соці-
уму. Теорія права покликана адаптувати 
нові методи наукового дослідження, у 

тому числі з інших дисциплін (напри-
клад, біоюриспруденції, антропології, 
соціології тощо), що дають змогу адек-
ватно сучасним (постсучасним) умовам 
вивчати правову реальність. Теорія пра-
ва задає тим самим нову методологію, 
яка конструює посткласичну онтологію 
права, тобто предмет посткласичної 
юриспруденції, що відзначається стохас-
тичністю, мінливістю, відносністю, по-
лідисциплінарністю. Це не «розчиняє» 
предмета юриспруденції, а, навпаки, 
повертає його обличчям до реальності. 

На думку Ю. Оборотова, загальноте-
оретична юриспруденція включає в себе 
різні дослідницькі напрями, які з різних 
боків розкривають формальні, змістові, 
структурні та функціональні характери-
стики права й держави [3, с. 10]. 

Наступний аргумент щодо модерніза-
ції предметного поля загальнотеоретич-
ної юриспруденції буде базуватися на 
самій термінології «загальна теорія» й 
на роздумах щодо переосмислення уста-
леного визначення предмета загальної 
теорії держави та права як науки, що 
вивчає загальні закономірності виник-
нення й розвитку держави та права.

Роздуми щодо загальних закономір-
ностей розвитку держави та права мають 
досить абстрактний характер, оскільки 
загальні закономірності – це суспіль-
ні закономірності, чи закономірності, 
спільні для держави та права, чи загаль-
ні закономірності, що властиві, зокрема, 
державі та праву, чи вищеперелічені за-
кономірності разом. Це одностайно не 
визначено. Використання загальноте-
оретичною юриспруденцією пізнаваль-
них ресурсів філософії права, соціоло-
гії права, юридичної догматики, блоку 
історико-правових наук ще не означає 
отримання загального результату –  
істинного, достовірного знання, зокрема 
виявлення об’єктивних закономірностей 
досліджуваних явищ і процесів.

До того ж осмислення права, ви-
явлення загальних закономірностей 
квінтесується не тільки на науковому 
знанні, а є сферою ціннісного, тобто 
світоглядного, сприйняття права – до-
сягнення його сенсу. Вивчення загаль-
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них закономірностей саме й передбачає 
існування певних закономірностей не 
лише в площині соціології права та фі-
лософії права, а й в інших площинах.

Визначення місце біоюриспруденції 
саме в структурі загальнотеоретичної 
юриспруденції вважається цілком до-
цільним, оскільки саме процес форму-
вання нових юридичних дисциплін і 
наукових напрямів є природним і плід-
ним шляхом модернізації юриспруден-
ції, суттєвим показником її відповідно-
сті сучасному рівню загальнонаукових 
досягнень і її здатності до подальшого 
розвитку. Розвиток міждисциплінарних 
зв’язків юриспруденції з іншими наука-
ми на сучасному етапі розвитку науки –  
це не тільки запозичення в суміжних 
наук готових знань і їх безпосереднє 
використання в юридичних досліджен-
нях, а творчий процес удосконалення й 
поглиблення специфічного юридичного 
пізнання з урахуванням пізнавального 
досвіду та досягнень інших наук. Тільки 
такий шлях може призвести до збіль-
шення юридичних знань, до дійсного 
поглиблення й розвитку загальнотеоре-
тичної юриспруденції та юридичної дум-
ки загалом.

Загальнотеоретична юриспруденція 
повинна більш детально розглядати 
класичні проблеми суспільства, а не 
обмежувати свої теоретико-пізнаваль-
ні функції усталеною структурою, що 
складається з філософії права, соціології 
права та юридичної догматики. На нашу 
думку, один із перспективних напрямів 
розвитку загальнотеоретичного юри-
дичного знання полягає саме в комп-
лексному, різноплановому дослідженні 
спеціальних і конкретних проблем за-
гальної теорії права, всебічному вивчен-
ні сутності права, яке не є можливим 
без теоретичного осмислення досягнень 
юридизованих наук.

Варто наголосити й на тому, що біо-
юриспруденція та її структурні елемен-
ти (а саме правова танатологія, правова 
соматологія і правова перинатологія) є 
юридичними дисциплінами (щодо струк-
турних елементів науковими напряма-
ми) загальнотеоретичного, а не галу-

зевого характеру, профілю і статусу, а 
також правову танатологію, правову со-
матологію та правову перинатологію не 
варто розглядати як інститути медично-
го права. Це, по-перше, зумовлено тими 
загальнонауковими теоретико-пізна-
вальними функціями, які здійснюються 
ними в системі юридичних наук і юри-
дичного пізнання, по-друге, біомедич-
ний аспект визначення права не лише 
має прямий стосунок до галузі медично-
го права, а має міжгалузевий характер 
(це проблеми спадкового, цивільного, 
кримінального, сімейного права).

За сучасного «ембріонального» стану 
біомедична розробка питань права цілком 
може бути основою для визначення біою-
риспруденції та її наукових напрямів (пра-
вової перинатології, правової соматології 
та правової танатології) для визначення 
місця біоюриспруденції в системі загаль-
нотеоретичних правових знань. Однак 
вона буде мати самостійне значення й 
посідати самобутнє місце в низці інших 
компонентів загальнотеоретико-правових 
знань. Головним у предметній специфіці 
біоюриспруденції є те, що до її предмета 
належить не будь-яке теоретико-правове 
чи емпірично-правове знання, а біомедич-
но-правове знання, тобто біомедичне пі-
знання сутності права. На увазі мається 
те, що досягнення у сфері біомедицини 
підірвали усталені уявлення про те, що 
саме є життя, коли воно починається, 
коли закінчується, як воно конструю-
ється та змінюється. Саме з конструкту 
«життя» людини випливає найвища цін-
ність права людини на життя, зміст яко-
го може змінюватися, доповнюватися чи 
коригуватися залежно від дефініції само-
го життя (біологічного, психічного й соці-
ального). Як наслідок формування нових 
прав напряму залежить від фізіологічних 
і психологічних можливостей організму, 
які досліджуються саме теоретичною нау-
кою медицини – біомедициною. Тому це є 
новою теорією права, головним із завдань 
якої є формування нового праворозумін-
ня, яке квінтесується на постулаті: саме 
життя (а не право на життя) є антро-
пологічною величиною, мірилом прав та 
обов’язків людини. 
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Не претендуючи на повну експліка-
цію всіх значущих проблем біомедичного 
осягнення права, варто визначити деякі, 
найбільш пріоритетні, дослідницькі на-
прями реалізації біомедичного підходу до 
права: визначення початку життя люди-
ни в біомедичному контексті та правово-
му – як юридичний факт, із чого випли-
ває визначення змісту права на життя й 
цілий спектр прав людини; визначення 
моменту смерті людини в біомедичному 
контексті та правовому – як юридичний 
факт, із чого випливає визначення змі-
сту права на життя й цілий спектр прав 
людини; визначення меж медичного 
втручання в біомедичному контексті та 
правовому – право на згоду й відмову 
від медичного втручання (ця загальна те-
орія не обмежується в просторі та часі, 
акцент робиться не лише на позитивно-
му праві, а відштовхується від наявного 
правового життя, слугує загальною те-
орією для теорії медичного права, яка, 
на відміну від більш абстрактної теорії, 
займається лише дослідженням пози-
тивного права в наявній правовій систе-
мі); формування нового праворозуміння, 
в центрі якого знаходиться конструкт 
«життя», а саме біологічне, соціальне 
та фізіологічне, їх співвідношення (без 
сумніву, у цій експлікації наявний філо-
софський компонент, але основною ме-
тою біоюриспруденції є створення такої 
теорії, яка знайшла б своє відображення 
в позитивному праві з урахуванням со-
ціальної потреби й ефективності); право 
та прогрес: пошук найбільш прийнятних 
шляхів правового розвитку суспільства у 
всесвітньо біомедично-правовому масш-
табі й розробка відповідних концепцій 
шляхом діалогу між цивілізаціями у пра-
восфері (нині для України ця тема буде 
більш актуальною та науковозначущою, 
у зв’язку з підписанням Угоди про асоці-
ацію між ЄС та Україною і як наслідок 
стрімким розвитком біомедичних техно-
логій в українській правовій системі); 
дослідження ролі права як одного з най-
важливіших інструментів обмеженості 
розвитку біомедичних технологій стосов-
но як людей, так і тваринного й рослин-
ного світу; визначення меж людського 

втручання у тваринний і рослинний світ 
шляхом створення правової регуляції 
(еколого-правовий компонент біоюри-
спруденції); розгляд права з біомедичної 
позиції в перспективі загальнолюдських 
цінностей (етико-філософсько-правовий 
компонент біоюриспруденції); розгляд 
права в контексті конструкту «життя», 
що є аксіологічною величиною, характе-
ристикою самобутності людини.

Варто зазначити, що межі між за-
гальнотеоретичною юриспруденцією та 
її науковими напрямами (у цьому випад-
ку мова йде про біоюриспруденцію) є 
рухомими та відносними. Загальна тео-
рія права забезпечує біоюриспруденцію 
спеціально-юридичними знаннями, не 
спираючись на які вона здатна перетво-
ритися на конструкції, що відірвані від 
правового життя. У свою чергу, біоюри-
спруденція є світоглядним фундаментом 
для загальної теорії права.

Визначення біоюриспруденції по-
трібно сформувати так: біоюриспру-
денція – це галузь правової науки, що 
квінтесується на сприйнятті конструкту 
«життя» як найвищої біосоціальної цін-
ності, визначенні місця людини в сис-
темі живої природи та взаємодії з нею 
для забезпечення й захисту правовими 
засобами життя людини та захисту прав 
тварин, у зв’язку з інтенсивним розвит-
ком біомедицини.

Підводячи підсумок, варто сказати, 
що з часом будуть долатися теорети-
ко-правові стереотипи щодо біоюриспру-
денції. Справедливою видається думка 
О. Петришина про пошук інших, більш 
змістовних та адекватних інтегратив-
них функцій загальнотеоретичної юри-
спруденції, правових категорій – «дія 
права», «правове життя» тощо [4, с. 6].  
Належне місце має посісти й біоюри-
спруденція як наука, що розширює кор-
дони загальнотеоретичної юриспруден-
ції та приводить до співпраці права й 
біомедицини. 

Ключові слова: біоюриспруденція, 
загальнотеоретична юриспруденція, біо-
медицина, правова перинатологія, пра-
вова соматологія, правова танатологія.
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Стаття присвячена одному з 
наукознавчих аспектів біоюриспру-
денції, а саме визначенню місця в 
системі юриспруденції, що стає 
суттєвою перешкодою на шляху 
активізації прикладних біомеди-
ко-правових досліджень. Першочер-
говим рішенням, на думку автора, 
є переоцінка усталеної системи за-
гальнотеоретичної юриспруденції. 
Сьогодні можна говорити про про-
блему, точніше, кризу предметного 
поля загальнотеоретичної юриспру-
денції, яке, з огляду на науково-спо-
живчі фактори, виходить за рамки 
суто догматичної, схоластичної на-
уки. Як результат модернізація та 
розвиток цієї науки мають відбува-
тися за рахунок залучення юриди-
зованих наук, таких як біоюриспру-
денція. Здійснена спроба визначення 
місця біоюриспруденції в системі за-
гальнотеоретичної юриспруденції.

Статья посвящена одному из на-
уковедческих аспектов биоюриспру-
денции, а именно определению ме-
ста в системе юриспруденции, что 
становится существенным препят-
ствием на пути активизации при-
кладных биомедико-правовых иссле-
дований. Первоочередным решением 
является переоценка сложившейся 
и устоявшейся системы общетео-
ретической юриспруденции. На се-
годняшний день можно говорить 
о проблеме, точнее, кризисе пред-
метного поля общетеоретической 
юриспруденции, которое, исходя из 
научно-потребительских факто-
ров, выходит за рамки чисто дог-
матической, схоластической науки. 
Как результат, по мнению автора, 
модернизация и развитие этой на-
уки невозможны без привлечения 
юридизированных наук, таких как 
биоюриспруденция. Осуществлена 
попытка определения места биою-
риспруденции в системе общетеоре-
тической юриспруденции.

This work is devoted to one of sci-
entific aspects of the biojurisprudence, 

namely to a definition of the place in 
the system of law. It becomes a sig-
nificant obstacle to intensification of 
applied biomedical and legal stud-
ies. Re-evaluation of the existing and 
well-established jurisprudence of the 
general theoretical system is the im-
mediate solution. Today we can talk 
about the problem, or rather, about 
crisis of the objective field of general 
theoretical law, which goes beyond the 
purely dogmatic, scholastic science. 
As a result, according to the author, 
modernization and development of 
this science is not possible without the 
involvement of juridical sciences such 
as bioyurisprudence. It was an attempt 
to determine the place of biojurispru-
dence in the general theoretical legal 
system.
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ГОСУДАРСТВО КАК ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Государство как субъект конститу-
ционных отношений является важным 
элементом конституционно-правовой 
реальности. Однако проблема его пра-
вовой природы и, соответственно, кон-
ституирования остается дискуссион-
ной, что в итоге приводит к наличию 
конституционно-правовых пробелов в 
регулировании функционирования го-
сударства в разных сферах.

Государство как феномен интересо-
вало ученых еще с древнейших времен. 
Исследованиям природы государства 
и его юридического статуса посвяще-
ны труды Аристотеля, Н. Алексеева,  
Дж. Гоббса, Т. Джефферсона, Л. Дюги, 
Г. Еллинека, Р. Иеринга, И. Ильина,  
И. Канта, А. Крусян, Ф. Лассаля,  
Б. Лазарева, Дж. Локка, В. Кудряв-
цева, Я. Магазинера, М. Марченко,  
К. Маркса, Н. Матузова, Р. Мил-
лера, Г. Спенсера, Ю. Тихомирова,  
Б. Топорнина, А. Токвиля, Р. Халфиной,  
Ф. Хайека, Ф. Энгельса, В. Чиркина, 
К. Ясперса и многих других ученых. 
Исследователи разных направлений 
сформировали многообразные пред-
ставления о том, что такое государство, 
определили основные положения о его 
сущности и роли в общественной жиз-
ни. При этом фундамент понимания го-
сударства во многом был заложен по-
явлением учений о его происхождении 
и связан либо направлением отдельных 
наук (философии, истории, политоло-
гии, права), либо идеалистическими 
или реалистическими представлениями 

о государстве в конкретных историче-
ских условиях.

Однако государство является «жи-
вым», динамически развивающимся 
феноменом. Аристотель подчеркивал: 
«Всякое государство представляет со-
бой своего рода общение» [1, с. 376]. 
Г. Гегель утверждал: «Государство есть 
действительность нравственной идеи –  
нравственный дух как очевидная, са-
мой себе ясная, субстанциональная 
воля, которая мыслит и знает себя и 
выполняет то, что она знает, поскольку 
она это знает» [2, с. 279].

На государство и его место в обще-
стве влияют многие факторы. Именно 
поэтому вместе с определением общих 
признаков, характеризующих природу 
и предназначение государства, необ-
ходимо исследовать также специфи-
ческие черты отдельных государств, 
которые отражаются в их конституци-
онной материи.

Целью статьи является характери-
стика особенностей конституционных 
признаков государства как юридиче-
ского лица.

Традиционно сущность государства 
аргументируется элементным подхо-
дом, которому соответствует норматив-
ное описание государства, содержаще-
еся в ст. 1 Заключительной конвенции 
международной конференции в Мон-
тевидео 1933 г., в которой ему припи-
сываются следующие признаки: а) по-
стоянное население; б) определенная 
территория; в) правительство; г) спо-

© Е. Олькина, 2016
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собность принимать участие в отноше-
ниях с другими государствами [3].

Именно последний признак отно-
сится к его юридической природе. Как 
справедливо отметил еще Г. Еллинек, 
юридическое понимание государства 
сводится к рассмотрению его в каче-
стве правоотношения, объекта права и 
субъекта права [4, с. 178].

С наличием таких юридических 
представлений о государстве соглаша-
ется также Н. Алексеев. В частности, 
ученый пишет: «Стремления опреде-
лить государство при помощи основ-
ных юридических понятий привели, 
как известно, к трем возможностям – 
определению государства как объекта 
права, как правоотношения и как юри-
дического лица или особого субъекта 
права» [5, с. 35].

И все же наиболее устоявшейся 
юридической конструкцией государ-
ства является конструкция государства 
как субъекта правоотношения. Г. Ел-
линек утверждает: «Если государство 
есть союз, представляющий коллектив-
ное единство, если это единство – не 
фикция, а необходимая для нашего 
сознания форма синтеза, которая, как 
и другие явления нашего сознания, 
должна быть положена в основу соци-
альных институтов, то такие коллек-
тивные единства не менее способны 
быть субъектами права, чем человече-
ские индивиды». Поэтому государство 
в юридическом аспекте характеризу-
ется им как «обладающая первичной 
верховной властью корпорация населя-
ющего определенную территорию наро-
да» [4, с. 179].

Я. Магазинер отметил, что Г. Ел-
линек, воспринимая государство как 
юридическое лицо, расценивает его не 
в качестве конкретной, живой лично-
сти, а в качестве вспомогательного ло-
гического понятия, абстрактного лица, 
которому в реальности никакое единое 
лицо не соответствует [6, с. 264]. Госу-
дарство ученый также относит к лицам 
юридическим.

И. Ильин воспринимает государство 
как юридическое лицо по определенным 

основаниям. Исследователь указывает: 
«Государство есть не просто союз, но 
правовой союз, организованный и дей-
ствующий по правовым нормам. Это 
означает, что члены его участвуют в 
нем в качестве субъектов права, что от-
ношение, связующее их всех в единый 
союз, есть правоотношение и, наконец, 
что самый союз как единство есть еди-
ный коллективный субъект права, или 
юридическое лицо» [7, с. 280].

Исходя из сказанного, можно за-
ключить, что многие правоведы, рас-
сматривая государство как субъект 
права, характеризуют его именно как 
юридическое лицо – корпорацию или 
учреждение. Встречаются также объе-
динительные концепции. Например, не-
мецкий правовед О. фон Гирке рассма-
тривает государство как соединение 
корпоративных элементов и элементов 
учреждения [8, с. 474–475].

При этом понятие «юридическое 
лицо» разрабатывалось в основном уче-
ными-цивилистами и приобрело част-
ноправовой характер. В связи с этим 
категориальный аппарат правовой нау-
ки принял сформировавшееся понятие 
юридического лица как признанной 
(зарегистрированной) государством 
в качестве субъекта права организа-
ции, которая обладает обособленным 
имуществом, самостоятельно отвечает 
этим имуществом по своим обязатель-
ствам и выступает в гражданском обо-
роте от своего имени.

Соответственно, следует остано-
виться на характеристике особенно-
стей указанных черт юридического 
лица для государства.

Во-первых, государство является 
самостоятельным субъектом права, 
что проявляется в таком его свойстве, 
как суверенитет, который определяет 
способность юридически не связанной 
внешними силами государственной 
власти к исключительному самоопре-
делению путем установления обяза-
тельного правопорядка на всей своей 
территории, а также независимость и 
равноправие в международных отноше-
ниях.



13

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

Именно суверенитет государства 
является предпосылкой его участия в 
разнообразных публичных правоотно-
шениях как вне пределов собственной 
территории, так и внутри нее. Напри-
мер, исследуя государство в качестве 
субъекта конституционно-правовых 
отношений, Н. Бутусова отмечает: «Го-
сударство в целом как субъект консти-
туционно-правовых отношений пред-
ставляет собой систему всех органов 
государственной власти, которая реа-
лизует задачи и функции государства 
как важнейшей формы народовластия, 
политической организации всего рос-
сийского народа» [9, с. 60].

Весьма интересной представляется 
позиция Р. Халфиной, которая указы-
вает: «Важнейшая область правоотно-
шений, непосредственным участником 
которых выступает государство, –  
осуществление правосудия, охрана 
прав и правопорядка. <…> Реализа-
ция этих функций соответствующими 
государственными органами не от сво-
его имени, а от имени государства в 
целом выражает подлинно демократи-
ческое отношение к личности и охране 
интересов общества. Признание госу-
дарства субъектом правоотношений оз-
начает, что именно оно принимает на 
себя ответственность за действия госу-
дарственных органов» [10, с. 165–166].

Следует подчеркнуть, что роль го-
сударства в конституционных правоот-
ношениях гораздо шире и выходит за 
рамки системы органов государствен-
ной власти. Государство участвует в 
установлении конституционного строя, 
определении конституционно-правово-
го статуса человека и гражданина, а 
также непосредственной реализации и 
защите их прав, деятельности государ-
ственных органов. В то же время оно 
само обременяет себя обязанностями 
по отношению к другим субъектам, 
тем самым ограничивая сферу своего 
влияния.

Во-вторых, государство облада-
ет собственной правоспособностью, 
которая характеризуется внутренней 
диалектичной противоречивостью. По-

скольку государство способно обладать 
любыми правами и выполнять любые 
обязанности, оно устанавливает пра-
вопорядок и наделяется полномочиями 
принимать законы; в то же время его 
правосубъектность определяется функ-
циями, целями государства и политиче-
ской власти или нормами позитивного 
права, то есть является ограниченной.

Весьма интересным является вопрос 
соотношения дееспособности государ-
ства и его органов. В связи с этим 
необходимо вспомнить рассуждения 
Я. Магазинера, который утверждает, 
что орган так же дееспособен и право-
способен, как само юридическое лицо, 
однако его права не первоначальны, а 
производны и определяются организа-
цией и функциями юридического лица 
[6, с. 270].

Подобно тому, как юридическое 
лицо, будучи правоспособным с момен-
та учреждения, может оказаться не-
дееспособным без своих органов и не 
сможет принять участие в правовых от-
ношениях, государство может оказать-
ся без своих органов, утратив в таком 
случае возможность функционирова-
ния в целом или в какой-то сфере. Бу-
дучи правоспособным в силу факта су-
ществования, государство приобретает 
свою дееспособность через механизм 
осуществления государственной вла-
сти (правительство как обязательный 
атрибут государства). Государство не 
способно осуществлять свои функции, 
участвовать в правовых отношениях 
без наличия такого организационного 
механизма. Дееспособность государ-
ства начинается с момента формирова-
ния его органов, позволяющих реализо-
вывать государственные функции. Так, 
государство, которое не сформировало 
судебную систему, не будет иметь воз-
можность отправлять правосудие, ока-
завшись в этой части недееспособным.

В-третьих, государство являет-
ся организационно оформленным, 
так как имеет пространственно-тер-
риториальную основу, народ, систе-
му органов государственной власти, 
которая способна вырабатывать, вы-
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ражать и осуществлять автономную 
волю государства. Также оно матери-
ально независимо, что обеспечивает-
ся его собственностью и средствами 
казны.

В-четвертых, государство несет 
ответственность за свои действия 
и действия своих органов и их долж-
ностных лиц как во внутригосудар-
ственных, так и в международных от-
ношениях. Так, в соответствии со ст. 
1 Резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН № 56/589 «Ответственность 
государств за международно-противо-
правные деяния» от 12 декабря 2001 г. 
любое международно-противоправное 
деяние государства влечет его междуна-
родную ответственность. Международ-
но-противоправное деяние государства 
имеет место, когда какое-либо поведе-
ние, состоящее в действии или бездей-
ствии, совершается государством в со-
ответствии с международным правом и 
представляет собой нарушение между-
народно-правового обязательства этого 
государства [11].

В-пятых, все современные государ-
ства имеют свой учредительный, 
конституирующий документ или до-
кументы, основным из которых явля-
ется конституция, что определяет его 
публично-правовой статус (принципы 
деятельности, права и обязанности, 
ответственность). Например, уставной 
характер Конституции Украины прояв-
ляется в таких аспектах:

1) определяются характеристики 
Украины как суверенного и независи-
мого, демократического, социального, 
правового государства, которые обу-
славливают предназначение и деятель-
ность государства;

2) закрепляются права (в частности, 
формировать бюджет страны, взымать 
налоги и тому подобное) и обязанности 
(например, утверждение и обеспечение 
прав и свобод человека, обеспечение 
экологической безопасности и поддер-
жание экологического равновесия на 
территории Украины, преодоление по-
следствий Чернобыльской катастрофы –  
катастрофы планетарного масштаба, 

сохранение генофонда украинского на-
рода) государства;

3) устанавливается ответственность 
государства. Например, согласно ч. 2 
ст. 3 Конституции Украины государ-
ство отвечает перед человеком за свою 
деятельность;

4) регламентируется механизм вза-
имодействия между государством и об-
ществом, народом, который его создал, 
а также отдельными гражданами. Так, 
украинский народ, согласно Консти-
туции Украины, является носителем 
суверенитета и единственным источ-
ником власти в Украине. Он осущест-
вляет власть непосредственно и через 
органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления (ч. 2 ст. 
5 Конституции Украины), может непо-
средственно участвовать в изменении 
и (или) принятии нового Основного 
Закона Украины;

5) фиксируется система власти в 
стране, ее функции и компетенция, 
внутренняя структура, а также систе-
ма государственных органов и способ 
их формирования, основы местного са-
моуправления.

Таким образом, государство обла-
дает всеми чертами, присущими юри-
дическому лицу, и наделяется осо-
бенностями, которые выделяют его 
из общего ряда. Однако есть и другие 
юридические лица, обладающие специ-
фическими чертами, что неоднократно 
отмечалось учеными. Так, признавая 
возможность рассмотрения государства 
с различных сторон, В. Чиркин указы-
вает, что государство участвует в пра-
вовых отношениях как властвующий, 
управляющий субъект, юридическое 
лицо публичного права [12, с. 130].  
А. Крусян также называет государство 
юридическим лицом публичного права 
[13, с. 138].

М. Жабреев считает, что публич-
ные образования, к которым относится 
также государство, называются юри-
дическими лицами публичного пра-
ва по таким причинам: «Во-первых, в 
основе их создания лежит публичный 
(общественный) интерес и преследуют 
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они публичные (общественные) цели; 
во-вторых, порядок их образования и 
правовой статус устанавливаются пу-
бличным (государственным) правом; 
в третьих, они имеют определенные 
властные полномочия в отношении тре-
тьих лиц путем издания соответствую-
щих правовых актов, обязательных для 
исполнения» [14, с. 205].

Л. Мамут рассматривает государ-
ство как «большое» юридическое лицо, 
участником которого является народ. 
Отмечая, что субъектом права мо-
жет быть только лицо, ученый пишет: 
«Народ, который представляет собой 
устойчивую целостную коллектив-
ность, в большинстве случаев обретает 
статус (и играет роль) субъекта права, 
лишь воплотившись в государство. Оно 
и есть юридическое лицо – юридиче-
ское лицо народа» [15, с. 53].

Таким образом, государство явля-
ется субъектом правоотношений –  
юридическим лицом. Оно обладает 
правоспособность с момента создания 
и приобретает свою дееспособность 
через органы государственной власти 
и их должностных лиц, без которых 
невозможно осуществление его функ-
ций и задач в правоотношениях. При 
этом государство непосредственно или 
опосредованно действует во всех пра-
воотношениях как самостоятельный 
субъект, а его органы представляют го-
сударство в этих отношениях.

Государство имеет все признаки 
юридического лица (в его классиче-
ском понимании) и наделяется свой-
ствами, которые превращают его в 
особый субъект – юридическое лицо 
публичного права. В частности, оно ха-
рактеризуется такими чертами:

а) обладает возможностью опреде-
лять объем своих прерогатив и наде-
лять компетенцией других участников 
правоотношений, принимает законы;

б) сохраняет властные функции 
даже тогда, когда вступает в постро-
енные на началах равенства граждан-
ско-правовые отношения, осущест-
вляет контроль за всеми другими 
юридическими лицами;

в) пользуется суверенитетом (имму-
нитетом).

Каждое государство как юридиче-
ское лицо публичного права обладает 
также лишь ему свойственными осо-
бенностями, отражающимися в его 
уставном документе – конституции, 
в которой определяются характери-
стики государства, обуславливающие 
его предназначение; закрепляются его 
права (формировать бюджет страны, 
взимать налоги и так далее), обязан-
ности (например, утверждение и обе-
спечение прав и свобод человека) и 
ответственность; регламентируется 
механизм взаимодействия между го-
сударством и обществом, народом, а 
также отдельными гражданами; фик-
сируется система власти в стране, ее 
функции и компетенция, внутренняя 
структура, а также система государ-
ственных органов и способ их форми-
рования, основы местного самоуправ-
ления. Конституцией как основным 
законом государства предусматривает-
ся также, что изменение конституци-
онного строя и (или) территории госу-
дарства возможно лишь по решению 
народа как его учредителя. Однако 
следует устранить конституционный 
пробел и предусмотреть в конститу-
циях разных стран возможность (по-
рядок) прекращения существования 
государства.

Ключевые слова: юридическое 
лицо, государство, государственный 
орган.

Статья посвящена проблеме го-
сударства как юридического лица 
публичного права, особенности ко-
торого отражаются в его устав-
ном документе – конституции, что 
определяет характеристики госу-
дарства.

Статтю присвячено проблемі 
держави як юридичної особи публіч-
ного права, особливості якої відо-
бражаються в її статутному доку-
менті – конституції, що визначає 
характеристики держави.
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This article is devoted to the prob-
lem of state as a legal entity of pub-
lic law, especially that reflected in its 
charter document – the constitution, 
which defines the characteristics of the 
state.
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ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ: ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ

Сьогодні відбуваються значні проце-
си в реформуванні системи місцевого 
самоврядування в Україні, а отже, по-
требує вирішення проблема взаємодії 
органів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування, відокремлення 
їх повноважень, усунення дублювання 
повноважень, завдяки чому посилиться 
ефективність діяльності як місцевого 
самоврядування, так й органів виконав-
чої влади. Ефективність і доцільність 
взаємодії органів виконавчої влади й 
місцевого самоврядування має виявля-
тися в гармонійному забезпеченні інте-
ресів держави та інтересів територіаль-
них громад.

Серед наукових досліджень із за-
значеної теми можна виокремити 
доробки щодо співвідношення цен-
тралізації, деконцентрації або децентра-
лізації влади (С.С. Алексєєв, В.П. Ко- 
лісник, А.О. Селіванов, Ю.О. Тихоми-
ров та ін.), місцевого самоврядування  
(В.Ф. Погорілко, С.Г. Серьогіна, А.Р. Кру- 
сян, Н.В. Мішина, Б.А. Пережняк та ін.), 
державного управління в умовах адмі-
ністративної реформи (В.Б. Авер’янов, 
О.Ф. Андрійко, С.В. Ківалов, Н.Р. Ниж- 
ник та ін.), механізмів розв’язання 
компетенційних спорів (Ю.Г. Барабаш, 
О.В. Брежнєв, Л.В. Бринцева, М.Г. Ко-
билянський та ін.). 

Загалом у юридичній енциклопе-
дії компетенція визначається як су-
купність установлених в офіційній 

юридичній чи неюридичній формі 
прав і обов’язків, тобто повноважень 
будь-якого органу або посадової осо-
би, які визначають можливості цього 
органу або посадової особи приймати 
обов’язкові до виконання рішення, ор-
ганізовувати й контролювати їх вико-
нання, вживати в необхідних випад-
ках заходи відповідальності [1, с. 196]. 
Компетенцію, зокрема, в адміністратив-
но-правовій науці визначають і як пев-
ний обсяг державної діяльності, покла-
дений на конкретний орган, або коло 
питань, передбачених законодавством, 
які він має право вирішувати в процесі 
практичної діяльності [2, с. 64].

Так, В.Б. Авер’янов звертав ува-
гу на те, що компетенція (права й 
обов’язки) є головною складовою змі-
сту правового статусу кожного орга-
ну, яка доповнюється такими важли-
вими елементами, як його завдання, 
функції, характер взаємозв’язків з 
іншими органами (як по «вертикалі», 
так і по «горизонталі»), місце в ієрар-
хічній структурі органів виконавчої 
влади, порядок вирішення установчих 
і кадрових питань [3, с. 247]. На дум-
ку Б.М. Лазарєва, компетенція органу 
управління являє собою систему його 
повноважень, тобто суб’єктивних прав 
та обов’язків особливого роду. Компе-
тенція включає в себе обов’язок (пе-
ред державою) і право (щодо керова-
них об’єктів) виконувати певні функції 

© Д. Батракова, 2016
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(планування, регулювання, контроль 
тощо) [4, с. 27]. На думку Г. Атаман-
чука, «компетенція органу держави – 
це сукупність функцій і повноважень 
щодо управління певними об’єктами 
(процесами), відношеннями, явища-
ми, поведінкою й діяльністю людей»  
[5, с. 547]. У свою чергу, А.В. Міцке-
вич розглядає компетенцію державного 
органу як закріплене за держорганом 
коло завдань державного керівництва, 
виконання яких становить обов’язок 
органу, а також коло владних прав, 
необхідних для здійснення покладених 
на нього завдань [6, с. 120]. 

Натомість С.С. Студенікін визна-
чає компетенцію як коло обов’язків, 
повноважень і відповідальність різних 
державних органів, що здійснюють 
виконавчу та розпорядчу діяльність  
[7, с. 15]. Щодо останнього положен-
ня варто зазначити, що з такою по-
зицією складно погодитися. Як вида-
ється, щодо співвідношення категорій 
«обов’язки» й «повноваження» існує 
усталена думка, відповідно до якої пов-
новаження є право-обов’язками. Отже, 
говорячи про компетенцію органу вла-
ди, мають на увазі систему повнова-
жень (прав і обов’язків) і функцій для 
реалізації поставлених завдань.

Видається, що компетенція – це си-
стема прав і обов’язків, які становлять 
повноваження органів державної влади 
та місцевого самоврядування у сфері 
управління справами місцевого значен-
ня та які зумовлені їх цілями, завдан-
нями й функціями. 

У Європейській хартії місцевого са-
моврядування (ст. 4) вживається тер-
мін «компетенція місцевого самовря-
дування» [8]. У зарубіжній літературі 
під компетенцією місцевого самовряду-
вання розуміють установлену нормами 
конституції, законів, підзаконних актів 
сукупність прав, обов’язків і предметів 
відання територіальної громади, орга-
нів і посадових осіб місцевого само-
врядування для здійснення функцій і 
завдань місцевого самоврядування [9].

Аналізуючи безпосередньо зміст 
поняття «компетенція місцевого само-

врядування», варто враховувати такі 
моменти: 

1) законодавчо передбачена модель 
місцевого самоврядування в Україні ба-
зується на тому, що ядром компетенції 
місцевого самоврядування є предмети 
відання та повноваження територіаль-
ної громади, які зумовлюють і визнача-
ють зміст предметів відання та повно-
важень органів і посадових і службових 
осіб місцевого самоврядування. Такий 
висновок базується на конституційних 
і законодавчих положеннях, які закрі-
плюють, що територіальні громади села, 
селища, міста безпосередньо або через 
утворені ними органи місцевого само-
врядування управляють майном, що є 
в комунальній власності; затверджують 
програми соціально-економічного та 
культурного розвитку й контролюють 
їх виконання; затверджують бюджети 
відповідних адміністративно-територі-
альних одиниць і контролюють їх вико-
нання; встановлюють місцеві податки і 
збори відповідно до закону; забезпечу-
ють проведення місцевих референдумів 
і реалізацію їх результатів; утворюють, 
реорганізовують і ліквідовують кому-
нальні підприємства, організації й уста-
нови, а також здійснюють контроль за 
їх діяльністю; вирішують інші питання 
місцевого значення, зараховані зако-
ном до їх компетенції; 

2) компетенцію місцевого самовря-
дування не можна розглядати як ме-
ханічну складову компетенцій терито-
ріальної громади, органів і посадових і 
службових осіб місцевого самовряду-
вання, оскільки до компетенції останніх 
законом зараховані як самоврядні, так 
і делеговані повноваження, реалізація 
яких пов’язана з виконанням функцій 
і завдань виконавчої влади. Водночас 
компетенцію місцевого самоврядування 
мають становити виключно самовряд-
ні повноваження, саме вони є юри-
дичним вираженням призначення та 
функцій місцевого самоврядування як 
публічної влади територіальної грома-
ди. Отже, поняття «компетенція місце-
вого самоврядування» й «компетенція 
органів місцевого самоврядування» та-
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кож можуть розглядатися як тотожні,  
вони пересікаються, але не збігаються 
[10, с. 176].

Якщо звернутися до моделі взаємо-
дії органів місцевого самоврядування та 
органів державної влади, яка склалася 
у Франції, то це є типовою континен-
тальною моделлю, відповідно до якої 
принцип вільного самоуправління по-
лягає в наданні адміністративно-тери-
торіальним утворенням певних повно-
важень. Так, якщо розглядати період 
до 1982–1983 рр., коли розпочалася 
реформа місцевого самоврядування, 
то цей період характеризується нама-
ганням уряду зменшити повноваження 
органів самоврядування; контролем з 
боку державних органів, можливістю 
скасовувати акти органів місцевого 
самоврядування. Проте, починаючи з 
1982–1983 рр., відбувається розбудова 
інших взаємовідносин між державою та 
суб’єктами самоврядування, зокрема 
відносини стають партнерськими, чітко 
розподіляються повноваження. Функції 
органів державної влади зводяться до 
функцій агента, який знаходиться на 
території територіального колективу, 
збирає інформацію для уряду про те, 
що відбувається в комуні, департамен-
ті або регіоні, а також перевіряє акти 
органів місцевого самоврядування на 
предмет їх законності.

Отже, відбувається ослаблення 
державного контролю за діяльністю 
місцевого самоврядування та вихід на 
перший план відносин партнерства і 
взаємодії. 

На відсутності принципової різниці 
між повноваженнями, якими наділила 
держава місцеві органи виконавчої вла-
ди й органи місцевого самоврядуван-
ня, наголошує, зокрема, В.І. Борденюк  
[11, с. 12–17]. Він звертає увагу на те, 
що компетенційна сфера є тією, де най-
більше проглядається єдність держав-
ного управління й місцевого самовря-
дування. Свідченням цього є перелік 
як власних (самоврядних), так і деле-
гованих повноважень органів виконав-
чої влади, які покладаються на органи 
місцевого самоврядування. Під час їх 

зіставлення можна дійти висновку про 
умовність поділу повноважень виконав-
чих органів місцевого самоврядування 
на власні й делеговані органами вико-
навчої влади. Відсутність принципової 
різниці між повноваженнями наведе-
них органів особливо помітна в галузе-
вих законах, де компетенція місцевих 
органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування досить часто 
визначається в одній статті. 

За своєю структурою повноваження 
місцевого самоврядування включають 
такі повноваження:

1) власні (самоврядні) повноважен-
ня, здійснення яких пов’язано з вирі-
шенням питань місцевого значення, на-
данням громадських послуг населенню;

2) делеговані повноваження (окре-
мі повноваження органів виконавчої 
влади надані законом органам місцево-
го самоврядування), здійснення яких 
пов’язано з виконанням функцій вико-
навчої влади на місцях. 

Необхідність делегування окремих 
повноважень органів виконавчої вла-
ди органам місцевого самоврядування 
випливає з принципу субсидіарності й 
повністю узгоджується з положеннями 
ст. 4 Європейської хартії місцевого са-
моврядування. 

Натепер є кілька підходів до роз-
межування повноважень органів місце-
вого самоврядування та органів місце-
вої державної влади. Так, одні науковці 
(як правило, правники) розглядають 
проблему розмежування повноважень 
цих органів із погляду закону як ос-
нови для їх розмежування, у зв’язку з 
чим поширеною серед них є думка про 
необхідність прийняття окремого За-
кону про розмежування повноважень 
між двома видами публічної влади на 
місцевому рівні. Інші – до питання роз-
межування повноважень між органами 
місцевого самоврядування й місцевими 
державними адміністраціями підходять 
із позицій фактично сформованих від-
носин. Для них практично не існує 
проблеми розмежування цих повнова-
жень, тому що вважається правильним 
і справедливим те розмежування, яке 
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реально склалося. Треті розглядають 
питання розмежування повноважень 
між органами місцевого самоврядуван-
ня та органами місцевої влади з ураху-
ванням як юридичних, так і, відповідно, 
соціальних і політологічних факторів. 
Вони динамічно реагують на будь-які 
суттєві зміни у фактичному розмежу-
ванні повноважень між цими органами 
й підводять під них нову правову осно-
ву, причому у формі не тільки закону, 
а й судових прецедентів та актів дого-
вірного права [12, с. 122].

Концепція адміністративної рефор-
ми в Україні допускає, що в процесі 
трансформації територіального устрою 
й системи місцевого самоврядування 
варто виходити з національного досві-
ду, а також світової, насамперед євро-
пейської, практики. При цьому процес 
перетворень варто, на нашу думку, 
здійснювати трьома етапами. Усі ці 
заходи є необхідними для визначення 
механізмів реалізації принципів децен-
тралізації державної влади та розвитку 
місцевого самоврядування. Саме зміц-
нення місцевого управління (передусім 
взаємодоповнювальна взаємодія обох 
гілок влади на місцях) забезпечує дійс-
ну демократизацію й реально забезпе-
чує ефективність управління на місце-
вому рівні.

Основними проблемами взаємодії 
місцевих державних адміністрацій та 
органів місцевого самоврядування в 
Україні є такі:

– суттєве обмежене самоврядуван-
ня в Україні як права й можливості 
територіальної громади, за винятком 
міст обласного та республіканського 
значення: на рівні районів та областей 
– через відсутність закріплення належ-
ного правового статусу громади й влас-
них виконавчих органів, відповідно, 
власних ресурсів; на базовому рівні – 
через відсутність достатніх матеріаль-
них ресурсів і обмеження бюджетної 
самостійності; 

– подвійний статус місцевих держав-
них адміністрацій як складників вер-
тикалі державної виконавчої влади та 
одночасно виконавчих органів місцевих 

рад. Відповідальність місцевих ОДА пе-
ред органами виконавчої влади вищого 
рівня й перед представницькими орга-
нами областей і районів створює пере-
думови для виникнення конфліктів між 
ними та місцевими радами особливо в 
період вертикальної коабітації;

– неоднозначний ефект від надання 
сільським, селищним і міським радам 
великої кількості повноважень, зокре-
ма, з надання соціальних послуг;

– компенсація недосконалості пра-
вових механізмів контролю за дотри-
манням органами місцевого самовря-
дування Конституції України й інших 
нормативно-правових актів за допомо-
гою неформального впливу державних 
адміністрацій через фінансову (бюджет-
ну) залежність органів самоврядування 
від місцевих адміністрацій, що є також 
потенційним джерелом конфліктів. 

Якщо звернутися до досвіду Франції 
у сфері розмежування повноважень, то 
проблема взаємовідносин між органами 
місцевого самоврядування та державою 
в особі місцевих державних адміністра-
цій розв’язується на основі принципу 
субсидіарності – виконання органами 
влади вищого рівня тих функцій, які 
не можуть бути виконані на базовому 
рівні адміністративно-територіального 
поділу. При цьому основним завдан-
ням місцевих органів державної влади 
є контроль за діяльністю органів міс-
цевого самоврядування: щодо власних 
функцій місцевого самоврядування – з 
погляду законності, а щодо повнова-
жень, делегованих державою, – з по-
гляду доцільності й ефективності ухва-
лених рішень. 

Так, посада префекта у Франції як 
представника Уряду вирішує проблему 
розмежування повноважень між орга-
нами місцевого самоврядування та ор-
ганами влади Так, відповідно до части-
ни 6 статті 72 Конституції Франції, у 
територіальних колективах Республіки 
представник держави, який представ-
ляє кожного з членів Уряду, зобов’яза-
ний забезпечити національні інтереси, 
адміністративний контроль і дотриман-
ня законів.
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Ефективна реалізація компетен-
ції органів місцевого самоврядування 
забезпечена також фінансовою само-
стійністю територіальних громад, яка 
досягається шляхом наповнення місце-
вих бюджетів місцевими податками та 
зборами, а також значними дотаціями 
й субвенціями з державного бюджету. 
Проте і щодо цього виникають пробле-
ми, оскільки помітний брак коштів для 
реалізації місцевого самоврядування 
невеликими комунами, наслідком чого 
стає постійне їх об’єднання як у нові 
комуни, так і тимчасові об’єднання для 
досягнення спільних цілей в економіч-
ній, культурній, соціальній та інших 
сферах. 

Варто зазначити, що, відповідно до 
проекту Закону України «Про внесен-
ня змін до Конституції України (щодо 
децентралізації влади)», в Україні вико-
навчу владу в районах і областях, у Ки-
єві та Севастополі здійснює префект, 
замість нині діючих місцевих держав-
них адміністрацій і їх голів. Уважаємо, 
що такі зміни сприятимуть розвитку 
законодавства в системі місцевого са-
моврядування та управління, а також 
побудують таку модель управління на 
місцях, яка буде відповідати Європей-
ській хартії місцевого самоврядування 
й висвітленим у ній принципам.

Ключові слова: компетенція, роз-
межування, місцеве самоврядування, 
місцеві органи виконавчої влади.

У статті наведено визначення 
компетенції органів управління, роз-
глянуто підходи до розмежування 
компетенції місцевих органів вико-
навчої влади та представницьких ор-
ганів, а також запропоновано шляхи 
вирішення проблеми з урахуванням 
досвіду Франції.

В статье приведены определения 
компетенции органов управления, 
рассмотрены подходы к размежева-
нию компетенции местных органов 
исполнительной власти и предста-
вительских органов, а также пред-
ложены механизмы решения пробле-
мы с учетом опыта Франции. 

The article provides definitions of 
competence of the public authorities, 
deals with methods of distinction the 
competence of the public authorities 
and self-government power and also 
provides the way of resolve the problem 
using the experience of France.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ 

З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Визначення правових засад стату-
су Національного агентства України 
з питань державної служби (далі – 
Нацдержслужба) має важливе як те-
оретичне, так і практичне значення 
в контексті тих кардинальних змін, 
які відбуваються в системі централь-
них органів виконавчої влади. Безпе-
речним є той факт, що від чіткого й 
конкретно законодавчо визначеного 
статусу державного органу залежить 
ефективність і дієвість його організації 
й функціонування. Оптимізація сис-
теми центральних органів виконавчої 
влади, удосконалення їх видів і пере-
осмислення їх статусу є важливим і 
актуальним у рамках теорії адміні-
стративного права. Варто зазначити, 
що питання правового статусу Голов-
держслужби/Нацдержслужби в різні 
періоди досліджувала низка вчених- 
адміністративістів (В.Б. Авер’янов  
[1; 2; 3], Д.В. Балух [4], Л.Р. Біла-Тіуно-
ва [5; 6; 7], Ю.П. Битяк [8], С.В. Ківалов 
[9; 10], І.Б. Коліушко [11], О.М. Стець  
[12] та ін.). Їхні наукові напрацювання 
є науково-методологічним підґрунтям 
для подальших наукових доробок. 
Водночас подальші нормативно-право-
ві й статусно-структурні зміни щодо 
оптимізації системи органів держав-
ного управління потребують як нових 
теоретичних напрацювань, так і вдо-
сконалення чинного законодавства. 
Зазначене безпосередньо стосується й 
Нацдержслужби як центрального ор-
гану виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну по-
літику у сфері державної служби.

Отже, метою статті є характерис-
тика правових основ функціонування 

Нацдержслужби в нових політико-пра-
вових реаліях. 

Аналіз чинного законодавства дає 
підстави виокремити такі види право-
вих актів, що регламентують статус 
Нацдержслужби:

1. Конституція України [13]. Важ-
ливо зазначити, що Конституція Укра-
їни безпосередньо не визначає статусу 
Нацдержслужби, оскільки навіть не 
передбачає назви такого центрального 
органу виконавчої влади. Разом із тим 
опосередковано Конституція України 
визначає конституційні засади його 
організації й функціонування. Зокре-
ма, саме вона визначає основні заса-
ди організації й діяльності державної 
служби як безпосередньо, так і через 
діяльність державних органів. Так,  
ст. 24 («не може бути привілеїв чи 
обмежень за ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та ін-
ших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, за мовними 
та іншими ознаками») і ст. 38 визначи-
ли право рівного доступу до державної 
служби всіх громадян України. Прин-
ципи державної служби відображено в 
ст. 3 – «людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і без-
пека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю»; ст. 8 – принцип 
верховенства права; ст. 19 – принцип 
законності («органи державної влади 
та місцевого самоврядування, їх поса-
дові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, у межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України»); ст. 35 (право на 
свободу світогляду й віросповідання), 

© А. Гаркуша, 2016
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ст. 36 (право на свободу об’єднання в 
політичні партії та громадські організа-
ції) – принцип політичної й релігійної 
нейтральності тощо [13].

Саме Конституція України визна-
чає основні повноваження державних 
органів щодо управління державною 
службою, а саме: п. 12 ст. 85 (до по-
вноважень Верховної Ради України 
належить призначення за поданням 
Президента України Голови Антимо-
нопольного комітету України, Голови 
Державного комітету телебачення та 
радіомовлення України, Голови Фон-
ду державного майна України та ін.),  
п. 12-1 ст. 85 (до повноважень Вер-
ховної Ради України належить призна-
чення на посаду та звільнення з поса-
ди за поданням Президента України 
Голови Служби безпеки України), п. 
18 ст. 85 (до повноважень Верховної 
Ради України належить призначення 
на посаду та звільнення з посади Го-
лови Національного банку України за 
поданням Президента України), п. 20 
ст. 85 (до повноважень Верховної Ради 
України належить призначення на по-
сади та звільнення з посад половини 
складу Національної ради України з 
питань телебачення та радіомовлення), 
п. 25 ст. 85 (до повноважень Верховної 
Ради України належить надання згоди 
на призначення на посаду та звільнен-
ня з посади Президентом України Ге-
нерального прокурора України); п. 12  
ст. 92 (виключно законами визнача-
ються основи державної служби), п. 5 
ч. 2 ст. 92 (виключно законами Укра-
їни встановлюються державні нагоро-
ди), п. 6 ч. 2 ст. 92 (виключно закона-
ми України встановлюються військові 
звання, дипломатичні ранги, інші спеці-
альні звання), п. 5 ст. 106 (Президент 
України призначає та звільняє глав 
дипломатичних представництв України 
в інших державах і при міжнародних 
організаціях), п. 11 ст. 106 (Президент 
України призначає на посаду та звіль-
няє з посади за згодою Верховної Ради 
України Генерального прокурора Укра-
їни), п. 13 ст. 106 (Президент України 
призначає на посади та звільняє з по-

сад половину складу Національної ради 
України з питань телебачення й раді-
омовлення), п. 14 ст. 106 (Президент 
України вносить до Верховної Ради 
України подання про призначення на 
посаду та звільнення з посади Голови 
Служби безпеки України), п. 17 ст. 106  
(Президент України призначає на по-
сади та звільняє з посад вище коман-
дування Збройних Сил України, інших 
військових формувань), п. 24 ст. 106 
(Президент України присвоює вищі 
військові звання, вищі дипломатичні 
ранги та інші вищі спеціальні звання 
й класні чини), п. 25 ст. 106 (Прези-
дент України нагороджує державними 
нагородами, встановлює президентські 
відзнаки та нагороджує ними); п. 9  
ст. 116 (Кабінет Міністрів України 
спрямовує й координує роботу мініс-
терств, інших органів виконавчої вла-
ди), п. 9-1 ст. 116 (Кабінет Міністрів 
України утворює, реорганізує та лік-
відовує міністерства й інші централь-
ні органи виконавчої влади), п. 9-2  
ст. 116 (Кабінет Міністрів України при-
значає на посади та звільняє з посад за 
поданням Прем’єр-міністра України ке-
рівників центральних органів виконав-
чої влади), ст. 118 (Президент України 
за поданням Кабінету Міністрів Украї-
ни призначає на посади та звільняє з 
посад голів місцевих державних адміні-
страцій) [13]. 

Важливим конституційним поло-
женням щодо статусу Нацдержслужби 
є п. 12 ст. 92, яким установлюється, 
що «виключно законами України визна-
ються організація і діяльність держав-
ної служби», що визначає тезу, відпо-
відно до якої Нацдержслужба здійснює 
управлінську діяльність, яка за своєю 
сутністю є підзаконною й виконав-
ською, оскільки спрямована на забез-
печення виконання тих законодавчих 
приписів щодо державної служби, які 
визначено в законах.

Стаття 55 є важливим конститу-
ційним гарантом законності діяльності 
державних органів і державних служ-
бовців, передбачаючи, що кожному 
гарантується право на оскарження в 
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суд рішень, дій чи бездіяльності орга-
нів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і службо-
вих осіб. Ця стаття визначає один із 
принципів діяльності Нацдержслуж-
би – принцип законності, який є ви-
значальним серед інших принципів її 
функціонування.

2. Закони. Важливу роль у законо-
давчому регулюванні правового статусу 
Нацдержслужби відіграв Закон Укра-
їни «Про державну службу» 1993 р.  
[14] (далі – Закон-1993) – перший в 
Україні законодавчий акт стосовно дер-
жавної служби. Цей Закон регулював 
суспільні відносини, які охоплюють 
діяльність держави щодо створення 
правових, організаційних, економічних 
і соціальних умов реалізації громадяна-
ми України права на державну службу, 
а також визначав загальні засади ді-
яльності і правовий статус державних 
службовців, які працюють у державних 
органах і їх апараті.

Саме він уперше передбачив розділ 
2 «Державна політика у сфері держав-
ної служби», в якому визначав основні 
напрями державної політики у сфері 
державної служби й органи управління 
державною службою. При цьому варто 
зазначити, що Закон-1993 визначав ор-
ган управління державною службою як 
«спеціально уповноважений централь-
ний орган виконавчої влади з питань 
реалізації державної політики у сфері 
державної служби» (ст. 7), не передба-
чаючи конкретної назви такого органу. 

Чинний Закон України «Про дер-
жавну службу» 2015 р. [15] (далі – За-
кон-2015) у розділі 3 «Управління дер-
жавною службою» визначив систему 
управління державною службою, пов-
новаження Нацдержслужби, основи 
правового статусу Комісії з питань ви-
щого корпусу державної служби, керів-
ника державної служби в державному 
органі, службу управління персоналом 
державного органу. Безперечно, важ-
ливою з погляду проблематики статті є 
ст. ст. 12 і 13 Закону-2015, які власне й 
визначають основоположні засади ста-
тусу Нацдержслужби. Насамперед по-

трібно вернутися до ст. 12, яка визначає 
систему управління державною служ-
бою (як зазначено в її назві), точніше, 
систему органів управління державною 
службою, серед яких на другому місці 
зазначено Нацдержслужбу. Отже, єди-
ним органом вищого рівня щодо Нац-
держслужби в управлінні державною 
службою є Кабінет Міністрів України. 
У Законі-1993 не було визначено сис-
теми органів управління державною 
службою, а ст. 7 передбачала положен-
ня про те, що державне регулювання  
(а не управління!) та проведення дер-
жавної політики у сфері державної 
служби здійснює спеціально уповнова-
жений центральний орган виконавчої 
влади з питань державної служби. Як 
видається, більш оптимальним і при-
йнятним є підхід щодо визначення на-
самперед системи органів управління, 
а потім – статусу конкретного органу, 
у нашому випадку – Нацдержслужби. 

Логічним продовженням ст. 12 є  
ст. 13 Закону-2015, що, власне, й ви-
значає основні повноваження Нацдер-
жслужби, аналіз яких дає підстави 
виокремити такі основні види:

1) формування та реалізація дер-
жавної політики; 

2) нормотворча діяльність: розро-
бляє проекти нормативно-правових 
актів із питань державної служби; ви-
дає у випадках, установлених законом, 
нормативно-правові акти з питань дер-
жавної служби, надає роз’яснення з 
питань застосування Закону-2015 та ін-
ших нормативно-правових актів у сфері 
державної служби;

3) контрольна діяльність: здійснює 
контроль за додержанням визначених 
Законом-2015 умов реалізації грома-
дянами права на державну службу; в 
межах повноважень, визначених зако-
ном, проводить у державних органах 
перевірки стану дотримання вимог За-
кону-2015; проводить в установленому 
порядку службові розслідування з пи-
тань дотримання державними службов-
цями вимог Закону-2015;

4) кадрова діяльність: уживає за-
ходів щодо створення рівних умов для 
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прийняття і просування по службі дер-
жавних службовців категорій «Б» і «В»; 
забезпечує ведення й оприлюднення 
єдиного переліку вакантних посад дер-
жавної служби в державних органах і 
переможців конкурсів; направляє дер-
жавним органам і їх посадовим особам 
вимоги про скасування рішень таких 
органів із питань державної служби, 
які суперечать законодавству в частині 
реалізації громадянами права на дер-
жавну службу; проводить моніторинг 
вакантних посад державної служби 
категорії «А» та ініціює перед суб’єк-
том призначення проведення конкурсу 
на такі посади; веде облік державних 
службовців категорії «А», строк по-
вноважень яких закінчується, а також 
тих, які після звільнення не працев-
лаштовані в установленому порядку, 
але не довше ніж протягом одного року 
з дня закінчення строку призначення 
на посаду; розробляє за погодженням 
із Комісією з питань вищого корпусу 
державної служби типові вимоги до 
професійної компетентності державних 
службовців категорії «А» й подає їх 
Кабінету Міністрів України для затвер-
дження; розглядає скарги державних 
службовців категорій «Б» і «В» щодо 
прийняття, проходження та припинен-
ня державної служби відповідно до 
Закону-2015; забезпечує захист прав 
державних службовців під час зміни 
істотних умов служби;

5) методичне керівництво: надає ме-
тодичну допомогу службам управління 
персоналом у державних органах;

6) підготовка та підвищення профе-
сійної компетенції державних службов-
ців: забезпечує визначення потреб у 
професійному навчанні державних служ-
бовців відповідно до вимог професійних 
стандартів; організовує із залученням на-
вчальних закладів навчання державних 
службовців з метою вдосконалення рівня 
володіння ними державною мовою, регіо-
нальною мовою або мовою національних 
меншин, а також іноземною мовою, яка 
є офіційною мовою Ради Європи, у ви-
падках, якщо володіння такою мовою є 
обов’язковим відповідно до Закону-1993; 

формує пропозиції щодо обсягів держав-
ного замовлення на професійне навчан-
ня державних службовців для держав-
них потреб на основі їхніх професійних 
компетенцій і розміщення затверджених 
обсягів згідно із законодавством, забез-
печує своєчасне фінансування виконав-
ців державного замовлення відповідно до 
укладених державних контрактів; спри-
яє розвитку системи навчальних закла-
дів, що здійснюють професійне навчання 
державних службовців, делегує їм повно-
важення з визначення змісту навчання 
державних службовців відповідно до ви-
мог професійних стандартів; організовує 
із залученням навчальних закладів роз-
роблення освітньо-професійних програм 
у галузі знань «Публічне управління та 
адміністрування» та їх погодження, а 
також розробляє професійні програми 
спеціалізації й підвищення кваліфікації 
державних службовців на основі профе-
сійних компетенцій і погоджує такі про-
грами;

7) інші повноваження: здійснює 
інші повноваження, визначені цим та 
іншими законами.

Наступним джерелом законодав-
ства Нацдержслужби є Закон України 
«Про Кабінет Міністрів України» від 
02.02.2014 [16], який у ст. 21. «Пов-
новаження Кабінету Міністрів України 
у відносинах з міністерствами та інши-
ми центральними органами виконавчої 
влади» визначає особливості взаємовід-
носин між Урядом і Нацдержслужбою. 

Так, Кабінет Міністрів України:  
а) спрямовує й координує роботу Нац-
держслужби; б) питання діяльності 
Нацдержслужби представляє відповід-
ний міністр, до сфери спрямування й 
координації якого належить цей орган;  
в) затверджує граничну кількість праців-
ників Нацдержслужби в межах коштів, 
передбачених у Державному бюджеті 
України для утримання цього органу; 
визначає кількість заступників керівни-
ка центрального органу; г) скасовує за 
необхідності акти Нацдержслужби пов-
ністю чи в окремій частині; д) призна-
чає та звільніє начальника й заступни-
ків начальника Нацдержслужби.
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Водночас Нацдержслужба а) відпо-
відальна, підзвітна та підконтрольна 
Кабінету Міністрів України; б) готує 
в межах повноважень, передбачених 
законом, висновки і пропозиції до 
проектів законів, інших актів законо-
давства, які подаються на розгляд Ка-
бінету Міністрів України; в) здійснює 
організаційно-методичне забезпечення 
проведення функціонального обстежен-
ня органів виконавчої влади, аналіз та 
узагальнення його результатів, уносить 
на розгляд Кабінету Міністрів України 
пропозиції щодо підвищення ефектив-
ності діяльності таких органів, у тому 
числі щодо оптимізації їх повноважень 
і функцій; г) уносить в установленому 
порядку Кабінетові Міністрів України 
пропозиції щодо зарахування посад 
державних службовців і посад в орга-
нах місцевого самоврядування, що не 
визначені в Законі України «Про служ-
бу в органах місцевого самоврядуван-
ня», а також нових посад державних 
службовців і посад в органах місцевого 
самоврядування до відповідних катего-
рій посад; д) представляє Уряд за його 
дорученням у міжнародних організаці-
ях і під час укладання відповідних між-
народних договорів України.

Особливе значення для визначення 
правового статусу Нацдержслужби має 
Закон України «Про центральні органи 
виконавчої влади» від 17.03.2011 [17], 
який суттєво змінив правовий статус 
Нацдержслужби. Відповідно до цього 
Закону, всі центральні органи вико-
навчої влади класифіковано на чотири 
види: міністерство – центральний ор-
ган виконавчої влади, який забезпе-
чує формування та реалізує державну 
політику в одній або декількох визна-
чених Президентом України сферах, 
проведення якої покладено на Кабінет 
Міністрів України Конституцією й за-
конами України; служба – централь-
ний орган виконавчої влади, більшість 
функцій якого становлять функції з на-
дання адміністративних послуг фізич-
ним і юридичним особам; агентство –  
центральний орган виконавчої влади, 
більшість функцій якого становлять 

функції з управління об’єктами держав-
ної власності, що належать до сфери 
його управління; інспекція – централь-
ний орган виконавчої влади, більшість 
функцій якого становлять контроль-
но-наглядові функції за дотриманням 
державними органами, органами міс-
цевого самоврядування, їх посадовими 
особами, юридичними та фізичними 
особами актів законодавства [12].

Закон України «Про центральні ор-
гани виконавчої влади» не тільки вста-
новив законодавче положення про те, 
що діяльність центральних органів ви-
конавчої влади, у тому числі й Нацдер-
жслужби, спрямовується й координу-
ється через відповідного міністра, а й 
визначив зміст понять «спрямування» 
й «координація». Аналіз визначених 
Законом повноважень міністра як по-
садової особи, яка здійснює спрямуван-
ня та координацію ЦОВВ, дає підстави 
визначити, що поняття «спрямування» 
й «координація» не є тотожними. Спря-
мування безпосередньо пов’язане з ви-
значенням основних напрямів, пріори-
тетів у діяльності певного державного 
органу, його реформування, а коорди-
нація передбачає певні взаємовідноси-
ни конкретного органу з іншими дер-
жавними органами щодо вирішення 
певних питань, завдань, проблем. Вод-
ночас поняття «спрямування» й «коор-
динація» неможливо відірвати один від 
одного, оскільки вони досить органічно 
та логічно доповнюють одне одного й 
досить часто важко визначити, де за-
кінчується «спрямування» та почина-
ється «координація». 

Це положення, зокрема, підтверджу-
ється тими повноваженнями, якими на-
діляється міністр щодо спрямування й 
координації ЦОВВ. Так, щодо Нацдер-
жслужби міністр забезпечує формуван-
ня державної політики у сфері держав-
ної служби та контролює її реалізацію 
Нацдержслужбою; погоджує й подає 
на розгляд Кабінету Міністрів України 
розроблені Нацдержслужбою проекти 
законів, актів Президента України та 
Кабінету Міністрів України; визначає 
пріоритетні напрями роботи Нацдерж-
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служби та шляхи виконання покладе-
них на неї завдань, затверджує плани 
її роботи; погоджує структуру апарату 
Нацдержслужби; видає обов’язкові до 
виконання Нацдержслужбою накази й 
доручення з питань державної служ-
би; погоджує призначення на посади 
та звільнення з посад керівників і за-
ступників керівників територіальних 
органів Нацдержслужби, діяльність 
якої спрямовується й координується 
ним; погоджує утворення, реорганіза-
цію, ліквідацію територіальних органів 
Нацдержслужби як структурних під-
розділів апарату цього органу; порушує 
перед Кабінетом Міністрів України пи-
тання щодо скасування актів Нацдерж-
служби повністю чи в окремій частині; 
доручає начальнику Нацдержслужби 
скасувати акти його територіальних 
органів повністю чи в окремій части-
ні, а в разі відмови скасовує акти те-
риторіальних органів Нацдержслужби 
повністю чи в окремій частині; пору-
шує перед Кабінетом Міністрів України 
питання щодо притягнення до дисци-
плінарної відповідальності начальника 
Нацдержслужби та його заступників; 
ініціює питання щодо притягнення до 
дисциплінарної відповідальності керів-
ників структурних підрозділів апарату 
Нацдержслужби, його територіальних 
органів і їх заступників, а також керів-
ників установ, що належать до сфери 
державної служби; ініціює питання 
щодо проведення службового розслі-
дування стосовно начальника Нац-
держслужби, його заступників, інших 
державних службовців і працівників 
апарату Нацдержслужби та його те-
риторіальних органів та установ, що 
належать до сфери державної служби; 
приймає рішення щодо проведення пе-
ревірки діяльності Нацдержслужби та 
його територіальних органів; заслухо-
вує звіти про виконання покладених 
на Нацдержслужби завдань і планів їх 
роботи; визначає структурний підроз-
діл апарату міністерства, що відпові-
дає за взаємодію з Нацдержслужбою; 
визначає посадових осіб міністерства, 
які включаються до складу колегії Нац-

держслужби; визначає порядок обміну 
інформацією між міністерством і Нац-
держслужбою, періодичність її подан-
ня; вирішує інші питання, пов’язані зі 
спрямуванням і координацією діяльно-
сті Нацдержслужби.

Важливо акцентувати увагу на 
тому, що в Законі України «Про цен-
тральні органи виконавчої влади» ре-
гулюються питання щодо повноважень 
керівника ЦОВВ, основ правового ста-
тусу територіальних органів ЦОВВ, 
їх нормотворчої діяльності. Зокрема, 
новітнім є положення щодо законодав-
чого розмежування правового статусу 
«міністерства» й «інших центральних 
органів виконавчої влади», яке здійс-
нюється насамперед шляхом визна-
чення завдань, які покладаються на ці 
органи. Так, на міністерство поклада-
ється таке: забезпечення норматив-
но-правового регулювання; визначен-
ня пріоритетних напрямів розвитку; 
інформування та надання роз’яснень 
щодо здійснення державної політики; 
узагальнення практики застосування 
законодавства, розроблення пропози-
цій щодо його вдосконалення й унесен-
ня в установленому порядку проектів 
законодавчих актів, актів Президента 
України, Кабінету Міністрів України 
на розгляд Президентові України та 
Кабінету Міністрів України; здійснення 
інших завдань, визначених законами 
України й покладених на нього актами 
Президента України.

Завдання інших центральних орга-
нів виконавчої влади суттєво відрізня-
ються своєю спрямованістю, обсягом, 
сферою та предметністю: надання ад-
міністративних послуг; здійснення дер-
жавного нагляду (контролю); управ-
ління об’єктами державної власності; 
внесення пропозицій щодо забезпечен-
ня формування державної політики на 
розгляд міністрів, які спрямовують і 
координують їх діяльність; здійснення 
інших завдань, визначених законами 
України та покладених на них Прези-
дентом України.

Окрім вищеназваних законів, окре-
мі питання діяльності Нацдержслужби 
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регламентуються Митним кодексом 
України [18]; Законами України: «Про 
дипломатичну службу» від 20.09.2001 
[19]; «Про запобігання корупції» від 
14.10.2014 [20], «Про очищення влади» 
від 16.09.2014 [21] тощо.

4. Постанови й розпорядження 
Кабінету Міністрів України. Важли-
ве значення в регулюванні правового 
статусу Нацдержслужби мають нор-
мативно-правові акти Уряду. Насам-
перед варто звернутися до Постано-
ви Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Положення про Наці-
ональне агентство України з питань 
державної служби» від 01.10.2014 [22]  
(далі – Положення), що визначає ос-
новні параметри правового статусу 
цього органу. Варто зазначити, що ос-
новними завданнями Нацдержслужби 
є такі: 1) забезпечення формування й 
реалізація державної політики у сфері 
державної служби; 2) участь у форму-
ванні державної політики у сфері служ-
би в органах місцевого самоврядування;  
3) здійснення функціонального управлін-
ня державною службою. Аналіз названих  
завдань свідчить про те, що Нацдерж-
служба – це центральний орган, який 
за своїм функціональним призначен-
ням є агентством. 

Окрім завдань, Положення визначає 
детальний, але невичерпний перелік 
повноважень Нацдержслужби, який є 
деталізацією повноважень Нацдерж-
служби, передбачених у Законі-2015, а 
також її прав. Щодо останніх, то надані 
Нацдержслужбі права спрямовано на 
забезпечення реалізації нею своїх по-
вноважень: залучати в установленому 
порядку до виконання окремих робіт, 
участі у вивченні окремих питань уче-
них і фахівців, працівників центральних 
і місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, під-
приємств, установ і організацій (за по-
годженням з їх керівниками); одержу-
вати безоплатно від державних органів 
та органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ і організацій неза-
лежно від форми власності та їх поса-
дових осіб, а також від громадян і їхніх 

об’єднань інформацію, документи і ма-
теріали, необхідні для виконання покла-
дених на неї завдань; скликати наради, 
утворювати комісії та робочі групи, про-
водити наукові конференції, семінари з 
питань, що належать до її компетенції; 
користуватися відповідними інформацій-
ними базами даних державних органів, 
державними, в тому числі урядовими, 
системами зв’язку й комунікацій, мере-
жами спеціального зв’язку та іншими 
технічними засобами.

На час підготовки статті були чин-
ними й інші постанови та розпоря-
дження Кабінету Міністрів України з 
питань державної служби. Однак, ура-
ховуючи те, що прийняття Закону-2015 
суттєво змінило низку положень цього 
інституту, логічно зазначити, що нор-
мативно-правові акти Уряду, прийняті 
на виконання положень Закону-1993, 
навряд чи будуть чинними для Зако-
ну-2015, саме тому вони залишаються 
без розгляду.

5. Накази Нацдержслужби та інших 
центральних органів виконавчої влади. 
Варто зазначити, що, як свідчить прак-
тика, роль, значення й обсяг норма-
тивно-правових актів Нацдержслужби 
є вагомими в чинному законодавстві 
про державну службу. У межах своїх 
повноважень Нацдержслужба вправі 
видавати накази, які є обов’язковими 
для виконання центральними та міс-
цевими органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами й орга-
нізаціями всіх форм власності. Аналіз 
нормативних наказів Нацдержслужби 
дає змогу виокремити низку основних 
напрямів їх предметного спрямування. 
Більшість її нормативних наказів сто-
сується таких питань, як а) структура 
й апаратна діяльність Нацдержслужби; 
б) кадровий менеджмент; в) професій-
не навчання; г) проходження держав-
ної служби; д) методичне забезпечення 
державної служби; ж) контроль і моні-
торинг; з) законотворча й нормотворча 
діяльність. Через ті самі міркування, 
що висловлені щодо постанов і розпо-
ряджень Уряду, попередні норматив-
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но-правові акти хоча й досліджували-
ся та аналізувалися, проте в контексті 
статті характеризуватися не будуть че-
рез втрату своєї актуальності в контек-
сті Закону-2015.

Отже, варто зазначити, що чинне 
законодавство щодо функціонування 
Нацдержслужби як центрального ор-
гану виконавчої влади, що здійснює 
функціональне управління у сфері 
державної служби, натепер перебуває 
в стадії реформування та вдоскона-
лення, яке стосується переважно під-
законних нормативно-правових актів 
(постанови, розпорядження, накази), 
що мають бути прийняті на виконан-
ня Закону-2015 найближчим часом. 
Тим не менше, прийняття Закону-2015 
є підставою для ствердження того, що 
закладено правові засади для функціо-
нування кардинально нового централь-
ного органу – Нацдержслужби – щодо 
здійснення функціонального управлін-
ня у сфері державної служби.

Ключові слова: Нацдержслужба, 
повноваження Нацдержслужби, зако-
нодавство про Нацдержслужбу, Поло-
ження про Нацдержслужбу, взаємодія 
Нацдержслужби з іншими державними 
органами.

Стаття присвячена законодав-
ству України, яке визначає правові 
засади функціонування Нацдерж-
служби як центрального органу ви-
конавчої влади, що здійснює функціо-
нальне управління у сфері державної 
служби. Увага приділена порівняль-
ній характеристиці правових засад, 
передбачених Законами України «Про 
державну службу» 1993 і 2015 рр.  
Проаналізовано повноваження Нац-
держслужби. Зазначено відсутність 
підзаконних нормативно-правових 
актів (постанов, розпоряджень, 
наказів) щодо регламентації діяль-
ності Нацдержслужби в контек-
сті Закону України «Про державну 
службу» 2015 р.

Статья посвящена законодатель-
ству Украины, которое определяет 
правовые основы функционирова-

ния Нацгосслужбы как центрально-
го органа исполнительной власти, 
что осуществляет функциональное 
управление в сфере государственной 
службы. Внимание уделено сравни-
тельной характеристике правовых 
основ, предусмотренных Законами 
Украины «О государственной служ-
бе» 1993 и 2015 гг. Проанализиро-
ваны полномочия Нацгосслужбы. 
Отмечено отсутствие подзаконных 
нормативно-правовых актов (по-
становлений, распоряжений, прика-
зов) о регламентации деятельности 
Нацгосслужбы в контексте Закона 
Украины «О государственной служ-
бе» 2015 г.

The article is devoted to the legisla-
tion of Ukraine that defines the legal 
basis of functioning of the National 
agency of Ukraine on the questions 
of the state service as a central body 
of executive power, which execute a 
functional management in the sphere 
of state service. The attention is de-
voted to the comparative characteristic 
of the legal basis, stipulated by Laws 
of Ukraine “On the state service” of 
1993 and 2015. There are analyzed the 
of the National agency of Ukraine on 
the questions of the state service. There 
is marked out the fact of sub law nor-
mative-legal acts () on regulation the 
activity of the National agency in the 
context of the Law of Ukraine “On the 
state service” of 2015.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Варто зазначити, що правове регу-
лювання державної служби здійсню-
ється на основі системи законодавчих 
і підзаконних нормативно-правових ак-
тів, які в сукупності становлять зако-
нодавство про державну службу. Мова 
йде насамперед про Конституцією 
України, яка визначає основні засади 
організації й діяльності всієї державної 
служби як безпосередньо, так і через 
діяльність державних органів. Так, її  
ст. 24 («Не може бути привілеїв чи 
обмежень за ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соці-
ального походження, майнового стану, 
місця проживання, за мовними та інши-
ми ознаками») і ст. 38 визначили право 
рівного доступу всіх громадян України 
до державної служби. Принципи як ос-
новоположні ідеї й погляди в державній 
службі знайшли своє відображення в 
ст. 3 Основного Закону України: «Лю-
дина, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека визна-
ються в Україні найвищою соціальною 
цінністю». У ст. 8 Конституції України 
проголошується принцип верховенства 
права, у ст. 19 – принцип законності 
(«Органи державної влади та місцево-
го самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, у 
межах повноважень та в спосіб, що 
передбачені Конституцією й законами 
України»); у ст. 35 («Право на свободу 
світогляду і віросповідання») та ст. 36 
(«Право на свободу об’єднання в полі-

тичні партії та громадські організації») –  
принцип політичної й релігійної ней-
тральності тощо [1].

Важливість державної служби як 
правової інституції підтверджується  
п. 12 ст. 92 Конституції України, яким 
встановлюється, що «виключно зако-
нами України визнаються організація 
й діяльність державної служби». Ок-
рім цього, ст. 55 Конституції України 
є важливим гарантом законності діяль-
ності державних органів та державних 
службовців, передбачаючи, що кожно-
му гарантується право на оскарження 
в суді рішень, дій чи бездіяльності орга-
нів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і службо-
вих осіб.

Основоположним законодавчим 
актом щодо регулювання державної 
служби нині є Закон України «Про дер-
жавну службу» від 10 грудня 2015 р.  
[2] (далі – Закон-2015). При цьому 
важливо зазначити, що мова йде саме 
про державну адміністративну службу, 
тобто державну службу, на яку поши-
рюється дія названого закону. У теорії 
адміністративного права державну ад-
міністративну службу прийнято нази-
вати також цивільною службою. Однак 
із подальшим розвитком як законодав-
ства про державну службу, так і самого 
інституту державної служби виникла 
необхідність розмежування понять «ад-
міністративна служба» (тобто служба в 
державній адміністрації – державних ор-
ганах і їх апараті) та «цивільна служба» 

© Н. Панова, 2016
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(тобто служба в державних установах 
та організаціях), яку, цілком можливо, 
у майбутньому буде віднесено до окре-
мого виду державної служби (цивільної 
служби) з особливим статусом.

Звернення до зарубіжного досвіду 
функціонування публічної/державної 
служби свідчить про те, що цивіль-
на служба – це служба професійного 
апарату чиновників, тобто осіб, які 
забезпечують функціонування органів 
державної влади й місцевого самовря-
дування. Акцент на цивільному харак-
тері служби зроблено в таких країнах, 
як Латвія та Польща. При цьому важ-
ливо зазначити, що в цих країнах ци-
вільну службу поділяють на два види: 
загальну цивільну службу та спеціалі-
зовану цивільну службу. Таке розмеж-
ування закріплено, зокрема, у Законі 
Польщі «Про цивільну службу», який 
передбачає, що корпус цивільної служ-
би утворюють працівники, які займа-
ють службові посади в таких органах: 
1) канцелярії Голови Ради Міністрів;  
2) відомствах міністрів і голів комітетів, 
які входять до складу Ради Міністрів, 
та відомствах центральних органів уря-
дової адміністрації; 3) воєводських ві-
домствах та інших відомствах, які ста-
новлять допоміжний апарат місцевих 
органів урядової адміністрації, підпо-
рядкованих міністрам або центральним 
органам урядової адміністрації; 4) Уря-
довому центрі стратегічних досліджень; 
5) комендатурах, інспекціях та інших 
організаційних одиницях, які станов-
лять допоміжний апарат керівників 
повітових служб, інспекцій та охорони  
[3, с. 388–426].

Прийняття Закону-2015 зумовлене 
тим, що подальше становлення й роз-
виток державної служби, її адаптація 
до стандартів Європейського Союзу по-
требує насамперед відповідного законо-
давчого регулювання державної служби 
з урахуванням тих політико-правових 
реалій, якими характеризується сучас-
на Україна. Одним із важливих питань 
державної служби є забезпечення функ-
ціонування стабільної й авторитетної 
державної служби шляхом розмежуван-

ня сфер застосування принципів і норм 
публічного та приватного права, що є 
одним із ключових принципів європей-
ського адміністративного простору. Це 
у свою чергу потребує інноваційного 
законодавчого регулювання всіх питань 
проходження державної служби: вступу 
на державну службу (право на державну 
службу, призначення за конкурсом і без 
його проведення), просування по дер-
жавній службі за державними посадами 
й за рангами, оцінювання, підвищення 
рівня професійної компетентності, ре-
жиму державної служби (розпорядок, 
відпустки, заробітна плата, премії, пен-
сійне забезпечення), правового захисту, 
припинення державної служби (підста-
ви, процедура, гарантії), дисциплінарної 
відповідальності (підстави, процедура).

Варто зазначити, що характерними 
рисами Закону-2015 є низка інновацій-
них положень щодо державної служби, 
які ми проаналізуємо далі.

1. Конкурсний відбір на посади дер-
жавної служби. Так, Закон-2015 вста-
новлює єдину процедуру вступу на дер-
жавну службу незалежно від статусу 
органу та посади – за результатами 
конкурсу. Зокрема, ст. 21 Закону-2015 
передбачає, що вступ на державну 
службу здійснюється шляхом призна-
чення громадянина України на поса-
ду державної служби за результатами 
конкурсу. Це положення є імператив-
ним, що підтверджується також ч. 2 
ст. 21 Закону-2015, яка визначає, що 
прийняття громадян України на поса-
ди державної служби без проведення 
конкурсу забороняється, крім випад-
ків, передбачених названим законом. 
При цьому ст. 22 Закону-2015 чітко 
визначає виняткові випадки прийнят-
тя на посаду державної служби без 
обов’язкового, проте можливого про-
ведення конкурсу: шляхом його пере-
ведення на рівнозначну або нижчу (за 
його згодою) посаду в державному ор-
гані, якому передаються повноваження  
й функції такого органу, – у разі реор-
ганізації (злиття, приєднання, поділу, 
перетворення) або ліквідації державно-
го органу; шляхом його переведення на 
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посаду служби в органах місцевого са-
моврядування в разі відповідності його 
професійної компетентності кваліфіка-
ційним вимогам до відповідної посади 
та за умови вступу на службу вперше 
за результатами конкурсу – під час пе-
редачі або делегування повноважень і 
функцій від державного органу до орга-
ну місцевого самоврядування.

Окрім зазначеного, у Законі-2015 
удосконалено механізми проведення 
відкритого, прозорого, об’єктивного 
конкурсу, що забезпечується значною 
їх деталізацією та врегулюванням цих 
питань саме на законодавчому рівні в 
главі 2 «Порядок проведення конкурсу 
на зайняття вакантної посади держав-
ної служби», яка досить детально рег-
ламентує загальний порядок проведен-
ня конкурсу, оприлюднення інформації 
про вакантну посаду державної служ-
би й оголошення про проведення кон-
курсу, перелік документів для участі 
в конкурсі, порядок визначення відпо-
відності кандидатів умовам конкурсу, 
склад конкурсної комісії, оформлення 
та оприлюднення результатів конкур-
су, порядок повторного конкурсу тощо.

2. Дисциплінарна та матеріальна 
відповідальність державних службов-
ців. У Законі-2015, порівняно із За-
коном України «Про державну служ-
бу» 1993 р., що втратив чинність [4], 
уперше визначено поняття «службова 
дисципліна» як адміністративно-пра-
вову категорію, під якою розуміється 
неухильне дотримання Присяги дер-
жавного службовця, сумлінне вико-
нання службових обов’язків і правил 
внутрішнього службового розпорядку. 
Окрім зазначеного, законодавець пе-
редбачив вичерпний перелік видів дис-
циплінарних проступків:

– порушення Присяги державного 
службовця;

– порушення правил етичної пове-
дінки державних службовців;

– вияв неповаги до держави, дер-
жавних символів України, Українсько-
го народу;

– дії, що шкодять авторитету дер-
жавної служби;

– невиконання або неналежне ви-
конання посадових обов’язків, актів 
органів державної влади, наказів (роз-
поряджень) та доручень керівників, 
прийнятих у межах їхніх повноважень;

– недотримання правил внутрішньо-
го службового розпорядку;

– перевищення службових повно-
важень, якщо воно не містить складу 
злочину або адміністративного право-
порушення;

– невиконання вимог щодо політич-
ної неупередженості державного служ-
бовця;

– використання повноважень в осо-
бистих (приватних) інтересах або в 
неправомірних особистих інтересах ін-
ших осіб;

– подання під час вступу на дер-
жавну службу недостовірної інформа-
ції про обставини, що перешкоджають 
реалізації права на державну службу, а 
також неподання необхідної інформації 
про такі обставини, що виникли під час 
проходження служби;

– неповідомлення керівнику дер-
жавної служби про виникнення від-
носин прямої підпорядкованості між 
державним службовцем та близькими 
особами в 15-денний строк із дня їх ви-
никнення;

– прогул державного службовця  
(у тому числі відсутність на службі 
більше 3 годин протягом робочого дня) 
без поважних причин;

– поява державного службовця на 
службі в нетверезому стані, у стані 
наркотичного чи токсичного сп’яніння;

– прийняття державним службовцем 
необґрунтованого рішення, що спричи-
нило порушення цілісності державного 
або комунального майна, незаконне 
їх використання або інше заподіяння 
шкоди державному чи комунальному 
майну, якщо такі дії не містять складу 
злочину або адміністративного право-
порушення.

Таким чином, Закон-2015 певною мі-
рою компенсував відсутність переліку 
дисциплінарних проступків державних 
службовців, який має бути передба-
чено в Кодексі правил поведінки дер-
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жавних службовців, і водночас усунув 
прогалину щодо законодавчого регулю-
вання цього питання. Донині це питан-
ня мало вирішення на рівні Загальних 
правил поведінки державних службов-
ців [5]. Логічним продовженням є зако-
нодавче визначення вичерпного перелі-
ку видів дисциплінарних стягнень, які 
можуть бути накладені на державного 
службовця за вчинення дисциплінар-
ного проступку: зауваження, догани, 
попередження про неповну службову 
відповідність, звільнення з посади дер-
жавної служби. Завершальним кроком 
у законодавчій регламентації дисциплі-
нарної відповідальності є визначення 
в Законі-2015 порядку застосування 
дисциплінарних стягнень, який раніше 
регламентувався виключно Кодексом 
законів про працю України [6]. Отже, 
регламентація всіх питань дисциплі-
нарної відповідальності отримала ад-
міністративно-правове визначення як 
правовий інститут державної служби. 
Такий підхід є цілком закономірним 
і логічним, відповідає вимогам щодо 
адаптації законодавства про державну 
службу до європейських стандартів.

Не менш важливим для державної 
служби є чітке адміністративно-право-
ве регулювання засад матеріальної від-
повідальності державного службовця. 
З прийняттям Закону-2015 це питання 
знайшло вирішення в главі 3 «Мате-
ріальна відповідальність державних 
службовців», у якій чітко визначено 
основи матеріальної відповідальності 
державних службовців, обов’язок дер-
жавного службовця щодо відшкодуван-
ня завданої шкоди, а також порядок 
відшкодування шкоди. Підсумовуючи 
наведене, варто зазначити, що і дис-
циплінарна відповідальність державних 
службовців, і матеріальна відповідаль-
ність державних службовців отримали 
своє адміністративно-правове визна-
чення, тому можна стверджувати, що 
мова йде про дисциплінарну й матері-
альну відповідальність за адміністра-
тивним правом.

3. Припинення державної служби. 
Закон-2015 уперше чітко визначив під-

стави припинення державної служби 
та особливості його реалізації без по-
силань на Кодекс законів про працю 
України, що знайшло відображення 
в розділі ІХ «Припинення державної 
служби». При цьому варто акценту-
вати увагу на тому, що питанню при-
пинення державної служби вже при-
ділялась належна увага науковців.  
У 2015 р. була захищена кандидатська 
дисертація Ю.Г. Фаєр «Припинення 
державної служби як інститут адміні-
стративного права» [7]. У цілому по-
годжуючись з основними висновками 
цього автора, необхідно зауважити, 
що згадана наукова праця була під-
готовлена на основі Закону України 
«Про державну службу» 2011 р. [8]. 
Оскільки низка положень цього ін-
ституту отримали новітнє законодав-
че визначення, варто звернути увагу 
насамперед на підстави припинення 
державної служби. Так, новітніми під-
ставами, або уточненнями підстав, є 
такі: припинення державної служби 
за угодою сторін (п. 3 ч. 1 ст. 83); 
досягнення державним службовцем 
65-річного віку, якщо інше не перед-
бачено законом (п. 7 ч. 1 ст. 83), тоб-
то законодавець допускає у випадках, 
передбачених законом (а не законо-
давством), перебування на державній 
службі осіб, які досягли 65-річного 
віку; у разі застосування заборони, пе-
редбаченої Законом України «Про очи-
щення влади» [9]. Остання підстава не 
передбачалася Законом України «Про 
державну службу» 2011 р.

Водночас варто зазначити, що За-
кон-2015 не передбачив серед підстав 
припинення державної служби такі, 
як визнання державного службовця 
безвісно відсутнім або оголошення 
його померлим згідно з рішенням суду, 
що набрало законної сили, смерть дер-
жавного службовця, оскільки ці обста-
вини охоплені загальною підставою 
– настанням обставин, що склались 
незалежно від волі сторін. Окрім цього, 
Закон-2015 не передбачає законодавче 
регулювання оформлення припинення 
державної служби, як це мало місце в 
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ст. 45 Закону України «Про державну 
службу» 2011 р.

4. Управління державною службою 
в державному органі. З метою здійс-
нення розмежування політичної та 
управлінської діяльності Законом-2015 
передбачено запровадити в державних 
органах посаду керівника державної 
служби, який здійснюватиме управ-
ління державною службою в органі 
державної влади та відповідатиме пе-
ред керівником відповідного органу за 
функціонування державної служби як 
в апараті, так і загалом у системі ор-
гану державної влади. Закон-2015 не 
вперше з позиції введення в норматив-
ний обіг (це було зроблено ще в ст. 8 
Закону України «Про державну служ-
бу» 2011 р.), проте вперше з позиції 
набрання чинності законом передбачив 
у штатному розписі державного орга-
ну посаду «керівник державної служ-
би», на якого покладається здійснення 
управління державною службою в дер-
жавному органі. Важливо зазначити, 
що керівник державної служби – це, 
як правило, керівник апарату держав-
ного органу, якщо інше не передбачено 
законом, тобто якщо в державному ор-
гані відсутня посада керівника апара-
ту, то керівником державної служби в 
такому органі є керівник цього органу.

Аналіз повноважень керівника дер-
жавної служби свідчить про реаліза-
цію ним внутрішньоапаратних функцій, 
спрямованих на забезпечення функці-
онування державного органу. Зокре-
ма, він затверджує профілі професійної 
компетентності посад державної служ-
би, організовує проведення конкурсу 
на зайняття вакантних посад державної 
служби, призначає осіб на посади дер-
жавної служби та звільняє їх із посад, 
присвоює ранги державним службовцям, 
які займають посади державної служби, 
виконує функції роботодавця для пра-
цівників державного органу, забезпечує 
ефективне функціонування системи оці-
нювання результатів службової діяльно-
сті державних службовців тощо.

Важливо також зазначити, що управ-
ління державною службою в державно-

му органі здійснюватиметься також че-
рез служби управління персоналом. Це 
нововведення зумовлене необхідністю 
зміни акцентів із кадрового діловод-
ства, яке домінувало в кадрових підроз-
ділах за час чинності Закону Украї-
ни «Про державну службу» 1993 р.,  
на управління персоналом державної 
служби органів державної влади за За-
коном-2015. Зарубіжний досвід функ-
ціонування відповідних структурних 
підрозділів щодо організації діяльності 
публічних службовців свідчить про 
їх різноманітність щодо назви (відділ 
персоналу (параграф 13 Закону Чехії 
«Про службу державних службовців у 
адміністративних установах і про вина-
городу публічних службовців та інших 
працівників адміністративних установ» 
від 26 квітня 2002 р. [10, с. 269–388]), 
кадрова служба (ст. 23 Кодексу цивіль-
них службовців Греції [11, с. 520–601]) 
тощо) та водночас про певну схожість 
щодо функціонального призначення.

5. Класифікація посад державної 
служби. Одним із новітніх положень 
Закону-2015 є принципово нова кла-
сифікація посад державної служби. Як 
свідчить міжнародний досвід, одними 
з головних вимог класифікації посад 
у публічній службі є її простота, до-
ступність і зрозумілість. Варто зазна-
чити, що попередні класифікації посад, 
передбачені як Законом України «Про 
державну службу» 1993 р., так і За-
коном України «Про державну служ-
бу» 2011 р., були досить складними, 
неоднозначними й незрозумілими для 
сприйняття. Запропонована в Зако-
ні-2015 класифікація характеризується 
насамперед своєю чіткістю, доступні-
стю та логічністю. Необхідно акценту-
вати увагу на тому, що відповідно до 
Закону-2015 посади державної служби 
класифікуються залежності від поряд-
ку призначення на посаду, характеру 
й обсягу повноважень, закріплених за 
посадою, та необхідних кваліфікації й 
професійної компетентності державних 
службовців. Такий підхід є новітнім і 
відповідає стандартам Європейського 
Союзу з питань публічної служби.
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У Законі-2015 уперше замість 7 ка-
тегорій (за Законом України «Про дер-
жавну службу» 1993 р.) або 5 груп і 4 
підгруп (за Законом України «Про дер-
жавну службу» 2011 р.) посад перед-
бачено три категорії посад державної 
служби:

– категорія «А» – це вищий корпус 
державної служби, до якої належать 
посади державного секретаря Кабінету 
Міністрів України та його заступників, 
державних секретарів міністерств; ке-
рівників центральних органів виконав-
чої влади, які не є членами Кабінету 
Міністрів України, та їх заступників; 
керівників апаратів Конституційного 
Суду України, Верховного Суду Укра-
їни, вищих спеціалізованих судів та їх 
заступників; голів місцевих державних 
адміністрацій; керівників державної 
служби в інших державних органах, 
юрисдикція яких поширюється на всю 
територію України;

– категорія «Б» – це посади керів-
ників структурних підрозділів секрета-
ріату Кабінету Міністрів України та їх 
заступників; керівників структурних 
підрозділів міністерств, інших цен-
тральних органів виконавчої влади та 
інших державних органів, їх заступни-
ків, керівників територіальних органів 
цих державних органів і їх структурних 
підрозділів, їх заступників; заступників 
голів місцевих державних адміністра-
цій; керівників апаратів апеляційних та 
місцевих судів, керівників структурних 
підрозділів апаратів судів, їх заступни-
ків; заступників керівників державної 
служби в інших державних органах, 
юрисдикція яких поширюється на всю 
територію України;

– категорія «В» – інші посади дер-
жавної служби, не віднесені до катего-
рій «А» та «Б». 

При цьому важливо зазначити, що 
ч. 3 ст. 6 Закону-2015 передбачає обме-
ження кількості посад категорії «А» та 
«Б» в державному органі: вони не ма-
ють перевищувати третину його штат-
ної чисельності. Такий підхід відповідає 
стандартам Європейського Союзу з пи-
тань публічної служби.

Звернення до зарубіжного досвіду 
класифікації посад публічної служби 
свідчить, що він є досить різноманітним 
як щодо кількості категорій посад, так 
щодо їхніх назв і підстав класифікації. 
Для деяких країн підставою для класи-
фікації посад на категорії є рівень освіти. 
Так, відповідно до Закону Литви «Про 
публічну службу» посади публічних 
службовців поділяються на три категорії: 
категорія «А» включає в себе посади, де 
необхідна вища університетська або екві-
валентна освіта; категорія «В» включає в 
себе посади, де необхідна освіта, не ниж-
ча за вищу неуніверситетську або еквіва-
лентну освіту; категорія «С» включає в 
себе посади, де необхідна освіта, не ниж-
ча за середню та відповідну професійну 
кваліфікацію [12, с. 427–454].

За названим критерієм класифіку-
ються також посади в Греції: а) кате-
горія спеціальних посад – SP (загальні 
секретарські посади, або посади, вста-
новлені спеціальними правовими поло-
женнями); б) категорія посад, що ви-
магають університетської освіти, – US 
(посади, для яких формальною кваліфі-
кацією є ступінь чи диплом грецького 
університету або аналогічного інозем-
ного вищого навчального закладу);  
в) категорія посад, що вимагають тех-
нічної освіти, – TS (посади, для яких 
формальною кваліфікацією є свідоцтво 
чи диплом грецького технічного вищо-
го навчального закладу або школи, іно-
земний сертифікат чи диплом, диплом 
Центру вищої технічної та професійної 
освіти або грецький чи іноземний екві-
валент); г) категорія посад, що вимага-
ють середньої освіти, – SE (посади, для 
яких формальною кваліфікацією є сві-
доцтво або диплом про отримання осві-
ти, видані середньою школою, іншою 
еквівалентною школою чи визнаною 
школою для сліпих телефонних опера-
торів); ґ) категорія посад, що вимага-
ють обов’язкової освіти, – CE (посади, 
для яких формальною кваліфікацією є 
свідоцтво про отримання обов’язкової 
освіти або свідоцтво про отримання 
освіти, видане еквівалентною нижчою 
технічною школою) [11, с. 520–601].
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У Федеративній Республіці Німеччи-
на критеріями класифікації посад визна-
чено «навички, знання та досягнення», 
відповідно до яких виокремлено чотири 
категорії службових кар’єр проходжен-
ня служби: службові кар’єри служ-
би нижчої категорії, службові кар’єри 
служби середньої категорії, службові 
кар’єри служби підвищеної категорії та 
службові кар’єри служби вищої катего-
рії [13, с. 225–269]. При цьому варто за-
значити, що виокремлення «рівня осві-
ти» як критерію класифікації посад, як 
і «навичок, знань і досягнень», є досить 
дискусійним та таким, що не відобра-
жає суттєві відмінності між посадами, 
їх місце в системі державних посад, осо-
бливості їх заміщення тощо.

У низці країн Європейського Сою-
зу перелік категорій державних служ-
бовців зведено до мінімуму, а їх кла-
сифікація здійснюється відповідно до 
характеру службових обов’язків і рів-
ня професійної підготовки службовців. 
Так, відповідно до Закону Естонії «Про 
публічну службу» [14, с. 467–520] 
та Закону Болгарії «Про державного 
службовця» [15, с. 601–638] службовці 
поділяються на керівників і звичайних 
чиновників, або спеціалістів. При цьо-
му на керівника покладається здійс-
нення управління адміністративним 
підрозділом та відповідальність за його 
роботу, а на спеціаліста – допомога у 
виконанні функцій державної влади.

Дещо інакше питання видів катего-
рій посад державних службовців урегу-
льовано в Польщі та Чеській Республі-
ці, хоча вони й схожі між собою. Так, 
розділ 4 Закону Польщі «Про цивільну 
службу» [3, с. 388–426] передбачає, 
що посади в цивільній службі поділя-
ються на «вищі» та «всі інші», а Закон 
Чеської Республіки «Про службу дер-
жавних службовців в адміністративних 
установах і про винагороду державних 
службовців та інших працівників адмі-
ністративних установ» [10, с. 269–388] 
розрізняє посади «вищих посадовців» 
(старші посадовці, уповноважені спря-
мовувати роботу безпосередньо підпо-
рядкованих їм службовців на окремих 

рівнях управління адміністративної 
установи, ставити перед ними службо-
ві завдання, організовувати, спрямову-
вати й контролювати виконання ними 
службових завдань і давати їм обов’яз-
кові до виконання накази) та «всіх ін-
ших державних службовців».

Ключові слова: Закон України 
«Про державну службу» 2015 р., кон-
курсний відбір, класифікація посад 
державної служби, матеріальна від-
повідальність державного службовця, 
припинення державної служби.

Статтю присвячено сутнісній 
характеристиці новітніх положень 
Закону України «Про державну служ-
бу» порівняно з аналогічними закона-
ми 1993 р. та 2011 р. Особливу ува-
гу приділено питанням конкурсного 
відбору на посади державної служби, 
дисциплінарній і матеріальній від-
повідальності державних службов-
ців, припиненню державної служби, 
управлінню державною службою в 
державному органі, класифікації по-
сад державної служби. Виокремлено 
особливості правового регулюван-
ня аналогічних питань у Болгарії, 
Польщі, Федеративній Республіці Ні-
меччина, Чеській Республіці, Естонії, 
Литві, Греції.

Сттья посвящена сущностной ха-
рактеристике новейших положений 
Закона Украины «О государственной 
службе» в сравнении с аналогичными 
законами 1993 г. и 2011 г. Особенное 
внимание уделено вопросам конкурс-
ного отбора на должности государ-
ственной службы, дисциплинарной 
и материальной ответственности 
государственных служащих, пре-
кращению государственной служ-
бы, управлению государственной 
службой в государственном органе, 
классификации должностей госу-
дарственной службы. Выделены осо-
бенности правового регулирования 
аналогичных вопросов в Болгарии, 
Польше, Федеративной Республи-
ке Германия, Чешской Республике, 
Эстонии, Литве, Греции.
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The article is devoted to the essen-
tial characteristic of the newest provi-
sions of the Law of Ukraine “On the 
state service” in comparison with the 
same laws from 1993 and 2011. Special 
attention is devoted to the questions 
of competition on state service posts, 
disciplinary and material responsibili-
ty of the state servants, termination of 
the state service, administration of the 
state service in the state body, classi-
fication of state service posts. There 
are marked out special features of the 
legal regulation of the same questions 
in Bulgaria, Poland, Germany, Czech 
Republic, Estonia, Lithuania, Greece.
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БЮДЖЕТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФІНАНСОВО-ПРАВОВА 
КАТЕГОРІЯ В НОВИХ УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ 

ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Бюджетну діяльність можна розгля-
дати як вид фінансової діяльності дер-
жави. Через управління держава може 
впливати на соціально-економічні та 
інші процеси в суспільстві, регулюва-
ти суспільні відносини, впливати на 
поведінку суб’єктів фінансового пра-
ва. Здійснюючи бюджетну діяльність, 
держава фінансує різноманітні захо-
ди, програми, за допомогою яких вона 
впливає на ці процеси в суспільстві. 
Без відповідного фінансового забезпе-
чення не може бути реалізоване жодне 
управлінське рішення в державі. Від-
повідно, бюджетна діяльність є скла-
довою управлінської діяльності держа-
ви. Крім того, немає кращого способу 
здійснювати управління державою, ніж 
здійснювати це управління за допомо-
гою фінансування бюджетних коштів.

Категорію фінансової діяльності в на-
уці фінансового права досліджували такі 
провідні вітчизняні та зарубіжні вчені, 
як академік НАПрН України Л.К. Во- 
ронова, академік НАПрН України  
М.П. Кучерявенко, член-кореспондент 
НАПрН України О.П. Орлюк, Т.А. Лат- 
ковська, А.А. Нечай, Н.Ю. Пришва,  
Л.А. Савченко, Н.Я. Якимчук, М.В. Ка-
расьова, Ю.О. Крохіна, О.Ю. Грачова, 
Н.Д. Еріашвілі, А.Л. Худяков, Н.І. Хімі-
чева, І.М. Пахомов.

Академік НАПрН України Л.К. Во-
ронова вважає, що фінансова діяль-
ність – це заснований на нормах права 
планомірний процес управління публіч-
ними централізованими й децентралі-
зованими фондами коштів, необхідни-
ми для здійснення завдань і функцій, 
що поставлені Конституцією України 

перед державою, органами місцевого 
самоврядування та іншими публічними 
утвореннями, дозволеними державою 
[1, c. 21].

Академік НАПрН України М.П. Ку-
черявенко стверджує, що фінансова дія- 
льність держави становить діяльність 
держави щодо формування, розподiлу й 
використання централізованих i децен-
тралізованих грошових фондів iз метою 
забезпечення здійснення функцій держа-
ви, завдань соціально-економічного ха-
рактеру, управління обороноздатністю, 
діяльності державних органів [6, c. 32].

Член-кореспондент НАПрН України 
О.П. Орлюк зазначає, що публічна фі-
нансова діяльність становить планова-
ну та систематичну діяльність держави 
й органів місцевого самоврядування у 
сфері мобілізації, розподілу, перерозпо-
ділу та використання публічних фондів 
коштів з метою виконання покладених 
на них завдань і функцій і задоволення 
публічного інтересу [5, с. 45–46].

Об’єктивна необхідність грошових 
відносин зумовлює наявність спеці-
альної фінансової діяльності держави. 
Ю.О. Крохіна вважає, що фінансова 
діяльність держави й муніципальних 
органів є необхідною складовою меха-
нізму соціального управління. Забез-
печуючи рух коштів на користь усього 
суспільства, фінансова діяльність дер-
жави й органів місцевого самовряду-
вання має публічний характер, тобто 
незалежно від того, хто є учасником 
конкретно визначених фінансових пра-
вовідносин (держава, органи місцевого 
самоврядування, їх посадові особи), за 
своєю сутністю, формою та методами 
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правового регулювання фінансова ді-
яльність завжди публічна з відповідним 
розподілом предметів відання й компе-
тенції. Тому фінансова діяльність у тих 
або інших формах здійснюється всіма 
органами держави [4, c. 39].

О.Ю. Грачова розглядає фінансову 
діяльність у більш широкому аспекті. 
Вона зазначає, що фінансову діяльність 
держави здійснюють органи держави 
всіх трьох гілок влади, тому навряд чи 
можна розглядати фінансову діяльність 
держави, а також фінансову діяльність 
місцевого самоврядування тільки як 
управлінську [2, c. 22].

М.В. Карасьова указує, що фінансо-
ва діяльність держави та муніципальних 
органів є процесом планомірного утво-
рення, розподілу й використання держа-
вою та муніципальними органами фінан-
сових ресурсів через свої грошові фонди 
для реалізації поставлених завдань. Фі-
нансова діяльність держави та муніци-
пальних органів здійснюється державою 
й муніципальними утвореннями в особі 
відповідних органів [3, c. 35].

Н.Д. Еріашвілі вважає, що фінансо-
ва діяльність держави – це здійснення 
нею функцій із планомірного утворення, 
розподілу та використання грошових 
фондів (фінансових ресурсів) з метою 
реалізації завдань соціально-економічно-
го розвитку, забезпечення обороноздат-
ності й безпеки країни [7, c. 53].

Залежно від сфери суспільних від-
носин, що охоплюються фінансовою 
діяльністю, і суб’єктів, що здійснюють 
фінансову діяльність, можна поділити 
цю правову категорію на декілька ви-
дів. Так, можна виділити бюджетну, 
податкову, кредитну діяльність держа-
ви та органів місцевого самоврядуван-
ня тощо. 

Отже, будучи різновидом фінансової 
діяльності, бюджетна діяльність несе в 
собі всі сутнісні характеристики пер-
шої, але має свої специфічні особли-
вості, що виявляються в колі суб’єктів 
(учасників) і їх бюджетній компетенції 
(права та обов’язки), об’єкті впливу, 
дії в часі, наявності своїх особливос-
тей. Крім того, варто зазначити, що 

для визначення бюджетної діяльно-
сті держави додатковим критерієм є 
об’єкт. Об’єктами бюджетної діяльно-
сті держави є відповідні централізова-
ні грошові фонди, бюджетний устрій 
держави, тому бюджетна діяльність 
зумовлена наявністю в розпоряджен-
ні органів публічної влади цих фондів. 
Інакше без наявності грошових фондів 
була б неможлива бюджетна діяльність 
держави та органів місцевого самовря-
дування. Бюджетна діяльність здійсню-
ється представницькими, виконавчими 
й судовими органами державної вла-
ди, що зумовлене розподілом функцій, 
змістом і масштабом формування, роз-
поділу (перерозподілу) та використан-
ня відповідних бюджетних фондів.

Бюджетна діяльність має осново-
положне значення для розвитку су-
спільних відносин у державі, бо за 
допомогою мобілізації, розподілу (пере-
розподілу) та використання централі-
зованих грошових фондів здійснюється 
фінансове забезпечення повноважень 
органів державної влади й місцевого 
самоврядування в Україні. 

Бюджетній діяльності держави влас-
тивий, як і бюджетному праву, імпе-
ративний характер, оскільки держава 
самостійно встановлює порядок утво-
рення, розподілу (перерозподілу) та ви-
користання централізованих грошових 
фондів. Варто зазначити, що бюджетне 
право як підгалузь фінансового права 
є сукупністю правових норм, які регу-
люють бюджетний устрій, структуру й 
порядок розподілу доходів і видатків 
між ланками бюджетної системи, пов-
новаження держави та органів місцево-
го самоврядування в галузі бюджетної 
діяльності, тобто під час формування, 
розподілу (перерозподілу) й викори-
стання коштів Державного та місцевих 
бюджетів. 

Бюджетне право визначає, хто й у 
якому порядку має складати проект 
бюджету, хто має остаточно зводити 
його в єдине ціле, які суб’єкти беруть 
участь в обговоренні проекту бюдже-
ту, хто його затверджує й у якому по-
рядку. Предметом бюджетного права 
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є суспільні відносини, що виникають 
у зв’язку з установленням бюджетної 
системи, з формуванням, розподілом 
і використанням централізованих фо-
ндів коштів, що надходять у розпоря-
дження держави й органів місцевого 
самоврядування на кожній території. 
Ці відносини можна об’єднати в певні 
групи, які регулюють окремі сторони 
бюджетної діяльності: встановлення 
видів бюджетів, які належать до бю-
джетної системи України, принципи їх 
зв’язку; структуру доходів і видатків як 
бюджетної системи загалом, так і кож-
ного виду бюджетів, принципи розподі-
лу доходів і видатків між бюджетами; 
повноваження України й органів місце-
вого самоврядування в галузі бюджет-
ної діяльності.

У процесі бюджетної діяльності 
здійснюється реалізація правового ста-
тусу суб’єктів бюджетного права, регу-
лювання, охорона та зміна суспільних 
відносин у бюджетній сфері. Вольовий 
характер бюджетної діяльності поля-
гає в тому, суб’єкти бюджетного пра-
ва усвідомлюють зміст своїх повнова-
жень, поставлених перед ними цілей і 
завдань, необхідність дотримання бю-
джетної дисципліни, застосовують ме-
тоди фінансово-правового регулюван-
ня, усвідомлюють міру позитивної та 
негативної відповідальності за свої дії. 
Оскільки суб’єкти бюджетного права є 
носіями бюджетних прав і обов’язків у 
сфері утворення, розподілу (перерозпо-
ділу) та використання централізованих 
грошових фондів, то потенційними й 
реальними учасниками бюджетної ді-
яльності держави будуть Україна та 
органи місцевого самоврядування. 

Метою бюджетної діяльності є за-
безпечення фінансовими ресурсами со-
ціально-економічного розвитку кожної 
адміністративно-територіальної одини-
ці й держави загалом. Отже, основний 
напрям діяльності суб’єктів бюджет-
ного права збігається з головною ме-
тою існування держави та являє собою 
створення умов для надання членам су-
спільства достатніх коштів для їх жит-
тєзабезпечення. 

Досягнення результативності бю-
джетної діяльності забезпечується 
функціями формування, розподілу 
(перерозподілу) та використання бю-
джетних грошових фондів. Бюджетна 
діяльність держави має циклічний про-
цесуальний характер, що повторюєть-
ся в часі. Відповідно до ч. 1 ст. 3 Бю-
джетного кодексу України від 8 липня 
2010 року № 2456-VI, бюджетний пе-
ріод для всіх бюджетів, що становлять 
бюджетну систему України, становить 
один календарний рік, який починаєть-
ся 1 січня кожного року й закінчується 
31 грудня того ж року. Неприйняття 
Верховною Радою України закону про 
Державний бюджет України до 1 січня 
відповідного року не є підставою для 
встановлення іншого бюджетного пе-
ріоду.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Бюджетного 
кодексу України від 8 липня 2010 року  
№ 2456-VI, бюджетний період для Дер-
жавного бюджету України за особли-
вих обставин може бути іншим, ніж 
передбачено ч. 1 ст. 3 Бюджетного ко-
дексу України. Згідно з ч. 3 ст. 3 Бю-
джетного кодексу України, особливими 
обставинами, за яких Державний бю-
джет України може бути прийнято на 
інший, ніж передбачено ч. 1 цієї статті, 
бюджетний період, є такі: 1) уведення 
воєнного стану; 2) оголошення надзви-
чайного стану в Україні.

Бюджетні фонди держави створю-
ються в результаті мобілізації коштів 
через систему оподаткування, держав-
них кредитів, у результаті фінансового 
контролю за витрачанням публічних 
фінансів, добровільних внесків тощо. 
Ці операції визначають необхідність 
розвитку бюджетної діяльності держа-
ви, пов’язаної з формуванням, розподі-
лом (перерозподілом) і використанням 
грошових фондів.

На нашу думку, бюджетні фонди 
є одним із елементів бюджетної сис-
теми, створюються в бюджетах для 
цільового фінансування галузей на-
ціонального господарства, держав-
них програм, сфер суспільного життя 
тощо. Бюджетні фонди створюються 
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на підставі прийняття Закону України 
«Про Державний бюджет України на 
відповідний рік» або рішення місцевої 
ради про відповідний місцевий бю-
джет на майбутній бюджетний період. 
Положення про ці фонди встанов-
люються Верховною Радою України  
й/чи рішенням відповідної місцевої 
ради. Особливість бюджетних фондів 
полягає в тому, що вони, як і бюджет, 
діють протягом одного року, після 
чого створюються знову або припиня-
ють своє існування. Джерелами фор-
мування бюджетних фондів є податки 
та збори, кошти бюджету, державні чи 
місцеві запозичення. 

Бюджетна діяльність зумовлена роз-
поділом валового внутрішнього продук-
ту на основі планів і програм розвит-
ку соціально-економічного розвитку 
держави та її регіонів. Розподіляється 
валовий внутрішній продукт не фінан-
сами, проте його розподіл неможливий 
без фінансів, оскільки вони опосеред-
кують цей процес, що зумовлює розпо-
діл (перерозподіл) і використання від-
повідних бюджетних фондів. 

Аналіз чинного фінансового законо-
давства України дає змогу виділити дві 
функції бюджетної діяльності держави:

1. Акумулювальна – в процесі бю-
джетної діяльності держава забезпечує 
дохідну частину бюджету, для чого ви-
користовуються такі методи фінансової 
діяльності, як методи добровільних і 
обов’язкових платежів.

2. Функція вирівнювання доходів у 
бюджетній системі держави – в процесі 
здійснення бюджетної діяльності здійс-
нюється перерозподіл національного 
доходу за допомогою системи оподат-
кування й міжбюджетних трансфертів.

У бюджетній діяльності виявляєть-
ся владно-організуюча роль держави та 
роль органів держави й місцевого само-
врядування не тільки як носіїв влади, 
а і як власників-господарюючих суб’єк-
тів. У господарському житті органи 
держави та місцевого самоврядування 
діють як звичайні суб’єкти, що створю-
ють підприємства, здійснюють операції, 
мета яких полягає не в отриманні при-

бутків, а в задоволенні інтересів насе-
лення.

Варто зазначити, що органи місце-
вого самоврядування здійснюють бю-
джетну діяльність не ізольовано від 
органів державної влади. Відповідно до 
ст. 140 Конституції України, місцеве 
самоврядування є правом територіаль-
ної громади – жителів села чи добро-
вільного об’єднання в сільську громаду 
жителів кількох сіл, селища й міста –  
самостійно вирішувати питання міс-
цевого значення в межах Конституції 
та законів України. Відповідно до ч. 4  
ст. 140 Конституції України, органами 
місцевого самоврядування, що пред-
ставляють спільні інтереси територі-
альних громад сіл, селищ і міст, є ра-
йонні й обласні ради.

Фінансовою основою місцевого са-
моврядування є відповідний централі-
зований грошовий фонд територіальної 
громади – місцевий бюджет. Саме він 
є основою фінансової системи тери-
торіальної громади, через бюджетні 
повноваження органів місцевого само-
врядування реалізується їх фінансо-
во-правова компетенція.

Конституція України закріплює ор-
ганізаційні, матеріальні, фінансові, еко-
номічні основи самоврядування. Так, 
згідно з ч. 1 ст. 142 Конституції Укра-
їни, матеріальною й фінансовою осно-
вою місцевого самоврядування є рухо-
ме та нерухоме майно, доходи місцевих 
бюджетів, інші кошти, земля, природні 
ресурси, що перебувають у власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст, 
районів у містах, а також об’єкти їхньої 
спільної власності, що перебувають в 
управлінні районних і обласних рад. 

Органи місцевого самоврядуван-
ня самостійно або за участю держави 
встановлюють порядок утворення й ви-
користання централізованих грошових 
фондів. Вони створюються в результаті 
мобілізації коштів через систему опо-
даткування; через місцеві кредити; в 
результаті контролю за витрачанням 
коштів; із добровільних внесків. Також 
вони фінансують видатки, можуть отри-
мувати в місцевий бюджет із Держав-
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ного бюджету субвенції, дотації. Крім 
того, найважливіше, вони приймають 
рішення про затвердження відповідно-
го місцевого бюджету.

Повноваження органів місцевого 
самоврядування, що стосуються здійс-
нення бюджетної діяльності, містяться 
в ч. 1 ст. 143 Конституції України: «Те-
риторіальні громади села, селища, мі-
ста безпосередньо або через утворені 
ними органи місцевого самоврядування 
управляють майном, що є в комуналь-
ній власності; затверджують програми 
соціально-економічного та культурного 
розвитку і контролюють їх виконання; 
затверджують бюджети відповідних ад-
міністративно-територіальних одиниць 
і контролюють їх виконання». На вико-
нання цієї статті Конституції України 
Верховна Рада України більш детально 
регламентувала повноваження органів 
місцевого самоврядування щодо здійс-
нення бюджетної діяльності в Законі 
України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» від 21 травня 1997 року 
№ 280/97-ВР. Згідно зі ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» від 21 травня 1997 року  
№ 280/97-ВР, сільські, селищні та 
міські ради виключно на пленарних 
засіданнях затверджують місцевий бю-
джет, приймають рішення щодо внесен-
ня змін до нього, затвердження звіту 
про виконання відповідного бюджету.

Крім того, варто зазначити, що 
оголошена владою фінансова децен-
тралізація надала територіальним гро-
мадам більше можливостей через свої 
представницькі органи влади ефектив-
но здійснювати бюджетну діяльність. 
Було проголошено, що необхідною 
складовою фінансової децентралізації 
має бути укрупнення територіальних 
громад, що й відбувається сьогодні. 
Метою такої децентралізації є розши-
рення фінансових можливостей органів 
місцевого самоврядування через їх міс-
цеві бюджети ефективно виконувати 
свої владні повноваження на місцях. 

Передумовами для об’єднання тери-
торіальних громад був Закон України 
«Про добровільне об’єднання територі-

альних громад» від 5 лютого 2015 року 
№ 157-VIII. У цьому Законі зазначено, 
що обсяг фінансової підтримки розпо-
діляється між бюджетами об’єднаних 
територіальних громад пропорційно 
площі й кількості сільського населен-
ня. Найбільшу підтримку отримують 
ті громади, які об’єднали найбільшу 
кількість громадян, максимальні площі 
й, найголовніше, залучили на свої те-
риторії найбільшу кількість сільського 
населення.

Варто також зазначити, що у 2015 
році в умовах проведення поетапної 
фінансової децентралізації, зокрема, 
було прийнято також низку змін до 
чинних Податкового та Бюджетного 
кодексів України, які регламентували 
механізм передачі органам місцевого 
самоврядування додаткових бюджет-
них повноважень і закріплення за міс-
цевими бюджетами стабільних джерел 
доходів для їх реалізації. Цими зміна-
ми було запропоновано нові підходи до 
визначення взаємовідносин державно-
го бюджету з місцевими бюджетами, 
які покликані розширити права органів 
місцевого самоврядування й надати їм 
значну бюджетну самостійність. Змі-
нами до Податкового кодексу України 
підвищено фіскальну незалежність ор-
ганів місцевого самоврядування щодо 
місцевих податків і зборів, зокрема, 
шляхом надання відповідній місцевій 
раді права самостійного визначати 
ставки податків і встановлювати піль-
ги з їх сплати в межах відповідного 
місцевого бюджету.

Аналіз виконання місцевих бюдже-
тів за останні два роки показав, що 
реалізація реформи міжбюджетних 
відносин дала певні позитивні резуль-
тати. Також зазнала змін структура 
видатків місцевих бюджетів, зокрема 
збільшився обсяг видатків на вико-
нання самоврядних повноважень, що 
свідчить про підвищення видаткової 
автономності місцевих бюджетів та 
ефективності використання бюджет-
них коштів територіальними громада-
ми. Місцеві бюджети отримали фінан-
сову самостійність. Крім того, місцеві 
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бюджети можуть бути прийнятими без 
прив’язки до дати прийняття Держав-
ного бюджету України. Отже, терито-
ріальні громади через свої представ-
ницькі органи влади можуть планувати 
свій розвиток, доходи і пріоритети ви-
датків зі своїх бюджетів на відповідні 
цілі, тобто ефективно здійснювати бю-
джетну діяльність, розпоряджаючись 
власними бюджетними коштами. 

Бюджетна діяльність може здійсню-
ватися за допомогою таких різноманіт-
них методів, як стимули, обмеження, 
санкції. Важливим елементом бю-
джетної діяльності держави є методи 
її здійснення. Методи відображають 
якісну сторону бюджетної діяльності, 
оскільки дають змогу оцінити харак-
тер внутрішньодержавних відносин. 
Методи бюджетної діяльності можна 
класифікувати на загальні та спеці-
альні. Загальні методи зумовлені са-
мою природою бюджетної діяльності 
держави, її публічним характером, 
спрямованістю на досягнення публіч-
ного фінансового інтересу. Спеціальні 
методи використовуються в процесі 
реалізації певних функцій бюджетної 
діяльності. Найбільш поширеним за-
гальним методом у сучасних умовах 
є метод владних приписів (імператив-
ний), проте існують й інші методи – 
рекомендацій, узгодження.

До спеціальних методів бюджетної 
діяльності належить метод дотацій, фі-
нансування державних програм тощо. 
Для формування коштів до бюджет-
них фондів застосовуються методи 
добровільних і обов’язкових платежів. 
Добровільне залучення коштів реалі-
зується через державні запозичення, 
лотереї, благодійні пожертвування 
тощо. Методи обов’язкових платежів 
реалізуються в бюджетній системі 
через оподаткування, мито, штраф-
ні санкції. Співвідношення методів 
обов’язкових і добровільних платежів 
залежить від багатьох факторів: полі-
тичного курсу держави й місцевих ор-
ганів влади, потреби у фінансових ре-
сурсах, рівня життя населення тощо. 
Сьогодні метод обов’язкових платежів 

у бюджетній діяльності держави є до-
мінуючим, оскільки дохідна частина 
Державного та місцевих бюджетів пе-
реважно складається з податків і збо-
рів. Проте перехід держави та органів 
місцевого самоврядування до нових 
умов господарювання об’єктивно ви-
магає розширення сфери залучення 
добровільних платежів до відповідних 
бюджетів.

Під час розподілу бюджетних ко-
штів застосовуються фінансування і 
кредитування. Використання бюджет-
них коштів здійснюється методами го-
тівкових і безготівкових розрахунків.

Характерною особливістю бюджет-
ної діяльності, що відрізняє її від ін-
ших видів фінансової діяльності, варто 
вважати її дію в часі, тобто здійснення 
дій у рамках одного фінансового року, 
що обумовлено дією Закону України 
«Про Державний бюджет України на 
відповідний рік» лише протягом року. 
Проте завершення фінансового року 
не означає припинення бюджетної ді-
яльності, оскільки, по-перше, з почат-
ком нового року публічні відносини 
в бюджетній сфері поновлюються, як 
правило, між тими ж суб’єктами бю-
джетного права; по-друге, бюджетний 
процес займає декілька років, тому в 
рамках одного фінансового року здійс-
нюється бюджетна діяльність як щодо 
виконання поточного бюджету, так і 
щодо бюджетів наступних років.

Отже, бюджетна діяльність є засно-
ваною на правових нормах плановою 
та систематичною діяльністю суб’єк-
тів бюджетного права з планомірного 
утворення, розподілу (перерозподілу) 
й використання централізованих гро-
шових фондів для виконання покладе-
них на них завдань і функцій і задово-
лення публічних бюджетних інтересів 
держави й органів місцевого самовря-
дування.

Ключові слова: бюджетна діяль-
ність, бюджетні фонди, бюджет, пу-
блічний фінансовий інтерес, органи 
місцевого самоврядування, органи дер-
жавної влади, бюджетні кошти, міжбю-
джетні трансферти.
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Статтю присвячено розгляду по-
няття бюджетної діяльності. До-
сліджуються особливості її здійс-
нення органами державної влади та 
місцевого самоврядування, законо-
давче регулювання бюджетної діяль-
ності, а також методи здійснення 
бюджетної діяльності. Дається ав-
торське визначення поняття бю-
джетної діяльності.

Статья посвящена рассмотрению 
понятия бюджетной деятельности. 
Исследуются особенности ее осу-
ществления органами государствен-
ной власти и местного самоуправле-
ния, законодательное регулирование 
бюджетной деятельности, а также 
методы осуществления бюджетной 
деятельности. Дается авторское 
определение понятия бюджетной де-
ятельности.

The article is devoted to the con-
sideration of the budgetary activity 
concept, an author analyzes the fea-
tures of its realization public and local 
self-government authorities, legislative 
regulation of budgetary activity, and 

also methods of realization of budget-
ary activity, the author also gives his 
own determination of concept of budg-
etary activity.
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ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРАТУРИ 
ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ 

«ПРО ПРОКУРАТУРУ» ВІД 14 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ

Роль держави та її органів у забезпе-
ченні прав і свобод визнавалася Укра-
їною ще з ранніх стадій її незалежно-
го розвитку. Державний суверенітет 
України було проголошено з ураху-
ванням потреб усебічного забезпечен-
ня прав і свобод людини, шанування 
національних прав усіх народів, за-
безпечення повноцінного політичного, 
економічного, соціального й духовного 
розвитку народу України.

Аналізуючи понад двадцятип’яти-
річний досвід розвитку прокуратури 
України, можна стверджувати, що пра-
возахисна складова в ній поступово 
посідала все більш помітне місце. Ці 
процеси особливо прискорились після 
прийняття чинної Конституції України.

Проблемами здійснення прокура-
турою правозахисної діяльності на су-
часному етапі займалися такі вчені, як  
С. Бивальцева, В. Долежан, М. Косю-
та, М. Крутіков, В. Півненко, Ю. По-
лянський, В. Росинський. М. Руденко,  
Л. Щербакова, Н. Яковлєв і багато 
інших. Водночас у науці та практиці 
сьогодні не вироблено єдиного підходу 
до поняття правозахисної діяльності 
прокуратури, особливо у світлі зву-
ження кола її функцій відповідно до 
Закону України «Про прокуратуру» від  
14 жовтня 2014 року. 

Мета статті полягає в необхідності 
дослідження поняття й ознак правоза-
хисної діяльності прокуратури на су-
часному етапі судово-правової реформи 
в нашій країні з урахуванням положень 
Закону про прокуратуру 2014 року.

Безумовно, значне місце в системі 
захисту прав і свобод людини та гро-

мадянина посідав і посідає судовий 
захист, проте державний захист прав 
громадян включає в себе функціону-
вання й альтернативного, позасудового 
правозахисного механізму, в якому іс-
тотну роль відіграє прокуратура Украї-
ни, в діяльності якої на сучасному етапі 
все більше виявляється правозахисна 
спрямованість її діяльності. З моменту 
здобуття Україною незалежності пере-
орієнтація прокуратури з відстоюван-
ня інтересів держави на захист прав 
і свобод людини та громадянина оста-
точно відбулася як у теоретичній, так і 
в практичній площині. В. Долежан від-
значив: «Важливою ознакою реформу-
вання прокуратури є її поступова пере-
орієнтація на правозахист» [1, с. 121].

Проте в останні роки виникли об-
ставини, які викликали потребу в по-
дальших кроках із суттєвої реоргані-
зації діяльності цього правоохоронного 
органу у зв’язку з прийняттям нового 
Закону України «Про прокуратуру», що 
було однією з важливих вимог на шля-
ху до євроінтеграції, яка проводиться 
українською владою та передбачає вра-
хування пропозицій Парламентської 
Асамблеї Ради Європи і Європейського 
Союзу, практики Європейського суду 
з прав людини. Передусім це стосува-
лося відмови від прокурорського наг-
ляду за додержанням і застосуванням 
законів (пункт 9 Перехідних положень 
Конституції), що й було зроблено з 
прийняттям нового законодавства про 
прокуратуру.

У науковій літературі не виробле-
но єдиного підходу до змістового на-
повнення поняття правозахисної ді-
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яльності прокуратури, що зумовлює 
дослідження цього питання. Головна 
проблема полягає в тому, що значна 
частина науковців або взагалі не зу-
пиняється на вивченні питання щодо 
поняття правозахисної діяльності про-
куратури, або вкладає різне змістове 
значення в досліджуване поняття. 

Зокрема, С. Бивальцева [2, с. 110–113],  
В. Простова [3, с. 16–18] та Л. Щер-
бакова [4, с. 70–76], підкреслюючи 
актуальність і проблеми реалізації пра-
возахисної діяльності прокуратури в ци-
вільному судочинстві, не розкривають 
зміст цього поняття. Так само й Н. Яковлєв  
[5, с. 30–34; 6, с. 29–35], досліджуючи 
проблеми підвищення ефективності пра-
возахисної діяльності прокуратури під 
час підтримання державного обвинува-
чення, залишає поза увагою розкриття 
змісту такої діяльності. Досить невизна-
ченим є ставлення О. Бойкова до цьо-
го поняття; він указує й на існування 
правозахисної функції прокуратури, і на 
здійснення нею правозахисної діяльно-
сті [7, с. 200–227]. Спірним видається 
також виділення правозахисту в само-
стійну функцію прокуратури [8, с. 97; 9],  
основну функцію [10] або виділення 
його в самостійний вид діяльності про-
куратури [11, с. 10].

Заслуговує на увагу позиція М. Ко- 
сюти, що діяльність прокуратури Укра-
їни у сфері правозахисту можна трак-
тувати в широкому й вузькому розу-
міннях. У широкому розумінні, на його 
думку, прокурор як представник дер-
жави стоїть на захисті прав і свобод 
людини та громадянина під час реалі-
зації всіх передбачених Конституцією 
України функцій [12, с. 30]. Водночас 
його тлумачення правозахисту у вузь-
кому розумінні як діяльності прокура-
тури, що здійснюється в межах наг-
ляду за додержанням і застосуванням 
закону, сьогодні втрачає актуальність 
у зв’язку з позбавленням прокуратури 
цієї функції. 

Відповідно до Закону України «Про 
прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року, 
прокуратура більше не здійснює нагляд 
за додержанням і застосуванням зако-

нів, у статті 1 проголошується, що вона 
«становить єдину систему, яка … здійс-
нює встановлені Конституцією України 
функції з метою захисту прав і свобод 
людини, загальних інтересів суспіль-
ства та держави». При цьому варто 
підкреслити, що на відміну від Закону 
про прокуратуру 1991 року, в новому 
Законі захист прав і свобод стоїть на 
першому місці.

Погоджуючись із думкою М. Кос-
юти, все ж таки варто зауважити, що 
захист прав і свобод людини та грома-
дянина здійснюється не лише під час 
здійснення прокуратурою наглядових 
і ненаглядових функцій, правозахист 
охоплює також й інші напрями діяль-
ності, зокрема здійснення координації 
діяльності правоохоронних органів у 
сфері протидії злочинності, міжнародне 
співробітництво тощо.

Визначаючи місце прокуратури в 
системі правозахисту, потрібно відзна-
чити, що захист прав і свобод люди-
ни та громадянина за посередництва 
цього правоохоронного органу має свої 
переваги. Як відзначає А. Борецький, 
«прагнення використовувати суд як 
знаряддя боротьби з правопорушення-
ми часто не може бути реалізовано гро-
мадянами, оскільки суди не можуть за 
власною ініціативою виявляти правопо-
рушення» [13, с. 34]. Слушно підкрес-
лив І. Бахтибаєв, що «суд і прокура-
тура – це два органи, що доповнюють 
правозахисну діяльність один одного» 
[14]. Підтримуючи думку цих авторів, 
додамо, що органи прокуратури не в 
змозі захистити в повному обсязі права 
і свободи громадян без взаємодії з ін-
шими суб’єктами правозахисту. 

Унікальність правозахисної діяльності 
прокуратури зумовлена особливим ста-
тусом прокуратури в Україні, відсутністю 
її підпорядкованості будь-яким іншим ор-
ганам, а також універсальністю наглядо-
вих і ненаглядових її функції, здійснення 
яких дає змогу якнайширше захистити 
права і свободи людини та громадянина. 
Особливістю діяльності прокуратури є 
те, що вона одночасно здійснює й пра-
воохоронну, і правозахисну діяльність, 
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що найяскравіше виявляється в процесі 
здійснення нагляду за додержанням зако-
ну органами, що виконують розслідуван-
ня кримінальних правопорушень, коли 
здійснюється правоохоронна діяльність, 
спрямована на розкриття кримінального 
правопорушення та притягнення винних 
осіб до відповідальності, а правозахисна 
діяльність спрямована на захист прав і 
свобод учасників кримінального про-
вадження (підозрюваного, потерпілого 
тощо).

Правозахисними повноваженнями 
наділене досить широке коло держав-
них і недержавних суб’єктів, водночас 
прокурорський правозахист має свої 
визначальні риси.

1. Виключно публічний характер 
правозахисної діяльності. Це зумов-
лено тим, що органи прокуратури є 
органами держави й виконують її пра-
возахисну функцію, діючи при цьому 
від імені держави (України). Між орга-
нами прокуратури, їх посадовими осо-
бами й іншими юридичними та фізич-
ними особами виникають двосторонні 
або багатосторонні правовідносини 
правозахисного характеру. Публічний 
характер прокурорського правозахисту 
виокремлює його від діяльності адво-
катури як недержавного самоврядного 
інституту, а також громадських право-
захисних об’єднань.

2. Жорстка формальна визначе-
ність прокурорського правозахисту, 
зокрема порядку застосування право-
захисних повноважень. Така формаль-
на визначеність найбільше властива 
діяльності прокурора, врегульованої 
процесуальними кодексами. Законом 
про прокуратуру деталізовано порядок 
застосування цих повноважень, а тому 
прогалини, що виникають під час засто-
сування його положень, заповнюються 
шляхом використання нормативних ак-
тів Генерального прокурора України.

Формальна визначеність прокурор-
ських повноважень виявляються також 
у тому, що прокурори можуть діяти 
лише на підставі, в межах повноважень 
та у спосіб, передбачені Конституцією 
й законами України.

3. Комплексність і багатовектор-
ність прокурорського правозахисту. 
Комплексність правозахисної діяльно-
сті прокурора означає взаємопов’яза-
не здійснення прокурорських повнова-
жень у межах однієї з конституційних 
функцій прокуратури або вирішення 
правозахисних проблем у межах двох 
або більше функцій (наприклад, вияв-
лення порушень закону під час нагляду 
за додержанням законів органами, які 
здійснюють досудове розслідування, 
та вжиття заходів щодо поновлення 
порушених прав у порядку судово-про-
курорського представництва). Що ж 
стосується багатовекторності, то це оз-
начає можливість застосування заходів 
прокурорського впливу за різними на-
прямами проблем правозахисту в рам-
ках однієї правової сфери. Так, у про-
цесі здійснення судово-прокурорського 
представництва йдеться про обрання 
пріоритетних напрямів такої діяльно-
сті в межах країни або певного регіону 
тощо.

4. Безперервність – здійснення 
прокуратурою правозахисту на постій-
ній основі з урахуванням надходження 
звернень громадян, інших відомостей 
про правопорушення, стану злочинно-
сті й інших факторів. 

5. Відсутність жорстких фор-
мальних вимог для громадян, які 
звертаються за захистом до про-
куратури, за винятком заборони в 
законодавчому порядку розгляду ано-
німних заяв; створення умов для звер-
нення до прокуратури особисто у відве-
дений для цього час.

6. Систематичність, яка передба-
чає здійснення правозахисних заходів 
не лише постійно й безперервно, а й 
із певною періодичністю, регулярніс-
тю у випадках, передбачених законом 
і вказівками Генерального прокурора 
України.

8. Безоплатність звернення до 
прокуратури за наданням юридичної 
допомоги, що забезпечує можливість 
звернення за захистом у випадках, що 
вимагають термінового реагування, 
особливо якщо це стосується осіб, які 
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представляють соціально незахищені 
верстви населення. Органи прокура-
тури, подаючи позови до судів про за-
хист інтересів громадян, відповідно до 
внесених змін до законодавства, вже 
повинні сплачувати судовий збір на за-
гальних підставах (Закон України «Про 
судовий збір»1), проте для громадянин 
захист їхніх прав і свобод прокурату-
рою залишається безоплатним.

Правозахисну діяльність здійсню-
ють всі органи, що входять до проку-
рорської системи України. Проте їх 
компетенція в цих сферах істотно від-
різняється залежно від рівня цих орга-
нів (Генеральна прокуратура України, 
регіональні прокуратури, місцеві про-
куратури) та спеціалізації (військові 
прокуратури; Спеціалізована антико-
рупційна прокуратура). 

Автономний, як і централізований, 
характер зі зрозумілих причин має та-
кож воєнна організація держави.

Організація правозахисної діяль-
ності прокуратури враховує принцип 
єдності прокурорської системи, тобто 
головною ланкою, в якій відбувається 
узагальнення проведеної раніше пра-
возахисної діяльності, виявляються на-
гальні проблеми, формулюються нові 
завдання та зміщуються акценти відпо-
відно до стану законності, є Генераль-
на прокуратура України на чолі з Ге-
неральним прокурором України. Проте 
регіональним прокуратурам також 
надано можливість визначати й інші, 
враховуючи особливості стану захисту 
прав громадян у конкретному регіоні, 
напрями правозахисної діяльності.

Важливим напрямом прокурорсько-
го правозахисту, який має інтегрова-
ний характер і стосується реалізації 
всіх конституційних функцій прокура-
тури, є розгляд прокуратурою звернень 
громадян: скарг на порушення суб’єк-
тивних прав і заяв як повідомлень про 
правопорушення, що безпосередньо не 
стосуються заявників.

Водночас варто зауважити, що сьо-
годні відбулися значні зміни в здійс-

ненні прокуратурою правозахисту. 
Насамперед це пов’язано з позбавлен-
ням прокуратури функції нагляду за 
додержанням і застосуванням законів. 
Таке обмеження можна розглядати як 
закономірний процес реформування 
прокуратури, воно відповідає вимогам 
європейських структур до України, на 
тривале невиконання яких неоднора-
зово зверталася увага особливо Ради 
Європи. 

Іншим фактором обмеження про-
куратурою стало внесення змін до 
Закону України «Про судовий збір», 
відповідно до яких прокуратура, звер-
таючись до суду в інтересах громадян, 
повинна сплачувати судовий збір на 
загальних підставах. З одного боку, 
такий законодавчий крок є логічним, 
оскільки ним урівнюється становище 
сторін у суді – позивача та відповідача. 
Але, з іншого боку, це вимагає не лише 
передбачення для прокуратури значних 
додаткових матеріальних витрат із Дер-
жавного бюджету України, а і стабіль-
ного її фінансування. Зважаючи на 
досить складну економічну ситуацію в 
державі, на практиці може скластися 
ситуація, коли за потреби невідкладно-
го звернення до суду в інтересах гро-
мадянина, але за умови затримання 
фактичного фінансування прокуратура 
не в змозі буде реалізувати свій право-
захисний потенціал. Фактично така си-
туаціє вже мала місце, оскільки вказані 
законодавчі зміни щодо сплати про-
куратурою судового збору на загаль-
них підставах були внесені у 2014 році,  
але ж такі витрати не були передбачені 
в Держбюджеті на поточний рік, унас-
лідок чого органи прокуратури декілька 
місяців узагалі були позбавлені можли-
вості в межах реалізації представниць-
кої функції звертатися до суду з метою 
захисту прав і свобод громадян. На 
превеликий жаль, практичні працівни-
ки свідчать, що представницька діяль-
ність прокуратури зараз дещо відійшла 
на другий план, а ефективність її сут-
тєво знизилася. 

1 Про судовий збір : Закон України від 8 липня 2011 року № 3674-VI // Відомості Верховної Ради 
України. – 2012. – № 14. – Ст. 87.
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У цьому контексті також варто 
вельми критично поставитися до ви-
словлювань, які лунають на сторінках 
періодики, щодо необхідності запро-
вадження відшкодування працівника-
ми прокуратури розміру сплаченого 
прокуратурою судового збору в разі 
відмови в задоволенні судом висуну-
тих ними позовних вимог. Обґрунто-
вується така позиція тим, що це мало 
б забезпечити звернення до суду в ін-
тересах громадян лише в разі глибо-
кого переконання прокурора в обґрун-
тованості позовних вимог. Однак така 
новела навряд чи сприяла б забезпе-
ченню належного рівня захисту прав 
найбільш уразливих категорій грома-
дян, в інтересах яких прокуратура має 
право звертатися до суду. І проблема 
в цьому разі полягатиме в тому, що 
у випадках, коли в прокурора існува-
тимуть хоч найменші сумніви, він не 
звертатиметься до суду в інтересах 
громадян, побоюючись настання для 
себе негативних наслідків. 

Отже, правозахисна діяльність про-
куратури посідає важливе місце у функ-
ціонуванні держави та відіграє помітну 
роль у виконанні державної функції із 
захисту прав і свобод людини та гро-
мадянина. І хоча прокурорський пра-
возахист, відповідно до останніх зако-
нодавчих положень, є дещо звуженим, 
тим не менше він повинен зберігатися, 
пристосовуватися до нових правових 
реалій, особливо в умовах євроінтегра-
ції України. 

Ключові слова: правозахисна ді-
яльність прокуратури, захист прав і 
свобод громадян, правозахист, верхо-
венство права, судово-представницька 
діяльність.

У статті аналізуються понят-
тя правозахисної діяльності про-
куратури та проблеми її реалізації 
відповідно до нового законодавства 
2014 року. Підкреслюється, що пра-
возахисна діяльність здійснюється 
прокуратурою під час реалізації не 
лише конституційних функцій, а й 
інших напрямів діяльності. Аналізу-

ються проблеми реалізації прокурор-
ського правозахисту під час здійс-
нення судового представництва. 

В статье анализируются понятие 
правозащитной деятельности проку-
ратуры и проблемы ее реализации в 
соответствии с новым законодатель-
ством 2014 года. Подчеркивается, 
что правозащитная деятельность 
осуществляется прокуратурой при 
реализации не только конституци-
онных функций, но и других направ-
лений деятельности. Анализируются 
проблемы реализации прокурорской 
правозащиты при осуществлении су-
дебного представительства.

The Public Prosecutor’s Office legal 
protection activity concept and prob-
lems of its implementation in accord-
ance with the new legislation in 2014 
are analyzed in the article. The author 
suggests that legal protection is carried 
out by the office of public prosecutor in 
the implementation of the constitution-
al functions and other activities. The 
problems of Public Prosecutor’s Office 
legal protection activity on represent 
the interests of the individual in court 
are analyzed.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧИХ 
ВИМОГ ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА УКРАЇНИ

Перед Україною з проголошенням 
незалежності постало важливе завдан-
ня принципової перебудови всієї систе-
ми правоохоронних органів, повного ре-
формування законодавства в цій сфері 
з урахуванням ідеї реалізації принципу 
верховенства права й пріоритету прав 
людини та громадянина. Прокуратура 
не стала винятком, законодавство про 
організацію й діяльність якої також за-
знало докорінних змін. Одним із напря-
мів цих перетворень стало забезпечення 
незалежності прокуратури й насамперед 
Генерального прокурора України. Важ-
ливою передумовою забезпечення не-
залежності Генпрокурора є вироблення 
чіткого переліку вимог, що висуваються 
до особи, яка бажає обійняти таку висо-
ку посаду. Суттєвою складністю в цьому 
питання була повна неврегульованість, 
на відміну від Закону про прокуратуру 
2014 року, цього питання в Законі про 
прокуратуру 1991 року, оскільки жод-
ного його положення не було присвя-
чено тому, хто може обійняти посаду 
Генпрокурора. У літературі цій проблемі 
приділяється недостатня увага, незва-
жаючи на її важливе науково-практичне 
значення. Проблемі забезпечення неза-
лежності органів прокуратури та Гене-
рального прокурора України присвяти-
ли свої праці такі вчені, як Р. Басараб,  
В. Долежан, М. Косюта, О. Медведь-
ко, С. Подкопаєв, В. Умеренко й бага-
то інших. Водночас суттєве оновлення 
законодавства про прокуратуру вимагає 
ретельного його дослідження з позицій 
теорії та практики задля вироблення 
пропозицій і рекомендацій.

Метою статті є повний і всебічний 
аналіз вимог, що висуваються Законом 
про прокуратуру 2014 року до Генераль-
ного прокурора України, й вироблення 

пропозицій, спрямованих на вдоскона-
лення законодавства в цій сфері, що 
розглядається як передумова забезпе-
чення незалежності керівника проку-
рорської системи.

Генеральний прокурор України ві-
діграє важливу роль у функціонуванні 
прокурорської системи, а отже, питання 
забезпечення його незалежності тісно 
пов’язане з реалізацією принципу неза-
лежності прокуратури загалом. 

Відповідно до статті 1 Закону Укра-
їни «Про прокуратуру» від 14 жовтня 
2014 року (далі – Закон про прокура-
туру), прокуратура України становить 
єдину систему, яка в порядку, перед-
баченому законом, здійснює встанов-
лені Конституцією України функції з 
метою захисту прав і свобод людини, 
загальних інтересів суспільства й дер-
жави. 

Незалежність Генерального прокуро-
ра України випливає з положень стат-
ті 3 «Засади діяльності прокуратури» 
чинного Закону про прокуратуру, серед 
яких варто виділити такі:

– незалежність прокурорів, що пе-
редбачає існування гарантій від неза-
конного політичного, матеріального чи 
іншого впливу на прокурора щодо при-
йняття ним рішень під час виконання 
службових обов’язків;

– політична нейтральність прокура-
тури;

– недопустимість незаконного втру-
чання прокуратури в діяльність органів 
законодавчої, виконавчої й судової вла-
ди (пункти 5–7 статті 3 Закону).

Адаптуючи положення статті 16 За-
кону про прокуратуру щодо предмета 
дослідження, можемо визначити, що 
безпосередньо незалежність Генераль-
ного прокурора України забезпечується:

© Д. Добровольський, 2016



53

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

– особливим порядком його призна-
чення на посаду, звільнення з посади, 
притягнення до дисциплінарної відпові-
дальності;

– порядком здійснення повноважень, 
визначеним процесуальним та іншими 
законами;

– забороною незаконного впливу, 
тиску чи втручання в здійснення повно-
важень Генерального прокурора України;

– належним матеріальним, соціаль-
ним і пенсійним забезпеченням Гене-
рального прокурора України;

– визначеними законом засобами за-
безпечення особистої безпеки Генераль-
ного прокурора України, членів його 
сім’ї, майна, а також іншими засобами 
його правового захисту.

Здійснюючи функції прокуратури, 
Генеральний прокурор України є не-
залежним від будь-якого незаконного 
впливу, тиску, втручання й керується у 
своїй діяльності лише Конституцією та 
законами України.

Зрозуміло, що незалежність Гене-
рального прокурора випливає із за-
гальних законодавчих положень, пе-
редбачених для прокуратури, водночас 
реалізація принципу незалежності для 
очільника прокурорської системи має 
свої особливості, зумовлені його місцем 
і роллю в державі. 

Насамперед передбачено механізм 
забезпечення безпеки Генерального 
прокурора України. Зокрема, статтею 
6 Закону України «Про державну охо-
рону органів державної влади України 
та посадових осіб» від 4 березня 1998 
року [1] установлюється, що в місцях 
постійного й тимчасового перебування 
забезпечується безпека Генерального 
прокурора України. Протягом строку 
його повноважень також гарантується 
безпека членів його сім’ї, які прожива-
ють разом із ним або супроводжують 
його. Після припинення повноважень 
він забезпечуються державною охоро-
ною протягом року, крім випадків на-
брання законної сили обвинувальним 
вироком щодо нього. З метою прак-
тичної реалізації положень указаного 
Закону Президентом України 23 берез-

ня 1998 року було видано відповідний 
указ [2].

Зважаючи на особливий статус Ге-
нерального прокурора України, чинне 
законодавство встановлює підвищений 
рівень відповідальності за посягання на 
нього. Наприклад, статтею 112 «Пося-
гання на життя державного чи громад-
ського діяча» Кримінального кодексу 
(далі – КК) України (розділ I «Злочи-
ни проти основ національної безпеки 
України») встановлюється кримінальна 
відповідність за посягання на життя Ге-
нерального прокурора України. Статтею 
346 КК України (розділ XV «Злочини 
проти авторитету органів державної вла-
ди, органів місцевого самоврядування, 
об’єднань громадян та злочини проти 
журналістів») установлено кримінальну 
відповідальність за погрозу вбивством, 
заподіянням шкоди здоров’ю, знищен-
ням або пошкодженням майна, а також 
викраденням або позбавленням волі 
щодо Генерального прокурора України, 
а також за умисне заподіяння йому ті-
лесних ушкоджень, завдання побоїв чи 
вчинення інших насильницьких дій у 
зв’язку з його державною діяльністю.

Отже, посягання на Генерального 
прокурора України залежно від їх харак-
теру можуть розглядатися як посягання 
на національну безпеку нашої держави 
або як злочини проти авторитету про-
куратури як державного органу.

Водночас з огляду на статтю 16 За-
кону про прокуратуру окреслений вище 
перелік гарантій забезпечення незалеж-
ності Генерального прокурора України 
можна доповнити й таким аспектом, як 
чітке визначення вимог до особи, яка 
може претендувати на посаду Генпро-
курора. Така вимога не лише випливає 
з потреби забезпечення незалежності 
в подальшому керівника прокурорської 
системи, а й перетинається з концепці-
єю правової визначеності, яка є скла-
довою принципу верховенства права, 
закріпленого Конституцією України. Як 
указує Л.Л. Богачова, у широкому ро-
зумінні принцип правової визначеності 
являє собою сукупність вимог до орга-
нізації та функціонування правової сис-
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теми з метою забезпечення стабільного 
правового становища людини шляхом 
удосконалення процесів правотворчості 
та правозастосування [3, с. 124].

Принцип правової визначеності, 
окрім іншого, передбачає певну ста-
більність законодавства. Європейська 
комісія за демократію через право (Ве-
неціанська комісія) у Доповіді щодо вер-
ховенства права зазначила, що однією 
зі складових верховенства права є пра-
вова визначеність; вона вимагає, щоб 
правові норми були чіткими й точними, 
спрямованими на те, щоб забезпечити 
постійну прогнозованість ситуацій пра-
вовідносин, що виникають (пункти 41, 
46 Доповіді) [4]. На цей принцип поси-
лається й Конституційний Суд Украї-
ни, наприклад, у Рішенні від 1 квітня  
2008 р. № 4-рп/2008 у справі про Рег-
ламент Верховної Ради України.

Конституційний Суд України за-
значив, що «поділ державної влади є 
структурною диференціацією трьох рів-
нозначних основних функцій держави: 
законодавчої, виконавчої, судової. Він 
відображає функціональну визначеність 
кожного з державних органів, передба-
чає не тільки розмежування їх повнова-
жень, а й їх взаємодію, систему взаєм-
них стримувань та противаг, які мають 
на меті забезпечення їх співробітництва 
як єдиної державної влади. Неухильне 
додержання органами законодавчої, ви-
конавчої та судової влади Конституції 
та законів України забезпечує реаліза-
цію принципу поділу влади і є запору-
кою їх єдності, важливою передумовою 
стабільності, підтримання громадського 
миру і злагоди в державі» [5, с. 17]. 

Відповідно до частини 3 статті 40, на 
посаду Генерального прокурора Украї-
ни може бути призначений громадянин 
України, який: 1) має вищу юридичну 
освіту; 2) має стаж роботи в галузі пра-
ва не менше ніж 10 років; 3) володіє 
державною мовою; 4) щодо якого від-
сутні обставини, передбачені частиною 
5 статті 27 Закону про прокуратуру (не 
може бути призначена на посаду про-
курора особа, яка визнана судом обме-
жено дієздатною або недієздатною; має 

захворювання, що перешкоджає вико-
нанню обов’язків прокурора; має незня-
ту чи непогашену судимість або на яку 
накладалося адміністративне стягнення 
за вчинення корупційного правопору-
шення); 5) має високі морально-ділові, 
професійні якості й організаторські здіб-
ності.

Загалом із визначеним переліком ви-
мог до кандидата на посаду Генерально-
го прокурора України варто погодитись, 
особливо зважаючи на той факт, що 
Закон України «Про прокуратуру» від 
1 грудня 1991 року взагалі не визначав 
якихось критеріїв до керівника проку-
рорської системи. Водночас деякі з ука-
заних вимог викликають зауваження та 
потребують свого уточнення. 

Вимога щодо наявності в очільника 
прокурорської системи вищої юридичної 
освіти не викликає сумнівів з огляду на 
специфіку та важливість покладених на 
прокуратуру завдань і наданих для їх 
досягнення повноважень. Водночас ува-
жаємо, що потребує деякого тлумачення 
термін «вища юридична освіта». Справа 
в тому, що традиційно під вищою юри-
дичною освітою розуміється освіта за 
спеціальностями «правознавство», «пра-
воохоронна діяльність», «міжнародне 
право». Проте на практиці можуть ви-
никати інші напрями підготовки спеці-
алістів у галузі юриспруденції, потреба 
в яких може бути зумовлена потребами 
ринку праці. 

Потребує вдосконалення вимога 
щодо обов’язкової наявності в кандида-
та десятирічного стажу роботи в галузі 
права. Відповідно до частин 2 і 3 статті 
27 Закону про прокуратуру, прокурором 
регіональної прокуратури може бути 
призначений громадянин України, який 
має стаж роботи на посаді прокурора не 
менше трьох років, а прокурором Гене-
ральної прокуратури України може бути 
призначений громадянин України, який 
має стаж роботи на посаді прокурора 
не менше п’яти років. Зі змісту статей 
27 і 40 однозначно не зрозуміло, чи по-
ширюється вимога щодо попереднього 
стажу роботи в органах прокуратури на 
Генерального прокурора України. Вида-
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ється доцільним пункт 2 частини 3 стат-
ті 40 викласти так: «… має стаж роботи 
в галузі права не менше ніж 10 років, 
із яких не менше ніж 5 років на посаді 
прокурора». Таке уточнення має бути 
запорукою того, що на чолі прокурор-
ської системи перебуватиме особа, яка 
ознайомлена зі специфікою функціону-
вання прокурорської системи та управ-
ління нею.

Цілком закономірною є вимога щодо 
володіння Генеральним прокурором 
України державною мовою. Згідно зі 
ст. 10 Основного Закону, державною 
мовою в Україні є українська мова. Рі-
шенням Конституційного Суду України 
від 14 грудня 1999 р. встановлено, що 
українська мова як державна є обов’яз-
ковим засобом спілкування на всій те-
риторії України під час здійснення по-
вноважень органами державної влади 
й органами місцевого самоврядування 
(мова актів, роботи, діловодства, до-
кументації тощо), а також в інших пу-
блічних сферах суспільного життя, які 
визначаються законом [6, с. 9]. Водно-
час чинним законодавством сьогодні не 
передбачається механізм перевірки рів-
ня володіння кандидатом українською 
мовою. Однозначне врегулювання цього 
питання це більшою мірою пов’язане з 
підтриманням авторитету прокуратури, 
оскільки Генпрокуророві як керівникові 
державного органу необхідно виступати 
з відповідними щорічними доповідями 
перед Верховною Радо України, нада-
вати важливі коментарі перед засобами 
масової інформації щодо додержання ви-
мог законодавства в тій чи іншій сфері, 
що стосується компетенції прокуратури. 
Отже, має бути вироблений механізм 
перевірки рівня володіння державною 
мовою кандидатом на посаду Генпроку-
рора. Статтею 212 Регламенту Верхов-
ної Ради України передбачається, що 
під час надання згоди на призначення 
на посаду Президентом України Гене-
рального прокурора України кандида-
ту надається можливість відповісти на 
запитання представників депутатських 
фракцій (депутатських груп), народних 
депутатів (частина 5 статті 212 Регла-

менту). Видається, що в процесі надан-
ня відповідей депутати мають додаткову 
можливість більше ознайомитися з кан-
дидатом для вироблення позиції щодо 
здатності виконання ним надалі повно-
важень Генерального прокурора Украї-
ни, а отже, в процесі усного спілкуван-
ня можуть визначити й відповідність 
кандидата вказаній вимозі. Отже, коли 
депутати в процесі усного спілкування 
з кандидатом дійдуть висновку, що кан-
дидат не володіє державною мовою, це 
має стати підставою для відмови в на-
данні згоди Верховної Ради України для 
призначення. 

Нині йде жваве обговорення питан-
ня щодо перспектив включення про-
куратури до складу судової гілки влади. 
За цих умов може йти мова якщо не 
про інтеграцію судової та прокурорської 
систем у силу специфіки виконуваних 
ними функцій та з інших обставин, то 
хоча б про наближення статусу проку-
рорів до суддівського правового стано-
вища. Зважаючи на це, цілком логічно 
виглядала б така вимога до Генерально-
го прокурора України, як установлення 
для нього т. зв. «цензу осідлості», тоб-
то передбачення обов’язкового терміну 
проживання на території України перед 
призначенням на таку важливу й впли-
вову посаду.

У пункті 6 частини 1 статті 3 Закону 
про прокуратуру закріплена така заса-
да діяльності прокуратури, як політич-
на нейтральність прокуратури, а стат-
тею 18 установлюється, що прокурор 
не може належати до політичної пар-
тії, брати участь у політичних акціях, 
мітингах, страйках (частина 3). Разом 
із тим варто звернути увагу на те, що 
якщо кандидат на посаду Генерального 
прокурора України був активним чле-
ном якоїсь політичної партії чи блоку, 
то припинення ним членства безпосе-
редньо напередодні призначення на по-
саду Генерального прокурора України 
має на меті більшою мірою виконання 
формальних вимог закону, аніж забез-
печення реального політичного нейтра-
літету керівника прокурорської системи. 
На практиці може скластися ситуація, 
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коли в процесі здійснення повноважень 
Генпрокурора особа відстоюватиме інте-
реси тієї політичної сили, до якої вона 
належала до останнього перед призна-
ченням часу. Зважаючи на це, цілком 
логічною видається положення частини 
2 статті 6 Закону України «Національ-
не антикорупційне бюро України» [7], 
якою встановлюється, що «не може 
бути призначена на посаду Директора 
Національного бюро особа, яка впро-
довж двох років до подання заяви на 
участь у конкурсі на зайняття цієї по-
сади, незалежно від тривалості, входила 
до складу керівних органів політичної 
партії або знаходилася у трудових чи 
інших договірних відносинах з політич-
ною партією». На нашу думку, аналогіч-
ною вказівкою повинна бути доповнена 
стаття 40 Закону про прокуратуру, що 
сприятиме реалізації на практиці вимог 
щодо політичної нейтральності Гене-
рального прокурора і слугуватиме до-
датковою гарантією його незалежності. 

Ключові слова: прокуратура, Ге-
неральний прокурор України, незалеж-
ність, реформування прокуратури.

У статті досліджуються зако-
нодавчі вимоги до Генерального про-
курора України і стверджується, 
що їх чітке визначення є передумо-
вою його незалежності. На підста-
ві системного аналізу положень за-
конодавства надаються пропозиції 
щодо вдосконалення переліку вимог, 
які висуваються до Генерального 
прокурора України. 

В статье исследуются законода-
тельные требования, выдвигаемые к 
Генеральному прокурору Украины, и 
утверждается, что их чёткое опре-
деление является предпосылкой его 
независимости. На основании си-
стемного анализа положений зако-
нодательства вносятся предложе-
ния по совершенствованию перечня 
требований, предъявляемых к Гене-
ральному прокурору Украины.

The legal requirements to the Prose-
cutor General of Ukraine are analyzed 

in the article and claimed that their clear 
definition is a prerequisite of his inde-
pendence. On the basis system analysis 
of the legislation are made the proposals 
for improvement of legal requirements to 
the Prosecutor General of Ukraine.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ 2016 ГОДА: 
ИНТЕРПРЕТИРОВАНИЕ

Текущий год в Украине ознаменован 
активными евроинтеграционными про-
цессами, которые затронули все без ис-
ключения сферы общественной жизни. 
В нашей стране проводятся комплекс-
ные реформы, направленные на приве-
дение украинской государственной си-
стемы в соответствие с европейскими 
стандартами. Очевидно, что подобные 
евроинтеграционные реформы не могли 
не коснуться и украинской системы об-
разования. Следует изучить подобные 
новшества более детально.

Целью образования сегодня в Укра-
ине все так же является всестороннее 
развитие человека как личности и наи-
высшей ценности общества, развитие 
его талантов, умственных и физиче-
ских способностей, воспитание высо-
ких моральных качеств, формирование 
граждан, способных к сознательному 
общественному выбору, обогащение 
на этой основе их интеллектуального, 
творческого, культурного потенциала, 
повышение образовательного уров-
ня, обеспечение народного хозяйства 
квалифицированными специалистами, 
пробуждение интереса человека к ду-
ховности, культурным ценностям нау-
ки, искусства, нравственности, права, 
преобразование естественного челове-
ка в культурную, образованную лич-
ность.

Однако 2016 год выдвинул к образо-
вательной системе новые требования в 
виде новых Лицензионных условий, ко-
торые, в свою очередь, открыли новые 

возможности для учебных заведений. 
Одним из приоритетных направлений 
реформирования высшего образова-
ния является курс на расширение ав-
тономии высших учебных заведений и 
обеспечение независимой от влияния 
государственной власти оценки ка-
чества образования. Безусловно, это 
позитивный шаг, который позволит 
университетам быть самостоятельны-
ми в планировании учебного процесса. 
Значительная часть полномочий Мини-
стерства образования и науки Украины 
переходит в Национальное агентство 
по обеспечению качества высшего об-
разования. 25 членов этого коллеги-
ального органа будут избираться на 
трехлетний срок. Вышеупомянутый 
орган уполномочен контролировать 
качество образования в вузах путем 
формирования перечня специальностей 
и разработки стандартов высшего об-
разования. Таким образом, провозгла-
шается ориентированность высшего 
образования на запросы студентов, а 
именно: вузы сами будут формировать 
учебные программы и определять, ка-
кие курсы будут читаться и в какой 
последовательности. По нашему мне-
нию, основополагающая функция На-
ционального агентства по обеспечению 
качества высшего образования – это 
аккредитация образовательных про-
грамм, специализированных ученых 
советов и учреждений оценки качества 
образования. Этот шаг очень важен 
для образовательной системы, так как 

© В. Завальнюк, 2016
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именно путем аккредитации конкрет-
ных программ мы можем получить:

1. Бесценный опыт профессорского 
состава, который путем самостоятель-
ных разработок, подходов и методов 
проводит подготовку молодых специа-
листов.

2. Развитие узкопрофильных про-
грамм, целью которых будет повышение 
концентрации на конкретной проблеме, 
а не по широкому кругу вопросов.

3. Повышение рейтенговости учеб-
ных заведений, целью которых будет 
получение предпочтения абитуриентов 
путем заинтересованности их в том, 
какой особой спецификацией владе-
ет вуз, а в получении знаний от уче-
ных-фундаторов, а не пересказчиков. 

Таким образом, Национальное 
агентство по обеспечению качества 
высшего образования создает некое 
пространство, в рамках которого долж-
ны созидать учебные заведения. В свою  
очередь, университеты заполняют это 
пространство самостоятельными об-
разовательными и методическими ма-
териалами, доказывая свое право на 
образовательную деятельность. Однако 
для внедрения в Украине такого опыта 
потребуется достаточно времени, так 
как на протяжении многих лет форми-
рование учебных программ оставалось 
прерогативой Министерства образова-
ния и науки Украины и вузы попросту 
не готовы в одночасье взять ответ-
ственность на себя. С процессами со-
ревновательности учебных заведений и 
получения предпочтений абитуриентов 
так же связано новшество 2016 года –  
механизм исключительно автоматизи-
рованного электронного поступления 
и автоматического распределения мест 
государственного бюджета. Абитуриен-
ты уже на этапе прохождения внешне-
го независимого оценивания (далее –  
ВНО) смогут выбирать желаемое учеб-
ное заведение и соответствующую 
специальность. По итогам ВНО будет 
составлен рейтинг абитуриентов, луч-
шие из которых получат право занять 
бюджетное место. Таким образом, в со-
ответствии с предпочтениями абитури-

ентов автоматически будут определять-
ся рейтинги специальностей и вузов. 

Для магистров-правоведов 9 украин-
ских высших учебных заведений всту-
пительная кампания 2016 года будет 
ознаменована интереснейшим новше-
ством – поступлением с использова-
нием технологий ВНО, организацию 
которого обеспечивает Министерство 
образования и науки Украины, Укра-
инский центр оценивания качества об-
разования при поддержке координато-
ра ОБСЕ в Украине и проекта USAID 
«Справедливое правосудие». Использо-
вание технологий ВНО позволит всем 
участникам ученого процесса обезо-
пасить себя, а так же свои знания и 
умения, ведь процедура проведения 
предусматривает формат тестирования 
идентично тому, которое проходят вы-
пускники 11-х классов, с полной ано-
нимностью и максимальной прозрачно-
стью. Сегодня это пилотный проект, но 
уже в 2017 году органы государствен-
ной власти планируют внедрить его в 
систему высшего образования для всех 
специальностей. 

Вступительная кампания 2016 года 
будет иной и потому, что набор будет 
осуществляться в соответствии с Ак-
том согласования перечня специаль-
ностей, по которым осуществляется 
подготовка соискателей высшего обра-
зования. Министерство образования и 
науки Украины подчеркивает, что пе-
речень областей знаний и специально-
стей разработан в соответствии с Зако-
ном Украины «О высшем образовании» 
и в целях совершенствования подготов-
ки соискателей высшего образования. 
В перечень включены 96 специально-
стей, охватывающих 27 отраслей зна-
ний, по которым будет осуществляться 
подготовка соискателей высшего обра-
зования в высших учебных заведениях. 

Так же в составе Национального 
агентства по обеспечению качества 
высшего образования образуются Ко-
митет по вопросам этики, Апелляци-
онный комитет, другие комитеты, ко-
торые формируются из числа членов 
Национального агентства по обеспе-
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чению качества высшего образования. 
Относительно полномочий Комитета 
по вопросам этики, то он будет рас-
сматривать вопрос академического 
плагиата и вносить соответствующие 
представления в Национальное агент-
ство по обеспечению качества высшего 
образования, а также выполнять дру-
гие полномочия, возложенные на него 
Национальным агентством по обеспе-
чению качества высшего образования. 
В то же время Апелляционный коми-
тет будет рассматривать обращения, 
заявления и жалобы на деятельность и 
решения специализированных ученых 
советов и вносить соответствующие 
представления в Национальное агент-
ство, а также выполнять другие пол-
номочия, возложенные на него Наци-
ональным агентством. Вышесказанное 
свидетельствует о соответствующем 
уровне законодательного обеспечения 
механизма недопущения плагиата в об-
разовательной и научно-исследователь-
ской деятельности. Однако нормами 
указанных законов определены только 
основополагающие принципы и подхо-
ды к пониманию и формированию си-
стемы предотвращения и обнаружения 
плагиата. Именно проблемой академи-
ческого плагиата, а так же путями ее 
решения озадачены участники нынеш-
ней образовательной системы. 

2016 год ознаменован последним 
набором по подготовке по образова-
тельно-квалификационным уровням 
«младший специалист» и «специа-
лист», что значительно приближает 
систему образования к имплемен-
тации положений Закона Украины  
«О высшем образовании» в части уров-
ней образования, которых на сегод-
няшний день пять: начальный уровень 
(короткий цикл) высшего образования, 
первый (бакалаврский) уровень, вто-
рой (магистерский) уровень, третий 
(образовательно-научный) уровень и 
научный уровень. Несмотря на то, что 
полностью уровни соблюдены еще не 
будут, обучение будет проводиться по 
новым образовательным программам. 
Их задача сегодня следующая: в целом 

и каждая отдельно взятая дисциплина 
должны обеспечивать достижение сту-
дентами определенных программных 
результатов. Образовательная про-
грамма является обязательным мето-
дическим документом, который «подви-
гает» на второй план, а так же имеет 
значение рекомендательного характера 
для образовательно-профессиональных 
программ. Каждая образовательная 
программа относится к одному из уров-
ней высшего образования и специаль-
ности. В рамках одной специальности 
вузом могут реализоваться несколько 
отдельных программ по разным специа-
лизациям. Профильная направленность 
(формальная специализация) является 
основанием для разработки отдельной 
образовательной программы. Отдель-
ная программа имеет единственный 
учебный план, в том числе единый 
график учебного процесса. Отдель-
ная образовательная программа имеет  
гаранта образовательной программы, 
а также может иметь академический  
совет.

2016 год так же обещает «лишить» 
все учебные заведения «уровня аккре-
дитации», а взамен даст новую класси-
фикацию: университеты (универсаль-
ные учебные заведения); институты и 
академии (отраслевые учебные заведе-
ния); колледжи (подготовка до уровня 
младшего бакалавра или бакалавра). 

Продолжается внедрение Болонской 
системы в части кредитно-модульной 
системы измерения учебной нагрузки. 
Она измеряется теперь не в часах, а 
в кредитах. Бакалавр должен набрать 
180–240 кредитов, магистр – 90–120. 
Учебное заведение теперь не просто 
в учебном плане отображает данные 
значения, а выводит их во вкладыш к 
диплому европейского образца – обя-
зательный для выдачи всеми вузами в 
2016 году. По прогнозам, это позволит 
стыковать украинские вузы не толь-
ко между собой, но и с зарубежными 
учебными заведениями. 

Немаловажным для европеизации 
украинского образования является 
курс на популяризацию изучения ан-
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глийского языка. 2016 год объявлен 
годом английского языка в Украине, и 
это, конечно же, коснулось и системы 
образования. Так, к аспирантам вы-
двигаются требования владеть опреде-
ленным уровнем иностранного языка, 
необходимым для полного понимания 
иноязычной научной литературы и 
представления результатов научных 
исследований на иностранном языке. 
Прежде всего, это нужно для повы-
шения цитируемости наших учёных за 
рубежом и проведения совместных ис-
следований с зарубежными универси-
тетами. Кроме того, знание английско-
го языка увеличивает академическую 
мобильность студентов и преподава-
телей и предоставляет возможность 
учиться или проходить стажировки в 
лучших университетах Европы и США. 

В 2016 году вышеупомянутые Ко-
ординатор ОБСЕ в Украине и Проект 
USAID «Справедливое правосудие» 
для высшего образования в сфере пра-
ва совместными усилиями с органами 
государственной власти сделали так 
же огромный шаг вперед и приблизили 
украинских коллег к евроинтеграции, а 
именно:

1. Разработали на основе европей-
ских стандартов обеспечения качества 
высшего образовании и адаптировали к 
украинским условиям Методику внеш-
ней независимой оценки процессов 
обеспечения качества правового обра-
зования.

2. Комплексно исследовали ожида-
ния работодателей касательно профес-
сиональных знаний, умений, навыков 
и ценностей выпускников правовых 
школ.

3. Обменялись опытом с ведущими 
европейскими университетами в режи-
ме живого общения путем проведения 
семинаров, тренингов, а так же друже-
ских учебных визитов.

Все это дает возможность понять, 
что украинская образовательная систе-
ма интересна зарубежным коллегам, в 
ней видны огромный потенциал и воз-
можность строить разветвленные миро-
вые образовательные потоки. Сегодня 

необходимо понять важность каждого, 
кто принимает участие в образователь-
ном процессе, продолжать искать но-
вые подходы к обучению нового поко-
ления специалистов, а так же внедрять 
опыт и практику известных во всем 
мире учебных заведений.

Образовательные услуги, точнее об-
разование – это особая категория, ко-
торая на сегодняшний день находится 
в наших руках, а так же стоит на твер-
дой опоре – безграничном опыте наших 
предков, великих ученых и преподава-
телей. Наверное, именно для того, что-
бы сохранить численность населения 
государства, его культурный и научный 
потенциал, внутреннюю безопасность 
и качество, мы исследуем те условия 
и требования к деятельности, которые 
обеспечат качественное образование. 
Можно сделать вывод, что в целом про-
водимые реформы образования носят 
прогрессивный характер, однако для 
их воплощения в жизнь необходимо 
достаточно времени, сил, терпения, а 
самое главное – труда. Только пошаго-
во меняя и совершенствуя украинскую 
систему образования, можно будет до-
стичь тех положительных результатов, 
которые предполагает данная реформа. 

Ключевые слова: высшее обра-
зование, юридическое образование в 
Украине, реформа юридического обра-
зования.

Европейский вектор образования 
2016 года: интерпретирование но-
сит актуальный характер в усло-
виях реформирования высшего юри-
дического образования в Украине на 
фоне масштабных процессов евроин-
теграции. Статья освещает основ-
ные тенденции в сфере образования, 
их реализацию и оценку внедрения. 
Исследуется актуальный вопрос об 
аккредитации образовательных про-
грамм, создании и функционировании 
Национального агентства по обеспе-
чению качества высшего образова-
ния, а главное – активное сотрудни-
чество на мировой образовательной 
арене.
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Європейський вектор освіти 2016 
року: інтерпретування має акту-
альний характер в умовах рефор-
мування вищої юридичної освіти в 
Україні на тлі масштабних процесів 
євроінтеграції. Стаття висвітлює 
основні тенденції у сфері освіти, їх 
реалізацію й оцінку ступеня впро-
вадження. Досліджено актуальне 
питання про акредитацію освітніх 
програм, створення та функціону-
вання Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти, а 
головне – активне співробітництво 
на світовій освітній арені.

European vector of Education 2016: 
interpreting is relevant in conditions 
of reforming of higher legal educa-
tion in Ukraine on the background of 
large-scale European integration pro-
cesses. The article highlights the ma-
jor trends in the field of education, 
implementation and evaluation of their 
realization. The current issue of the 
accreditation of educational programs, 
the establishment and functioning of 
the National Agency for Assurance of 

Quality in Higher Education, and most 
importantly – the active co-operation 
on the global educational arena.
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У сучасній науці домінує точка зору, 
відповідно до якої під інноваційними 
проектами потрібно розуміти такий 
план соціально-корисної діяльності, 
який орієнтований на трансформуван-
ня наукових досліджень і розробок у 
новий або покращений продукт чи про-
цес, що має використання в практичній 
діяльності або є новим підходом до со-
ціальних послуг, що надаються. У про-
цесі реформування освіти загалом і ви-
щої освіти зокрема інноваційні проекти 
здебільшого орієнтовані на модерніза-
цію матеріально-технічних умов надан-
ня освітніх послуг, забезпечення мож-
ливостей щодо поєднання практичного 
застосування та визначених напрямів 
наукової діяльності. Видається, що за-
значені напрями безпосередньо пов’я-
зані з комерціалізацією результатів 
наукових досліджень, що в сучасних 
умовах ринкових відносин і обмежено-
сті бюджетного фінансування є зрозу-
мілим і обґрунтованим. Однак, на нашу 
думку, особливої уваги вимагає інший 
напрям інноваційної діяльності, орієн-
тований на використання в навчально-
му процесі таких результатів наукових 
досліджень, які повністю відповідають 
вимогам подальшої практичної діяль-
ності випускників вищих навчальних 

закладів України. У межах юридичної 
освіти в процесі підготовки фахівців за 
спеціальністю «Кримінальна юстиція» 
до таких проектів варто зарахувати 
формування сучасної концептуальної 
моделі кримінально-правових заходів. 

Новітні тенденції генезису кримі-
нального права характеризуються орі-
єнтацією пізнавальної думки на пошук 
ефективних форм впливу на поведінку 
особи, яка вчинила як злочинне, так й 
об’єктивно протиправне діяння. Ува-
жаємо, що в умовах сьогодення укра-
їнське кримінальне законодавство ха-
рактеризується певним різноманіттям 
правових прийомів і способів впливу 
на поведінку особи з метою її покаран-
ня, виправлення, запобігання злочин-
ній діяльності. Водночас подальшого 
дослідження вимагають заходи впливу, 
орієнтовані на перевиховання, надання 
медичної допомоги й лікування особи, 
здійснення реституційно-компенсацій-
ного впливу, підвищення ефективності 
превентивно-профілактичної діяльно-
сті, зумовленості здійснення реабіліта-
ційно-заохочувального впливу. За таких 
умов існує необхідність формування 
узгодженої системи кримінально-пра-
вових заходів, які вже не розглядають-
ся як відокремлені елементи правового 
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впливу на поведінку особи, котра вчи-
нила діяння з ознаками кримінального 
правопорушення, а характеризуються 
наявними тісними внутрішніми зв’яз-
ками. При цьому відсутність систем-
ного уявлення про кримінально-пра-
вові заходи створює ситуацію, за якої 
значна кількість кримінально-правових 
заходів, передбачених безпосередньо 
кримінальним законом, залишається 
недостатньо витребуваною у випадках 
можливого й доцільного їх застосуван-
ня. Крім того, варто враховувати й те, 
що окремі види кримінально-правових 
заходів недостатньо обґрунтовано зара-
ховані до інших галузей українського 
права, зокрема реституційно-компен-
саційні заходи мають виключно кри-
мінально-процесуальну належність, 
здійснення превентивно-профілактич-
ної діяльності пов’язується із застосу-
ванням положень адміністративного 
права тощо. Натомість подальшого те-
оретичного осмислення вимагають нові 
для українського кримінального закону 
кримінально-правові заходи, такі як за-
ходи, що застосовуються до юридичних 
осіб, спеціальна конфіскація, заходи за-
безпечення тощо. 

Об’єктом інноваційного проекту є 
система кримінально-правових захо-
дів, кожний із елементів якої розгля-
дається як узгоджена на нормативних 
засадах система прийомів і способів 
примусового та реабілітаційно-заохо-
чувального впливу держави на кримі-
нальні практики (злочини (кримінальні 
проступки), інші суспільно небезпечні 
діяння, зловживання правом), позитив-
ні постзлочинні діяння, детерміновані 
культурним середовищем, яке скла-
лось у конкретно-історичних умовах. У 
свою чергу, предметом проекту є дефі-
ніція, суттєві і змістові властивості як 
системи кримінально-правових заходів 
загалом, так і окремих її структурних 
елементів, національно-культурні за-
сади формування аутентичних заходів 
кримінально-правового впливу, функці-
ональні властивості заходів криміналь-
но-правового характеру та практика їх 
застосування. 

Фундаментальною проблемою, на 
вирішення якої спрямовано цей проект, 
є необхідність ознайомлення майбутніх 
фахівців у сфері юриспруденції з нови-
ми концептуальними засадами норма-
тивного визначення і практикою засто-
сування системи кримінально-правових 
заходів, здатною забезпечити необхід-
ний і достатній вплив на особу, яка 
вчинила кримінальне правопорушення 
або інше об’єктивно-протиправне діян-
ня. 

Методи проекту обрано з урахуван-
ням поставленої мети й завдань дослі-
дження, його об’єкта і предмета. Мето-
дологічне підґрунтя проекту становить 
культуро-антропологічна концепція, 
обрання якої продиктовано здатністю 
забезпечити поєднання антропологіч-
ного виміру правової реальності, що 
дає можливість із використанням біо-
соціальної природи людини пояснити 
феномен здійснення правового впли-
ву загалом і кримінально-правового 
впливу зокрема, та культурологічного 
виміру соціальних цінностей, який дає 
змогу визначити підвалини формуван-
ня й генезису українського права. Ви-
користання культуро-антропологічної 
методології створює умови для досяг-
нення таких можливостей. По-перше, 
застосування культуро-антропологіч-
ної методології в процесі дослідження 
системи кримінально-правових заходів 
як визначального елемента здійснен-
ня кримінально-правового впливу дає 
можливість здійснити пошук ефектив-
них форм забезпечення балансу інте-
ресів людини, суспільства й держави в 
процесі правореалізації шляхом поси-
лення гуманістичних засад криміналь-
ного права, відновлення та захисту 
прав і законних інтересів потерпілої 
сторони методами кримінально-пра-
вового впливу, розширення переліку 
заходів кримінально-правового впливу 
за рахунок тих із них, які мають аль-
тернативний щодо покарання характер. 
По-друге, прийняття як відправного 
положення висновку про те, що пра-
во є особливим елементом культури, 
обґрунтовує доцільність здійснення 
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аналізу двохстороннього впливу пра-
вових положень про кримінально-пра-
вові заходи та інших форм культури, 
які репрезентують духовні надбання 
українського народу – релігійні посту-
лати, класичну українську літературу 
тощо. По-третє, системне дослідження 
кримінально-правових заходів створює 
цілісне уявлення про всю сукупність 
заходів кримінально-правового впли-
ву, передбачених як кримінальним за-
коном, так й актами іншої галузевої 
належності, що в процесі застосуван-
ня створює умови для досягнення ви-
значальної мети їх реалізації – віднов-
лення або створення стану соціальної 
справедливості, який має культурні 
властивості. По-четверте, культуро-ан-
тропологічне дослідження системи 
кримінально-правових заходів створює 
умови для формування засад функціо-
нування громадянського суспільства, 
здатного забезпечити необхідний і до-
статній вплив на особу, яка допустила 
вчинення злочинного діяння.

Поряд із культуро-антропологічною 
концепцією використовуються й інші 
методи наукового пізнання. Так, ме-
тод філософсько-правового теоретизу-
вання забезпечує визначення етапів 
категорійного осмислення криміналь-
но-правового впливу, врахування впли-
ву філософії права, релігійних та ети-
ко-ідеологічних систем на формування 
кримінального права нового зразка. 
Застосування історичного методу й 
методу типологізації дає змогу проа-
налізувати генезис системи криміналь-
но-правових заходів в умовах розвитку 
права на українських землях, дослідити 
основні етапи становлення парадигми 
кримінального права в процесі фор-
мування етно-правового досвіду укра-
їнського зразка і його відповідності 
загальновизнаним світовим стандар-
там. Догматичний метод у поєднанні 
з міждисциплінарним аналізом забез-
печує дослідження нормативно-пра-
вових форм кримінально-правових 
заходів, визначення закономірностей 
генезису інституту кримінально-пра-
вових заходів. Метод компаративного 

(порівняльного) аналізу дає можли-
вість установити й дослідити основні 
тенденції формування системи заходів 
кримінально-правового впливу в євро-
пейських країнах. Метод моделювання 
забезпечує розробку проектів нових 
нормативно-правових актів, унесення 
змін і доповнень у чинні акти з метою 
оптимізації правового регулювання в 
умовах здійснення ефективного кримі-
нально-правового впливу. 

Концептуальна модель системи кри-
мінально-правових заходів склалася на 
підставі врахування сучасних здобутків 
як вітчизняної, так і зарубіжної загаль-
нотеоретичної юриспруденції та кримі-
нально-правової науки. При цьому вар-
то наголосити, що більшість наукових 
робіт на рівні дисертацій присвячена 
окремому виду кримінально-правових 
заходів, а саме покаранню. Так, в Укра-
їні у 2010 р. було захищено дві доктор-
ські дисертації, предметом дослідження 
яких стало покарання в криміналь-
но-правовому та філософсько-юридич-
ному значеннях. Зокрема, Т.А. Дени-
совою було підготовлено дисертацію 
на тему «Кримінальне покарання та 
реалізація його функцій», у якій про-
аналізовано кримінальне покарання в 
контексті здійснення ним як класичних 
(кара, превентивний вплив, виправлен-
ня), так і нових функцій, реалізація 
яких забезпечує розкриття закладено-
го в кримінальне покарання потенціалу 
щодо відновлення порушених майно-
вих та інших прав учиненням злочину, 
здійснення морально-етичного вихован-
ня членів суспільства, орієнтованого на 
формування стійких установок стосовно 
поважливого ставлення до криміналь-
ного права й тих соціальних цінностей, 
які охороняються під загрозою засто-
сування кримінального покарання [1]. 
У свою чергу, Н.Ю. Мельничук на мо-
нографічному рівні дослідила філософ-
сько-правову проблему співвідношення 
та кореляції двох категорій – злочин 
і покарання, які склались і функціону-
ють в умовах існування полінаукового 
простору [8]. Дослідженню місця й ролі 
кримінального покарання в системі за-
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собів протидії злочинності присвячена 
кандидатська дисертація О.І. Шиналь-
ського [14]. Принципам призначення 
покарання в процесі здійснення пра-
возастосовної діяльності суду, засадам 
призначення справедливого покарання 
присвячена монографія В.В. Полтавець 
[11], а проблемам установлення видо-
вих характеристик кримінального пока-
рання – монографія Ю.А. Пономаренка 
[12]. У російській кримінально-правовій 
науці проблемам обґрунтованості за-
стосування кримінального покарання 
й виокремлення генетичного зв’язку 
між заподіяною шкодою і правовими 
наслідками у формі призначення пока-
рання присвячено дослідження на рівні 
докторської дисертації С.В. Землюкова 
[3]; аналізу критеріїв визначеності меж 
застосування кримінального покаран-
ня в умовах необхідності забезпечен-
ня адекватності його міри вчиненому 
діянню й характеристикам особи, яка 
таке діяння вчинила, – докторська дис-
ертація Т.В. Непомнящої [9]; визначен-
ня критеріїв ефективності здійснення 
загальнозапобіжного впливу в умовах 
застосування кримінального покаран-
ня стало предметом докторської дис-
ертації В.А. Ніконова [10]; методоло-
гічні аспекти визначення об’єктивних 
і суб’єктивних елементів структури 
кримінального покарання розглянуто в 
докторській дисертації К.А. Сича [13]. 
Значна кількість монографічних і дис-
ертаційних досліджень присвячена ана-
лізу окремих видів кримінально-право-
вих заходів, які позбавлені елементу 
кари, однак характеризуються наявним 
примусовим змістом. Так, науковому 
аналізу примусових заходів медично-
го характеру і примусового лікування 
в контексті їх нормативного визначен-
ня в законодавстві України на рівні 
кандидатської дисертації присвятила 
науковий доробок І.В. Жук [2]; аналіз 
примусових заходів медичного характе-
ру як засобу запобігання злочинності 
обрав предметом свого дослідження  
М.М. Книга [4] та інші. 

Визначальними положеннями інно-
ваційного проекту варто визнати такі 

наукові гіпотези. Категорія «захід» має 
міжгалузевий характер, тому повин-
на стати предметом дослідження на 
загальнотеоретичному рівні (власти-
вості, ознаки, інші суттєві та змістові 
характеристики). Кримінально-право-
вий захід має специфічні ознаки (вла-
стивості), продиктовані особливостями 
кримінально-правового регулювання. 
Кримінально-правовий захід не може 
розглядатися як виключно такий, що 
має примусовий характер, а поєднує 
й заохочувальний вплив, розширення 
якого має супроводжувати подальшу 
гуманізацію положень кримінального 
права. Використана культуро-антропо-
логічна методологія виводить на рівень 
визначальної праволюдинної пробле-
матики, незалежно від того, яку роль 
відіграє особа в кримінально-правових 
відносинах. 

Систему кримінально-правових за-
ходів, яка закріплена в сучасному укра-
їнському законодавстві, можна подати 
в такому вигляді: всі кримінально-пра-
вові заходи можна поділити на два са-
мостійні види – примусові й заохочу-
вальні. 

Заохочувальним кримінально-право-
вим заходам притаманні такі ознаки. 
По-перше, заохочувальні заходи за сво-
єю галузевою належністю є виключно 
кримінально-правовими. Видається, що 
буквальне трактування ст. 1 Кримі-
нального кодексу (далі – КК) України, 
відповідно до якого кримінально-право-
вими положеннями потрібно вважати 
виключно ті, що встановлюють злочин-
ність і караність діяння, є однобічним і 
таким, що не враховує потенціал кри-
мінального закону щодо можливості ре-
гулювання правомірних вчинків особи. 
По-друге, заохочувальні заходи щодо 
примусових заходів є вторинними, 
оскільки вони застосовуються тільки 
після вчинення злочину (кримінально-
го проступку), а в більшості випадках –  
після застосування примусових кри-
мінально-правових заходів. По-третє, 
безпосередньою умовою застосування 
заохочувальних кримінально-правових 
заходів є система нормативних вимог, 
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які умовно можна поділити на два 
види: умови об’єктивного характеру, 
до яких належать учинення злочин-
ного діяння певного виду або ступеня 
тяжкості, певні юридично значимі вла-
стивості особи, яка вчинила злочинне 
діяння, та умови суб’єктивного харак-
теру, що, у свою чергу, діляться на ак-
тивні соціально-позитивні постзлочинні 
дії, до яких, наприклад, може належати 
відшкодування шкоди, визнання своєї 
вини тощо, і пасивну протиправну по-
ведінку особи, а саме: не вчиняти зло-
чинного діяння повторно, не ухилятися 
від позитивного впливу громадськості 
тощо. По-четверте, основною метою 
застосування заохочувальних кримі-
нально-правових заходів є спонукання 
особи, яка вчинила злочин (криміналь-
ний проступок), до соціально-позитив-
ної або нейтральної поведінки шляхом 
пом’якшення або відмови від застосу-
вання примусових кримінально-право-
вих заходів. Єдиним винятком із цієї 
ознаки варто визнати компенсаційні 
кримінально-правові заходи, які повин-
ні бути застосовані в повному обсязі. 

Отже, можна зробити висновок, що 
заохочувальні кримінально-правові за-
ходи являють собою систему прийомів 
і способів впливу на поведінку особи, 
яка вчинила злочин (кримінальний 
проступок), з метою спонукання такої 
особи до соціально-позитивної поведін-
ки шляхом пом’якшення або відмови 
від застосування примусового кримі-
нально-правового впливу, за винятком 
заходів, які мають компенсаційний ха-
рактер. Серед значної кількості заохо-
чувальних кримінально-правових норм 
особливу групу становлять ті, якими 
регулюється застосування певних при-
йомів і способів правового впливу, а 
саме звільнення від кримінальної відпо-
відальності й звільнення від покарання 
та його відбування.

У свою чергу, примусові криміналь-
но-правові заходи можна поділити на 
дві самостійні групи: каральні, тобто 
такі, застосування яких має на меті 
здійснити каральний вплив на правопо-
рушника – каральні кримінально-пра-

вові заходи, і такі, які позбавлені мети 
карати, – інші кримінально-правові 
заходи примусового характеру. До ка-
ральних кримінально-правових заходів 
варто зарахувати такі: засудження, 
яке являє собою самостійний приму-
совий захід кримінальної відповідаль-
ності, що полягає в засуджувальній 
оцінці, яка міститься в обвинувально-
му вироку суду, як діяння, так і осо-
би, котра його вчинила, із подальшим 
звільненням від призначення покаран-
ня; покарання, під яким розуміють 
особливий вид державного примусу, 
що застосовується від імені держави за 
вироком суду до особи, визнаної вин-
ною в учиненні злочину, і полягає в пе-
редбаченому законом обмеженні прав 
і свобод засудженого (ч. 1 ст. 50 КК 
України); судимість як певний право-
вий стан особи, який виникає внаслідок 
її засудження за вчинений злочин. До 
інших кримінально-правових заходів 
варто зарахувати такі: примусові захо-
ди медичного характеру, що являють 
собою примусовий вплив на особу, яка 
вчинила суспільно небезпечне діяння у 
стані неосудності, обмеженої осудно-
сті, що здійснюється у формі надання 
психіатричної допомоги; примусове 
лікування є особливим видом кримі-
нально-правового заходу примусового 
характеру, який застосовується судом 
до особи, котра має хворобу, що стано-
вить небезпеку для інших осіб, шляхом 
надання медичної допомоги, необхідної 
й достатньої в конкретних умовах; спе-
ціальні кримінально-правові заходи, 
до яких потрібно зарахувати заходи, 
що застосовуються судом з метою за-
побігання можливості вчинення діяння 
в майбутньому. Окрему групу примусо-
вих кримінально-правових заходів утво-
рюють такі заходи: примусові заходи 
виховного характеру, які являють 
собою застосовувані судом до особи, 
яка не досягла повноліття, прийомів 
і способів правового впливу з метою 
здійснення її перевиховання й запобі-
гання можливості вчинення злочин-
ного діяння в майбутньому; компен-
саційні кримінально-правові заходи, 
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під якими потрібно розуміти примусові 
заходи індивідуального характеру, що 
застосовуються в судовому порядку 
з метою усунення заподіяної шкоди, 
відшкодування завданих збитків або 
відновлення порушених прав, тобто 
подолання тих суспільно небезпечних 
наслідків, які утворилися в результаті 
вчинення злочинного або об’єктивно 
неправомірного діяння; превентивні 
кримінально-правові заходи являють 
собою різновид соціально-профілактич-
ної примусової діяльності, яка має ін-
дивідуальний характер і здійснюється 
щодо осіб, котрі відбули покарання до 
зняття або погашення судимості, з ме-
тою запобігання вчиненню вказаними 
особами злочинів; заходи забезпечен-
ня виконання нормативно визначених 
обов’язків, які покладаються на особу 
у зв’язку з учиненням нею криміналь-
ного правопорушення. 

Уважаємо, що кримінально-право-
ві заходи в сучасному кримінальному 
праві утворюють багатоколійну систему 
кримінально-правового впливу: покаран-
ня, безпека, реституція, забезпечення та 
заохочення, яка здатна здійснити необ-
хідний і достатній вплив на особу, котра 
вчинила суспільно небезпечне діяння, 
передбачене кримінальним законом як 
злочин, з урахуванням балансу інтере-
сів людини, суспільства й держави.

Досягнення зазначеної мети пре-
зентованого інноваційного проекту є 
можливим у процесі вирішення таких 
завдань: визначення засад дослідження 
сукупності кримінально-правових захо-
дів як певної узгодженої системи; те-
оретичне обґрунтування можливості й 
доцільності застосування культуро-ан-
тропологічної методології в процесі до-
слідження змістових і суттєвих власти-
востей окремих кримінально-правових 
заходів; дослідження етнокультурних 
засад формування системи криміналь-
но-правових заходів на українських 
землях; установлення особливостей 
формування системи кримінально-пра-
вових заходів у законодавстві європей-
ських країн; виділення суб’єктивних та 
об’єктивних властивостей криміналь-

но-правового заходу, врахування яких 
забезпечує підґрунтя для здійснення 
неупередженого, доцільного, необхід-
ного й ефективного кримінально-пра-
вового впливу; аналіз кримінально-пра-
вових положень про заходи впливу в 
контексті узгодженості з положеннями 
кримінально-процесуального, адміні-
стративного, цивільного законодавства; 
врахування положень культуро-антро-
пологічної методології як методологіч-
ної засади проведення кримінологіч-
них досліджень причин злочинності й 
засобу протидії її виявам; дослідження 
функціональних характеристик систе-
ми кримінально-правових заходів; ви-
значення критеріїв ефективності здійс-
нення кримінально-правового впливу в 
умовах застосування кримінально-пра-
вових заходів; формування сучасної 
концепції навчальної дисципліни про 
кримінально-правові заходи.

На особливу увагу заслуговує вне-
сок професорсько-викладацького скла-
ду кафедри кримінально-правових дис-
циплін Миколаївського інституту права 
Національного університету «Одеська 
юридична академія» (далі – МІП НУ 
«ОЮА») в реалізацію зазначеного про-
екту. На кафедрі кримінально-правових 
дисциплін МІП НУ «ОЮА» в межах 
плану наукових досліджень кафедри 
на 2011–2015 роки «Гуманізація як за-
сіб забезпечення стало розвитку укра-
їнської державності і права» та плану 
наукових досліджень НУ «ОЮА» відпо-
відно до теми «Теоретичні та прикладні 
проблеми забезпечення сталого роз-
витку української державності та пра-
ва» (державний реєстраційний номер 
011U0006H) у 2011 році була підго-
товлена монографія «Кримінально-пра-
вові заходи: культуро-антропологічний 
вимір» [6], а у 2012 році захищена 
дисертація на здобуття наукового сту-
пеня доктора юридичних наук на тему 
«Кримінально-правові заходи в Україні: 
культуро-антропологічна концепція» 
О.В. Козаченком [5]. 

Одним із найважливіших результа-
тів, який виводить цей науковий про-
ект на рівень інноваційного, є розро-



68

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2016/1

блення й запровадження в навчальний 
процес нової навчальної дисципліни 
та підготовка навчально-методичного 
комплексу, навчальної літератури. Від-
повідно, у 2014–2015 навчальному році 
була розроблена й обґрунтована для 
використання програма з навчальної 
дисципліни «Кримінально-правові захо-
ди в Україні», а також підготовлений 
і виданий колективом кафедри кримі-
нально-правових дисциплін підручник 
з однойменною назвою [7]. Зазначена 
навчальна дисципліна орієнтована на 
використання в навчальному процесі 
підготовки фахівців у галузі права піс-
ля вивчення ними таких фундаменталь-
них дисциплін, як кримінальне право 
та кримінальний процес, оскільки ін-
формація про заходи здійснення кримі-
нально-правового впливу ґрунтується 
на загальних (догматичних) засадах 
указаних галузей права. 

На підставі викладеного варто зазна-
чити, що перспективність інноваційних 
проектів, які реалізуються у вищих на-
чальних закладах, не в останню чергу 
пов’язується з можливостями викори-
стання наукових здобутків у навчаль-
ному процесі за умови їх відповідності 
вимогам практичної діяльності майбут-
ніх фахівців у різних галузях знань, у 
тому числі й у галузі юриспруденції.

Ключові слова: кримінально-пра-
вовий захід, система кримінально-пра-
вових заходів, культуро-антропологічна 
методологія, заохочувальні криміналь-
но-правові заходи, примусові кримі-
нально-правові заходи, багатоколій-
ність кримінально-правового впливу.

У статті визначено об’єкт і 
предмет інноваційного проекту, 
його методологічні засади. Проана-
лізовано стан дослідження проблеми 
нормативного визначення і практи-
ку застосування системи криміналь-
но-правових заходів. Сформульова-
но основні ідеї та робочі гіпотези 
проекту. Обґрунтовано практичну 
цінність для суспільства нової кон-
цептуальної моделі кримінально-пра-
вових заходів. 

В статье определены объект и 
предмет инновационного проекта, 
его методология. Проанализирова-
но состояние исследованности про-
блемы нормативного закрепления и 
практику применения системы уго-
ловно-правовых мер. Сформулирова-
ны основные идеи и рабочие гипотезы 
проекта. Обоснована практическая 
ценность для общества новой кон-
цептуальной модели уголовно-право-
вых мер. 

The object and the article of innova-
tive project in the article, methodolog-
ical principles have been determinated. 
The state of research of problem of nor-
mative determination and practice of 
application of the system of criminal 
legal measures have been analysed. The 
basic ideas and working hypotheses of 
project have been formed. The practical 
value is for society of new conceptual 
model of criminal legal measures have 
been reasonabled.
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ПОНЯТТЯ ДОПОМІЖНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Якщо основні зобов’язання виража-
ють сутність відносин між їх сторонами 
та є засобом досягнення мети, задля 
якої кожна зі сторін вступає в ці від-
носини, то допоміжні зобов’язання під-
порядковані основним зобов’язанням 
і їхнім цілям. Однак існує потреба у 
виокремленні допоміжних зобов’язань, 
розмежуванні основних і допоміжних, 
допоміжних і додаткових зобов’язань. 
Проте в науці цивільного права відсутні 
спеціальні дослідження цієї проблеми.

Метою статті є визначення понят-
тя допоміжних зобов’язань як елемен-
та структури змісту зобов’язальних 
відносин, а також їх співвідношення з 
основними й додатковими зобов’язан-
нями.

Допоміжні цивільні зобов’язання як 
явища правової дійсності виокремлю-
вали давно. Так, М.М. Агарков писав, 
зокрема, про зобов’язання, у межах 
якого підрядник несе обов’язок своє-
часно попередити замовника про недо-
броякісність наданих замовником мате-
ріалів, а також про інші обставини, що 
можуть загрожувати придатності чи 
якості результату роботи, що викону-
ється відповідно до договору підряду. 
Такі зобов’язання М.М. Агарков на-
зивав «додатковими» та вказував, що 
вони мають допоміжне значення щодо 
основного відношення між кредитором і 
боржником [1, с. 267]. Позначення цих 
зобов’язань як додаткових та вказівка 
на їх допоміжне значення свідчить про 
те, що М.М. Агарков не бажав розріз-
няти поняття допоміжних і додаткових 

зобов’язань, хоча різницю між відпо-
відними правовими явищами він бачив 
чітко, про що свідчить виокремлення 
ним серед «додаткових» зобов’язань 
«додаткових забезпечувальних» зо-
бов’язань [1, с. 268]. Допоміжними ос-
танні зобов’язання він не називав.

Невизначеність стосовно поняття 
допоміжних зобов’язань як окремого й 
суміжного з поняттями основних і до-
даткових зобов’язань, започаткована 
М.М. Агарковим, зберігалась і в більш 
пізніх дослідженнях цивільних зо-
бов’язань. Так, Л.А. Лунц та І.Б. Но- 
вицький не звертались конкретно до 
проблеми виокремлення допоміжних 
зобов’язань і їх дослідження, хоча, 
поставивши перед собою завдання 
створити загальне вчення про зобов’я-
зання, логічно вони повинні були на-
лежим чином структурувати зміст 
відповідних правовідносин, зокрема, 
виокремити допоміжні зобов’язання та 
показати їх специфіку [2].

О.С. Іоффе у фундаментальному до-
слідженні зобов’язального права лише 
мимохідь зауважував, що юридичний 
зміст зобов’язання «утворюють право-
мочності та обов’язки його суб’єктів», 
які набувають форми права вимоги й 
боргу [3, с. 14]. Лише стосовно пору-
ки він писав про «основне зобов’язан-
ня» [3, с. 178], що забезпечується по-
рукою, а до дослідження поруки саме 
як зобов’язання (додаткового) він не 
звертався. Якщо вчений не звертав-
ся до аналізу додаткових зобов’язань, 
які того часу визнавались у ст. 91 Ци-
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вільного кодексу РРФСР та ст. 84 Ци-
вільного кодексу УРСР, то тим більш 
зрозумілим є залишення поза його ува-
гою допоміжних зобов’язань. Традицію 
замовчування проблеми допоміжних 
зобов’язань було продовжено під час 
підготовки навчального посібника «Зо-
бов’язальне право» в 1998 р. [4].

Лише Н.Ю. Голубєва в новітньому 
виданні повернулась до міркувань, ви-
кладених М.М. Агарковим у 1940 р., 
і спробувала показати більш широкий 
спектр допоміжних зобов’язань. Що-
правда, вона пише не про допоміжні зо-
бов’язання, а про допоміжні обов’язки, 
які входять до змісту зобов’язань щодо 
передання майна, виконання робіт, на-
дання послуг. Ці допоміжні обов’язки 
Н.Ю. Голубєва також позначає як до-
даткові [5, с. 538–539, 541].

Однак зміст цивільних зобов’язаль-
них відносин потребує структурування: 
якщо виокремлюються основні зобов’я-
зання, які, за словами М.М. Агаркова, 
складають ядро зобов’язальних відно-
син, то варто продовжити це структуру-
вання змісту зобов’язальних відносин і 
довести його до логічного завершення. 
Зазначена потреба зумовлюється існу-
ванням широкого кола правових явищ, 
які охоплюються поняттям допоміжних 
зобов’язань.

Дії, які повинні здійснюватись на 
виконання допоміжних зобов’язань, за-
звичай не підпадають під перелік дій, 
на які вказується у визначеннях по-
няття зобов’язання в ч. 1 ст. 509 Ци-
вільного кодексу України, у науковій і 
навчальній літературі (передати май-
но, виконати роботу, надати послуги, 
сплатити гроші). Не охоплюються вони 
також словом «тощо», що вживається 
в легальному визначенні поняття зо-
бов’язання, оскільки «тощо» як тут, 
так і загалом вказує на явища (дії), 
які можуть бути поставлені поряд із 
явищами (діями), про які до цього за-
значалось. Однак з урахуванням чис-
ленних положень Цивільного кодексу 
України, присвячених окремим видам 
зобов’язань, варто все-таки визнати, 
що законодавець допускає існування 

допоміжних зобов’язань. Ідеться про 
те, що численні законодавчі положен-
ня встановлюють обов’язки боржників 
і кореспондуючі їм суб’єктивні права 
кредиторів, які можуть набувати харак-
теру вимоги. З іншого боку, ці обов’яз-
ки й суб’єктивні права жодним чином 
не можна вмістити у формулювання 
«передати майно, виконати роботу, на-
дати послугу, сплатити гроші». Тому 
залишаються два варіанти: або визна-
ти існування допоміжних зобов’язань, 
зміст яких складають права й обов’яз-
ки, про які йдеться, або конструюва-
ти певний новий вид правовідносин, 
зміст яких складатимуть ці права й 
обов’язки. Перший варіант видається 
більш правильним, оскільки права, що 
входять до змісту допоміжних зобов’я-
зань, можуть набувати характеру ви-
моги. Відтак правовідносини, які, на 
нашу думку, повинні позначатись як 
допоміжні зобов’язання, охоплюються 
тим розумінням цивільного зобов’я-
зання, яке постає із Цивільного кодек-
су України.

Водночас зобов’язання, які про-
понується назвати допоміжними, від-
різняються від основних зобов’язань 
тим, що вони обслуговують потреби 
основних зобов’язань і без останніх 
втрачають соціально-правову цінність 
чи реальне значення. Тому допоміжні 
зобов’язання без основних існувати 
не можуть. Натомість основні зобов’я-
зання без допоміжних, як правило, мо-
жуть існувати. Відсутність допоміжних 
зобов’язань тільки ускладнює виконан-
ня обов’язків і реалізацію суб’єктивних 
прав, що існують в основних зобов’я-
заннях. Якщо сторони в процесі вико-
нання обов’язків та реалізації прав, що 
складають зміст основних зобов’язань, 
не зможуть домовитись у позаправо-
вий спосіб про вирішення відповідних 
питань, основне зобов’язання може не 
бути виконане взагалі. Викладене уз-
годжується з думкою М.М. Агаркова 
про те, що «додаткові» зобов’язання 
(нагадаємо, що цим поняттям він охо-
плював також допоміжні зобов’язання) 
забезпечують досягнення мети основ-
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ного зобов’язання – передання речі, 
виконання роботи, замовленої підряд-
нику. На його переконання, зміст та-
кого «додаткового» зобов’язання не дає 
кредитору нічого більшого порівняно 
з основним зобов’язанням [1, с. 267]. 
І це правильно, якщо до такої думки 
додати слова «в підсумку», оскільки в 
перебігу виконання основного зобов’я-
зання допоміжне зобов’язання все-таки 
кредитору дещо дає.

Обов’язки й права, які входять до 
змісту допоміжних зобов’язань, чітко 
відокремлюються від обов’язків і прав, 
що складають зміст основних зобов’я-
зань. Так, обов’язки продавця переда-
ти покупцеві товар належної якості в 
погоджених сторонами комплектності, 
асортименті та кількості, у тарі, що 
відповідає умовам договору, не можна 
вивести за межі основного зобов’язан-
ня, інакше воно втратить визначеність 
і змістовність. Однак численні інфор-
маційні обов’язки продавця не вмі-
щуються в основне зобов’язання. Не 
вміщується в це зобов’язання також 
обов’язок доставити товар, проданий 
за зразком, у місце, визначене догово-
ром. Це ж варто сказати про обов’язки 
сторін договору найму щодо здійснення 
ремонту речі, яка є предметом догово-
ру найму (оренди), щодо поліпшення 
цієї речі, відшкодування вартості поліп-
шень тощо. Усі ці обов’язки відокрем-
люються від змісту основних зобов’я-
зань та утворюють зміст допоміжних 
зобов’язань.

Серед допоміжних зобов’язань при-
вертають увагу насамперед допоміжні 
майнові зобов’язання. Такі зобов’язан-
ня відрізняються від основних майнових 
зобов’язань саме відсутністю власної 
мети, що виходила б за межі основ-
ного зобов’язання. Допоміжні майнові 
зобов’язання можуть підпадати під дію 
іншого інституту зобов’язального пра-
ва, ніж основні зобов’язання. Так, у 
відповідних випадках між продавцем і 
покупцем можуть виникати зобов’язан-
ня щодо зберігання товару (ст. ст. 667, 
690 Цивільного кодексу України). Такі 
ж зобов’язання виникають між підряд-

ником і замовником (ст. 841 Цивільно-
го кодексу України).

Структура Цивільного кодексу Укра-
їни виключала б пряме застосування 
положень глави 66 «Зберігання» до до-
поміжних зобов’язань щодо зберігання. 
Однак можливість такого застосуван-
ня передбачається ст. 955 Цивільного 
кодексу України. Тому застосування 
положень зазначеної глави до збері-
гання, передбаченого ст. ст. 667, 690, 
841 Цивільного кодексу України, не 
потребує використання ні правової 
конструкції аналогії закону, ні право-
вої конструкції субсидіарного правоза-
стосування. Водночас такі допоміжні 
зобов’язання не можуть існувати без 
відповідних основних зобов’язань. Про-
те це твердження міститься в чинному 
цивільному законодавстві здебільшого 
як загальне правило. Радикальне ж 
вирішення питання про долю допоміж-
ного майнового зобов’язання у зв’язку 
з припиненням основного зобов’язан-
ня передбачає деталізацію правового 
регулювання припинення зобов’язань. 
Фактично на сьогодні законом встанов-
люються лише підстави припинення зо-
бов’язань. При цьому детальне правове 
регулювання процесу такого припинен-
ня не здійснюється. Однак очевидно, 
що припинення, наприклад, основного 
зобов’язання купівлі-продажу внаслі-
док його належного виконання чи з 
інших підстав не припиняє зобов’язан-
ня зберігання товару, який був постав-
лений із порушенням умови договору 
про асортимент товару, був прийнятий 
покупцем від перевізника, проте не був 
повернутий до моменту припинення ос-
новного зобов’язання належним його 
виконанням.

В інших випадках допоміжні майно-
ві зобов’язання підпадають під дію того 
ж правового інституту, що й основне 
зобов’язання. Згідно із ч. 1 ст. 879 Ци-
вільного кодексу України на замовни-
ка за договором будівельного підряду 
може бути за домовленістю сторін по-
кладено обов’язок матеріально-техніч-
ного забезпечення будівництва. Цей 
обов’язок замовника (зазвичай це ве-
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личезний комплекс обов’язків) разом із 
правом, що кореспондує зазначеному 
обов’язку, складають зміст відповідно-
го допоміжного зобов’язання. Таке до-
поміжне зобов’язання легко відокрем-
люється від основного зобов’язання, 
що підтверджує його існування. Порів-
няємо цю ситуацію із ситуацією, коли 
відповідно до загального диспозитив-
ного правила ч. 1 ст. 879 Цивільного 
кодексу України матеріально-технічне 
забезпечення будівництва здійснює пі-
дрядник. У такому випадку обов’язок 
здійснювати матеріально-технічне за-
безпечення будівництва не може бути 
відокремлений від обов’язку виконати 
передбачену договором роботу та пере-
дати її результат замовнику, що разом 
із кореспондуючим йому суб’єктивним 
правом замовника складає зміст основ-
ного зобов’язання будівельного підря-
ду. Лише абстрактно розмірковуючи, 
можна уявити собі при цьому допоміж-
не зобов’язання щодо матеріально-тех-
нічного забезпечення будівництва 
підрядником. Виникнення такого зо-
бов’язання законодавець міг би перед-
бачити. Однак у цьому немає жодної 
доцільності, оскільки це предмет влас-
ної турботи підрядника. Замовника за 
договором підряду цікавить не те, як 
підрядник забезпечує будівництво ма-
теріалами, а якість і своєчасність вико-
нання підрядником обумовленої догово-
ром роботи.

Іншим видом допоміжних зобов’я-
зань є допоміжні організаційні зобов’я-
зання. Їх існування пов’язується з тим, 
що цивільне право здатне регулювати 
не лише майнові та особисті немайнові 
відносини, а й організаційні відносини.

Дискусія навколо ідеї організацій-
них відносин як предмета цивільного 
права ведеться в науці цивільного пра-
ва з моменту, коли цю ідею висловив 
О.О. Красавчиков у 1966 р. [6]. У його 
роботі ми звернемось лише до тих ор-
ганізаційних відносин та організацій-
них зобов’язань, які є допоміжними. 
Насамперед проти них спрямовують-
ся критичні аргументи супротивників 
цивільних організаційних відносин і 

цивільних організаційних зобов’язань. 
Так, Т.М. Ліюхан пише, що виклю-
чення організуючих елементів веде до 
припинення існування самих майнових 
відносин. Учений вважає: «Помилка 
О.О. Красавчикова вбачається в тому, 
що організованість, яка є невід’ємною 
властивістю суспільних відносин, він, 
посилаючись на конкретні способи 
правової організації окремих майнових 
відносин, відсікає від останніх та оголо-
шує окремим цивільно-правовим відно-
шенням» [7]. У цій думці майже дослів-
но повторюється положення, яке надав 
О.С. Іоффе за 25 років до того, як до 
цієї проблеми звернулась Т.М. Ліюхан 
[8, с. 264]. Така думка може бути ви-
ражена й так, що є цивільні майнові 
зобов’язання, які включають також ор-
ганізаційні елементи, тому недоцільно 
виокремлювати ці елементи. Наведене 
твердження є досить дискусійним.

Однак спроби «сховати» допоміжні 
організаційні зобов’язання в майнових 
зобов’язаннях здійснюються також у 
сучасній українській науці цивільно-
го права. Так, М.М. Сібільов із поси-
ланням на ст. 1 Цивільного кодексу 
України вказує на два види відносин 
(особисті немайнові та майнові), які 
охоплюються єдиним родом відносин 
(цивільних) і регулюються цивільним 
правом [9, с. 140]. При цьому, здава-
лося б, він не виключає можливість 
включення до предмета цивільного пра-
ва також інших відносин. Однак у по-
дальшому науковець звертає увагу на 
те, що відповідно до ст. 1 Цивільного 
кодексу України цивільним законодав-
ством регулюються «лише» зазначені 
відносини [9, с. 147]. Цілком зрозуміло, 
що оскільки цивільне законодавство 
регулює «лише» ці відносини, то воно 
не може регулювати інші відносини, у 
тому числі організаційні, хоч би вони 
й ґрунтувались на юридичній рівності, 
вільному волевиявленні та майновій 
самостійності. Водночас М.М. Сібільов 
інтерпретує концепцію О.О. Красавчи-
кова так, що організаційні відносини 
«мають право на існування в межах 
цивільно-правового регулювання»  
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[9, с. 149]. Складається враження, що 
М.М. Сібільов допускає логічну помил-
ку, визнаючи, з одного боку, існування 
організаційних відносин у межах ци-
вільно-правового регулювання, а з ін-
шого – стверджуючи, що цивільно-ор-
ганізаційні відносини не є складовою 
частиною предмета цивільного права. 
Однак насправді логічної помилки в 
міркуваннях М.М. Сібільова немає, 
оскільки він допускає існування ци-
вільних організаційних відносин, що 
входять до змісту цивільних майнових 
(а можливо, і особистих немайнових) 
відносин. Тому існування цивільних 
організаційних відносин не супере-
чить твердженню про те, що органі-
заційні відносини не є частиною пред-
мета цивільного права. У результаті  
М.М. Сібільов доходить висновку про 
те, що цивільні організаційні відноси-
ни «не є складовою частиною предмета 
цивільного права, оскільки мають не 
самостійний, а допоміжний (обслугову-
ючий) характер» [9, с. 152].

Суть проблеми полягає в практичній 
потребі в розмежуванні цивільних май-
нових та цивільних організаційних від-
носин і зобов’язань, у необхідності їх 
розмежування в дослідницьких цілях із 
метою розробки пропозицій щодо вдо-
сконалення цивільного законодавства. 
Абстрактні ж міркування, якими за-
перечується існування організаційних 
цивільних відносин і зобов’язань, пере-
шкоджають вирішенню практичних по-
треб правозастосування. Так, відповід-
но до ч. 5 ст. 1135 Цивільного кодексу 
України «рішення щодо спільних справ 
учасників приймаються учасниками за 
спільною згодою <…>». Наприклад, 
згідно з договором простого товариства 
було побудовано три багатоповерхові 
будинки. Володілець земельної ділян-
ки разом із двома іншими учасниками 
став ухилятись від укладення угоди про 
розподіл результатів спільної діяльно-
сті в натурі. Четвертий учасник, який 
зробив найбільший грошовий внесок 
у спільну діяльність, пред’явив у суді 
позов про спонукання решти учасників 
до здійснення дій – розподілу квартир 

і нежитлових приміщень. Проте та-
кий позов не міг бути задоволений з 
огляду на те, що позивач не зміг чіт-
ко вказати на суб’єктивне право, яке 
було порушене іншими учасниками 
простого товариства, на зобов’язання, 
до змісту якого входило порушене пра-
во, а також з огляду на невідповідність 
обраного позивачем способу захисту 
спірного права змісту останнього, його 
характеру й наслідкам порушення.

Допоміжні організаційні зобов’язан-
ня виникають також на підставі ч. 1  
ст. 1137 Цивільного кодексу України, 
згідно з якою порядок відшкодування 
витрат і збитків, пов’язаних зі спільною 
діяльністю учасників, визначається за 
домовленістю між ними. Щоправда, 
практичне значення таких зобов’язань 
є незначним з огляду на те, що цією 
нормою визначено порядок розподілу 
витрат і збитків на випадок відсутності 
відповідної домовленості. На відміну 
від цього права й обов’язки в допоміж-
них організаційних зобов’язаннях, що 
аналізувались вище, неодмінно повинні 
бути реалізовані, інакше не може бути 
здійснено основне майнове зобов’язан-
ня, що ґрунтується на договорі просто-
го товариства.

Широке коло допоміжних зобов’я-
зань утворюють інформаційні зобов’я-
зання. Інформацію віднесено Цивіль-
ним кодексом України до категорії 
нематеріальних благ. Відтак інфор-
маційні відносини не є майновими. 
Не можуть вони визнаватись також 
організаційними, крім випадків, коли 
надання інформації переслідує органі-
заційну мету. Так, надання покупцем 
постачальнику рознарядки на відванта-
ження товарів на адресу одержувачів 
товарів є наданням інформації. Тому 
й правовідносини, у межах яких нада-
ється інформація, є допоміжними ін-
формаційними зобов’язаннями. Проте 
надання інформації в цьому випадку 
має чітко виражену мету організації по-
ставки товарів. Отже, ці правовідноси-
ни є допоміжними організаційними зо-
бов’язаннями. Інформаційні відносини, 
що входять до складу зобов’язальних 
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відносин, не можуть бути визнані та-
кож особистими немайновими. Відтак 
вони є тими цивільними немайновими 
відносинами, які засновуються на за-
садах рівності й вільного волевиявлен-
ня та про які Р.А. Майданик пише як 
про групу цивільних відносин – пер-
спективний предмет цивільного права  
[10, с. 121–123].

Урегульовані нормами цивільного 
права відносні інформаційні відносини 
набувають правової форми інформацій-
них зобов’язань. Вони можуть бути ос-
новними. Однак у такому разі для нас 
становлять інтерес допоміжні інформа-
ційні зобов’язання, правовою підста-
вою яких є численні норми цивільного 
права, що закріплюють інформаційні 
права й обов’язки сторін зобов’язань.

Попередньо ми розглядали допоміж-
ні цивільні зобов’язання, що обслугову-
ють потреби реалізації (здійснення) ос-
новних зобов’язань. Є, проте, підстави 
визнати допоміжними також ті цивільні 
зобов’язання, які обслуговують потре-
би абсолютних правовідносин. Зобов’я-
зальний характер мають відносини між 
учасниками спільної часткової влас-
ності. Вони можуть бути майновими 
(якщо йдеться про розподіл плодів, 
продукції й доходів від використання 
майна, що перебуває в спільній частко-
вій власності), організаційними (якщо 
йдеться про визначення порядку воло-
діння та користування майном, що є 
об’єктом права спільної часткової влас-
ності) та інформаційними (якщо йдеть-
ся про повідомлення продавцем частки 
в праві спільної часткової власності ін-
ших співвласників про намір продати 
свою частку). Як допоміжні зобов’язан-
ня варто кваліфікувати також право-
відносини між співавторами, творцями 
інших об’єктів інтелектуальної власно-
сті, які спільно створили об’єкт. Допо-
міжними варто визнати й зобов’язання, 
що обслуговують потреби абсолютних 
правовідносин щодо застави. Сутність 
застави полягає в абсолютному праві 
заставодержателя на предмет застави 
(річ, майнові права, абсолютні права 
інтелектуальної власності). Потреби 

реалізації заставних правовідносин, що 
є абсолютними, обслуговуються допо-
міжними майновими, організаційними 
та інформаційними зобов’язаннями між 
заставодавцем і заставодержателем.

Будучи допоміжними, зобов’язан-
ня, про які йдеться, є певною мірою 
самостійними. Тому їх виконання 
може бути забезпечене засобами, пе-
редбаченими законом і договором, а їх 
порушення може тягти цивільно-пра-
вову відповідальність незалежно від 
виконання основного зобов’язання. 
Отже, викликає заперечення твер-
дження М.М. Агаркова про те, що 
«відповідальність боржника за таким 
додатковим (допоміжним) відношен-
ням збігається з відповідальністю за 
основним зобов’язанням» [5, с. 267]. 
Це твердження не відповідало цивіль-
ному законодавству на момент його 
висловлення. Не відповідає воно й чин-
ному законодавству України. Частина 
1 ст. 721 Цивільного кодексу Украї-
ни покладає на дарувальника, якому 
було відомо про недоліки речі, що є 
дарунком, або про її властивості, які 
можуть бути небезпечними для життя, 
здоров’я, майна обдаровуваного або 
інших осіб, обов’язок повідомити об-
даровуваного про зазначені недоліки 
чи властивості. Якщо ж дарувальник 
ці обов’язки не виконав, на нього по-
кладається обов’язок відшкодовувати 
шкоду, завдану майну, та шкоду, зав-
дану каліцтвом, іншим ушкодженням 
здоров’я або смертю в результаті воло-
діння чи користування дарунком (ч. 2 
ст. 721 Цивільного кодексу України).

Натомість у Цивільному кодексі Ро-
сійської Федерації обов’язок повідоми-
ти обдаровуваного, про який ішлося, 
текстуально не закріплюється. Проте 
відповідальність за непопередження 
обдаровуваного є такою ж, як вста-
новлена в ч. 2 ст. 721 Цивільного ко-
дексу України. Це дає підстави ствер-
джувати, що інформаційний обов’язок, 
про який ідеться, існує також у Росії. 
І за його невиконання встановлено 
відповідальність, що не збігається з 
відповідальністю за основним зобов’я-
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занням. Тому твердження М.М. Агар-
кова може бути визнане правильним 
лише за умови, що сам інформаційний 
обов’язок буде визнано таким, що вхо-
дить до змісту основного зобов’язан-
ня. Однак довести таке, на наше пере-
конання, неможливо, оскільки йдеться 
не про порушення дарувальником ви-
мог до якості майна, що передається 
як дарунок (це порушення було б по-
рушенням основного зобов’язання), а 
про обов’язок повідомити про недоліки 
й властивості речі та відповідальність 
за порушення цього обов’язку. Цілком 
очевидно, що цей обов’язок входить 
до змісту допоміжного інформаційно-
го зобов’язання, яке виникає на під-
ставі договору дарування. При цьому 
законодавець використав досить оригі-
нальну правову конструкцію. Відпові-
дальність дарувальника, який володів 
зазначеними відомостями, за невико-
нання обов’язку повідомити обдаро-
вуваного про недоліки чи властивості 
дарунка він встановив в інституті да-
рування. А зміст цієї відповідальності 
він визначив непрямою відсилкою до 
інституту відшкодування шкоди. Від-
сильний характер визначення змісту 
відповідальності дарувальника за по-
рушення обов’язку, що входить до 
змісту допоміжного інформаційного 
зобов’язання, не впливає на юридич-
ну природу й кваліфікацію цього зо-
бов’язання та не перетворює його на 
недоговірне.

Таким чином, допоміжними варто 
вважати такі зобов’язання, які відрізня-
ються від основних зобов’язань тим, що 
вони обслуговують потреби основних 
зобов’язань і без останніх втрачають 
соціально-правову цінність чи реальне 
значення. Тому допоміжні зобов’язан-
ня без основних існувати не можуть. 
Натомість основні зобов’язання без до-
поміжних, як правило, можуть існува-
ти. Відсутність допоміжних зобов’язань 
лише ускладнює виконання обов’язків і 
здійснення суб’єктивних прав, що існу-
ють в основних зобов’язаннях.

Обов’язки й права, які входять до змі-
сту допоміжних зобов’язань, чітко відо-

кремлюються від обов’язків та прав, що 
складають зміст основних зобов’язань.

Виконання допоміжних зобов’язань 
може забезпечуватись способами, пе-
редбаченими цивільним законодав-
ством України. Така можливість допус-
кається чинним законодавством. Немає 
жодних аргументів проти збереження 
такої можливості на майбутнє.

Ключові слова: зобов’язання, зо-
бов’язальні відносини, допоміжні зо-
бов’язання.

У статті визначається поняття 
допоміжних зобов’язань як елемента 
структури змісту зобов’язальних 
відносин, з’ясовується співвідношен-
ня допоміжних зобов’язань з основни-
ми й додатковими зобов’язаннями. 
Обґрунтовується, що допоміжні зо-
бов’язання не можуть існувати без 
основних. Відсутність допоміжних 
зобов’язань ускладнює виконання 
обов’язків і здійснення суб’єктивних 
прав в основних зобов’язаннях.

В статье определяется понятие 
вспомогательных обязательств как 
элемента структуры содержания 
обязательственных отношений, вы-
ясняется соотношение вспомога-
тельных обязательств с основными и 
дополнительными обязательствами. 
Обосновывается, что вспомогатель-
ные обязательства не могут суще-
ствовать без основных. Отсутствие 
вспомогательных обязательств ус-
ложняет исполнение обязанностей и 
осуществление субъективных прав в 
основных обязательствах.

The article defines the concept of 
ancillary obligations as part of the 
structure of the content of obligations 
relations, it turns ratio of auxiliary 
commitments to the basic and addi-
tional obligations. It is substantiated 
that ancillary obligations can not exist 
without the basic obligations. The ab-
sence of subsidiary obligations compli-
cates the fulfillment of obligations and 
realization of subjective rights in basic 
obligations.
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За всієї стійкості уявлень про про-
фесію юриста й вимог до її отримання 
юридична освіта в Україні переживає 
сьогодні складний період переосмис-
лення своїх цілей, структури та змісту, 
завдань і форм організації. Навчальний 
процес в українських юридичних ви-
шах перевантажений вивченням зако-
нодавчої бази, неповною мірою сприяє 
підготовці орієнтованих на юридичну 
практику випускників, а також слабо 
стимулює індивідуальну навчальну ак-
тивність студентів. Диспропорція між 
теорією та практикою у вітчизняній 
юридичній освіті на користь першої 
продовжує зростати, незважаючи на 
окремі позитивні зрушення державної 
політики в цій сфері [1, c. 1].

Черговий етап реформування юри-
дичної освіти в Україні пов’язаний 
із прийняттям нової редакції Закону 
України «Про вищу освіту». Профільне 
міністерство, експерти в різних галузях 
юриспруденції та юридичної педагогіки 
за підтримки офісів Координатора про-
ектів ОБСЄ в Україні й Проекту Агент-
ства США з міжнародного розвитку 
(USAID) «Справедливе правосуддя» 
продовжують пошук ефективної моделі 
підготовки правників, яка б дала змо-
гу випускати зі стін вітчизняних вишів 
не просто осіб із дипломами бакалавра, 
спеціаліста чи магістра права, а вже 
повноцінних юристів, здатних одразу ж 
приступити до виконання своїх профе-
сійних обов’язків і працювати за спеці-
альністю без додаткового навчання.

Академічна модель навчання юрис-
тів, яка була доволі успішною в ХІХ–
ХХ ст. і дала можливість зробити ві-
тчизняну юридичну школу відомою в 
усіх куточках світу, уже не відповідає 

сучасним правовим реаліям ХХІ ст., 
оскільки робить сильний акцент на те-
оретичну підготовку майбутніх правни-
ків. Вивчення догми права та чинного 
законодавства дуже важливо в процесі 
підготовки професійного юриста, однак 
сьогодні ринок праці вимагає від адмі-
ністрації вишів звернути більше уваги 
на практичний аспект у змісті юридич-
ної освіти. Майбутній роботодавець 
хоче бачити в сучасного випускника не 
стільки знання нормативно-правових 
актів, скільки вміння мислити критич-
но й нестандартно, організовувати свій 
робочий час і робоче місце, стратегічно 
планувати глобальні завдання та опе-
ративно вирішувати поточні завдання, 
спілкуватися з іншими особами й вести 
переговори, а також широкий спектр 
практичних навичок професійної діяль-
ності юриста (проводити інтерв’ювання 
та консультування клієнтів, складати 
проекти договорів, процесуальних та 
інших документів правового характе-
ру, брати участь у судових засідання 
тощо).

Саме тому еволюція юридичної осві-
ти в нашій державі повинна відбуватися 
не тільки шляхом досягнення більшої 
визначеності в загальнотеоретичних 
дисциплінах, а й через безпосереднє 
набуття студентами практичних нави-
чок професійної діяльності за фахом та 
інших компетентностей ще під час їх 
навчання у вишах. За логікою сучасної 
моделі підготовки юристів, виконання 
такого завдання повинно здійснювати-
ся саме під час проходження студента-
ми-правниками навчальної, виробничої, 
переддипломної й інших видів практи-
ки на базі органів державної влади та 
місцевого самоврядування, у приватно-
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му секторі економіки. Водночас така 
практика, яка сьогодні є складовою на-
вчального процесу, не справляється з 
виконанням свого основного завдання –  
познайомити студентів з усіма аспек-
тами їхньої майбутньої діяльності як 
юристів на різноманітних посадах. Як 
правило, в ефективному та результа-
тивному проходженні практики студен-
тами не зацікавлені самі керівники баз 
практик, які не діляться зі студентами 
власним професійним досвідом і дору-
чають виконання неюридичних і неці-
кавих завдань. Для набуття студентами 
належного обсягу професійних навичок 
діяльності в галузі права такої практи-
ки є явно недостатньо [2, с. 3].

У зв’язку з цим помітну роль у на-
вчальному процесі вітчизняних вищих 
навчальних закладів України юридич-
ного профілю відіграє практика студен-
тів на базі юридичної клініки. З огляду 
на очевидну диспропорцію між теорією 
та практикою в процесі навчання прав-
ників адміністрації провідних вишів 
підтримали ідею створення в їх струк-
турі юридичних клінік, які за останні 
двадцять років стали унікальними ба-
зами практичного навчання студентів. 
У рамках проходження практики в 
стінах юридичних клінік студенти під 
контролем професійних кураторів без-
посередньо залучаються до надання бе-
зоплатної правової допомоги в типових 
(нескладних) справах. 

Такі юридичні клініки стали чи не 
першими структурними підрозділами 
українських вишів, у яких навчальний 
процес почав організовуватися з ви-
користанням інтерактивних методик, 
спрямованих на формування в студен-
тів і закріплення ними практичних на-
вичок роботи з клієнтами, вирішення 
професійних проблем різного ступеня 
складності, роботи із судово-процесу-
альними документам тощо.

Окрім очевидної користі для студен-
тів, які в юридичних клініках змогли от-
римати свій перший досвід практичної 
професійної діяльності й закріпити на 
практиці теоретичні знання, отримані 
під час навчання в стінах alma mater, 

упровадження юридичних клінік у си-
стему вищої юридичної освіти України 
дало змогу також частково заповнити 
прогалини в доступі малозабезпечених 
верств населення до безоплатної якіс-
ної правової допомоги. До створення 
державної системи надання такої до-
помоги, яка розпочалася в середині  
2011 р. з прийняттям Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу», 
університетські юридичні клініки були 
чи не єдиними представниками сектору 
громадянського суспільства, в яких сту-
денти й викладачі-куратори на систем-
ному рівні надавали правову інформацію 
та консультації з різноманітних галузей 
національного права, складали процесу-
альні й інші правові документи, пред-
ставляли інтереси відвідувачів юридич-
них клінік у судах. У 2006 р. легалізація 
на підзаконному рівні юридичної клініки 
як унікальної бази для практичного нав-
чання студентів забезпечила подальшу 
активізацію діяльності представників 
юридичного клінічного руху та визна-
чила появу законодавчих ініціатив щодо 
включення юридичних клінік у держав-
ну систему надання безоплатної право-
вої допомоги.

Беручи участь у діяльності юридич-
ної клініки, студенти-клініцисти неод-
мінно успішно працевлаштовуються 
після завершення навчання у вишах, 
оскільки в повному обсязі задоволь-
няють вимоги роботодавців щодо на-
явності досвіду роботи в галузі права 
та елементарних практичних навичок. 
Більшість юридичних клінік у нашій 
державі на прохання студентів-кліні-
цистів готує офіційні довідки й відгуки 
про їхню консультаційну діяльність, ха-
рактеристики, рекомендації та сертифі-
кати, що засвідчують факт залучення 
таких студентів до практичної діяльно-
сті за майбутнім фахом ще під час їх 
3–4 року навчання у вишах. Із кожним 
новим покоління студентів-клініцистів, 
які вражають своїх керівників-робото-
давців широким набором теоретичних 
знань, практичних умінь і навичок, 
інших компетентностей, які сьогод-
ні можна набути лише протягом 2–3 
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років практичної діяльності, в Україні 
зростає авторитет юридичних клінік 
і юридичної клінічної освіти загалом. 
Уже сьогодні є доволі поширеними 
приклади, коли успішні юристи-практи-
ки, державні службовці високого рангу 
та народні депутати публічно заявля-
ють, що свій перший досвід практичної 
діяльності за фахом вони отримали ще 
під час навчання в стінах alma mater 
саме в юридичних клініках, які надалі 
відіграли чи не основну роль у їхньому 
кар’єрному та професійному зростанні.

Такі досягнення юридичного клініч-
ного руху в Україні є доволі серйозни-
ми порівняно зі здобутками аналогічних 
національних клінічних рухів країни 
близького зарубіжжя. Станом на сьо-
годні мережа активно діючих у нашій 
державі юридичних клінік об’єднана 
в Асоціацію юридичних клінік Украї-
ни – всеукраїнську громадську органі-
зацію. Саме інституційне формування 
національної мережі юридичних клінік 
відбувалося протягом 2003–2004 рр.,  
коли представники 18 юридичних клі-
нік провідних вищих юридичних на-
вчальних закладів нашої держави при-
йняли рішення об’єднатися в асоціацію 
з метою надання методичної підтрим-
ки діяльності уже наявним юридич-
ним клінікам, а також організаційної 
підтримки навчальним закладам, які 
лише планували їх створювати. Сьо-
годні мета асоціації й надалі спрямо-
вана на надання підтримки діяльності 
юридичних клінік, сприяння розвиткові 
юридичної клінічної освіти й реалізації 
відповідних правоосвітніх, правопро-
світніх і правозахисних програм.

Лише за минулу дворічну каденцію 
правлінням асоціації було розроблено та 
схвалено на всеукраїнському з’їзді нову 
редакцію Стандартів діяльності юри-
дичних клінік України (2014 р.), орга-
нізовано весняну школу-практикум для 
кураторів юридичних клінік (2014 р.),  
відновлено проведення всеукраїнської 
олімпіади серед юридичних клінік з 
інтерв’ювання та консультування клі-
єнтів (2015 р.) тощо. Асоціація поно-
вила тісні зв’язки та заручилася парт-

нерською підтримкою з Українською 
фундацією правової допомоги, Міжна-
родним фондом «Відродження», офісом 
Координатора проектів ОБСЄ в Украї-
ні, Проектом Агентства США з міжна-
родного розвитку (USAID) «Справедли-
ве правосуддя». 

На відміну від інших подібних наці-
ональних об’єднань юридичних клінік, 
Асоціація юридичних клінік України є 
справді всеукраїнською громадською 
організацією, оскільки в її складі пред-
ставлено юридичні клініки з усіх регіо-
нів нашої держави, а членами правлін-
ня як виконавчого органу є керівники 
юридичних клінік із провідних юридич-
них вишів України. Це Віталій ЄЛОВ зі 
Східноєвропейського університету імені 
Лесі Українки (Луцьк), Андрій ГАЛАЙ  
із Національної академії прокурату-
ри України (Київ), Юлія МАТВЄЄВА 
з Національного університету «Ки-
єво-Могилянська Академія» (Київ), 
Віктор ЯНИШЕН із Національного 
юридичного університету імені Ярос-
лава Мудрого (Харків), Марія ЦИП’Я-
ЩУК із Національного університету 
«Острозька академія» (Острог), Юлія 
САВЕЛОВА з Університету Державної 
фіскальної служби України (Ірпінь).  
У лютому 2016 р. головою Асоціації юри-
дичних клінік України обрано Максима 
ЛОДЖУКА з Національного університе-
ту «Одеська юридична академія».

Незважаючи на такі здобутки юри-
дичних клінік і юридичного клінічного 
руху України, юридична клінічна освіта 
так і не стала повноцінною складовою 
системи вітчизняної юридичної освіти. 
Останнє широке професійне обгово-
рення сучасного стану та перспектив 
подальшого розвитку юридичної клініч-
ної освіти відбулося 09 лютого 2016 р.  
в рамках чергового З’їзду Асоціації 
юридичних клінік України на базі На-
ціонального університету «Києво-Мо-
гилянська академія», участь у якому 
взяло близько 50 представників від 
юридичних клінік нашої держави. Ви-
ступи присутніх і подальше оновлення 
Реєстру юридичних клінік України як 
офіційної бази даних юридичних клінік, 
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дійсних і потенційних учасників Асоці-
ації юридичних клінік України в черго-
вий раз підтвердило існування негатив-
них тенденцій у вітчизняній юридичній 
клінічній освіті. 

Станом на початок 2016 р. інформа-
цію про свою діяльність у цьому реєстрі 
оновило лише 46 юридичних клінік [3]. 
У свою чергу, у 2014 р. Реєстр юридич-
них клінік України включав відомості 
про 53 юридичні клініки [4]. Безпереч-
но, окупація Кримського півострову, 
бойові дії на сході України в Донецькій 
і Луганській областях, що призвели до 
вимушеного закриття чи переїзду юри-
дичних вишів, також негативно позна-
чилися й на мережі юридичних клінік 
нашої держави. Однак більша частина 
юридичних клінік України припинили 
свою активну діяльність з огляду на не-
вжиття заходів щодо їх інституціоналі-
зації з боку керівництва вишу та знач-
ну залежність процесу функціонування 
таких юридичних клінік від постаті їх 
безпосередніх керівників: якщо такий 
керівник залишає роботу в юридичній 
клініці й виш не зумів підшукати йому 
альтернативної заміни, то діяльність 
таких юридичних клінік поступово «за-
непадає». 

При більш уважному аналізі даних 
із реєстру можна також зробити попе-
редній висновок, що лише половині на-
явних сьогодні юридичних клінік уда-
лося більшою мірою організувати своє 
функціонування відповідно до нової 
редакції Стандартів діяльності юридич-
них клінік України. Мета розроблен-
ня й упровадження нової редакції цих 
стандартів полягала в забезпеченні: 
1) уніфікованої моделі організаційної 
структури юридичної клініки; 2) єди-
них підходів до організації діяльно-
сті юридичної клініки та її персоналу;  
3) навчального процесу з метою підго-
товки студентів до практичної діяльно-
сті; 4) доступу студентів-правників до 
практики під час навчання; 5) своє-
часного надання в необхідному обсязі 
якісної безоплатної правової допомоги; 
6) організації та проведення правопрос-
вітньої роботи. 

За логікою розробників цих стан-
дартів, «ідеальною» може вважатися 
така юридична клініка, правовий стату-
су і діяльність якої характеризуються 
обов’язковою наявністю таких ознак 
і компонентів: 1) юридична клініка є 
структурним підрозділом вищого на-
вчального закладу; 2) у штатному роз-
писі вишу передбачено посади керівни-
ка, лаборанта та кураторів юридичної 
клініки; 3) такі співробітники працюють 
у юридичній клініці за основним місцем 
роботи чи по сумісництву (тобто отри-
мують заробітну плату за виконану ро-
боту, а не «на громадських засадах»); 
4) у виші розроблено та включено в 
навчальну програму спеціальний курс 
з основ юридичної клінічної практики, 
який може бути обов’язковим для всіх 
студентів-правників чи за їхнім вибо-
ром; 5) юридична клініка використо-
вується як база для проходженнями 
студентами ознайомчої, навчальної, 
виробничої, переддипломної чи інших 
видів практики або участь студентів у 
діяльності юридичної клініки протягом 
навчального семестру може зарахову-
ватися як проходження такої практи-
ки; 6) функціонування такої юридичної 
клініки відповідає іншим вимогам Стан-
дартів діяльності юридичних клінік 
України [5]. Згідно з даними Реєстру 
юридичних клінік України, вищевказа-
ним вимогам відповідає діяльність лише 
десяти юридичних клінік при вищих 
навчальних закладах нашої держави. 
Це такі юридичні клініки: Експеримен-
тальна навчальна лабораторія «Прав-
нича клініка» Національного універси-
тету «Києво-Могилянська академія», 
Юридична клініка “Ad Astra” Східно- 
європейського національного універ-
ситету імені Лесі Українки, Юридич-
на клініка “Pro bono” Національного 
університету «Острозька академія», 
Навчальна лабораторія «Юридична клі-
ніка» Університету Державної фіскаль-
ної служби України, Юридична клініка 
“Defendo” Національного технічного 
університету України «Київський полі-
технічний інститут», Юридична клініка 
Дніпропетровського національного уні-
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верситету імені Олеся Гончара, Юри-
дична клініка Хмельницького універси-
тету управління та права, Юридична 
клініка “Ex aequo et bono” Національ-
ного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова, Студентська 
юридична консультація «Юридична 
клініка» Бердянського університету ме-
неджменту та бізнесу, Юридична клі-
ніка «Довіра» Сумського національного 
аграрного університету. 

Іншим юридичним клінікам України 
не вдалося інституціоналізувати свою 
діяльність і отримати статус струк-
турного підрозділу вишу або ж імпле-
ментувати в навчальний процес дис-
ципліну «Основи юридичної клінічної 
практики». 

Як структурні підрозділи вищих на-
вчальних закладів зі штатом у нашій 
державі функціонує лише 21 юридична 
клініка, а 22 юридичні клініки здійсню-
ють діяльність в організаційно-право-
вій формі іншого підрозділу вишу без 
штату, ще 2 юридичні клініки – як 
громадські організації в співпраці з на-
вчальним закладом (Юридична клініка 
Харківського національного універ-
ситету внутрішніх справ і Юридична 
клініка Сумської філії Харківського 
національного університету внутрішніх 
справ). Юридична клініка Донецького 
національного університету, який нині 
функціонує в м. Вінниці, здійснює свою 
діяльність як неформальне об’єднання 
викладачів і студентів без створення 
структурного підрозділу. Як правило, 
робота викладацького та адміністратив-
ного персоналу в більшості з наявних 
юридичних клінік без статусу струк-
турного підрозділу вишу відбувається 
на громадських засадах, що негативно 
позначається на якості правозахисної 
та правоосвітньої роботи таких клінік. 

Ще в меншій кількості вищих на-
вчальних закладів України, на базі яких 
або у співпраці з якими функціонують 
юридичні клініки, розроблено та вклю-
чено в навчальний план спеціальну 
дисципліну з основ юридичної клінічної 
практики, вивчення якої мало б стати 
теоретичною й методичною основою 

для подальшої консультаційної діяль-
ності студентів у юридичних клініках. 
Лише в 9 юридичних клініках такий 
курс включено до навчальної програми 
підготовки бакалаврів як обов’язковий, 
у 7 інших – як курс за вибором сту-
дентів. У 30 юридичних клініках нашої 
держави таку навчальну дисципліну 
або взагалі не розроблено, або її ви-
кладання здійснюється студентам-клі-
ніцистам поза навчальним планом. На-
приклад, діяльність юридичних клінік 
Національного університету «Одеська 
юридична академія» та Національного 
юридичного університету імені Яросла-
ва Мудрого, а також функціонування 
Лабораторії практичного права «Юри-
дична клініка» Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка 
до сьогодні не забезпечені повноцінним 
навчальним курсом «Основи юридичної 
клінічної практики».

У 38 юридичних клініках України 
студенти-правники мають можливість 
проходити ознайомчу, навчальну, ви-
робничу, переддипломну та інші види 
практики, які входять до навчальної 
програми підготовки юристів. Діяль-
ність студентів у 29 юридичних клі-
ніках нашої держави протягом одно-
го-двох семестрів у позанавчальний 
час зараховується як проходження та-
кої практики. Практично всі юридичні 
клініки працюють із «живими» клієн-
тами, тобто надають різні види право-
вих послуг первинної та вторинної бе-
зоплатної правової допомоги (надання 
правової інформації, правове консуль-
тування, складання процесуальних та 
інших документів правового характеру, 
здійснення процесуального представни-
цтва в судах тощо). Із них 40 юридич-
них клінік також здійснюють правову 
просвіту серед різних верств населен-
ня. Значно менша частина таких клінік 
повноцінно займається «Практичним 
правом» як адаптованою для України 
формою поширеної у світі програми 
“Street law” (з англ. – право для ву-
лиці), в рамках якої студенти-правники 
під керівництвом викладачів проводять 
заняття з права й прав людини учням 
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загальноосвітніх навчальних закладів. 
Експериментальна навчальна лабора-
торія «Правнича клініка» Національно-
го університету «Києво-Могилянська 
академія» займається також розглядом 
справ, що мають суспільний інтерес, а 
в рамках Юридичної клініки «Фенікс» 
Київського університету права НАН 
України для студентів організовуються 
майстер-класи юристів-практиків. Юри-
дична клініка Донецького національно-
го університету (м. Вінниця) практикує 
відпрацювання навичок юридичного 
обслуговування суб’єктів господарю-
вання за певною фабулою (так звані 
«імітаційні юрклініки»), а на базі Юри-
дичної клініки «Захист» Навчально-на-
укового інституту № 1 Національної 
академії внутрішніх справ проводяться 
круглі столи.

Лише 8 юридичних клінік нашої 
держави є широко– чи вузькоспеці-
алізованими, тоді як решта здійснює 
свою правозахисну діяльність у різних 
галузях національного права й законо-
давства (за винятком надання правової 
допомоги в кримінальних справах та у 
сфері підприємницької діяльності). За 
галузями надання й суб’єктами отри-
мання безоплатної правової допомоги 
можна виділити такі спеціалізовані 
юридичні клініки в Україні: Юридична 
клініка “Ad Аstra” Східноєвропейсько-
го національного університету імені 
Лесі Українки спеціалізується у спра-
вах із захисту: 1) права власності;  
2) прав працівників; 3) внутрішньо 
переміщених осіб; 4) учасників АТО;  
5) прав подружжя та їхніх дітей; 6) ін-
ших осіб під час оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності органів державної 
влади та місцевого самоврядування; 
Юридична клініка Донецького наці-
онального університету (м. Вінниця) 
спеціалізується в наданні правової 
допомоги у справах із цивільного та 
сімейного права, адміністративного, 
трудового права і права соціального 
забезпечення; Юридична клініка «Аль-
тернатива» Ужгородського національ-
ного університету спеціалізується в за-
хисті прав біженців; Юридична клініка 

“Pro bono” Національного університету 
«Острозька академія» надає правову 
допомогу лише в галузях цивільного 
права (включаючи земельне, житлове, 
спадкове та сімейне право), податково-
го права, права соціального захисту й 
соціального забезпечення, адміністра-
тивного права, а також первинну пра-
вову допомогу в процесуальних галузях 
права; Юридична клініка Харківського 
національного університету внутрішніх 
справ спеціалізується лише в цивіль-
них справах; Юридична клініка “De 
Jure” Навчально-наукового інституту 
№ 3 Національної академії внутрішніх 
справ спеціалізується в кримінально-
му праві та процесі; Юридична кліні-
ка Дніпропетровського гуманітарного 
університету – в галузях цивільного, 
трудового, сімейного й земельного 
права; Юридична клініка “Adiutorium” 
Чернігівського національного техноло-
гічного університету – цивільного пра-
ва та права соціального забезпечення, 
кримінального, земельного, сімейного, 
житлового і трудового права.

Незважаючи на таку розгалуже-
ну мережу юридичних клінік у нашій 
державі, а також їх активну діяльність 
у правозахисному та правоосвітньому 
напрямах, профільні міністерства не 
розглядають юридичні клініки ані як 
повноцінних суб’єктів надання безо-
платної правової допомоги в рамках 
державної системи, ані як основні цен-
три практичного навчання студентів у 
стінах вишів. Попри окремі законодав-
чі ініціативи, про юридичні клініки від-
сутня будь-яка згадка в Законі України 
«Про безоплатну правову допомогу», 
а в нещодавно підготовленому проекті 
Стандартів освітньо-професійної про-
грами першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти (галузь знань – 08 Право, 
спеціальність – 081 Право) їм відведе-
на роль звичайних баз практики [6]. 
З іншого боку, можна вже не без пе-
ребільшення відзначити, що юридичні 
клініки при українських юридичних ви-
шах є тим барометром чи лакмусовим 
папірцем, який доволі об’єктивно по-
казує, наскільки якісні освітні послуги 



84

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2016/1

надаються студентам-юристам у тому 
чи іншому начальному закладі нашої 
держави. 

Юридичні клініки отримали в Укра-
їні й належну загальнотеоретичну роз-
робку, оскільки основним аспектам їх 
правоосвітньої та правозахисної діяль-
ності присвячено 5 дисертаційних до-
сліджень. Але навіть ці наукові досяг-
нення, як й інші здобутки юридичної 
клінічної освіти в Україні, залишають-
ся маловідомими поза межами нашої 
держави. Основною причиною цього 
є відсутність інформації про результа-
ти таких досягнень і здобутків англій-
ською мовою як міжнародною мовою 
сучасної науки. Водночас протягом 
останніх двох-трьох років відчуваєть-
ся зацікавленість у тісній співпраці з 
Асоціацією юридичних клінік України з 
боку іноземних колег.

З метою подальшого розвитку ме-
режі юридичних клінік України, поси-
лення ролі юридичної клінічної освіти в 
підготовці майбутніх юристів і примно-
ження здобутків національного юридич-
ного клінічного руху правлінням Асо-
ціації юридичних клінік України було 
розроблено та затверджено відповід-
ний план діяльності на 2016–2017 рр.  
Цей план передбачає необхідність про-
ведення різноманітних заходів щодо 
інституційного розвитку асоціації та 
мережі юридичних клінік нашої дер-
жави, налагодження співпраці асоціації 
з іноземними колегами й партнерами, 
посилення ролі юридичних клінік у су-
часній підготовці юристів, поглиблення 
участі юридичних клінік у системі бе-
зоплатної правової допомоги, а також 
пошук нових напрямів правової про-
світи населення в юридичних клініках 
України [7].

У рамках виконання цього плану 
вже в першій половині 2016 р. Асо-
ціацією планується завершити спіль-
ний із офісом Координатора проектів 
ОБСЄ в Україні проект із підготовки 
навчального посібника «Основи юри-
дичної клінічної практики» та розпоча-
ти роботу над методичною складовою 
для викладачів цього курсу і студен-

тів-клініцистів, знайти кошти й відря-
дити студентську команду Юридичної 
клініки Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого 
як переможця національного раунду 
Олімпіади серед юридичних клінік із 
консультування клієнтів до м. Онта-
ріо (Канада) для участі в міжнародно-
му раунді цих змагань 27–30 квітня 
цього року (The Louis M. Brown and 
Forrest S. Mosten Іnternational Client 
Consultation Competition), а також 
узяти участь у XXV Всепольській кон-
ференції університетських юридичних 
клінік «Безкоштовна юридична допо-
мога відповідно до нового закону. Роль 
університетських юридичних клінік у 
системі юридичних консультацій», що 
відбудеться 15–17 квітня на базі Лю-
блінського католицького університету 
імені Яна Павла ІІ.

Безперечно, участь у подібних захо-
дах дасть змогу лише частково запов-
нити на міжнародній арені вакуум ін-
формації про активну діяльність мережі 
юридичних клінік України, а тому вже 
в травні цього року за підтримки офісу 
Координатора проектів ОБСЄ в Україні 
та Міжнародного фонду «Відроджен-
ня» заплановано експертну зустріч зі 
стратегічного планування діяльності 
Асоціації юридичних клінік України 
на наступних 5 років. Як і двадцять, 
п’ятнадцять і десять років тому, лише 
системна робота членів правління Асо-
ціації, інших представників вітчизняно-
го юридичного клінічного руху разом із 
національними партнерами й іноземни-
ми колегами дасть можливість піднести 
юридичну клінічну освіту в нашій дер-
жаві на якісно новий рівень – до рівня 
невід’ємної складової системи вищої 
юридичної освіти в Україні.

Ключові слова: юридична освіта, 
юридична клініка, мережа юридичних 
клінік, юридична клінічна освіта, юри-
дичний клінічний рух.

Стаття присвячена аналізу су-
часного стану й перспективам по-
дальшого розвитку юридичних клінік 
в Україні в системі вищої юридичної 
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освіти. Відзначено, що, незважаючи 
на всі досягнення юридичного клініч-
ного руху в нашій державі за останні 
двадцять років, юридична клінічна 
освіта так і не стала повноцінною 
складовою практичної підготовки 
юристів у вищих навчальних закла-
дах України. Здійснено загальну ха-
рактеристику національної мережі 
юридичних клінік у нашій державі 
на основі відомостей із оновленого 
Реєстру юридичних клінік України. 
Приділено увагу фактами існування 
окремих негативних тенденцій у ві-
тчизняній юридичній клінічній освіті. 
Стисло охарактеризовано теперіш-
ній цілі та подальший план розвитку 
юридичного клінічного руху в Україні. 

Статья посвящена анализу совре-
менного состояния и перспективам 
дальнейшего развития юридических 
клиник в Украине в системе высшего 
юридического образования. Отмече-
но, что, несмотря на все достиже-
ния юридического клинического дви-
жения в нашей стране за последние 
двадцать лет, юридическое клиниче-
ское образование так и не стало пол-
ноценной составляющей практиче-
ской подготовки юристов в высших 
учебных заведениях Украины. Осу-
ществлено общую характеристику 
национальной сети юридических кли-
ник в нашем государстве на основе 
сведений из обновленного Реестра 
юридических клиник Украины. Уделе-
но внимание фактам существования 
отдельных негативных тенденций в 
отечественном юридическом клини-
ческом образовании. Кратко охарак-
теризованы настоящее цели и даль-
нейший план развития юридического 
клинического движения в Украине.

This article analyzes the current 
state and prospects of further develop-
ment of legal clinics in Ukraine in the 
branch of higher legal education. Noted 
that despite all the achievements of clin-
ical legal movement in our country over 
the past twenty years clinical legal edu-
cation did not become a full part of the 

practical training of lawyers in high-
er educational institutions of Ukraine. 
Made general characteristics of a na-
tional network of legal clinics in our 
country based on the information from 
the updated Register of Legal Clinics of 
Ukraine. Author paid attention to the 
existence of certain negative trends in 
the domestic clinical legal education. 
Briefly described the current objectives 
and future development plan for clinical 
legal movement in Ukraine.

Література
1. Лоджук М.Т. Правове регулюван-

ня діяльності юридичних клінік в Укра-
їні: загальнотеоретичне дослідження : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 
12.00.01 «Теорія та історія держави і пра-
ва; історія політичних і правових учень» /  
М.Т. Лоджук. – О., 2014. – 22 с.

2. Лоджук М.Т. Юридичні клініки в 
Україні: освіта та правова допомога : 
[монографія] / М.Т. Лоджук. – Одеса :  
Фенікс, 2015. – 328 с.

3. Реєстр юридичних клінік України: 
офіційна база даних юридичних клінік, 
дійсних та потенційних учасників Асо-
ціації юридичних клінік України, 2016 р. 
[Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу : https://www.facebook.com/groups/
ALCUkraine/. 

4. Реєстр юридичних клінік України: 
офіційна база даних юридичних клінік, 
дійсних та потенційних учасників Асо-
ціації юридичних клінік України, 2014 р. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://vk.com/topic-50279730_27886247. 

5. Стандарти діяльності юридичних 
клінік України від 19.06.2014 / Асоціа-
ція юридичних клінік України [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : http://
vk.com/topic-50279730_27936985. 

6. Проект Стандартів освітньо-про-
фесійної програми першого (бакалаврсько-
го) рівня вищої освіти (галузь знань – 08 
Право, спеціальність – 081 Право) станом 
на 09.11.2015 [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу : http://www.nubip.edu.ua/
node/17575. 

7. План діяльності Правління Асоціації 
юридичних клінік України на 2016–2017 
рр. / Асоціація юридичних клінік України 
[Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу : https://www.facebook.com/groups/
ALCUkraine/. 



86

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2016/1

УДК 342.9
С. Пархоменко-Цироциянц,

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного та фінансового права

Національного університету «Одеська юридична академія»

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 
ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

Фізичні особи останнім часом ак-
тивно беруть участь у податкових пра-
вовідносинах. Ще нещодавно участь 
фізичних осіб у податкових правовідно-
синах була доволі обмеженою, сплата 
податку такими особами здебільшого 
здійснювалися через податкового аген-
та. Поява такої групи платників по-
датків, як фізичні особи-підприємці та 
самозайняті особи, значно розширила 
умови участі фізичних осіб у податко-
вих правовідносинах. Другим факто-
ром, який вплинув на такі процеси, є 
набрання чинності 01 січня 2004 року  
Законом України «Про податок на 
доходи фізичних осіб» від 22 травня 
2003 року № 889, який значно розши-
рив базу оподаткування за податком на 
доходи фізичних осіб і встановив умо-
ви, за яких фізичні особи самостійно 
сплачували податок. Податковий ко-
декс (далі – ПК) України [1] поглибив 
такі процеси, крім того, введено нові 
податки, зокрема податок на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, 
тощо.

На цей час фізичні особи є платни-
ками податку на доходи фізичних осіб, 
майнових податків – податку на землю, 
податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, транспортного 
податку та місцевих зборів. У деяких 
випадках під час імпорту товарів на 
митну територію України є платниками 
податку на додану вартість і акцизного 
податку, але без реєстрації як платника 
цього податку. 

Фактично кожна фізична особа є 
платником податку на доходи фізич-
них осіб, який максимально відповідає 
принципу загальності оподаткування. 
Фізичні особи – платники податку на 

доходи фізичних осіб діляться на ре-
зидентів і нерезидентів, ураховуючи 
особливий взаємозв’язок між фізичною 
особою й державою. 

Правовий статус платника податку – 
фізичної особи залежить від того, така 
особа є резидентом чи нерезидентом. 
Для залучення особи до сплати податку 
використовуються два критерії: терито-
ріальності й резидентства. Відповідно до 
принципу територіальності, до оподат-
кування залучаються всі особи, які ма-
ють об’єкт оподаткування із джерелом 
походження в країні. Отже, визначаль-
ним для оподаткування є об’єкт оподат-
кування, при цьому громадянство, наці-
ональна належність, місце проживання 
не беруться до уваги.

Принцип резидентства ділить плат-
ників податків на резидентів і нерези-
дентів. Критерії визначення резидент-
ського статусу фізичної встановлюються 
національним законодавством на під-
ставі такого критерію, як доміциль, що 
являє собою сукупність передбачених 
податковим законодавством ознак, які 
дають підставу для визнання особи 
резидентом [2, c. 38]. Відповідно до п. 
14.1.213 ст. 14 ПК України, для визнан-
ня особи-платника податку з доходів 
фізичних осіб податковим резидентом 
України встановлюються кілька умов: 
1) наявність місця проживання в Укра-
їні; 2) за наявності місця проживання й 
в Україні, і в іноземній державі фізич-
на особа буде визнаватися резидентом, 
якщо має місце постійного проживання 
в Україні; 3) якщо особа постійно про-
живає в іноземній державі, така особа 
буде визнаватися резидентом за наявно-
сті більш тісних особистих і економіч-
них зв’язків (центр життєвих інтересів) 
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в Україні. При цьому достатньою (але 
не виключною) умовою для визначення 
знаходження центру життєвих інтересів 
є місце постійного проживання членів її 
родини, а для суб’єкта підприємницької 
діяльності – його реєстрація як такого; 
4) якщо неможливо визначити центр 
життєвих інтересів і якщо особа не має 
постійного місця проживання в жодній 
із держав, вона визнається резидентом, 
якщо знаходиться на території України 
не менше ніж 183 дні (включаючи день 
приїзду й від’їзду) протягом періоду або 
періодів податкового року; 5) фізична 
особа буде визнаватися резидентом, 
якщо вона є громадянином України при 
неможливості визначити резидентський 
статус особи за допомогою попередніх 
положень; 6) особа, що порушила ст. 4 
Конституції України і, крім громадян-
ства України, прийняла громадянство 
іншої країни, визнається громадянином 
України з метою оподаткування з дохо-
дів фізичних осіб і позбавляється пра-
ва на зарахування податків, сплачених 
за кордоном; 7) достатньою підставою 
для визначення особи резидентом є 
самостійне визначення нею основного 
місця проживання на території України 
в порядку, встановленому цим Кодек-
сом, або її реєстрація як самозайнятої  
особи [1].

Щодо таких критеріїв варто відзна-
чити таке. По-перше, необхідно ви-
значити, яке місце проживання є по-
стійним. У ПК України не міститься 
поняття «постійне місце проживання», 
відповідно до п. 5.3 ст. 5 ПК України, 
терміни, що застосовуються в Кодексі 
й не визначаються ним, використову-
ються в значенні, встановленому інши-
ми законами. Таке визначення містить 
Митний кодекс України [3], відповід-
но до п. 45 ст. 4 якого постійне місце 
проживання – місце проживання на 
території будь-якої держави не менше 
одного року громадянина, який не має 
постійного місця проживання на тери-
торії інших держав і має намір прожи-
вати на території цієї держави протя-
гом будь-якого строку, не обмежуючи 
таке проживання певною метою, за 

умови, що таке проживання не є на-
слідком виконання цим громадянином 
службових обов’язків або зобов’язань 
за договором (контрактом). Отже, вста-
новлюючи місце постійного проживан-
ня фізичної особи, ми маємо врахову-
вати норму Митного кодексу України. 
Указана норма містить річний критерій 
перебування на території України та 
вказівку на те, що таке проживання 
не є наслідком виконання цим грома-
дянином службових обов’язків або зо-
бов’язань за договором. Разом із тим, 
згідно з п. 14.1.213 ст. 14 ПК Украї-
ни, якщо неможливо визначити центр 
життєвих інтересів і якщо особа не має 
постійного місця проживання в жодній 
із держав, вона визнається резидентом, 
якщо знаходиться на території України 
не менше ніж 183 дні (включаючи день 
приїзду й від’їзду) протягом періоду 
або періодів податкового року. Отже, 
якщо така особа буде перебувати на те-
риторії України у зв’язку з виконанням 
зобов’язань за договором більше ніж 
183 календарні дні протягом року, є за-
конні підстави для визнання її податко-
вим резидентом України. Визначення 
місця постійного проживання, що на-
водиться в Митному кодексі України, 
дещо не узгоджується з податковим 
законодавством, відповідно, мають міс-
це прогалина щодо визначення місця 
постійного проживання в податковому 
законодавстві та певні колізії в разі ви-
користання норми митного законодав-
ства. 

Також ПК України закріпив норму, 
згідно з якою достатньою підставою 
для визначення особи резидентом є 
самостійне визначення нею основного 
місця проживання на території України 
в порядку, встановленому Кодексом.  
З огляду на таку норму складається 
ситуація, коли особа може самостійно 
визнати себе резидентом, не відповіда-
ючи жодному з наведених критеріїв. 
Ураховуючи, що під час оподаткуван-
ня доходу, отриманого від продажу не-
рухомості (п. 172.9 ст. 172 ПК Украї-
ни), рухомого майна (п. 173. 6 ст. 176 
ПК України), у разі тримання спадку  
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(п. 174.2.3 ст. 174 ПК України), для не-
резидентів ставка буде становити 18%, 
тоді як у резидентів – 5% або 0% у 
встановлених випадках, таке самостій-
не визнання себе резидентом є доволі 
вигідним для нерезидента.

Розширення кількості тестів для 
визначення особи податковим рези-
дентом призводить до виникнення 
проблеми подвійного оподаткування, 
яке може бути викликане колізією по-
даткових законодавств двох і більше 
держав. Уведення такого критерію, як 
центр життєвих інтересів, може викли-
кати на практиці певні непорозуміння, 
оскільки особа, в якої сім’я знаходить-
ся в Україні, але така особа працює на 
території іншої держави, може визнава-
тися податковим резидентом за законо-
давством обох країн. Крім того, на цей 
час поширеною є ситуація, коли особа 
протягом року перебуває в різних краї-
нах різні відрізки часу.

Вимоги про усунення подвійного 
оподаткування є одним із принципо-
вих положень податкової системи. Під 
подвійним оподаткуванням розуміють 
оподаткування одного податкового 
об’єкта в окремого платника одним і 
тим же (або аналогічним) податком за 
один і той же відрізок часу [12, c. 276]. 
В односторонньому порядку держава 
закріплює певні заходи в національно-
му податковому законодавстві та за-
стосовує їх без погодження з іншими 
державами. В іншому випадку держава 
укладає двосторонні й багатосторонні 
міжнародні угоди про усунення подвій-
ного оподаткування, де визначаються 
умови оподаткування резидентів дер-
жав, що домовляються.

У податкових резидентів України до-
ходи, отриманні з джерелом походжен-
ня за межею України, включаються до 
складу загального оподатковуваного 
доходу, який підлягає оподаткуван-
ню в Україні. Резидент України може 
скористатися правом зарахування сум 
сплаченого з доходу податку за кордо-
ном тільки за наявності таких підстав: 
1) письмового підтвердження компе-
тентного органу іноземної держави про 

сплату податку на його території, яке 
має бути легалізоване консульською 
установою України в цій державі;  
2) наявності ратифікованого Верховною 
Радою договору із цією державою про 
усунення подвійного оподаткування; 3) 
довідки, яка підтверджує статус подат-
кового резидента України [ст. 1, 13].  
При цьому розмір зарахованих сум по-
датку з доходу не може перевищувати 
суми податку з доходів фізичних осіб, 
який підлягає сплаті в Україні. Коли 
міжнародним договором, який ратифі-
кований Верховною Радою України, 
встановлюються відмінні від цих прави-
ла, то застосовуються норми міжнарод-
них договорів стосовно суб’єктів, які 
підпадають під їх дію.

За відсутності угоди про усунення 
подвійного оподаткування між Украї-
ною та державою, із джерел якої отри-
мано дохід, платник податків втрачає 
право на зарахування суми сплаченого 
за кордоном податку з доходів. На рівні 
Українського національного законодав-
ства ця проблема не врегульована, що 
з неминучістю призведе до означеної 
колізії. Отже, такий критерій, як центр 
життєвих інтересів, має доповнювати-
ся умовою стосовно проживання на те-
риторії України більше ніж 183 кален-
дарні дні в податковому році.

Статус податкових резидентів на-
дає право державі оподатковувати всі 
доходи, отримані фізичними особами, 
незалежно від джерел їх походження –  
у цій державі або за її межами, тоді 
як особи, що не відповідають вищезга-
даним умовам, визнаються нерезиден-
тами й залучаються до оподаткування 
тільки щодо доходів, які мають джере-
ло їх походження з України.

Також різниця в оподаткуванні 
резидентів і нерезидентів полягає в 
тому, що право на податкову знижку 
(ст. 166 ПК України) та право на от-
римання податкової соціальної пільги 
(ст. 169 ПК України) мають лише ре-
зиденти, нерезиденти не можуть ско-
ристатися такими правами. Крім того, 
порядок сплати податку на доходи фі-
зичних осіб щодо доходу отриманого 
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від надання оренду нерухомості, про-
дажу рухомого та нерухомого майна, 
доходу, отриманого як спадок, буде 
різним і ставки податку на доходи фі-
зичних осіб є різними теж. 

Фізичні особи є суб’єктами податко-
вого права, а за наявності в них об’єк-
та оподаткування набувають статусу 
суб’єктів податкових правовідносин. 
Варто зазначити, що поряд із розріз-
ненням «суб’єкта податкового права» 
і «суб’єкта податкових правовідносин» 
потрібно розрізняти й «суб’єкта подат-
ку». Не кожний суб’єкт податкових 
правовідносин буде суб’єктом податку. 
Особа, будучи суб’єктом податкових 
правовідносин, може не бути суб’єктом 
того або іншого податку у випадку від-
сутності в неї об’єкта оподаткування. 
Будучи загалом суб’єктом цих право-
відносин, платник податку буде позбав-
лений деяких прав та обов’язків для у 
зв’язку з неможливістю їх реалізації 
в рамках конкретних правовідносин 
зі справляння конкретного податку. 
Отже, суб’єкт податкових правовід-
носин і платник податку – це різні за 
обсягом прав та обов’язків учасники 
податкових правовідносин.

Відповідно до п. 22.1 ст. 22 ПК Укра-
їни, податкове законодавство пов’язує 
виникнення в платника податкового 
обов’язку за наявності об’єкта оподат-
кування. Отже, вік платника податку 
законодавчо не обмежений. Порядок 
виконання податкового обов’язку не-
повнолітньою особою або визнаною су-
дом недієздатною особою врегульовано 
ст. 99 ПК України. Так, податкові зо-
бов’язання малолітніх або неповноліт-
ніх осіб виконуються їхніми батьками 
(усиновителями), опікунами (піклу-
вальниками) до набуття малолітніми 
або неповнолітніми особами цивільної 
дієздатності в повному обсязі. Окрім 
визначення умов щодо виконання по-
даткового обов’язку, необхідним є й 
визначення віку, з якого особа буде 
суб’єктом відповідальності. Науковці 
акцентують увагу на необхідності за-
кріплення в ПК України моменту ви-
никнення податкової дієздатності й 

деліктоздатності фізичними особами –  
платниками податків, наголошуючи, 
що особливого значення така пробле-
ма набуває під час вирішення питан-
ня щодо притягнення фізичної особи  
(у віці до 18 років) до податкової відпо-
відальності [4, с. 128–129.]. Урахову-
ючи зміст ст. 99 ПК України, можемо 
сказати, що питання стосовно закрі-
плення відповідальності фізичних осіб 
вирішується автоматично: з моменту 
набуття фізичною особою цивільної ді-
єздатності в повному обсязі така особа 
стає й суб’єктом фінансової відпові-
дальності за ПК України, оскільки осо-
ба може самостійно відповідати за свої 
дії або бездіяльність лише з моменту, 
коли вона самостійно виконує свій по-
датковий обов’язок. 

Відповідно до п. 99.3 ст. 99 ПК 
України, виконання грошових зобов’я-
зань і/або погашення податкового 
боргу фізичної особи (у тому числі 
фізичної особи-підприємця, фізичної 
особи, яка провадить незалежну про-
фесійну діяльність), яка визнана су-
дом недієздатною, здійснюється її опі-
куном за рахунок майна такої фізичної 
особи. При цьому опікун недієздатної 
особи виконує грошові зобов’язання, 
що виникли на день визнання її неді-
єздатною, та/або погашає податковий 
борг за рахунок майна, на яке може 
бути звернуто стягнення згідно із за-
коном, такої фізичної особи. Щодо цієї 
норми варто зазначити таке. По-пер-
ше, якщо в недієздатної особи виника-
ють податкові зобов’язання з податку 
на доходи фізичних осіб, податкове 
зобов’язання сплачується за рахунок 
отриманих коштів. Але якщо такі зо-
бов’язання виникають за майновими 
податками – податку на землю, по-
датку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, яке має буде дже-
рело сплати податкових зобов’язань у 
разі неотримання доходу недієздатною 
особою? По-друге, у п. 99.3 ст. 99 ПК 
України акцентується увага на тому, 
що опікун недієздатної особи виконує 
грошові зобов’язання, що виникли на 
день визнання її недієздатною, та/або 
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погашає податковий борг за рахунок 
майна, на яке може бути звернуто 
стягнення згідно із законом, такої фі-
зичної особи. Як розуміти таку норму? 
Зі змісту норми стає зрозумілим, що 
виконуються лише ті зобов’язання, які 
виникли на день визнання особи неді-
єздатною, тобто податкові зобов’язан-
ня, що виникли після цього, особою, 
яка здійснює опіку над майном, не 
виконуються. Є незрозумілим те, хто 
і як саме буде сплачувати податкові 
зобов’язання, що виникають за май-
новими податками щодо майна, яке 
належить на праві власності такій не-
дієздатній особі.

Така ж сама норма передбачена в п. 
99.4 ст. 99 ПК України щодо виконан-
ня податкового зобов’язання безвісно 
відсутньої особи: особа, яка здійснює 
опіку над майном безвісно відсутньої 
особи, виконує грошові зобов’язан-
ня, що виникли на день визнання її 
безвісно відсутньою, та/або погашає 
податковий борг за рахунок майна та-
кої фізичної особи, на яке може бути 
звернуто стягнення згідно із законом.

Підсумовуючи викладене, варто за-
значити, що правовий статус фізичної 
особи – платника податків потребує 
визначення резидентського статусу 
фізичної особи, її віку та можливості 
самостійно виконувати свої податко-
ві обов’язки. При цьому не психічний 
стан, ні вік фізичної особи, а також той 
факт, що така особа є визнаною судом 
безвісно відсутньою, не впливають на 
необхідність сплати податку за об’єкта-
ми оподаткування, що існують у таких 
осіб.

Ключові слова: фізичні особи, 
платник податків, резидент, нерези-
дент, податковий обов’язок.

У статті аналізуються деякі ас-
пекти правового статусу фізичних 
осіб – платників податків. Зокрема, 
розглядаються критерії резиденства 
фізичної особи, а також особливос-
ті виконання податкового обов’язку 
окремими категоріями фізичних осіб.

В статье анализируются некото-
рые аспекты правового статуса фи-
зических лиц – плательщиков нало-
гов. В частности, рассматриваются 
критерии резидентства физического 
лица, а также особенности исполне-
ния налоговой обязанности отдель-
ными категориями физических лиц.

In the article analyzed some aspects 
of the legal status of individuals as tax-
payers. The criteria of residence of in-
dividuals and characteristics of the tax 
obligation of certain categories of indi-
viduals are considered in the article.
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НАУКОВА Й НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД 

НА НОВИЙ ЗАКОН

Розвиток цивілізації за останні сто-
ліття показав, що наука стала основою 
пізнання світу, а вона створюється для 
безпосереднього виявлення найважли-
віших сторін усіх явищ природи, су-
спільства й мислення. При цьому кож-
на наука передбачає створення єдиної 
логічно чіткої системи знань про ту 
або іншу сторону навколишнього сві-
ту. Систематизація наукових знань є 
адекватним відображенням, відтворен-
ням структури об’єкта в системі нау-
кових знань про нього. Отже, наука є 
знаннями, зведеними в систему, коли, 
спираючись на глибокі знання об’єк-
тивних істотних зв’язків дійсності, 
вона виявляє об’єктивні тенденції роз-
витку природних і суспільних процесів 
і стає засобом передбачення наслідків 
людської діяльності, розкриває методи-
ку ухвалення рішень у цій діяльності. 
Одночасно найважливішим завданням 
науки є передбачення майбутніх змін 
у природі та суспільстві. Однак не всі 
знання, зведені в систему, є адекватни-
ми науці, а важливою межею в поділі 
став її активний пошуковий характер. 
Не викликає сумнівів і те, що сучасна 
наука постійно розвивається шляхом 
пошуку рішень і встановлення кінце-
вих або проміжних результатів. Якщо 
наука не виявляє раціональних шляхів 
рішення практичних завдань, то вона 
не може відповідати потребам, що зу-
мовлюють її розвиток. Отже, наука яв-
ляє собою не тільки систему наукових 
знань, що пояснюють світ, а одночасно 
й засіб його зміни й відтворення фак-
тів. Не існує абсолютної науки, тобто 

науки (без практичних потреб), відір-
ваної від потреб матеріальних відносин 
і виробництва, а сучасна наука, що 
виникла на основі практичної діяльно-
сті людей, активно застосовує науку в 
процесі цієї діяльності.

Основними джерелами під час до-
слідження, крім законодавчої бази та 
монографії автора [1], стали праці та-
ких учених, як Ю.Є. Атаманова [2], 
Б.А. Маліцький [3], В.П. Семиноженко 
[4] та ін. Деякі питання дослідження 
науки та її особливостей відображено, 
наприклад, у роботах Б.А. Маліцького, 
І.О. Булкіна, І.Ю. Єгорова, О.С. Попо-
вича, В.П. Соловйова й ін. [5; 6].

Метою статті є дослідження сучас-
ного становища науки, її типів і місця 
науки й наукової діяльності в україн-
ських реаліях у зв’язку з набранням 
чинності новим Законом України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність» 
(далі – Закон) [7]. 

Зазначений вище Закон скоріше 
є новою редакцією однойменного За-
кону, прийнятого ще в 1991 році [8], 
куди було внесено безліч змін і який 
сьогодні вже втратив чинність на під-
ставі Закону [7]. Автор статті як до-
слідник-інноватор (інженер-фізик) із 
великим стажем роботи в високотех-
нологічних галузях науки та промисло-
вості і як юрист із широким баченням 
сучасного світу має власне бачення 
перспектив розвитку наукової діяль-
ності в Україні, основних напрямів її 
здійснення, реалізації результатів до-
сліджень у контексті нового Закону. 
Варто зазначити, що Закон 1991 року 
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приймався в умовах, коли Україна піс-
ля розвалу СРСР ще була розвинутою 
науково-технічною державою й мала на 
той час потужну науку та відповідну 
промисловість. За чверть століття від-
булися величезні зміни, які призвели 
до виникнення в Україні нових соці-
ально-господарських відносин. Однак у 
країні значно погіршився стан науки, 
науково-технічної діяльності, станови-
ще науковців тощо. Новий Закон ча-
стково відображає ці зміни, які зако-
нодавцем підсилено великою кількістю 
декларативних та інструктивних мате-
ріалів так, що вони надають Законові, 
з одного боку, більше заангажованості, 
а з іншого – виправдовують помилки, 
які були допущені в процесі реального 
знищення науки та наукомісткого ви-
робництва в Україні за останню чверть 
століття, хоча в Законі відзначено, що 
метою Закону є модернізація законо-
давчого забезпечення сфери наукової й 
науково-технічної діяльності. Численні 
уточнення в Законі 2016 р., на дум-
ку автора, прописані на злобу дня, бо 
настають часи, коли мало хто розуміє 
серйозність науково-технічної діяльно-
сті для суспільства, незважаючи на те 
що ставлення суспільства до науки в 
різних країнах не є тотожним і зале-
жить від того, наскільки суспільство 
готове за науку платити. Таку ситуацію 
характеризують ступенем «соціального 
замовлення» на науку. Так, якщо в су-
спільстві існує соціальне замовлення 
на науку, то це означає, що влада го-
това фінансувати наукові дослідження. 
Тому під час класифікації типів соці-
ального замовлення підставою можна 
вважати роль влади в цьому процесі, 
розуміючи, що вона не завжди еквіва-
лентна її ролі для суспільства загалом.

На думку автора, сьогодні можна 
виділити три основні типи соціального 
замовлення на науку: статусний, ін-
новаційний та оборонний. У першому 
випадку влада платить за зміцнення 
свого статусу, в другому – йдеться про 
збільшення прибутків, у третьому ви-
падку можна вважати, що мова йде про 
виживання. Усі ці замовлення можуть 

існувати одночасно. Становище науки 
в державі визначається наявністю й ти-
пом соціального замовлення або їх по-
єднанням. Реально наука як діяльність 
зацікавлених людей може існувати й 
без соціального замовлення, зокрема, у 
формі соціальних структур, що працю-
ють за свій рахунок. Однак без фінан-
сування з боку влади масштаб наукової 
діяльності, особливо пов’язаної з експе-
риментами, приладами, експедиціями, 
обмежується особистими фінансовими 
можливостями вчених. Інноваційне за-
мовлення на науку – це готовність вла-
ди фінансувати наукові дослідження 
для підвищення конкурентоспроможно-
сті свого товару і збільшення прибут-
ків. Інноваційне замовлення існує тіль-
ки при капіталізмі, є його важливим 
чинником розвиненості. Суб’єктами дії 
в капіталістичному суспільстві є капі-
талісти, вони ж фактично представлені 
через своїх представників.

Початок бурхливого розвитку науки 
в XVII столітті, виникнення сучасного 
наукового методу прямо пов’язані із за-
родженням і становленням капіталізму. 
З’явився новий попит: за науку стали 
платити через потреби капіталістично-
го виробництва.

Інноваційне замовлення орієнтоване 
на практичний результат: наукові від-
криття повинні приносити прибуток. 
За часів соціалізму інноваційне вироб-
ництво передувало в Україні, однак 
сьогодні саме капіталізм формує най-
більш стійкий і оплачуваний попит на 
наукові дослідження. Проте попит цей 
розподілено по планеті нерівномірно: 
при капіталізмі різні держави відігра-
ють різну роль у світовому поділі пра-
ці. У ядрі технологічної зони (США, 
Канада, Західна Європа, Японія) ве-
дуться наукові дослідження й технічні 
розробки, в державах промислового 
поясу (Китай і Південна Корея) зосере-
джене виробництво, а країни третього 
світу слугують ринками збуту готової 
продукції та постачальниками ресурсів. 
Інноваційне замовлення на науку існує 
тільки в ядрі капіталістичної техноло-
гічної зони. У державах промислового 
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поясу й тим більше в країнах третього 
світу існування інновацій не мається 
на увазі в принципі. Зростання фінан-
сування науки в Китаї, спостережуване 
останнім часом, імовірно, пов’язане з 
його претензіями на перехід у ядро тех-
нологічної зони. Значення інноваційно-
го замовлення для суспільства, мабуть, 
полягає в створенні предметів і техно-
логій, що збільшують комфорт повсяк-
денного життя. При цьому практично 
всі технологічні товари народного спо-
живання створено на основі наукових 
відкриттів. 

Однак у контексті обговорення най-
більш інноваційним варто вважати обо-
ронне замовлення на науку. Це відбу-
вається тоді, коли наукові дослідження 
збільшують військові можливості дер-
жави. Як і для статусного замовлен-
ня, приклади оборонного замовлення 
можна знайти в усі часи, починаючи 
з античності. Разом із тим роль його в 
житті суспільства була невелика аж до  
XX століття, особливо його другої поло-
вини, коли суперництво наддержав при-
звело до дійсного розквіту військового 
замовлення. Ані статус, ані прибуток, а 
саме виживання політичної системи та 
її керівників виявилося залежним від 
наявності потужного військово-промис-
лового комплексу (космічний і атомний 
проекти), в основі якого лежала нова 
фізика: квантова механіка й теорія від-
носності, що породжували нові техно-
логії, тому що йшлося про виживання 
системи. Хоча фундаментальна нау-
ка одержувала не більше ніж 5% від 
загального фінансування науково-до-
слідних і дослідно-конструкторських 
робіт, але й цих 5% вистачило для її 
найвищого розквіту за всю історію кра-
їни. В Україні максимальний розвиток 
прикладної науки будувався саме в ці 
часи. Саме тоді в Україні глибина роз-
чарування, що осягнула наших учених 
після розвалу СРСР, може порівняти-
ся лише зі ступенем засмучення їхніх 
американських колег, котрі позбулися 
своїх мільярдних бюджетів: і тим, й ін-
шим не стало більше за що платити. 
Однак варто пам’ятати, що всі висо-

кі технологічні досягнення людства 
(атомна енергетика, космічні техно-
логії, Інтернет і мобільний зв’язок) у  
XX столітті виросли з «оборонки». Ав-
тор статті стверджує, і це не викликає 
заперечень, що ще не так давно (чверть 
століття тому) в Україні існував зна-
чний науково-технічний комплекс із 
дуже розвинутою науковою базою. 
Він становив досить помітну частину 
загальносоюзного (СРСР) і був осно-
вою для забезпечення індустріальної 
потужності й військово-політичного лі-
дерства наддержави. Ключовими його 
напрямами, в розвиток яких протягом 
тривалого часу вкладалися величезні 
ресурси, були авіаційна та ракетно-кос-
мічна техніка й технології, суднобу-
дування, приладобудування та систе-
ми управління, двигуно-, електро– й 
енергомашинобудування, а також такі 
сучасні науково-технічні напрями, як 
фізика твердого тіла й матеріалознав-
ство, зокрема реакторне, термоядерний 
синтез, радіоелектроніка, прискорю-
вальна техніка та радіаційні технології, 
надпровідні матеріали, біотехнології, 
інформатика, радіоастрономія, кріобіо-
логія тощо. Дуже високою була «вбу-
дованість» цього комплексу України в 
оборонну тему (до 40% фінансування 
науково-дослідних і дослідно-конструк-
торських робіт (далі – НДДКР) забезпе-
чував військово-промисловий комплекс 
(ВПК)). На території України були ши-
роко представлені наукові організації та 
науково-виробничі об’єднання (далі –  
НВО) Міністерства загального маши-
нобудування (ракетно-космічна тема), 
Міністерства оборонної промисловос-
ті (бронетехніка, боєприпаси, системи 
наведення), Міністерства електронної 
промисловості, Міністерства приладо-
будування, Міністерства середнього 
машинобудування (ядерні технології), 
Міністерства суднобудування, Мініс-
терства авіаційної промисловості та 
Міністерства кольорової металургії 
(напівпровідники й надчисті матері-
али). В Україні була велика кількість 
потужних НВО, які проводили науко-
ві дослідження та розробки разом із їх 
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освоєнням у виробництві й випуском 
продукції. НВО можуть бути будь-якої 
організаційно-правової форми, однак у 
радянські часи вони належали держа-
ві. Як правило, до структури НВО вхо-
дять науково-дослідні, проектно-кон-
структорські, технологічні організації, 
дослідні виробництва та промислові 
підприємства. Науково-дослідні, про-
ектно-конструкторські інститути (кон-
структорські бюро або скорочено КБ) 
виконували НДДКР, а освоєння НД-
ДКР у виробництві та випуск продукції 
здійснювали промислові підприємства 
(заводи, комбінати тощо). Сьогодні 
Україна перестала бути конкуренто-
спроможною інноваційно розвиненою 
промисловою державою. Вона втрати-
ли свою космічну, авіа- й суднобудівну 
галузі, підприємства тонкої електро-
ніки та машинобудування. Доживає 
останні роки гірничо-металургійний 
комплекс. Руйнівного впливу на розви-
ток науки й освіти здійснила некомпе-
тентна державна політика проведення 
неоліберальних ринкових реформ (при-
ватизація, трансформація бюджетної, 
податкової та інших фінансово-еконо-
мічних систем) фактично без урахуван-
ня науково-технологічного фактора та 
його впливу на ефективність вітчизня-
ної економіки. Сумний досвід ринкових 
трансформацій свідчить про суттєве 
зниження якості освітньої й наукової 
діяльності і формування робочої сили, 
в тому числі її найбільш висококвалі-
фікованої частини. Українські робітни-
ки мають найнижчі зарплати в Європі, 
українські вчені емігрують за кордон, а 
колишні флагмани науки – академічні 
та галузеві науково-дослідні інститути –  
здають свої лабораторії під офіси. Краї-
на з промислової держави перетворила-
ся на сировинний придаток інноваційно 
розвинених країн.

Нині за відсутності інноваційного 
та достатнього оборонного замовлен-
ня, яке потребує наявності галузевої 
науки, немалих коштів і спеціалістів, 
відповідного профілю, яких у країні 
практично не залишилося, відбуваєть-
ся масштабне формування тільки ста-

тусного замовлення. Сьогодні сучасній 
українській науці притаманні всі його 
основні риси: суб’єктивність фінансу-
вання, відсутність відповідальності за 
результат, галасливі заходи та прекло-
ніння перед іноземними «світилами». 
Значні суми виділяються на демонстра-
тивні проекти поза всяким зв’язком із 
логікою розвитку науки й техніки. Ви-
конавці не несуть ніякої відповідально-
сті за результати робіт, що повсюдно 
призводить до імітації діяльності, але 
це цілком влаштовує замовника, «лише 
б на паперах усе було чисто». За ре-
ального військового або інноваційного 
замовлення це абсолютно неможливо.

У зв’язку із зазначеним вище вико-
ристовують різні індекси, що начебто 
визначають «якість» наукових робіт. Ін-
декс цитування (далі – ІЦ) вважається 
найбільш об’єктивним з усіх доступних 
нам натепер показників успішності про-
фесійної діяльності науковця. Незважа-
ючи на це, його не можна вважати аб-
солютним показником наукового рівня 
вченого. Використовувати ІЦ потрібно 
дуже обережно, особливо для порівнян-
ня досягнень різних особистостей. До 
відносності ІЦ можна зарахувати те, 
що ІЦ деяким чином залежить від попу-
лярності вибраної автором теми роботи 
(актуальні проблеми привертають біль-
шу увагу); популярності самого вчено-
го, його активності під час проведення 
різних заходів, широти кола спілкуван-
ня; невизначеності ролі співавторів у 
колективних роботах, особливо там, 
де не додержуються принципів зазна-
чення авторів у порядку зменшення їх 
внеску у роботу; підвищення свого ІЦ 
автором шляхом зловживання самоци-
туванням. Для орієнтовного визначен-
ня внеску дослідника в галузь корис-
туються індексом Хірша, який показує 
становище автора серед інших авторів 
у галузі й означає кількість статей, які 
цитувались не менше цієї кількість ра-
зів. Для різних галузей досліджень ІЦ 
може відрізнятись на порядки. Так, у 
біомедичних науках сьогодні найвищі 
значення ІЦ, тому що ця галузь бурх-
ливо розвивається, а в юридичних нау-
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ках відкриття не відбуваються взагалі. 
Існує також імпакт чинник – показник 
середньої частоти цитованості статей, 
опублікованих у журналі. 

Досить часто перше місце в оціню-
ванні вченого або колективу відводить-
ся ІЦ. Звичайно, велика кількість по-
силань на роботи автора свідчить про 
затребуваність його досліджень і його 
силу. Проте проведення оцінювання за 
ІЦ має низку недоліків. Воно більшою 
мірою відображає досягнення, що від-
булися раніше. Якщо робота проривна, 
то часто її цитування відкладається 
на пізніший час, коли з’являться під-
твердження. Нерідко бувають випад-
ки, коли первинна робота, де відкрито 
явище, цитується погано, а посилання 
йдуть на вторинну, підтверджувальну 
роботу або огляд. Це особливо часто 
відбувається з відкриттями наших ав-
торів. Цитування в багатьох випадках 
залежить від особистих взаємин і на-
віть просто від випадкових чинників.

Останнім часом набув великої попу-
лярності індекс Хірша. Цей показник 
дорівнює кількості статей автора, що 
цитуються певну кількість разів. Так, 
можна бути рядовим виконавцем у се-
рії спільних робіт, особливо виконаних 
на Заході, і напрацювати собі цим дуже 
високий індекс, що не є об’єктивним по-
казником. Така статусна наука сприяє 
тому, що, як свідчать дані Держкомста-
ту України за різні роки, при загально-
му зниженні кількість тих науковців, 
котрі працюють у галузі, за роки неза-
лежності скоротилася більше чим утри-
чі (із 1991 по 2014 рр.), проте помітно 
зросла кількість кандидатів і докторів 
наук [9]. Тому, на думку автора, однією 
з основних причин змін у законодавстві 
щодо розвитку науки та наукової діяль-
ності в країні стали принципові зміни в 
бік погіршення ситуації загалом, а визна-
чення статусного характеру наукових 
досліджень викликає багато запитань і 
нарікань. У Законі введено низку нових 
положень, які передбачають «можли-
вість» науковим установам за погоджен-
ням із власником (власниками) входити 
до інших об’єднань юридичних осіб зі 

збереженням статусу юридичної особи 
та фінансової самостійності з метою ви-
конання своїх статутних завдань. Сьо-
годні держава не спроможна підтриму-
вати науку й наукову діяльність хоча 
б на рівні десятилітньої давнини, тому 
йдеться про пошук фінансування нау-
ки в країні. Так, чинним Законом уве-
дено норму, якою державним науковим 
установам і державним університетам, 
академіям, інститутам надається право 
бути співзасновниками господарських 
товариств з метою використання об’єк-
тів права інтелектуальної власності. 
Законодавчо унормовано створення та-
кого елемента інфраструктури НДДКР, 
як центр колективного користування 
науковим обладнанням. Центри колек-
тивного користування науковим облад-
нанням створюються з метою надання 
доступу вітчизняним та іноземним уче-
ним до унікального обладнання для про-
ведення ними наукових досліджень, для 
залучення студентів, магістрів, аспіран-
тів і молодих учених до НДДКР. Такий 
підхід зрозумілий, тому що наукове об-
ладнання застаріле, амортизація за роки 
незалежності майже не проводилася 
тощо. Перед сучасною наукою стоять 
такі завдання, що вимагають настільки 
дорогого устаткування, коли навіть бла-
гополучні країни часто не можуть собі 
дозволити самостійно їх вирішити. Як 
правило, великі сучасні наукові проекти 
здійснюються об’єднаними зусиллями 
декількох країн. Тим більше не може 
дозволити такого собі Україна, так що 
кооперація зі світовою науковою спіль-
нотою неминуча. І зараз діє низка між-
народних науково-технічних проектів за 
участю України, проте цей рівень співп-
раці можна вважати задовільним тільки 
як стартовий.

Відзначимо, що в чинному Законі 
вперше на законодавчому рівні введено 
поняття «науковий підрозділ», оскільки 
раніше законодавство пов’язувало за-
рахування деяких категорій працівни-
ків до наукових із роботою на посадах 
у такому науковому підрозділі. 

Необхідність різкого піднесення рів-
ня науки та науково-технічної (інно-
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ваційної) діяльності в Україні має ви-
значатися не міркуваннями престижу 
або іміджу, а передусім необхідністю 
економічної успішності держави. У її 
економічній безпеці на першому місці 
мають стояти інтелектуальні ресурси. 

У чинному Законі, певно, з метою 
усунення «фінансової дискримінації» 
галузевої науки, порівняно з бюджет-
ними науковими установами, перед-
бачено перенесення «тягаря» фінан-
сування доплат до наукових пенсій із 
державних небюджетних і недержав-
них наукових установ, вищих навчаль-
них закладів на державний бюджет 
і Пенсійний фонд України. Однак в 
Україні практично вже немає галузевої 
науки, а НАН України та бюджетні га-
лузеві Академії наук навряд чи можна 
повною мірою вважати такими. Вони 
нічого не виробляють, окрім незначних 
«технологій на папері», окрім аграрної 
науки. Тому вони практично не спри-
яють створенню та виробництву інно-
ваційних продуктів в Україні. Чинний 
Закон містить також статтю, яка перед-
бачає створення Національного фонду 
досліджень України, основною функ-
цією якого буде грантова підтримка 
виконання наукових досліджень і роз-
робок, розвитку матеріально-технічної 
бази наукових досліджень і розробок 
високого рівня, організації та прове-
дення конференцій, симпозіумів та ін-
ших комунікативних наукових заходів, 
стажування наукових працівників, у 
тому числі за кордоном, популяризації 
науки. Крім того, положеннями Закону 
передбачено створення Національної 
ради України з питань розвитку науки 
і технологій. Створення такої ради як 
постійно діючого консультативно-до-
радчого органу при Кабінеті Міністрів, 
хотілося би вірити, дасть можливість 
забезпечити яку-небудь позитивну вза-
ємодію представників наукової громад-
ськості, органів виконавчої влади та 
реального сектора економіки.

Отже, для розбудови інтелектуаль-
но-орієнтованої економіки й формуван-
ня суспільства, що базується на тех-
нологіях знань, країна повинна мати 

ефективну науку та освіту світового 
рівня: високопродуктивних науковців, 
сучасне технологічне оснащення й ін-
формаційне забезпечення їхньої праці, 
інноваційне виробництво, достатню 
кількість висококваліфікованих кадрів, 
наявність розвинутого співробітництва 
між бізнесом і вищими навчальними 
закладами, раціональну організацію 
НДДКР, інакше кажучи, науку з висо-
ким інноваційним потенціалом.

Отже, існує потреба в перегляді й 
актуалізації змісту державної наукової 
та освітньої політики, визначеності 
її доктринальних завдань і стратегіч-
них напрямів. Із цією метою необхід-
но створити не тільки дієві підзаконні 
акти для реалізації Закону України 
«Про наукову і науково-технічну ді-
яльність», а й розробити прості, зро-
зумілі науковцям, владі та суспільству 
механізми забезпечення зростання 
ролі науки та її інноваційного потенці-
алу в соціально-економічному розвит-
ку країни. Однак очевидно, що чинний 
Закон не вирішує зазначених проблем 
і потребує доопрацювань. Його аналіз 
викриває досить значну кількість про-
галин, які пов’язані передусім із орга-
нізацією й системою управління нау-
кою загалом, а також виконавцями та 
їхнім складом. Ще більшою мірою ці 
прогалини пов’язані з необхідністю до-
статнього цільового і своєчасного фі-
нансування, якого практично в країні 
ніколи не було за часи незалежності 
(без урахування її перших років), як 
самої науки, так і науково-технічної 
діяльності (НДДКР (конкретних про-
ектів)) та інноваційного виробництва. 
Під час аналізу проблеми реформуван-
ня наукової сфери в Україні, без сум-
нівів, постає питання про необхідність 
збереження позитивного досвіду й до-
сить високого рівня напрацювань, що 
ще залишаються в українській науці 
зараз, і водночас створення передумов 
для розвитку науки в 
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ток, замовлення, індекс цитування.
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Статтю присвячено дослідженню 
сучасного стану науки в Україні, її 
типів. Окреслено місце науки та на-
укової діяльності в українських ре-
аліях з урахуванням нового Закону 
України «Про наукову і науково-тех-
нічну діяльність», що набрав чинно-
сті.

Статья посвящена исследованию 
современного положения науки в 
Украине, ее типов. Определено ме-
сто науки и научной деятельности в 
украинских реалиях с учетом всту-
пления в силу нового Закона Украи-
ны «О научной и научно-технической 
деятельности».

The article is devoted research of the 
current position of science in Ukraine, 
and also to study its types. The place 
of the science and research activities 
in the Ukrainian realities was defined, 
taking to attention the entry to a force 
of the new Law “On the scientific and 
technical activities”.
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ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ 
В МИТНІЙ СПРАВІ: АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ

З огляду на багатовекторність сфе-
ри митної справи вона включає в себе 
й лабораторні дослідження та експерт-
ну роботу. Діяльність цих органів у 
системі Державної фіскальної служби 
України (далі – ДФС України) зумов-
лено практичною діяльністю (особливо 
пов’язаною зі збільшенням загальное-
кономічних правовідносин із новими 
країнами, розширенням та ускладнен-
ням номенклатури товарів, що перемі-
щуються через митний кордон України, 
незважаючи на підвищення професій-
ного рівня осіб, які порушують правила 
переміщення товарів, транспортних за-
собів і речей через кордон), митні орга-
ни дедалі частіше стикаються з випад-
ками, для розв’язання яких необхідні 
знання й досвід, що виходять за межі 
вимог до рівня професійного досвіду 
працівника митниці [1].

14.04.2016 ДФС України Наказом 
№ 319 було оновлено нормативну базу 
з діяльності Спеціалізованої лаборато-
рії з питань експертизи та досліджень 
ДФС, котра є спеціалізованим органом 
із питань експертизи та досліджень у 
системі територіальних органів ДФС. 
Згідно з нею, основними завданнями 
Спеціалізованої лабораторії є такі:

– забезпечення реалізації державної 
податкової політики та державної по-
літики у сфері митної справи, у сфері 
боротьби з правопорушеннями під час 
застосування податкового й митного 
законодавства;

– проведення досліджень і здійснен-
ня експертної діяльності в податковій і 
митній сферах;

– здійснення відповідно до зако-
нодавства попереднього оцінювання 

майна, вилученого, конфіскованого за 
порушення митного та податкового за-
конодавства [2].

Крім того, Спеціалізована лабора-
торія відповідно до покладених на неї 
завдань:

– організовує роботу щодо прове-
дення досліджень (аналізів, експертиз) 
у податковій і митній сферах;

– проводить верифікацію сертифіка-
тів походження товарів;

– здійснює експертне забезпечення 
контролю за додержанням і виконан-
ням вимог законодавства у податковій і 
митній сферах.

У рамках процедур податкового, 
митного контролю та оформлення Спе-
ціалізована лабораторія проводить до-
слідження (аналізи, експертизи) проб 
(зразків) товарів з метою встановлення 
визначальних характеристик для:

1) ідентифікації (визначення складу, 
фізичних, фізико-хімічних характерис-
тик тощо) товарів;

2) класифікації товарів згідно з УКТ 
ЗЕД;

3) перевірки задекларованої митної 
вартості товарів;

4) установлення країни походження 
товарів;

5) установлення належності товарів 
до таких, що містять наркотичні засо-
би, психотропні речовини, їх аналоги, 
прекурсори, сильнодіючі чи отруйні ре-
човини;

6) установлення (перевірки) досто-
вірності даних, зазначених у сертифі-
каті про походження товару з України 
[3].

Розширення функціональної діяль-
ності фіскальних органів потребує:

© Г. Карпенко, 2016
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– забезпечення, відповідно до зако-
нодавства, участі спеціалістів Спеціалі-
зованої лабораторії в здійсненні митно-
го контролю та оформлення;

– здійснення експертного забезпе-
чення заходів ДФС щодо запобігання 
та протидії контрабанді, а також бо-
ротьби з правопорушеннями під час 
застосування податкового та митного 
законодавства;

– проведення експертизи під час 
провадження у справах про порушення 
митних правил з метою з’ясування пи-
тань, що виникають, і отримання дока-
зів, необхідних для розгляду цих справ;

– проведення за необхідності екс-
пертизи марок акцизного податку, 
спирту, алкогольних напоїв і тютюно-
вих виробів;

– контролю дотримання посадовими 
особами територіальних органів ДФС 
установленого порядку взяття (надан-
ня) та доставки проб (зразків) товарів 
для проведення досліджень;

– участі в встановленому порядку в 
проведенні огляду товарів і транспорт-
них засобів [2].

Після отримання результатів мит-
них експертних досліджень Спеціалізо-
вана лабораторія:

– веде облік результатів експертної 
роботи, узагальнює, аналізує й систе-
матизує експертну практику;

– бере участь у розробці та напов-
ненні профілів ризику. Здійснює аналі-
тичну роботу з метою виявлення й оці-
нювання ризиків, умов і факторів, що 
зумовлюють їх виникнення. Розглядає 
пропозиції митниць ДФС України з пи-
тань застосування системи управління 
ризиками. Погоджує в межах компетен-
ції розроблені митницями ДФС України 
заходи з управління ризиками під час 
митного контролю та оформлення;

– веде статистичну звітність, за-
безпечує подання звітності до ДФС 
України, інших уповноважених органів 
звітності. Розробляє форми звітності 
з питань, зарахованих до компетенції 
Спеціалізованої лабораторії;

– упроваджує в роботу Спеціалізо-
ваної лабораторії науковий і практич-

ний досвід експертної діяльності вітчиз-
няних і зарубіжних науково-дослідних 
експертних установ. Бере участь у 
межах повноважень, визначених ДФС 
України, у реалізації міжнародних про-
ектів і програм міжнародної технічної 
та іншої допомоги [3].

З метою підвищення професійного 
рівня співробітників, удосконалення 
понятійного апарату Спеціальна лабо-
раторія:

– здійснює організацію, координа-
цію, нормативне та методичне забезпе-
чення роботи відокремлених підрозділів 
Спеціалізованої лабораторії, спеціаліс-
тів-експертів на окремих робочих міс-
цях і контроль за їхньою діяльністю;

– здійснює навчально-методичну 
роботу, проводить зустрічі, наради, се-
мінари тощо з питань експертної діяль-
ності;

– надає методичну і практичну до-
помогу структурним підрозділам і те-
риторіальним органам ДФС України з 
питань експертної роботи;

– розробляє методики та методичні 
рекомендації щодо проведення дослі-
джень, узяття проб (зразків) товарів 
та інших питань, зарахованих до ком-
петенції Спеціалізованої лабораторії, 
готує довідники, посібники та інші ін-
формаційні матеріали для методичного 
забезпечення експертної діяльності;

– виконує функції робочого орга-
ну Експертно-кваліфікаційної комісії 
ДФС; веде реєстр атестованих експер-
тів ДФС України [2].

З метою дотримання й підвищення 
правосвідомості під час здійснення екс-
пертиз Спеціальна лабораторія:

– забезпечує дотримання вимог 
нормативно-технічних документів, ме-
тодик, інструкцій із питань досліджень 
(експертиз) у процесі здійснення сво-
єї діяльності, а також уживає заходів 
щодо забезпечення Спеціалізованої 
лабораторії цими документами; упро-
ваджує та забезпечує функціонування 
систем управління якістю;

– здійснює перевірку достовірно-
сті результатів вимірювань показни-
ків об’єктів шляхом міжлабораторних 
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порівнянь результатів вимірювань з 
іншими експертними та компетентни-
ми установами фіскальних органів, а 
також організовує і проводить міжла-
бораторні порівняння результатів ви-
мірювань у підрозділах Спеціалізованої 
лабораторії [3];

– укладає договори з питань взає-
модії суб’єктів митних правовідносин з 
експертними, науково-дослідними уста-
новами (організаціями);

– узагальнює практику застосуван-
ня законодавства з питань митних пра-
вовідносин, що належать до компетен-
ції Спеціалізованої лабораторії, готує 
та вносить до ДФС України пропозиції 
щодо його вдосконалення;

– розробляє та вносить до ДФС 
України проекти нормативно-правових 
актів із питань, що належать до компе-
тенції Спеціалізованої лабораторії.

Отримані результати експертних до-
сліджень може бути оскаржено суб’єк-
тами митних правовідносин. За такої 
ситуації виникає необхідність усунення 
недоліків для захисту прав фізичних і 
юридичних осіб, у зв’язку з чим Спеці-
алізована лабораторія: 

– здійснює розгляд звернень грома-
дян і юридичних осіб із питань, пов’я-
заних із діяльністю Спеціалізованої ла-
бораторії;

– надає консультації в межах ком-
петенції Спеціалізованої лабораторії 
відповідно до Податкового та Митного 
кодексів України;

– у випадках, визначених законо-
давством, є позивачем і/або відповіда-
чем у судах загальної юрисдикції;

– здійснює прогнозування та плану-
вання видатків на матеріально-техніч-
не забезпечення й розвиток діяльності 
Спеціалізованої лабораторії [2].

При цьому Наказом ДФС України від 
21.03.2016 № 233 з метою приведення 
у відповідність до чинної організаційної 
структури ДФС нормативно-правових 
документів, що регламентують прове-
дення досліджень (аналізів, експертиз), 
відбір проб (зразків) товарів, у рамках 
процедур податкового, митного контр-
олю та їх оформлення, вдосконалення 

експертного забезпечення діяльності 
структурних підрозділів ДФС і терито-
ріальних органів ДФС було створено 
зони діяльності підрозділів із питань 
експертизи й досліджень Спеціалізова-
ної лабораторії з питань експертизи та 
досліджень (далі – СЛЕД) ДФС, а саме: 
СЛЕД ДФС (м. Київ) охопив м. Київ, 
Вінницьку, Житомирську, Київську, 
Хмельницьку, Черкаську, Чернігівську, 
Чернівецьку області; Дніпропетров-
ський відділ з питань експертизи та до-
сліджень (м. Дніпропетровськ) охопив 
Дніпропетровську, Запорізьку, Кірово-
градську, Донецьку області; Львівський 
відділ з питань експертизи та дослі-
джень (м. Львів) охопив Волинську, Іва-
но-Франківську, Львівську, Рівненську, 
Тернопільську області; Одеський від-
діл з питань експертизи та досліджень  
(м. Одеса) охопив Миколаївську, Одесь-
ку, Херсонську області; Харківський 
відділ з питань експертизи та дослі-
джень (м. Харків) охопив Полтавську, 
Сумську, Харківську, Луганську облас-
ті; Ужгородський відділ з питань експер-
тизи та досліджень (м. Ужгород) охопив 
Закарпатську область [4].

Інтенсивність митних послуг за-
раз значно підвищилась у результаті 
реалізації принципу «єдиного вікна» 
особливо під час здійснення митного, 
санітарно-епідеміологічного, ветери-
нарно-санітарного, фітосанітарного, 
екологічного, радіологічного та інших 
видів державного контролю [5].

08.06.2016 була прийнята Постано-
ва Кабінету Міністрів України «Про за-
твердження Порядку здійснення фото-, 
відеофіксації митних та інших формаль-
ностей, які проводяться контролюючи-
ми органами» № 370 [6].

Так, об’єктом фото-, вiдеофiксацiї є:
1) будь-які товари, транспортні за-

соби, що переміщуються через митний 
кордон України;

2) посадові особи органів доходів i 
зборів, інших контролюючих і право-
охоронних органів, котрі беруть участь 
у проведенні огляду (переогляду), під 
час якого здійснюється фото-, вiдеофiк-
сацiя;
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3) документи, необхiднi для здійс-
нення митного контролю, у тому числі 
документи, не подані декларантом до 
органу доходів i зборів, зокрема, ра-
зом iз митною декларацією, але надані 
посадовій особі органу доходів i зборів 
безпосередньо під час проведення ог-
ляду (переогляду) або виявлені такою 
особою самостійно під час його прове-
дення;

4) засоби забезпечення ідентифі-
кації, накладні на документи, товари, 
транспортні засоби та інші місця, які є 
об’єктами митного контролю;

5) території та приміщення складів 
тимчасового зберігання, митних скла-
дів, магазинів безмитної торгiвлi, те-
риторії вільних митних зон та інших 
місць, на яких розміщуються товари, 
транспортні засоби комерційного при-
значення, що підлягають митному 
контролю, чи провадиться діяльність, 
контроль за якою покладено на органи 
доходів i зборів.

Засоби фото-, вiдеофiксацiї застосо-
вуються:

– посадовою особою органу доходів 
i зборів у разі, коли за результатами 
застосування системи управління ризи-
ками необхідне здійснення фото-, вiде-
офiксацiї під час проведення митних 
формальностей, а також у разі необхід-
ності зафіксувати проведення митних 
формальностей на будь-якому етапі 
митного контролю;

– посадовою особою органу доходів 
i зборів у разі проведення огляду (пере-
огляду) за ініціативою контролюючих і 
правоохоронних органів;

– посадовими особами ДФС Украї-
ни, Адмiнiстрацiї Держприкордонслуж-
би та Національної поліції, що включе-
ні до складу Мiжвiдомчого цільового 
центру та спільних мобільних груп із 
запобігання фактам порушень зако-
нодавства з питань державної митної 
справи та виявлення їх, на всіх ета-
пах проведення заходів щодо виконан-
ня доручення Мiжвiдомчого цільового 
центру;

– посадовою особою органу доходів 
i зборів у разі проведення фізичного 

огляду товарів, передбаченого статтею 
266 Митного кодексу України [6].

На підставі наведеного можна ствер-
джувати:

1. Таке оновлення нормативної бази 
зумовить удосконалення експертно-
го забезпечення фіскальних органів у 
регіонах і сприятиме швидшому прове-
денню спеціалізованих експертиз для 
суб’єктів ЗЕД шляхом їх проведення в 
територіальних фіскальних органах. 

2. Регламентація діяльності експерт-
ного забезпечення фіскальних органів 
і порядок здійснення експертизи не в 
повному обсязі висвітлено в Митному 
кодексі України. Усе це заважало про-
дуктивному здійсненню експертизи в 
галузі митної справи в територіальних 
фіскальних органах, хоча це є дуже 
важливий вид діяльності митниць. 

3. Наведені зміни нормативної бази 
в діяльності Спеціалізованої лаборато-
рії дадуть змогу підвищити ефектив-
ність митної експертизи на всіх стадіях 
здійснення митної діяльності й більш 
ефективно боротися з контрабандою та 
порушеннями митних правил.

Ключові слова: митна експертиза, 
фіскальні органи, митна діяльність.

У статті розглядаються зміст і 
завдання експертизи в митній спра-
ві. Розкриваються аспекти її ді-
яльності. Пропонується оновлення 
нормативної бази, щоб підвищити 
ефективність митної експертизи на 
всіх стадіях здійснення митної ді-
яльності й більш ефективно бороти-
ся з контрабандою та порушеннями 
митних правил. 

В статье рассматриваются со-
держание и задачи экспертизы в 
таможенном деле. Раскрываются 
аспекты ее деятельности. Предлага-
ется обновление нормативной базы, 
чтобы повысить эффективность та-
моженной экспертизы на всех ста-
диях осуществления таможенной 
деятельности и более эффективно 
бороться с контрабандой и наруше-
ниями таможенных правил.
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The article deals with the content 
and objectives of expertise in customs. 
Revealed aspects of its activities. It 
is proposed to upgrade the regulatory 
framework to increase the effectiveness 
of customs expertise at all stages of 
implementation of customs activity and 
more effectively combat smuggling and 
customs violations.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗПИСКИ, ВИДАНОЇ 
ЗА ПОЗИКОВИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ, 

ЯКІ ВИНИКЛИ З ДОГОВОРУ, 
ЩО УКЛАДЕНИЙ В УСНІЙ ФОРМІ

Насамперед варто зазначити, що ци-
вільне законодавство, здавалося б, вста-
новлює вимоги щодо додержання пись-
мової форми договору позики. Стаття 
207 Цивільного кодексу України (далі –  
ЦК України) передбачає випадки, у 
яких договір належить вчиняти в пись-
мовій формі:

– правочини між юридичними  
особами;

– правочини між фізичною та юри-
дичною особою, крім правочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 206 ЦК України;

– правочини фізичних осіб між со-
бою на суму, що перевищує у двадцять і 
більше разів розмір неоподатковуваного 
мінімуму доходів громадян, крім пра-
вочинів, передбачених ч. 1 ст. 206 ЦК 
України;

– інші правочини, щодо яких зако-
ном встановлена письмова форма.

Спеціальною нормою, яка доповнює 
названу статтю, а саме ч. 1 ст. 1047 ЦК 
України, встановлено, що договір пози-
ки укладається в письмовій формі, якщо 
його сума не менш як у десять разів пе-
ревищує встановлений законом розмір 
неоподатковуваного мінімуму доходів 
громадян, а у випадках, коли позикодав-
цем є юридична особа, – незалежно від 
суми [5].

Однак як передбачено цивільним 
законодавством, недотримання фор-
ми правочину не тягне жодних наслід-
ків його дійсності. Так, у вичерпному 
переліку підстав визнання правочину 
недійсним, встановленому ст. 215 ЦК 
України, не згадується недотримання 
форми правочину. Проаналізувавши 

чинне законодавство, можемо зауважи-
ти, що за недотримання форми правочи-
ни є недійсними лише в тому разі, якщо 
це прямо встановлено законом (нікчем-
ний правочин).

Як показує практика, договори по-
зики досить часто укладаються в усній 
формі, і розписка є єдиним документом, 
який підтверджує наявність зобов’язан-
ня особи повернути борг. Здавалося б, з 
використанням такого простого й буден-
ного документа, як розписка, у позико-
вих зобов’язаннях не можуть виникнути 
жодні спірні питання, проте дуже часто 
в суддів під час винесення рішення ви-
никають різні думки щодо них, навіть 
такі, які суперечать одна одній.

Згідно зі ст. 1047 ЦК України на під-
твердження укладення договору позики 
та його умов може бути представлена 
розписка позичальника або інший до-
кумент, який посвідчує передання йому 
позикодавцем визначеної грошової суми 
чи визначеної кількості речей [5].

У науковій літературі, присвяченій 
українському діловому мовленню, роз-
писка визначається як письмове під-
твердження певної дії, що мала місце 
(передачі й отримання документів, то-
варів, грошей, матеріальних цінностей). 
Також називаються такі обов’язкові 
реквізити розписки: прізвище, ім’я, по 
батькові та посада того, хто дає розпис-
ку; посада, прізвище, ім’я та по батькові 
того, кому її дають; щодо чого конкрет-
но дано розписку (обов’язково необхід-
но зазначити точне найменування ма-
теріальних цінностей, предметів); дата 
й підпис того, хто отримує цінності.  

© С. Завальнюк, 2016
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У випадках, коли передаються суми гро-
шей, у розписці вказують адресу, номер 
і серію паспорта того, хто їх одержує. 
Грошові суми пишуться словами, а в ду-
жках – цифрами [6].

У більшості випадків судді розхо-
дяться в думках із приводу належності 
розписки, коли надання боржником роз-
писки кредитору за договором позики не 
співпадає в часі з фактичною передачею 
коштів (це пов’язано з тим, що договір 
позики є реальним, тобто зобов’язан-
ня виникає з моменту передачі грошей 
або інших речей, визначених родовими 
ознаками), коли не зазначені підстави 
отримання коштів. Зокрема, таке часто 
відбувається під час заміни різноманіт-
них боргових зобов’язань позиковими 
зобов’язаннями – новації боргу в пози-
кове зобов’язання.

Відповідно до ст. 604 ЦК України 
зобов’язання припиняється за домов-
леністю сторін про заміну первісного 
зобов’язання новим зобов’язанням між 
тими ж сторонами (новація). Згідно зі 
ст. 1053 ЦК України за домовленістю 
сторін борг, що виник із договорів купів-
лі-продажу, найму майна або з іншої під-
стави, може бути замінений позиковим 
зобов’язанням. Заміна боргу позиковим 
зобов’язанням провадиться з дотриман-
ням вимог про новацію та здійснюється 
у формі, встановленій для договору по-
зики (ст. 1047 ЦК України) [5].

Розглянемо випадок із практики, 
коли Колегія суддів Судової палати у 
цивільних справах Вищого спеціалізо-
ваного суду України з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ 2 грудня 2015 
року в справі № 6-22171ск15 своїм рі-
шенням скасувала рішення судів попе-
редніх інстанцій, оскільки судді дійшли 
висновку, що розписка не підтверджує 
наявність зобов’язань.

У березні 2012 року ОСОБА_5 звер-
нувся до суду з позовом до ОСОБА_4, у 
якому зазначав, що 7 липня 2011 року 
він надав відповідачу в борг 560 тис. грн,  
що еквівалентно 70 тис. доларів США, 
а останній зобов’язався повернути вка-
зані кошти до 31 грудня 2012 року рів-
ними частинами. Оскільки в зазначе-

ний строк ОСОБА_4 борг не повернув, 
ОСОБА_5 просив суд стягнути на свою 
користь із відповідача 560 тис. грн по-
зики.

У червні 2012 року ОСОБА_3 звер-
нувся до суду з позовом до ОСОБА_4 
про стягнення безпідставно отриманих 
і збережених коштів. В обґрунтування 
позову зазначав, що 7 липня 2011 року  
між ним та відповідачем фактично було 
укладено договір купівлі-продажу зе-
мельної ділянки, за яким відповідач 
продав йому земельну ділянку площею 
0,3590 га, що розташована в с. Пасі-
ки-Зубрицькі Пустомитівського району 
Львівської області. Продаж земельної 
ділянки вчинено за 800 тис. грн. На 
виконання цієї домовленості ОСОБА_4 
видав на його ім’я довіреність на право 
продажу зазначеної земельної ділянки. 
Виконання зобов’язання за вказаним до-
говором було забезпечено гарантійним 
листом відповідача, у якому останній зо-
бов’язався повернути йому 800 тис. грн 
у разі відкликання вказаної довіреності. 
3 серпня 2011 року ОСОБА_4 скасував 
видану ОСОБА_3 довіреність, тому вва-
жає, що останній має повернути йому 
кошти в сумі 800 тис. грн.

Ухвалою Пустомитівського районно-
го суду Львівської області від 17 січня 
2013 року зазначені позови ОСОБА_3 
об’єднано в одне провадження.

У червні 2014 року ОСОБА_3 звер-
нувся до суду із заявою про уточнен-
ня підстав позову, у якій зазначав, що 
зазначеним позиковим зобов’язанням у 
порядку новації було замінено існуюче 
зобов’язання ОСОБА_4 повернути йому 
1 млн 360 тис. грн, які він витратив для 
того, щоб покрити нестачу викраденого 
відповідачем майна зі складу ПП «Елек-
трокабельпостач». Посилаючись на при-
писи ст. 1191 ЦК України, просив задо-
вольнити позов.

У червні 2014 року ОСОБА_4 звер-
нувся до суду із зустрічним позовом до 
ОСОБА_3, у якому, посилаючись на те, 
що позики від відповідача не отримував, 
просив визнати недійсними боргову роз-
писку та гарантійний лист від 7 липня 
2011 року.
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Рішенням Пустомитівського район-
ного суду Львівської області від 6 бе-
резня 2015 року, залишеним без змін 
ухвалою апеляційного суду Львівської 
області від 8 червня 2015 року, у задо-
воленні позовів ОСОБА_3 відмовлено. 
Зустрічний позов ОСОБА_4 задоволе-
но. Розписку про позику ОСОБА_4 в 
ОСОБА_3 560 тис. грн та гарантійний 
лист, датовані 7 липня 2011 року, ви-
знано недійсними. Вирішено питання 
про розподіл судових витрат.

Ухвалюючи рішення про задоволен-
ня зустрічного позову ОСОБА_4 та 
визнаючи недійсною боргову розписку, 
суди виходили з доведеності того фак-
ту, що кошти за розпискою від 7 липня 
2011 року останній від ОСОБА_3 не от-
римував, що вказує на її безгрошовість і 
недійсність [4].

Звісно, Колегія суддів Судової па-
лати у цивільних справах Вищого спе-
ціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ у ча-
стині задоволення зустрічного позову 
ОСОБА_4 скасувала зазначені рішення 
та ухвалила в цій частині нове рішення 
про відмову в задоволенні позову, об-
ґрунтовуючи це тим, що розписки не 
можуть бути оспорені на підставі норм 
про визнання правочину недійсним. Од-
нак сам факт, що суди першої й апе-
ляційної інстанцій з однакових підстав 
дійшли хибного висновку, вказує на 
необхідність обґрунтування безпідстав-
ності їх твердження.

У випадках спору з приводу підтвер-
дження розпискою наявності позикових 
зобов’язань необхідно керуватись наве-
деними далі висновками, яких дійшли 
судді під час винесення окремих рішень.

Колегія суддів Судової палати у ци-
вільних справах Вищого спеціалізова-
ного суду України з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ 14 вересня  
2011 року в справі № 6-2517св10 винес-
ла рішення, враховуючи, що розписка є 
саме підтвердженням укладення догово-
ру, а останній є укладеним із моменту 
передачі грошей, і що розписка сама по 
собі є підтвердженням передачі грошей 
та укладення договору позики. Зазначе-

на в розписці дата вказує лише на день 
її складання, який може не співпадати з 
моментом передачі грошей [3].

У Постанові Судової палати у ци-
вільних справах Верховного Суду Укра-
їни від 18 вересня 2013 року в справі 
№ 6-63цс13 встановлено, що за своєю 
суттю розписка про отримання в борг 
грошових коштів є документом, який 
видається боржником кредитору за 
договором позики, підтверджуючи як 
його укладення, так і умови договору, 
а також засвідчуючи отримання борж-
ником від кредитора певної грошової 
суми чи речей. Також стверджувалось, 
що суди, досліджуючи боргові розписки 
або договори позики, повинні виявляти 
справжню правову природу укладеного 
договору незалежно від найменування 
документа, а також залежно від уста-
новлених результатів робити відповідні 
правові висновки [1].

Подібного висновку Судова па-
лата у цивільних справах Верховно-
го Суду України дійшла в Постанові 
від 11 листопада 2015 року в справі  
№ 6-1967цс15. Так, за своєю суттю роз-
писка про отримання в борг грошових 
коштів є документом, який видається 
боржником кредитору за договором 
позики, підтверджуючи як його укла-
дення, так і умови договору, а також 
засвідчуючи отримання боржником від 
кредитора певної грошової суми. Отже, 
досліджуючи боргові розписки чи дого-
вори позики, суди повинні виявляти їх 
справжню правову природу, незважаю-
чи на найменування документа, і залеж-
но від установлених результатів робити 
відповідні правові висновки. Таким чи-
ном, розписка як документ, що підтвер-
джує боргове зобов’язання, має містити 
умови отримання позичальником у борг 
грошей із зобов’язанням їх повернення 
та дату отримання коштів [2].

З огляду на наведені твердження 
можна зробити певні узагальнення. 
По-перше, коли розписка підтверджує 
наявність позикового зобов’язання, 
вона може бути передана боржником 
кредитору в будь-який час після пере-
дання грошей, оскільки нею підтверджу-
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ється наявність боргового зобов’язання. 
Твердження, що розписка видається в 
момент передачі предмета об’єктом по-
зики, є хибним.

По-друге, окрім вимог, встановлених 
правилами українського ділового мов-
лення, у розписці повинні вказуватись 
підстави отримання предмета договору 
та умови договору позики. Це зумов-
лено тим, що договори позики часто 
укладаються в усній формі, і розписка 
є єдиним документом, який підтвер-
джує факт укладення договору. Саме в 
ній вказуються умови договору позики 
(наприклад, чи надається позика під 
проценти, строк, до якого необхідно по-
вернути борг, тощо). Відсутність у роз-
писці відомостей про обов’язок боржни-
ка повернути борг позбавляє кредитора 
права захистити свої цивільні права, 
оскільки в такому випадку відсутні до-
кази сплати.

По-третє, у випадках новації боргу в 
позикове зобов’язання в розписці має 
зазначатись первісне зобов’язання. Так, 
за відсутності в розписці відомостей про 
первісне зобов’язання неможливо дове-
сти наявність новації. Однак це не поз-
бавляє кредитора права подати позов 
про стягнення заборгованості за пози-
ковим зобов’язанням, не обґрунтовуючи 
його виникнення шляхом новації.

Ключові слова: розписка, дого-
вір позики, позикове зобов’язання,  
новація.

У результаті дослідження норм 
чинного законодавства й судової 
практики в статті розглянуто про-
блемні питання розписки. З’ясовано 
недоліки тверджень, зазначених в ок-
ремих судових рішеннях вищих судо-
вих інстанцій. Визначено відомості, 
які повинні міститись у розписці, ви-
даній за позиковими зобов’язаннями, 
що виникли з договору, який укладе-
но в усній формі.

В результате исследования норм 
действующего законодательства и 
судебной практики в статье рассмо-
трены проблемные вопросы расписки. 
Выяснены недостатки утверждений, 

указанных в отдельных судебных ре-
шениях высших судебных инстан-
ций. Определены сведения, которые 
должны содержаться в расписке, вы-
данной по заемным обязательствам, 
возникшим из договора, заключенно-
го в устной форме.

The study of the current legislation 
and judicial practice in the article dis-
cussed the problematic issues receipts. 
Clarified statements shortcomings iden-
tified in the individual judgments of the 
higher courts. Determined the informa-
tion that must be contained in the receipt 
issued by the borrowing obligations aris-
ing from a contract concluded orally.
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ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

У всі часи в усіх країнах існувала 
категорія населення, яка потребувала 
особливої уваги та піклування, – це ді-
ти-сироти й діти, які залишились без 
піклування батьків.

Сирітство – соціальне явище, ви-
никнення якого зумовлено наявністю в 
суспільстві дітей, батьки яких помер-
ли, а також дітей, які залишились без 
піклування батьків унаслідок позбав-
лення останніх батьківських прав або 
визнання їх у встановленому порядку 
недієздатними, безвісно відсутніми  
[1, с. 108]. Складовою концепції розвит-
ку українського суспільства є сучасна 
державна політика захисту дитинства, 
що закріплено в Конституції України –  
Основному Законі нашої держави, Сі-
мейному кодексі України та інших 
нормативно-правових актах. Однак, на 
жаль, вони не є пріоритетними в держа-
ві, оскільки першочергово вирішуються 
питання економічного характеру як під-
ґрунтя для розв’язання всіх інших соці-
альних проблем. З одного боку, це –  
правильний шлях, тому що недостат-
ність фінансування діяльності органів 
опіки та піклування, дитячих закладів 
і закладів охорони здоров’я можна ви-
правити, якщо державний бюджет ста-
не профіцитним на стільки, щоб можна 
було на достатньому рівні забезпечити 
належні умови життя дітям, позбавле-
ним батьківського піклування, діяль-
ність патронатних вихователів. 

З іншого боку, нехтування соціаль-
ними інтересами, пріоритет економіч-
них над громадськими – шлях «відкату» 
від позицій демократичної, соціальної, 
правової держави, де людина, її життя 

і здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека визнаються найвищою 
соціальною цінністю (згідно зі статтями 
1, 3 Конституції України).

Сьогодні причини, через які діти 
залишаються без батьківського піклу-
вання та виховання, – найрізнома-
нітніші, але наслідок один – дитина 
позбувається права на сімейне вихо-
вання. Статистика не може врахува-
ти кількість усіх дітей, які фактично 
позбавлені батьківського піклування, 
тому що на обліку перебувають лише 
ті діти, щодо яких є рішення органів 
опіки та піклування.

Переконливим доказом недоско-
налості, на жаль, «позабатьківської» 
турботи про дітей є те, що людство не 
знайшло ніяких форм догляду за дити-
ною, які могли б замінити батьківську 
турботу й сімейне оточення. Причини, 
через які діти залишаються без бать-
ківського піклування та виховання, – 
найрізноманітніші, але наслідок один –  
дитина позбувається права на сімейне 
виховання. 27 вересня 1991 року Укра-
їна ратифікувала конвенцію ООН про 
права дитини (від 20.11.1989) і тим 
самим, ґрунтуючись на першорядності 
загальнолюдських цінностей і гармоній-
ного розвитку особистості, визнала прі-
оритет інтересів дитини в суспільстві 
та необхідність особливої турботи про 
соціально незахищених дітей, зокрема 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених бать-
ківського піклування.

У Конвенції зазначено, що дитина, 
яка постійно чи тимчасово позбавлена 
сімейного оточення, не повинна зали-
шатися в такому оточенні й має право 

© К. Глиняна, 2016
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на особливий захист і допомогу держа-
ви.

У статті 52 Конституції України за-
кріплено: «Діти рівні у своїх правах не-
залежно від походження, а також від 
того, народжені вони у шлюбі чи поза 
ним. Утримання та виховання дітей-си-
ріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, покладається на державу». 
При цьому Конвенція наголошує, що 
дитині для повного та гармонійного 
розвитку її особистості необхідно зро-
стати в сімейному оточенні в атмосфері 
щастя, любові й розуміння [2, с. 79]. 

Спеціальними психологічними до-
слідженнями (І. Дубровіна, Т. Зем-
лянухіна, М. Лисіна, А. Прихожан,  
В. Товстих) підтверджено, що вихован-
ці інтернатних закладів відрізняються 
від дітей, які виховуються в сім’ях, ста-
ном здоров’я, розвитком інтелекту й 
особистими якостями загалом. У шко-
лах-інтернатах немає змоги дати пози-
тивний зразок взаємозв’язків по лінії 
«батьки-батьки», «батьки-дитина», що 
призводить до викривлень у ціннісних 
орієнтаціях дітей. Постійне перебуван-
ня дитини в умовах замкнутого сере-
довища спричиняє те, що вона звикає 
до опіки, не набуває умінь і навичок, 
потрібних у самостійному житті, у неї 
формується споживацьке ставлення до 
світу [3, с. 1]. 

Тому діяльність держави повинна 
бути спрямована на створення таких 
правових форм утримання та вихован-
ня дітей, які потребують батьківського 
піклування, що здатні були б до певної 
міри замінити сім’ю. Усі форми опіки 
та піклування, а також патронатне ви-
ховання над дітьми-сиротами й дітьми, 
позбавленими батьківського піклуван-
ня, можуть лише пом’якшити негатив-
ний вплив становища на дитину, в яко-
му вона опинилась, а не компенсувати 
повністю відсутність її власної сім’ї.

Однак поки що державна система 
опіки піклування та патронату в Укра-
їні не відповідає реаліям сьогодення і 
не забезпечує в повному обсязі гаран-
тії прав дитини відповідно до Конвенції 
ООН про права дитини. Дитина за час 

виховання в державних дитячих закла-
дах проходить декілька установ, що 
супроводжується тяжким емоційним 
стресом. 

Тому завдання держави полягає в 
тому, щоб всіляко сприяти розвитку 
сімейних форм улаштування й вихо-
вання дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Для цього 
необхідно реформувати наявну систе-
му державної опіки та піклування, за-
провадити широку практику патронат-
ного виховання, тобто спрямування на 
сімейне виховання [4, с. 62]. Питання 
вдосконалення вітчизняного законо-
давства про окремі правові форми ви-
ховання таких дітей є самостійними 
предметами дослідження низки нау-
ковців. Їх вивченню присвячені праці  
Е. Антокольської, Ю. Беспалова,  
В. Борисової, Е. Ворожейкіна, В. Гопан-
чука, Х. Гусейнової, Н. Єршової, І. Жилін-
кової, О. Карпенко, М. Малеіної, Н. Ма- 
леіна, М. Нарікбаєва, О. Нечаєвої, О. Пер- 
гамент, З. Ромовської, В. Рясєнцева, 
Ю. Червоного, Є. Харитонова, Я. Шев-
ченко та інших науковців, аналіз яких 
виконано під час дослідження.

Усі ці праці, в яких розвивалось 
вчення про правові форми виховання 
дітей, не втратили наукової цінності й 
становлять значний інтерес. Однак за-
конодавча реформа, що здійснюється в 
нашій країні, виявила необхідність пе-
регляду багатьох принципових засад, 
на яких до цього часу будувалось регу-
лювання відносин щодо утримання та 
виховання дітей-сиріт і дітей, позбавле-
них батьківського піклування.

Україна, вважаємо, має досить суттє-
ву особливість. У різні часи українські 
землі входили до складу різних держав, 
кожна з яких мала свою систему зако-
нодавства, особливості якої відбивалися 
на побудові української законодавчої 
системи, а також впливали на суспіль-
ний розвиток. Так, частина українських 
земель входила в різні часи до складу 
Польщі, Литви, Австро-Угорщини, Мол-
дови, Туреччини, Росії, культури яких 
позначилися як на суспільному ладі, так 
і на законодавстві України. Дослідити ці 
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періоди та особливості впливу кожної 
держави на розвиток української дер-
жавності не маємо змоги, тому зупини-
мось тільки на основних особливостях 
розвитку, спираючись на відомі росій-
ські дослідження та зроблені спосте-
реження щодо цієї системи покинутих 
дітей в Україні.

У Давній Русі перша літописна 
згадка про опіку датується 879 роком 
і містить вказівку: «Рюрик призначає 
сину своєму опікуна з родичів» [5, с. 
291]. Отже, після смерті батьків опіку-
нами ставали ті найближчі родичі, які 
заступали місце померлих. Іншої опіки 
тоді не існувало. За відсутності най-
ближчих родичів-чоловіків опіка дору-
чалася матері, як це було, наприклад, 
після смерті князя Ігоря, коли опіку над 
Святославом узяла на себе його мати. 
Опікуну належало дбати про вихован-
ня сироти, захищати його від скрив-
дження та несправедливості. Оскільки 
майно належало всьому родові, жодних 
майнових обов’язків опікун не мав. Ра-
зом із тим родичі дитини-сироти здій-
снювали суворий нагляд за опікуном, 
їхня думка вважалась беззаперечною.

Небагато відомостей, відомих із да-
лекого минулого, доповнюються стат-
тею 99 Руської Правди, де говорить-
ся, що діти після смерті свого батька 
віддавались тому, хто був до них най-
ближчий. Але перед смертю батько міг 
призначити опікуном зовсім сторонню 
особу. За правилами Руської Правди, 
опікуну в будь-якому разі передавалось 
у тимчасове користування рухоме та 
нерухоме майно. Але про виховання 
дитини-сироти нічого не говорилось. 
Крім того, нічого не було сказано про 
церковну владу над опікою [6, с. 37]. 

Говорячи про призначення, серйоз-
ність опіки в далекому минулому, тре-
ба вказати, що термін «опіка» запозиче-
ний із Литовського права, його руське 
законодавство застосовувало не одра-
зу. Спочатку вона називалась так: «на-
казати кому-небудь неповнолітнього», 
«мати його в себе на руках, у домі». 
Того, кому «віддали на руки» осиротілу 
дитину, називали «пічальник».

Поступово коло питань, які виника-
ли під час опіки над неповнолітніми, 
стало визначатися все чіткіше. З’явля-
ється опіка за життя батька(ів) за його 
заповітом, а також за призначенням 
церкви, яка мала владні повноваження, 
тому що на неї покладалось ведення сі-
мейних, спадкових і опікунських справ. 
Але родичі підопічного продовжували 
слідкувати за опікуном, а його суто 
моральний обов’язок повернути майно 
підопічного, коли він стане повністю 
самостійним, перетворюється на суто 
правовий.

Варто зауважити, що до початку 
ХVIII ст. опіка над покинутими неза-
коннонародженими дітьми й дітьми-си-
ротами не була предметом уваги уряду, 
хоча сирітські будинки існували давно. 
У ХVII ст. вони перебували у віданні 
патріаршого наказу. Перша спроба 
створити «сиротинці» – установи для 
сиріт і незаконнонароджених – була 
зроблена новгородським митрополитом 
Іовом. У 1706 році ним на власні кош-
ти в Холмово-Успенському монастирі 
(біля Новгорода) був відкритий такий 
заклад. На утримання його Петро I ви-
значив доходи з деяких монастирських 
вотчин. А у 1715 році ним був виданий 
наказ про створення в Москві та інших 
містах при церквах закладів, до яких 
би приносили незаконнонароджених 
дітей. Їх пропонувалося утримувати за 
рахунок губернських коштів, але після 
смерті Петра I ці притулки почали за-
криватися.

Більш успішна робота в галузі опі-
ки, виховання та навчання дітей про-
вадилися в період царювання Катери-
ни II. У 1763 році нею був створений 
перший у Москві виховний будинок 
для незаконнонароджених дітей і ді-
тей-сиріт. Він був заснований як дер-
жавний заклад, але будуватися пови-
нен був за громадські кошти. Пізніше 
подібні будинки відкрилися в Петер-
бурзі, Новгороді, Воронежі, Оренбурзі 
та інших містах.

Але в період усього свого існування 
система громадського піклування над 
дітьми, які залишилися без піклування 
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батьків, зазнавала браку коштів, як на-
слідок цього висока дитяча смертність 
була саме серед вихованців указаних 
закладів. Катерина II, котра заклала 
підвалини розгорнутої мережі виховних 
будинків в Росії, вперше законодавчо 
закріпила принцип передачі дітей-сиріт 
до сімей Указом від 7 листопада 1775 
року [7, с. 109]. 

Особливостями системи громад-
ського піклування про дітей-сиріт були 
такі: 1) становий характер піклування: 
залежно від стану, до якого належала 
дитина, вона могла бути поміщена до 
того чи іншого закладу; 2) притулки, 
виховні будинки та інші подібні за-
клади існували за рахунок змішаного 
фінансування, частіше за все частину 
коштів на утримання того чи іншого 
закладу надавала держава, а інша ча-
стина надходила від різноманітних бла-
годійників. Крім того, ці заклади існу-
вали й за рахунок власної комерційної 
діяльності; 3) заклади були розраховані 
переважно на утримання дітей серед-
ніх верств населення або дітей, які не 
мали власного майна, оскільки інші іс-
нували саме за рахунок власного майна 
під піклуванням родичів чи інших лю-
дей; 4) більшість закладів були розра-
ховані на невелику кількість дітей; 5) 
як самі заклади, так і їх вихованці мали 
певні пільги.

Різновидами сімейного влаштування 
дітей-сиріт були усиновлення, опіка та 
піклування. Законодавчо принцип пріо-
ритетності влаштування дітей у сім’ю 
було закріплено тільки в часи царюван-
ня Катерини II.

Указом 1775 року була встановлена 
винагорода опікунам за охорону майно-
вих прав підопічного в розмірі, що не 
перевищував 5% річних прибутків ма-
лолітнього [8, с. 293].

Форми громадського й сімейного 
влаштування дітей-сиріт і дітей, поз-
бавлених батьківського піклування, до 
1917 року розвивалися паралельно й 
не конкурували між собою. Якщо була 
можливість дитину влаштувати до від-
повідного закладу, то її влаштовували, 
а якщо не було можливості це зроби-

ти, то майже завжди знаходились добрі 
люди, які брали сироту до своєї сім’ї 
для догляду, опіки чи всиновлювали. 
Або, навпаки, якщо дитину не можна 
було віддати на виховання до сім’ї, її 
влаштовували до притулку чи виховно-
го будинку.

Після революції 1917 року радян-
ською владою був проголошений прин-
цип суспільного виховання дітей, які 
залишились без піклування батьків. Із 
цього моменту радянська держава взя-
ла на себе обов’язок щодо утримання 
та виховання таких дітей. 

Варто зазначити, що були пропо-
зиції щодо державного виховання не 
тільки дітей, які залишились без бать-
ківського піклування, а й узагалі всіх 
дітей, які народжувалися в країні. Ця 
пропозиція відбилася й у законодав-
стві, яке приймала нова радянська 
держава. У країні в перші пореволю-
ційні роки склалася система піклу-
вання над дітьми, яка передбачала, з 
одного боку, влаштування їх до сім’ї 
під опіку чи піклування, а з іншого – 
поширювалася розгалужена мережа 
державних закладів, які були покли-
кані надавати притулок бездоглядним 
і безпритульним дітям. До того ж пе-
ревага надавалась поміщенню дітей до 
державних закладів.

В Україні перший кодекс законів 
про сім’ю, шлюб, опіку й акти грома-
дянського стану був прийнятий у лип-
ні 1919 року. Він містив дві статті про 
усиновлення, які наголошували, що 
усиновлені прийомні діти та приймаки 
щодо усиновителя й усиновителі щодо 
усиновлених, якщо усиновлення мало 
місце до видання цього Кодексу, при-
рівнюються до родичів за походженням, 
а усиновлення, яке мало місце після 
набрання ним чинності, не породжує 
ніяких цивільних обов’язків і прав для 
усиновителів та усиновлених. Що ж до 
опіки над дітьми, позбавленими бать-
ківського піклування, цей Кодекс не 
надавав належного значення цьому ін-
ституту, проголошуючи тільки загальні 
положення й надаючи перевагу громад-
ським формам догляду за сиротами. 
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Але в силу того, що в Україні почалися 
воєнні дії (наступ денікінських банд), 
цей перший сімейно-шлюбний кодекс 
УРСР фактично ніколи не набрав чин-
ності.

Після створення в 1924 році СРСР 
розпочалися великі кодифікаційні робо-
ти стосовно нового сімейного законо-
давства. У цей період знову з’являєть-
ся тенденція до передачі бездоглядних 
дітей на виховання до сімей трудящих і 
селян. У 1926 році приймається новий 
Кодекс законів про сім’ю, опіку, шлюб 
та акти громадянського стану УРСР.

В Україні виник й інститут патро-
нату, який установлювався Кодексом 
законів про народну освіту 1922 року. 
Цей Кодекс, уводячи інститут патрона-
ту, на жаль, не здійснював детального 
його регулювання. Він установлювався 
як засіб боротьби з бездоглядністю і 
правопорушеннями та застосовувався 
до двох категорій неповнолітніх: до ді-
тей, яких випускали з будинків переви-
ховання, і до неповнолітніх, які потре-
бували поміщення до дитячих закладів 
з інтернатом у разі відсутності місць у 
них. Пізніше почали прийматися поста-
нови державних органів про передачу 
дітей, які залишилися без батьківського 
піклування, до сімей трудящих і селян.

Так була прийнята постанова ЦВК 
і РНК РСФРР «Про порядок та умо-
ви передання вихованців дитячих бу-
динків у селянські сім’ї» від 5 квітня 
1926 року, а також постанова ЦВК і 
РНК РСФРР «Про порядок і умови пе-
редання вихованців дитячих будинків 
та інших неповнолітніх трудящим в 
містах та робітничих селищах» від 28 
травня 1928 року. Інститут патронату 
в УРСР будувався на тих же засадах. 
Постановою РНК УРСР від 11 червня  
1940 року було затверджене Положен-
ня про порядок патронування дітей у 
колгоспах і сім’ях трудящих. На патро-
нат бралися діти від 5 місяців до 16 років 
на підставі договору. Договори уклада-
лися з відділом охорони здоров’я, якщо 
дитина ще не досягла чотирьох років, а 
щодо старших за віком дітей – із відді-
лом освіти [9, с. 475]. Найбільш поши-

реним патронат став у повоєнні роки, 
коли з’явилася нова хвиля бездогляд-
них дітей і дітей-сиріт, які потребували 
батьківського піклування, а держава за 
допомогою дитячих закладів для таких 
дітей не спроможна була подолати це 
стихійне явище. Але з часом інститут 
патронату починає зникати й після 
прийняття Основ законодавства Союзу 
РСР і союзних республік про шлюб і 
сім’ю в 1968 році залишається тільки 
в Сімейних кодексах Узбецької та Ли-
товської РСР. 

Кодекс про шлюб і сім’ю України 
було прийнято 20 червня 1969 року 
й уведено в дію з 1 січня 1970 року.  
У розділі 4 містились норми щодо ре-
гулювання опіки та піклування. Зі змі-
сту статей 120–155 Кодексу про шлюб 
і сім’ю УРСР випливає, що законода-
вець детально визначив органи влади, 
які є органами опіки та піклування, 
завдання опіки (піклування), порядок її 
оформлення, вимоги до особи опікуна 
(піклувальника), його права, обов’язки 
та відповідальність, підстави припинен-
ня опіки (піклування) [9, с. 475]. Варто 
зауважити, що жодний законодавчий 
акт у галузі сімейного права, який діяв 
в Україні до набрання чинності Сі-
мейним кодексом України 2002 року, 
не містив поняття «форма догляду за 
дітьми, позбавленими батьківського 
піклування» або подібного до нього 
за змістом, хоча й опіка (піклування), 
і патронат існували здавна й не втра-
тили своєї значущості й зараз саме як 
такі форми. 

Сімейний кодекс України набрав 
чинності з 1 січня 2004 року. У розді-
лі 4 «Влаштування дітей, позбавлених 
батьківського піклування» законода-
вець передбачав три форми – усинов-
лення, опіка та піклування й патронат 
над дітьми (останній реанімовано через 
понад 40 років забуття). 

Отже, опіка (піклування) й патро-
нат, виникнувши понад два тисячо-
ліття тому, пройшли тривалий шлях 
розвитку, становлення, удосконалення 
під впливом різноманітних чинників: 
особливостей історичної епохи, куль-
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турного розвитку (у тому числі право-
вої культури), філософських доктрин 
тощо; увійшли до чинного сімейного 
законодавства України. 

Ключові слова: сімейні правовід-
носини, шлюб, правове регулювання, 
Сімейний кодекс, правовий статус ди-
тини.

У статті розглядаються пи-
тання розвитку правового регулю-
вання сімейного законодавства про 
влаштування дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклу-
вання. Визначається стан проблеми 
правового регулювання правовідно-
син щодо влаштування дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського 
піклування.

В статье рассматриваются во-
просы развития правового регулиро-
вания семейного законодательства 
об устройстве детей-сирот и детей, 
лишенных родительской опеки. Опре-
деляется состояние проблемы право-
вого регулирования правоотношений 
по устройству детей-сирот и детей, 
лишенных родительской опеки.

This article discusses the develop-
ment of the legal regulation of family 
law on the placement of children-or-
phans and children deprived of paren-
tal care. Determined by state of the 
problem of legal regulation of relations 
on the device of orphans and children 
deprived of parental care.
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РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО 

ОБІГУ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

Сьогодні проблема правового регу-
лювання цивільного обігу культурних 
цінностей є досить актуальною для по-
зитивного права, теорії та правозасто-
совної практики. Пов’язано це з тим, 
що цивільне законодавство України, 
яке регулює особливості цивільного 
обігу культурних цінностей, має фра-
гментарний, безсистемний характер 
і містить низку прогалин і колізій. У 
цивільному законодавстві України від-
сутня єдність у використанні дефініцій 
у сфері правового регулювання цивіль-
ного обігу культурних цінностей, не 
визначено чітко обмеження в цивіль-
но-правовому обігу культурних ціннос-
тей, не встановлено вимог до суб’єктів 
цих відносин, відсутня єдина класифі-
кація культурних цінностей. Крім того, 
важливою перешкодою для створення 
належного правового регулювання ци-
вільного обігу культурних цінностей є 
практично повна відсутність теоретич-
них досліджень у цій сфері.

До проблеми правового регулювання 
культурних цінностей зверталися такі 
вчені, як М.О. Александрова, С.С. Алек- 
сєєв, Н.Д. Бобоєдов, М.М. Богуслав-
ський, М.І. Брагінський, Р.Б. Булатов, 
М.В. Васильєв, О.Г. Васнев, С.Г. Дол-
гов, Є.Ю. Єгорова, Т.В. Курило, Д.В. Ма- 
зеїн, Н.І. Мінаєв, С.Н. Молчанов, А.П. Сер- 
гєєв, Ю.К. Толстой, Є.О. Харитонов, 
Л.В. Щеннікова та інші.

З’ясування концептуальних засад 
правового регулювання цивільного обі-
гу культурних цінностей вимагає звер-
нення до історичного коріння цього 
питання. Уже в Стародавньому Римі з 
його розвиненою правовою системою 
детально була розроблена юридична 

класифікація речей і їх правовий ре-
жим, що застосовувався також щодо 
культурних цінностей. З огляду на за-
гальні класифікації речей за римським 
правом культурні цінності могли нале-
жати як до речей божественного права, 
які ділилися на сакральні та релігійні 
(res sacrae et religiosae), так і до речей 
людського права. Сакральними вважа-
лися ті речі, які освячені вищими Бо-
гами. Та чи інша річ набувала статусу 
сакральної тільки на підставі рішення 
римського народу про оголошення її 
священною шляхом видачі закону або 
постанови Сенату. Так, священними 
були міські стіни й ворота, які не нале-
жали нікому й разом із речами, призна-
ченими для культових цілей (res divini 
iuris), такими, наприклад, як храми, 
жертовники, були вилучені із цивіль-
ного обігу (res extra commercium). Ре-
лігійними вважалися речі, призначені 
підземним Богам, наприклад, місця по-
ховання. При цьому для надання речі 
статусу релігійної не було потрібно рі-
шення державного органу, а було до-
статньо бажання самої особи, якій така 
річ належала [1, с. 134–135]. Особливо 
значимі культурні цінності – публічні 
речі, призначені слугувати державним 
цілям (res publicae), наприклад, театри, 
які вважалися речами людського права, 
також не знаходилися ні в чиєму во-
лодінні. Вони належали безпосередньо 
суспільству (universitatis) і, так само 
як і речі божественного права, знахо-
дилися за межами цивільно-правового 
обігу. При цьому навіть якщо римський 
магістрат передавав таку публічну річ, 
на яку встановлювалося громадське ко-
ристування, в оренду, то правовідноси-
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ни в цьому випадку розглядалися не як 
правочин приватного права, а як адмі-
ністративне розпорядження [2, с. 92]. 
Отже, як убачається з вищезазначе-
ного, у Стародавньому Римі особливо 
значимі культурні цінності перебували 
під особливим наглядом держави та їх 
правовий режим мав публічно-право-
вий характер. 

У своєму розвитку цивільно-право-
ва охорона культурних цінностей про-
йшла три великі етапи. На першому 
етапі (середина XVIII – XX ст.) станов-
лення законодавства у сфері охорони 
культурної спадщини у світі виникла 
ідея збереження старовинних споруд. 
У XIX ст. в США [3, с. 26–44], а зго-
дом і в Європі виникають організовані 
рухи на захист пам’яток історії й ар-
хітектури [4, с. 719]. У період Вели-
кої французької революції декретами 
Конвенту пам’ятки історії та культури 
вперше були оголошені всенародним 
надбанням, було націоналізовано при-
ватні зібрання (Декрет про створення 
Лувра 1791 р.).

Початки правової охорони пам’я-
ток старовини в Україні й перші знач-
ні етапи становлення загалом цілісної 
системи такої охорони припадають на 
перебування України в складі Росій-
ської імперії. За Петра I на Русі вида-
ється три укази, які потрібно вважати 
першими спеціальними нормативними 
актами, повністю присвяченими збере-
женню культурних цінностей у Росії. 
Це укази про збереження «потішного 
флоту», про охорону археологічних 
знахідок і передачу їх у Кунсткамеру, а 
також про охорону пам’ятки архітекту-
ри – вежі в Булгарії Казанської губер-
нії – і ремонт її фундаменту (1722 р.) 
[5, с. 356].

Міжнародно-правові норми про за-
хист культурних цінностей у воєнний 
час уперше було закріплено в Деклара-
ції Брюссельської конференції про зако-
ни і звичаї війни 1874 р. У ст. 8 Декла-
рації встановлювалось, що «цінності ... 
установ, призначених для релігійних, 
благодійних, навчальних, мистецьких і 
наукових цілей, навіть коли вони нале-

жать державі, повинні розглядатися як 
приватна власність. Будь-які дії, спря-
мовані на руйнування або насильниць-
ке заподіяння шкоди установам такого 
характеру, історичних пам’яток, тво-
рів мистецтва або науки, повинні пе-
реслідуватися компетентною владою»  
[1, с. 84]. Отже, у зазначеній Декла-
рації встановлювався режим охорони 
культурних цінностей на рівні загаль-
ного режиму охорони приватної влас-
ності й закріплювалася відповідаль-
ність за його порушення. 

Попри всю суперечливість проце-
су становлення законодавства у сфері 
охорони культурної спадщини, саме на 
цьому етапі було вироблено певні заса-
ди її охорони [7, с. 151–152]. Не менш 
важливо й те, що участь у загальноро-
сійській пам’яткознавчій і пам’яткоохо-
ронній діяльності національно свідомої 
громадськості з українських земель, 
місцевих наукових, культурно-мистець-
ких, освітянських, релігійних діячів 
зумовлювала накопичення потужного 
ідейного, кадрового, організаційного й 
економічного потенціалу українського 
пам’яткознавства та пам’яткоохорони 
[8, с. 152].

На другому етапі (1917–1991 рр.) 
було створено соціалістичну систему 
охорони культурної спадщини. Радян-
ською владою було прийнято декрет 
«Про знесення пам’ятників, спору-
джених на честь царів та їх слуг, і 
вироблення проектів пам’ятників Ро-
сійської соціалістичної революції» від 
14.04.1918. У червні 1918 р. було ух-
валено рішення «Про націоналізацію 
Третьяковської галереї». 19 вересня 
Раднарком прийняв декрет про заборо-
ну вивезення за кордон художніх цін-
ностей, 5 жовтня – реєстрацію, взяття 
на облік і охорону пам’яток мистецтва 
і старовини, 5 грудня – про охорону 
наукових цінностей [9, с. 686].

Раднарком УРСР 01.04.1919 при-
йняв декрет «Про передання історичних 
і мистецьких цінностей у відання На-
родного комісаріату освіти» [10, с. 304].  
За цим декретом, усі будинки та примі-
щення, архіви й речі художньо-історич-
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ного значення на території республіки 
бралися під охорону держави. В інших 
законодавчих актах ішлося про націона-
лізацію музеїв і музейних колекцій, про 
взяття їх на державний облік, а також 
про встановлення запобіжних заходів, 
щоб припинити вивіз за кордон творів 
живопису, історичних реліквій тощо. 
Протягом 1919–1920 рр. майже всі 
музеї України, що існували до 1919 р.,  
були націоналізовані та включені до 
мережі державних музеїв республікан-
ського або місцевого підпорядкування. 
Націоналізація численних приватних 
збірок і концентрація їх у руках держа-
ви, активізація діяльності широких кіл 
громадськості у справі охорони пам’яток 
сприяли кількісному зростанню куль-
турно-освітніх закладів [11, с. 100–106].

Історія становлення терміна «куль-
турні цінності» ведеться з епохи, яка 
слідувала за Першою світовою війною, 
коли світова спільнота приступила до 
вироблення загальних правил і відно-
син, пов’язаних із певною категорією 
предметів, речові права на які дещо 
відрізнялися від аналогічних прав на 
звичайний товар або об’єкти нерухо-
мості. Питання стосувалося реститу-
ції та подальшого захисту культурних 
цінностей. Однак лише після Другої 
світової війни з’явилася перший між-
народний документ – Гаазька конвен-
ція про захист культурних цінностей у 
випадку збройного конфлікту, яку було 
прийнято 14.05.1954 в Гаазі на міжна-
родній конференції ЮНЕСКО. Україн-
ська РСР одна з перших її ратифіку-
вала. Гаазька конвенція була першою 
міжнародною угодою універсального 
характеру, в якій було об’єднано бага-
то правових норм, що передбачали охо-
рону культурної спадщини у світовому 
масштабі [12, с. 570–577].

24.08.1963 Рада Міністрів УРСР 
прийняла Постанову «Про впоряд-
кування справи обліку та охорони 
пам’яток архітектури на території 
Української РСР». Постановою затвер-
джувався список пам’яток архітектури 
республіканського значення, до якого 
було включено 1 346 цінних архітек-

турних об’єктів, що бралися під дер-
жавну охорону. 21.07.1965 урядом 
республіки було затверджено також 
список пам’яток мистецтва, історії та 
археології республіканського значення, 
всього 374 пам’ятки, у тому числі мис-
тецтва – 115, історії – 117, археології –  
142. Пам’ятки, що перебували під охо-
роною держави, позначалися спеціаль-
ними охоронними знаками: для пам’я-
ток архітектури – це були охоронні 
дошки, для будинків історичного зна-
чення – меморіальні дошки, для архе-
ологічних пам’яток – охоронні знаки 
визначеного зразка [13, с. 53].

29.10.1976 Верховною Радою СРСР 
було прийнято Закон «Про охорону і 
використання пам’яток історії та куль-
тури». Відповідно до союзного Закону, 
Верховна Рада УРСР 13.06.1978 при-
йняла Закон Української РСР «Про 
охорону і використання пам’яток істо-
рії та культури», який визначав основ-
ні принципи охорони й використання 
пам’яток, у якому узагальнювалася по-
передня практика в цій галузі, визна-
чалися відповідні права та обов’язки 
державних установ, громадських ор-
ганізацій і громадян. Було кодифіко-
вано раніше чинні правові акти із цих 
питань, а також уміщено низку нових 
норм, спрямованих на подальше поліп-
шення організації охорони й викори-
стання пам’яток в Україні. Закон пе-
редбачав, що в СРСР пам’ятки історії 
та культури є надбанням народу, дер-
жава створює всі умови для їх збере-
ження й ефективного використання.

Об’єкти охорони цього Закону пере-
бували у власності держави, а також 
колгоспів, інших кооперативних ор-
ганізацій, їх об’єднань, інших громад-
ських організацій і особистій власності 
громадян. Продаж, дарування або інше 
відчуження пам’яток історії та культу-
ри допускались з обов’язковим попере-
днім повідомленням державних органів 
охорони пам’яток. Під час продажу 
пам’яток держава мала переважне пра-
во їх купівлі.

До пам’яток історії та культури, 
відповідно до ст. 1 Закону Української 
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РСР «Про охорону і використання 
пам’яток історії та культури», нале-
жали пам’ятки історії, пам’ятки архе-
ології, пам’ятки містобудування й архі-
тектури, пам’ятки мистецтва, а також 
документальні пам’ятки. Цей Закон пе-
редбачав, що цей перелік не є вичерп-
ним; до пам’яток історії та культури 
могли бути зараховані й інші об’єкти, 
що становлять історичну, наукову, ху-
дожню чи іншу культурну цінність.

У цей період було створено систему 
органів управління культурною спад-
щиною. Законодавство радянського 
періоду фактично виводило із цивіль-
ного обігу речі, які належали до істори-
ко-культурних цінностей. Негативним 
явищем того часу став ідеологічний 
підхід у системі правового регулювання 
охорони пам’яток, унаслідок чого над-
бання попередніх поколінь було пере-
важно знищено.

Сучасний етап (1991 р. – сьогоден-
ня). Нині в Україні склалася система, 
за якої створено центральні органи 
виконавчої влади, що забезпечують 
формування та реалізують державну 
політику у сфері охорони культурної 
спадщини, інші центральні й місцеві 
органи виконавчої влади, органи місце-
вого самоврядування в межах своїх по-
вноважень уживають заходів для забез-
печення охорони об’єктів культурної 
спадщини на території України. Держа-
ва Україна є вже не єдиним суб’єктом 
права власності на культурні цінності. 
Водночас законодавець лише допускає 
можливість перебування культурних 
цінностей у приватній власності, однак 
установлює пріоритет державної та ко-
мунальної власності на зазначені об’єк-
ти з мотивів необхідності збереження 
культурних цінностей для нащадків.

Нині основне значення для цивіль-
но-правового регулювання обігу куль-
турних цінностей мають положення 
Конституції України. Забезпечення 
правової охорони культурних ціннос-
тей є одним із завдань держави, визна-
чених Конституцією України, у ст. 54 
якої зазначається, що культурна спад-
щина охороняється законом. 

Ще до прийняття Конституції Укра-
їни було прийнято декілька законо-
давчих актів України у сфері правової 
охорони, використання й відновлення 
культурної спадщини України: Основи 
законодавства України про культуру 
(утратили чинність), Закон України 
«Про національний архівний фонд і 
архівні установи» [14], Закон України 
«Про бібліотеки і бібліотечну справу» 
[15], Закон України «Про музеї і музей-
ну справу» [16], Закон України «Про 
охорону культурної спадщини» тощо. 
Однак зазначені законодавчі акти не-
узгоджені між собою й потребують 
унесення відповідних змін. У Цивільно-
му кодексі (далі – ЦК) України вжи-
ваються терміни «пам’ятки культурної 
спадщини» та «культурні цінності», які 
не є тотожними. 

Поняття «пам’ятки культурної спад-
щини» було запроваджено в ЦК Укра-
їни, замість терміна «пам’ятка історії 
та культури», відповідно до Закону 
України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо 
охорони культурної спадщини» [17]. 
Це поняття відповідало Закону УРСР 
«Про охорону і використання пам’яток 
історії та культури» від 13.07.1978 [18], 
який сьогодні втратив чинність, і сто-
сувалось як рухомих, так і нерухомих 
об’єктів. У Законі УРСР «Про охоро-
ну і використання пам’яток історії та 
культури» під пам’ятками історії та 
культури розумілися споруди, пам’ятні 
місця і предмети, пов’язані з історични-
ми подіями в житті народу, розвитком 
суспільства й держави, твори матері-
альної й духовної творчості, які станов-
лять історичну, наукову, художню чи 
іншу культурну цінність.

Основна кількість цивільно-право-
вих норм, що визначають режим куль-
турних цінностей як об’єктів цивільних 
прав, знаходиться в ЦК України. Пе-
редбачені в ЦК України особливості 
цивільного обігу речей, які належать 
до культурних цінностей, виражаються 
в такому:

1. Згідно ч. 4 ст. 343 ЦК України, 
у разі виявлення скарбу, що становить 
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культурну цінність відповідно до зако-
ну, права власності на нього набуває 
держава. Особа, яка виявила такий 
скарб, має право на одержання від дер-
жави винагороди в розмірі до двадцяти 
відсотків від його вартості на момент 
виявлення, якщо вона негайно пові-
домила міліції або органові місцевого 
самоврядування про скарб і передала 
його відповідному державному органові 
або органові місцевого самоврядуван-
ня. Якщо скарб, що становить куль-
турну цінність, був виявлений у майні, 
яке належить іншій особі, ця особа, а 
також особа, яка виявила скарб, мають 
право на винагороду в розмірі до деся-
ти відсотків від вартості скарбу кожна.

2. У п. 5 ч. 1 ст. 346 ЦК України 
серед підстав припинення права влас-
ності передбачається викуп пам’яток 
культурної спадщини, що здійсню-
ється за правилами ст. 352 ЦК Укра-
їни. Зокрема, якщо в результаті дій 
або бездіяльності власника пам’ятки 
культурної спадщини їй загрожує по-
шкодження або знищення відповідний 
орган охорони культурної спадщини 
робить власнику пам’ятки відповідне 
попередження. Якщо власник пам’ятки 
культурної спадщини не вживе заходів 
щодо її збереження, зокрема, у зв’язку 
з неможливістю створення необхідних 
для цього умов, суд за позовом від-
повідного органу охорони культурної 
спадщини може постановити рішення 
про її викуп. У разі невідкладної необ-
хідності забезпечення умов для збере-
ження пам’ятки культурної спадщини 
позов про її викуп може бути висунуто 
без попередження. Викуплена пам’ят-
ка культурної спадщини переходить 
у власність держави. Викупна ціна 
пам’ятки культурної спадщини ви-
значається за згодою сторін, а в разі  
спору – судом.

3. У ч. 2 ст. 417 ЦК України пе-
редбачено особливі правові наслідки 
припинення права користування зе-
мельною ділянкою, надою в суперфіцій. 
Так, якщо знесення будівлі (споруди), 
що розміщена на земельній ділянці, за-
боронено законом (житлові будинки, 

пам’ятки культурної спадщини тощо) 
або є недоцільним у зв’язку з явним 
перевищенням вартості будівлі (спо-
руди) порівняно з вартістю земельної 
ділянки, суд може з урахуванням під-
став припинення права користуван-
ня земельною ділянкою постановити 
рішення про викуп власником будівлі 
(споруди) земельної ділянки, на якій 
вона розміщена, або про викуп власни-
ком земельної ділянки будівлі (спору-
ди) чи визначити умови користування 
земельною ділянкою власником будівлі 
(споруди) на новий строк.

4. Частина 4 ст. 576 передбачає, 
що предметом застави не можуть бути 
культурні цінності, що є об’єктами пра-
ва державної чи комунальної власності 
й занесені або підлягають занесенню 
до Державного реєстру національного 
культурного надбання, а також пам’ят-
ки культурної спадщини, занесені до 
Переліку пам’яток культурної спадщи-
ни, що не підлягають приватизації.

5. За договором дарування дару-
вальник має право вимагати розірван-
ня договору, якщо внаслідок недбалого 
ставлення обдаровуваного до речі, що 
становить культурну цінність, ця річ 
може бути знищена або істотно пошко-
джена (ч. 3 ст. 727 ЦК України).

Відповідно до ч. 8 ст. 318 ЦК Украї-
ни, особливості здійснення права влас-
ності на культурні цінності встановлю-
ються законом. Із прийняттям Закону 
України «Про охорону культурної спад-
щини»у 2000 р. поняття «пам’ятки істо-
рії та культури» було замінено понят-
тям «об’єкти культурної спадщини», 
під якими розуміються лише нерухомі 
об’єкти. 

Крім зазначеного Закону, перелік 
об’єктів культурної спадщини визначе-
но ст. 1 Закону України «Про вивезен-
ня, ввезення та повернення культур-
них цінностей», ст. 24 Закону України  
«Про культуру», ст. 1 Закону України 
«Про музеї та музейну справу», а та-
кож у численних підзаконних норма-
тивних актах.

Охорона культурних цінностей регу-
люється як законодавством тієї чи ін-
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шої країни, так і міжнародним правом. 
Міжнародне право охорони культур-
них цінностей – сукупність принципів 
і норм міжнародного права, що станов-
лять специфічну галузь цієї системи 
права й регулюють відносини між його 
суб’єктами (передусім державами) у 
сфері охорони та використання куль-
турних цінностей, відновлення історич-
ного середовища, ввезення, вивезення 
й повернення незаконно переміщених 
культурних цінностей. Звернення до 
міжнародно-правових норм у галузі ре-
гулювання обігу культурних цінностей 
зумовлено тим, що концепція всесвіт-
ньої культурної спадщини зародилася 
саме в міжнародному праві. Тут за-
значимо лише те, що сьогодні в між-
народному праві існує більше ніж 60 
спеціальних правових актів універсаль-
ного та регіонального характеру, які 
регулюють питання правового режиму 
культурних цінностей. 

Ключові слова: культурні цінності, 
культурна спадщина, пам’ятка культур-
ної спадщини, антикваріат, охоронний 
договір, переважні права, цивільне пра-
во України.

У статті проаналізовано станов-
лення та розвиток законодавства 
України у сфері регулювання цивіль-
но-правового обігу культурних цін-
ностей, проведено характеристику 
культурних цінностей за міжнарод-
ним правом і законодавством захід-
ноєвропейських країн.

В статье проанализированы 
исторические периоды в контексте 
формирования законодательства о 
культурных ценностях на терри-
тории Украины. Охарактеризованы 
культурные ценности по междуна-
родному праву и законодательству 
западноевропейских стран.

Have been analyzed the formation 
and development of the civil legislation 
of Ukraine in the field of regulation of 
cultural values, characterized the inter-
national law and the laws of Western 
countries about cultural values.
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ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ У КОРПОРАТИВНИХ СПОРАХ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ОСОБИСТИМИ НЕМАЙНОВИМИ 
ПРАВАМИ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Питання поширення строку позовної 
давності в корпоративних спорах, без-
посередньо у спорах про визнання не-
дійсним рішень загальних зборів учас-
ників господарських товариств, сьогодні 
є доволі дискусійним. Така дискусія ви-
кликана неоднозначною судовою прак-
тикою, а саме неоднаковим застосуван-
ням положень ст. 167 Господарського 
кодексу України (далі – ГК України),  
ст. 100, п. 1 ч. 1 ст. 268 Цивільного 
кодексу України (далі – ЦК України), 
внаслідок чого стали прийматися різні 
за змістом судові рішення в подібних 
правовідносинах і породжуватися про-
блеми під час тлумачення цих норм. 

Такий стан речей зумовлює необхід-
ність наукового пізнання таких право-
вих категорій, як «право участі в това-
ристві» та «право участі в управлінні 
справами товариства», які зазначені 
в законодавстві (ст. 100 ЦК України, 
ст. 10 Закону «Про господарські то-
вариства», ст. 25 Закону «Про акціо-
нерні товариства»), але за відсутності 
легальних визначень породжують різ-
ний підхід до розуміння немайнового 
корпоративного права – права участі 
в товаристві. Прикладом різного ро-
зуміння таких категорій і неоднознач-
ного застосування ст. 167 ГК України,  
ст. 100, п. 1 ч. 1 ст. 268 ЦК Украї-
ни слугують постанови касаційної ін-
станції. Наприклад, Постановою Ви-
щого господарського суду України від 
16.10.2014 у справі № 902/1699/13 
зазначено, що корпоративне право, 
про захист якого позивачем висунуто 
позовну вимогу, не є немайновим у ро-
зумінні ст. 269 ЦК України, ст. 167 ГК 

України, у зв’язку з чим на вимогу про 
визнання недійсним рішення загальних 
зборів поширюється позовна давність. 
Водночас у Постановах Вищого госпо-
дарського суду від 17.02.2011 у справі  
№ 19/99-(24/72), від 19.09.2012 у справі  
№ 5010/2368/2011-к-24/6123/89, від 
10.05.2012 у справі № 18/50/5022/-
1301/2011 суд касаційної інстанції 
за подібних обставин справи дійшов 
протилежного висновку щодо непоши-
рення на вимогу, що випливає з пору-
шення особистих немайнових прав, по-
зовної давності, посилаючись на те, що 
право участі в товаристві є особистим 
немайновим правом і не може окремо 
передаватися іншій особі, відповідно до 
ст. 100 ЦК України, у зв’язку з чим діє 
правило п. 1 ч. 1 ст. 268 ЦК України, 
що позовна давність не поширюється 
на вимогу, яка випливає з порушення 
особистих немайнових прав, крім ви-
падків, передбачених законом.

Поряд із цим у довідці за результата-
ми узагальнення судової практики вирі-
шення спорів про корпоративне управ-
ління та реалізацію корпоративних 
прав Вищий господарський суд Украї-
ни виклав свою позицію щодо того, що 
«право участі в товаристві» (ст. 100 ЦК 
України) є нетотожним поняттю «пра-
во участі в управлінні справами това-
риства» (ст. 10 Закону України «Про 
господарські товариства», ст. 25 Закону 
України «Про акціонерні товариства»). 
Отже, на вимоги про визнання недійсни-
ми рішення загальних зборів учасників 
господарських товариств поширюється 
строк позовної давності. Така позиція 
була викладена у Постановах у справах 

© О. Бігняк, 2016
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№ 38\29-10, № 5002-33\4606-2010, 
№ 5002-7/5477-2010, № 8\107пн-к, 
№ 32/392-45/182, № К30/316-10,  
№ 19-23/41-10-3134, № 11/200пн-к, 
№ 3/58, № 50-10/972/2011-К-23-38 
[1, с. 34]. 

До таких висновків дійшов Верхов-
ний Суд України у справі № 3-216гс14 
від 04.02.2015 за позовом учасника 
до ТОВ «Меркурій» про визнання не-
дійсним рішення загальних зборів акці-
онерів, зазначивши, що права учасників 
господарського товариства є складними, 
до них належать як майнові (право на 
частку прибутку, право на оплату вар-
тості майна при виході з товариства), 
так і немайнові права (право брати 
участь в управлінні справами й розподі-
лі прибутку, право виходу з товариства 
тощо), визначені законом та установчи-
ми документами. Право участі в това-
ристві може передаватися виключно ра-
зом з іншими складовими прав учасника 
товариства – майновими правами. Тому 
права учасника господарського товари-
ства, які випливають із його права уча-
сті в цьому товаристві, не є особистими 
немайновими правами [2]. 

Між тим, незважаючи на визначе-
ність судової практики, залишається 
актуальним дослідження законодав-
чого припису, закріпленого в ст. 100 
ЦК України, щодо зарахування права 
участі в товаристві до особистих не-
майнових прав і як наслідок проблеми 
позовної давності в корпоративних спо-
рах, пов’язаних із захистом особистих 
немайнових прав. Питання, пов’яза-
не із застосуванням строку позовної 
давності в корпоративних спорах, що 
випливають із порушення особистих 
немайнових прав, не отримало комп-
лексного дослідження, ґрунтовні ви-
сновки щодо нього відсутні. Тим біль-
ше, враховуючи інтеграційні процеси, 
зміну уявлень про загальнотеоретичні 
поняття й необхідність нового бачен-
ня змістового наповнення особистих 
немайнових прав, такі питання потре-
бують наукового обговорення. Адже в 
корпоративних спорах майже половину 
становлять спори щодо оскарження рі-

шень загальних зборів учасників това-
риств, органів управління, які є актами 
індивідуальної дії та в рішення яких ре-
алізується право учасника на управлін-
ня товариством. У такому разі змістова 
конструкція таких категорій, як «право 
участі в управлінні справами товари-
ства» і «право участі в товаристві», не 
ототожнюється та вимагає обґрунтова-
ного тлумачення.

Ураховуючи національне законо-
давство й наукову доктрину, варто за-
значити умовний поділ корпоративних 
прав на дві групи:

1) права на частку в статутному 
капіталі товариства (майнові права), 
зокрема право на отримання частини 
прибутку від діяльності товариств; пра-
во на отримання частини його активів 
у разі ліквідації тощо;

2) право участі в товаристві (особи-
сте право) (організаційні (або немай-
нові) права), серед яких право брати 
участь в управлінні, право голосу, право 
на отримання інформації про діяльність. 

ЦК України в ст. 100 дає загальну 
характеристику права участі в товари-
стві як особистого немайнового права, 
не розкриваючи його змісту. Однак 
якщо керуватися ознаками особистого 
немайнового права (ст. 269 ЦК Украї-
ни), а саме: відсутністю економічного 
змісту, неможливістю втрати цих прав 
через відмову або позбавлення, довіч-
ність володіння, невідчужуваність, стає 
зрозумілим, що жодна з перерахованих 
ознак не характеризує право участі в 
товаристві. Право участі в товаристві 
є корпоративним правом і породжує 
право на одержання частини прибутку 
товариства, а отже, може мати еконо-
мічний зміст. Крім цього, можливість 
виходу учасника товариства або його 
виключення дає змогу вести мову про 
специфіку такого особистого немайно-
вого права. Тим більше розвиток науки 
доводить, що нематеріальні об’єкти ма-
ють потенційну здатність брати участь 
в обороті, вони здатні існувати авто-
номно від свого носія, можуть бути оці-
нені в грошах і мають таку властивість, 
як товарність, а права на них можуть 
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мати економічний зміст, тобто можуть 
розглядатися як майнові.

С. Сліпченко в монографічному до-
слідженні «Особисті немайнові право-
відносини щодо обороноздатних об’єк-
тів» зазначив, що участь у товаристві 
як об’єкт – це певна юридична проце-
дура, спрямована на управління то-
вариством, або, інакше кажучи, вона 
являє собою систему послідовних, ви-
значених нормами права дій учасника 
товариства, спрямованих на управління 
товариством. Його відособленість відбу-
вається через товариство, в якому бере 
участь, через реєстрацію корпоративних 
прав у реєстратора чи в засновницьких 
документах [3, с. 228]. Є. Суханов ука-
зував на доцільність спрямованості сис-
теми послідовних дій учасника товари-
ства обмежитися таким результатом, як 
управління товариством [4, с. 125].

Отже, термін «право участі в това-
ристві» є широким, збірним поняттям, 
від якого похідними є організацій-
ні права, одним із яких є право бра-
ти участь в управління товариством. 
Такий висновок відображено в ст. 10 
Закону України «Про господарські то-
вариства», де право на участь в управ-
лінні товариством знаходиться в пере-
ліку прав учасників товариства. Більш 
детально характеристика права на 
участь в управлінні товариством відо-
бражена в Принципах корпоративного 
управління товариства, може мати як 
залежний від розміру частки учасни-
ка (акцій акціонера) характер, так і не 
мати такої залежності. Взаємовплив 
майнових прав на участь в управлінні 
товариством виявляється в тому, що 
певна частка хоча і є значною, але не 
охоплює всього статутного капіталу, 
дає можливість здійснювати вплив на 
все майно товариства. Це виявляється 
в тому, що учасник господарського то-
вариства голосуванням вирішує право-
ву долю всього майна цих товариств. 
Інакше кажучи, будучи власником 
частки (точніше, права на частку), він 
опиняється здатним формувати волю 
стосовно всього майна товариства, ще 
й будучи іншим суб’єктом і щодо іншо-

го об’єкта права власності. І, навпаки, 
вирішення питань управління майном 
товариства простою більшістю голосів 
усуває тих, хто становить 49 відсотків 
статутного капіталу від участі в цьому.

Право участі в товаристві не може 
бути обмежене, на відміну від права 
участі в управлінні товариством, що 
підтверджує відмінність цих понять і 
неможливість їх ототожнення. Напри-
клад, вкладники командитних товариств 
не можуть брати участі в управлінні 
справами товариства, така обмеженість 
існує щодо власників привілейованих 
акцій акціонерного товариства. Але пра-
во в управлінні товариством може бути 
розкрито лише через право участі в то-
варистві, яке законодавцем зараховано 
до особистих немайнових прав, і, врахо-
вуючи специфіку корпоративних прав, 
може мати економічний зміст. 

Право участі в товаристві є відосо-
бленим, автономним, має об’єктивну 
цінність, корисність, що дає змогу за-
довольнити інтереси не лише їх носія, 
а й третіх осіб, а також мати еконо-
мічну цінність. Варто врахувати нема-
теріальний характер «права участі в 
товаристві» як ознаки, що вказує на 
те, що воно є безтілесним, не наділе-
ним фізичною субстанцією, але має 
об’єктивну цінність і певне зовнішнє 
вираження. Отже, право участі в това-
ристві потенційно здатне брати участь 
в економічному обороті, його набуває 
учасник товариства в результаті ре-
алізації свої дієздатності, воно може 
передаватися іншій особі не окремо. 
Заборона на передачу права участі в 
товариства, відповідно до ст. 100 ЦК 
України, пов’язана зі словом «окремо», 
тож не окремо певні права участі в то-
варистві, а саме участь на управління 
можуть бути надані одним учасником 
іншим суб’єктам. Прикладом слугує 
можливість учасниками товариства до-
ручити реалізувати своє право іншій 
особі. Так, С. Кравченко зазначав, що 
довіреності забезпечують здійснення 
права участі в загальних зборах тих 
осіб, які не можуть із тих або інших 
поважних причин це зробити: хворіє, 
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є літньою людиною, перебуває у від-
рядженні тощо, тобто якщо особа не 
може самостійно це зробити. З іншого 
ж боку, представництвом є правовід-
носини, в яких представник має право 
вчинити від імені особи, яку він пред-
ставляє (учасника), один або кілька 
правочинів. Немає сумніву в тому, що 
участь у загальних зборах правочином 
не є, як не є правочином і голосування, 
виступ на зборах тощо [5, с. 19].

Отже, право участі в товаристві 
щодо права в управлінні справами то-
вариства варто співвідносити як загаль-
не та спеціальне. Однак, ураховуючи 
економічну складову, яка породжуєть-
ся володінням корпоративних прав, 
що знаходить свою реалізацію у праві 
учасника на управління справами това-
риства, доходимо висновку, що право 
участі в товаристві має здатність брати 
участь у цивільному обороті, а отже, 
мати майнову складову. Так, на відмі-
ну від усталених об’єктів особистого 
немайнового права, право учасника в 
управлінні справами як корпоративне 
право має здатність брати участь в обо-
роті, існувати автономно від свого но-
сія, може бути оцінено в грошах і мати 
таку властивість, як товарність, може 
бути позбавлено шляхом виключення 
учасника з товариства, що не харак-
терно для особистих немайнових прав.

Отже, у такому разі вимагає пере-
гляду ст. 100 ЦК України, узагальнен-
ня строків позовної давності під час 
захисту корпоративних прав, зокрема 
особистого немайнового права – пра-
ва участі в товаристві. Варто для усу-
нення проблем у правозастосуванні в 
законодавстві закріпити чіткі норми 
стосовно строків позовної давності під 
час вирішення спорів, пов’язаних із кор-
поративними спорами. Адже саме така 
невизначеність і безсистемність стро-
ків позовної давності в корпоративних 
спорах призводять до неправосудних 
рішень, до порушень прав та інтересів 
не лише кредиторів, а й третіх осіб та 
інтересів самого товариства. При цьо-
му досягнення балансу інтересів різних 
груп учасників корпоративних відносин 

можливе за допомогою не лише рефор-
мування корпоративного законодавства, 
а й перегляду інституту позовної дав-
ності під час вирішення корпоративних 
спорів. У зв’язку з цим вимагає систем-
ного підходу механізм позовної давності 
в корпоративних спорах, специфіка яко-
го пов’язана передусім із особливістю 
корпоративних прав, їх змістом. Уважа-
ємо за доцільне встановити спеціальний 
строк позовної давності в один рік для 
оскарження рішень загальних зборів 
господарського товариства, що дасть 
змогу стабілізувати корпоративні відно-
сини, зробить економічний обіг більш 
стійким, ніж він є натепер. 

Ключові слова: немайнове право, 
право на участь у господарському това-
ристві, право участі в товаристві, строки 
позовної давності, корпоративні спори.

У статті ставиться завдан-
ня проаналізувати таке немайнове 
право, як право на участь у госпо-
дарському товаристві. Аналізується 
чинне законодавство та практика 
його застосування щодо використан-
ня строків позовної давності в кор-
поративних спорах, зокрема щодо 
визначення майнових і немайнових 
вимог. З’ясовується співвідношення 
понять «право участі в управлін-
ні товариством» і «право участі в 
товаристві», надаються пропозиції 
щодо подолання наявних прогалин у 
законодавстві.

В статье ставится задача анали-
за такого неимущественного права, 
как право на участие в хозяйствен-
ном обществе. Анализируется дей-
ствующее законодательство и прак-
тика его применения относительно 
применения сроков исковой давности 
в корпоративных спорах, в частности 
по определению имущественных и не-
имущественных требований. Опреде-
ляется соотношение понятий «право 
участия в управлении обществом» и 
«право участия в обществе», предо-
ставляются предложения касатель-
но преодоления существующих пробе-
лов в законодательстве.
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This article seeks to analyze such 
non-property rights as the right to par-
ticipate in the business company. It 
analyzes current legislation and prac-
tice of its application regarding the 
practice of application of limitation 
periods in corporate disputes, particu-
larly on the definition of property and 
non-property claims. It is carried out 
the relationship between the concepts 
of “the right to participate in the man-
agement of company” and “the right 
to participate in a company” and pro-
vided the suggestions to overcome the 
existing legislative gaps.
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У вітчизняній юридичній літера-
турі вже давно популярна тематика 
дослідження іноземного досвіду зако-
нотворчості та правозастосування з 
метою використання для подальшого 
вдосконалення системи українського 
кримінального права. Для вітчизняних 
правників зрозуміло, що чинний Кри-
мінальний кодекс України є кодексом 
перехідного періоду, прийняття якого 
було необхідним, щоб виграти час для 
переосмислення пострадянської кри-
мінально-правової парадигми. Склад-
ні політичні умови, у яких опинилась 
українська держава сьогодні, зумовлю-
ють внесення масштабних змін до тек-
сту Кримінального кодексу України, що 
суттєво знижує його якість та викли-
кає ще більшу потребу в розробленні 
нової моделі кримінального законодав-
ства. Незважаючи на те, що криміналь-
но-правова теорія, відображена в За-
гальній частині Кримінального кодексу 
України, є логічною, послідовною та 
добре відпрацьованою, чимало існую-
чих у ній підходів встигли застаріти та 
не відповідають потребам сьогодення.

Зазвичай пошук нових ідей відбува-
ється за рахунок копіювання набутків 
юриспруденції інших країн, адже ство-
рити власний повністю оригінальний 
концепт майже настільки ж неможли-
во, як зробити велике географічне від-
криття за часів супутникового спосте-
реження. «Законодавчий плагіат» став 
у минулому столітті нормальним яви-
щем, можна навести чимало його при-
кладів (зокрема, у законодавстві Ту-
реччини часів К. Ататюрка [1, с. 41]). 

Водночас історія свідчить, що рецепція 
законодавства інших країн є болісним 
процесом, від якого більше шкоди, ніж 
позитиву. Зумовлюється це міждисци-
плінарністю юриспруденції, перетином 
галузей права, єдністю правової док-
трини держави. Саме тому метод «пра-
вової трансплантації» А. Ватсона було 
піддано обґрунтованій критиці світовою 
юридичною спільнотою [2, с. 48]. Пра-
вова доктрина є насамперед системою 
ідей, на яких базується правова систе-
ма певної держави. Упровадження в цю 
систему елементів, які несуть у собі 
принципово інші ідеї, призводить до 
внутрішнього конфлікту, колізії норм 
та інститутів, неправильного тлумачен-
ня закону й розуміння права, деструк-
тивних суперечок у науці, неприйняття 
нав’язаних новацій більшою частиною 
представників юриспруденції.

Окреслена проблема імплементації 
новацій у законодавство потребує ви-
важеного підходу, який є комплексним 
і значно складнішим, ніж примітивна 
«правова трансплантація». Прикладом 
неналежної правової інтервенції є впро-
вадження категорії кримінальних про-
ступків у кримінальне законодавство 
з прийняттям чинного Кримінального 
процесуального кодексу України. Про-
блема полягає в тому, що законодавець 
не просто втрутився у сферу своєї ком-
петенції – законодавство, він зазіхнув 
на основи доктрини, яка йому непід-
контрольна, а її перебудова вимагає до-
сить багато часу. Безумовно, нав’язу-
вання законодавства зрештою змінює 
правову доктрину, проте цей процес 
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стає надто болісним, складним і трива-
лим. Так, у випадку із впровадженням 
категорії кримінальних проступків не 
було створено попереднє доктриналь-
не підґрунтя, не надано достатнє об-
ґрунтування необхідності такого ново-
введення, не розроблено чітку модель 
міжгалузевої взаємодії права. Віднесен-
ня проступків до кримінальних право-
порушень не просто змінює парадигму 
кримінального права, воно руйнує за-
сади українського права в цілому, має 
змінити уявлення про право не лише 
професіоналів, а й пересічних осіб.

Можна дійти нескладного висновку, 
що будь-яким радикальним змінам у за-
конодавстві повинне передувати прове-
дення відповідної підготовки. По-перше, 
такі зміни мають бути системними та 
стосуватись не лише ізольованої галу-
зі законодавства, а й можливого впли-
ву на інші галузі. По-друге, новації по-
винні бути більше пристосованими під 
положення чинної правової теорії, що 
зменшить ступінь їх первинного неприй-
няття на теренах вітчизняної юриспру-
денції. По-третє, упровадженню таких 
новацій має передувати узгодження 
позиції в науці, створення необхідного 
наукового обґрунтування, інакше кажу-
чи, адаптація існуючої кримінально-пра-
вової доктрини. За дотримання таких 
умов нововведення стане частиною пра-
ва, а не лише частиною законодавства. 
Що ж стосується окресленого підходу 
до впровадження іноземного досвіду, то 
його можна умовно назвати «методом 
доктринальної інтерпозиції». Його від-
мінністю від інших методів порівняльно-
го правознавства є імплементація крізь 
правову доктрину за схемою «ідея –  
позиція в науці – пропозиції щодо вті-
лення в законодавстві – норма права». 
Таким чином, цей метод має значні пе-
реваги перед методами правової тран-
сплантації, правової транспозиції, пра-
вової апроксимації в частині ступеня 
погодження новацій із правовою пара-
дигмою, однак його застосування потре-
бує часу та певних зусиль.

Зовнішньополітичний курс України 
спрямований на інтеграцію в європей-

ські структури. З огляду на це в на-
уці лунають заклики до узгодження 
українського законодавства, у тому 
числі кримінального, із чинними в Єв-
ропейському Союзі (далі – ЄС) стан-
дартами. Одним із гасел кримінальної 
політики (проте здебільшого на папері) 
є гуманізація системи кримінального 
права. Не варто забувати, що країни –  
члени ЄС так і не узгодили власне 
кримінальне законодавство, навіть у 
частині уніфікації складів криміналь-
но-протиправних діянь. З огляду на 
наявні політичні реалії немає нагальної 
потреби в узгодженні вітчизняного за-
конодавства зі стандартами ЄС, адже 
це не відбулось у самому Європейсько-
му Союзі. Що ж стосується гуманіза-
ції галузі кримінального права, то ця 
частина також викликає небезпідставні 
сумніви. Насамперед не можна порів-
нювати внутрішні умови українського 
суспільства та суспільств країн ЄС. 
Соціально спрямовані заходи з проти-
дії злочинності є більш ефективними, 
ніж кримінально-правові в загальносус-
пільному вимірі. За умов маргіналізації 
суспільства та неефективності (відсут-
ності) реабілітаційних програм кримі-
нальна репресія залишається єдиним 
інструментом захисту суспільства від 
небезпечних кримінально активних 
елементів. У цьому контексті цікавими 
видаються деякі підходи, реалізовані в 
американському кримінальному праві, 
які раніше піддавались критиці через 
їх посередній вплив на показники зло-
чинності. Однак це не означає, що самі 
по собі кримінально-правові засоби з 
протидії злочинності втратили свою ак-
туальність; навпаки, вони є вкрай необ-
хідними, проте мають забезпечуватись 
комплексом заходів, щоб не втілюва-
лось у життя висловлювання багатьох 
російських мислителів: «Суворість за-
конів Російської імперії компенсується 
необов’язковістю їх виконання».

Кримінальне право США забезпе-
чує суворі заходи з попередження на-
сильницьких злочинів таким чином:  
а) встановленням надзвичайно висо-
ких розмірів санкцій за вчинення зло-
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чинів проти життя та здоров’я особи, 
її статевої свободи й недоторканності, 
грабежу, розбійних нападів та інших 
небезпечних злочинів, у яких життя й 
здоров’я людини ставляться в небез-
пеку; б) притягненням до відповідаль-
ності за похідні наслідки від вчинення 
небезпечних злочинів; в) за рахунок 
акцесорного характеру співучасті, що 
створює додаткові ризики для співучас-
ників у разі ексцесу одного з них.

Щодо рецидивної злочинності в та-
ких випадках інструментарій не мен-
ший, а саме: а) положення Інструкцій 
із призначення кримінальних покарань 
на федеральному рівні законодавства; 
б) правило «двох та трьох помилок» 
у законодавстві більшої частини шта-
тів; в) інші правові механізми, націлені 
на посилення покарання рецидивістам 
(особливо багаторазовим), тощо.

У вітчизняній юридичній науковій 
літературі ідея посилення відповідаль-
ності за вчинення злочинів проти жит-
тя й здоров’я особи не є новою. З від-
повідними пропозиціями до Верховної 
Ради України надходив законопроект 
про внесення змін до Кримінального 
кодексу України, відповідно до якого 
пропонується підвищити максимальну 
межу покарання у вигляді позбавлен-
ня волі на певний строк до 25 років та 
максимальні межі санкцій статей Кри-
мінального кодексу України, які вста-
новлюють караність за посягання на 
життя й здоров’я особи [3]. З огляду на 
те, що життя та здоров’я особи визна-
ються в Україні найвищими соціальни-
ми цінностями, дійсно є сенс перегля-
нути караність відповідних складів у 
бік посилення відповідальності. Варто 
зазначити, що така законодавча пропо-
зиція цілком відповідає контексту па-
радигми американського кримінального 
права. У США побутують суттєво інші 
погляди на цінність людського життя: 
убивство заперечується релігією (біль-
шість американців дуже релігійні), з 
раннього віку дитина засвоює, що поз-
бавлення життя іншої людини є непри-
пустимим. Навіть право на необхідну 
оборону є досить обмеженим, тому 

вбивство нападника може бути визна-
не правомірним лише в разі наявності 
невідворотної загрози життю, тоді як 
чинне українське кримінальне законо-
давство надає повний charte blanche 
для захисту будь-якими засобами.  
У США легалізовано зберігання та но-
сіння вогнепальної зброї, тому можна 
побачити, наскільки рідкими є випад-
ки, коли ця зброя йде в хід. Мораль 
і суворість кримінального закону ефек-
тивно утримують американців від пося-
гання на життя й здоров’я інших. Сенс 
у підвищенні межі караності небезпеч-
них злочинів проти життя та здоров’я 
особи існує, проте не можна нехтувати 
необхідністю привчати суспільство до 
того, що життя й здоров’я інших осіб є 
найвищою соціальною цінністю.

Звертаючись до динаміки рецидив-
ної злочинності в Україні, доводиться 
із жалем визнати, що її показники за-
лишаються невтішними. Хоча рецидив 
злочинів вчиняє майже половина осіб, 
які відбули покарання у вигляді позбав-
лення волі, частка багаторазових реци-
дивістів є значно меншою [4, с. 222]. 
Багаторазові рецидивісти демонстру-
ють резистентність до застосовуваних 
до них кримінально-правових заходів 
і заходів ресоціалізації та підвищення 
ступеня небезпеки вчинюваних ними 
злочинів, а також набувають ознак 
професійних злочинців. Виправлення 
таких осіб і їх соціалізація є майже не-
можливими, попереджувальний вплив 
кримінального покарання на них – мі-
німальний, а отже, ефективність за-
стосування традиційного інструмента-
рію українського кримінального права 
щодо таких осіб зведено нанівець. Вра-
ховуючи відносно невелику кількість 
небезпечних рецидивістів та особливий 
характер загрози з боку таких осіб для 
суспільства, кримінальне законодав-
ство має бути доповнене механізмом 
посилення відповідальності для таких 
осіб із метою забезпечення тривалої 
їх ізоляції в інтересах безпеки суспіль-
ства, приклади чого відпрацьовані в 
кримінальному законодавстві США. 
Потрібна гнучка система диференціа-
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ції відповідальності, яка дасть змогу як 
економити засоби кримінально-право-
вої репресії там, де це виправдано, так 
і застосовувати жорсткі заходи з метою 
захисту суспільства від небезпечних 
кримінальних елементів шляхом їх три-
валої ізоляції.

З огляду на викладене пропонуєть-
ся посилити відповідальність за вчи-
нення рецидиву небезпечних злочинів 
шляхом введення до Кримінального ко-
дексу України категорій небезпечного 
рецидивіста та особливо небезпечного 
рецидивіста, встановлення для них спе-
ціальних правил призначення покаран-
ня, обмежень можливостей достроко-
вого звільнення тощо, що забезпечить 
ефективну диференціацію кримінальної 
відповідальності та гарантуватиме ізо-
ляцію вкрай небезпечних кримінальних 
елементів від суспільства.

Щодо відповідальності за похідні 
наслідки вчинення злочину в амери-
канському праві в цьому контексті 
найбільш цікавою є конструкція felony 
murder rule, певною мірою релевант-
ною є також концепція суворої відпо-
відальності. Ці підходи мають різне 
обґрунтування та різну природу, проте 
однакове завдання – посилення кара-
ності злочинної поведінки за рахунок 
презумпції винності у вчиненні діяння 
чи настання наслідків. Навряд чи поси-
лення репресії має ставати самоціллю, 
проте в основі вітчизняного права ле-
жить надто демократична ціль – пси-
хологічна теорія вини, завдяки якій 
злочинці часто уникають покарання 
за шкоду, зумовлену їх небезпечною 
поведінкою, що не сприяє ні досягнен-
ню соціальної справедливості шляхом 
призначення адекватного покарання, ні 
попередженню злочинної поведінки в 
майбутньому.

Відповідальність за спричинення по-
хідних наслідків у межах українського 
правового простору раніше вже зна-
ходила вияв у цивільному законодав-
стві та доктринальних джерелах. Нині 
відбувається зближення публічного й 
приватного права, що посилює приват-
ноправові засади в кримінальному пра-

ві тощо. Є всі підстави для ставлення 
у вину похідних наслідків небезпечної 
злочинної поведінки. Так, вчинення на-
сильницького злочину завжди ставить 
у певну небезпеку здоров’я та життя 
потерпілого, тому особа, яка вчиняє та-
кий злочин, це цілком усвідомлює. Вчи-
няючи насильницький злочин, особа 
гарантовано може усвідомлювати ство-
рення нею небезпеки для інших осіб 
(це зумовлюється характером злочин-
ної поведінки). Така шкода може без-
посередньо не охоплюватись прямим 
чи непрямим умислом злочинця, однак 
можливість її настання є для нього 
очевидною, що свідчить про наявність 
вини, яку можна охарактеризувати 
крізь призму ще одного виду умислу –  
опосередкованого. Опосередкований 
умисел виявляється в знанні особи про 
явну небезпеку її злочинної поведінки 
й можливість будь-якого перебігу по-
дій під час злочину, у тому числі про 
опір жертви злочину, втручання інших 
осіб із метою перешкоджання вчинен-
ню злочину, що також може нести в 
собі потенційну небезпеку. Крім того, 
аутонебезпечна поведінка жертви в мо-
мент злочину або відразу після нього, 
викликана намаганням урятуватись від 
злочинця, може призвести до травму-
вання чи загибелі жертви (наприклад, 
у результаті падіння з висоти, не-
щасного випадку на дорозі тощо). Не 
можна забувати також про стан здо-
ров’я потерпілого. Сильні емоції жаху 
можуть спричинити серцевий напад 
тощо. Життя й здоров’я особистості 
визнаються Конституцією України як 
найвищі соціальні цінності, тому потре-
бують усебічної кримінально-правової 
охорони всіма можливими засобами, 
що знову підкреслює завдання держави 
захищати саме суспільство від проявів 
кримінальної поведінки, а не злочинців 
від гіпотетичних надлишків криміналь-
ної репресії.

Враховуючи виключний характер 
суспільної небезпеки тяжких та осо-
бливо тяжких насильницьких злочинів, 
а також поширеність злочинів такого 
виду, вважаємо за доцільне доповни-
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ти чинне кримінальне законодавство 
нормами, які покладають відповідаль-
ність за похідні наслідки від вчинення 
цих злочинів на осіб, які їх вчинюють. 
Це сприятиме відновленню соціальної 
справедливості, а також істотно покра-
щуватиме реалізацію попереджуваль-
ної функції кримінального права, адже 
створюватиме загрозу якісного поси-
лення відповідальності за вчинення на-
сильницьких злочинів.

На перший погляд здається, що за-
провадження кримінальної відповідаль-
ності за похідні наслідки злочинної 
поведінки повністю руйнує концепції 
винності та причинного зв’язку в укра-
їнській кримінально-правовій доктрині. 
Однак це не так. Існуюча теорія вини 
виокремлює два основні види умислу 
(прямий і непрямий), проте цього недо-
статньо для охоплення ймовірних станів 
психічного відношення до злочинної по-
ведінки, навіть у наявних умовах. Часто 
мають прояви суміжні стани психічного 
відношення, наприклад, у разі спричи-
нення смерті іншим особам у результаті 
ДТП, причиною якого стала їзда містом 
зі швидкістю 160 км/год. За таких умов 
стає наївною теза про необережну фор-
му вини, адже має місце «свідоме нех-
тування цінністю чужого життя», 
оскільки водій транспортного засобу 
створює вкрай небезпечну ситуацію, на-
стання смерті в результаті якої є досить 
вірогідним фіналом [5, с. 43].

Таким чином, теорія вини у вітчиз-
няному праві потребує розширення, 
що дасть змогу вписати в неї відсутні 
елементи, необхідні для обґрунтування 
відповідальності за спричинення похід-
них тяжких наслідків. Вважаємо за до-
цільне ввести додатковий вид умислу –  
опосередкований, визначення якого 
можна сформулювати так: «Опосеред-
кований умисел (непрямий умисел до 
похідних наслідків від вчинення злочи-
ну) виявляється у свідомому створенні 
особою передумов для настання тяж-
ких наслідків, які вона мала передба-
чати з огляду на характер вчинюваного 
діяння та небезпечність своєї поведін-
ки для інших осіб». У цей спосіб за-

повнюється теоретичний вакуум, який 
обмежує можливість притягнення до 
відповідальності за спричинення похід-
них тяжких наслідків. З іншого боку, 
запропонована конструкція виключить 
випадки ставлення у вину похідних на-
слідків, коли вони мають випадковий 
характер, що забезпечується врахуван-
ням критерію небезпечності злочин-
ної поведінки: чим більш небезпечною 
вона є, тим більша ймовірність настан-
ня похідних наслідків, тим більший ри-
зик для злочинця.

Що стосується причинного зв’язку 
між злочинним діянням і похідними 
наслідками, то це питання є досить 
абстрактним. У цілому жодних додат-
кових теоретичних проблем не вини-
кає з огляду на недосконалість теорії 
причинного зв’язку. В американській 
кримінально-правовій доктрині бачення 
причинного зв’язку є надто широким, 
на практиці будь-який зв’язок особи зі 
злочином розцінюється як прояв при-
чинного зв’язку, що часто призводить 
до засудження осіб, які з позицій логі-
ки не брали участь у вчиненні злочину. 
Українська кримінально-правова теорія 
приділяє достатню увагу проблемам 
причинності, проте не здатна надати 
необхідний інструментарій для оцінки 
впливу конкретних дій чи обставин 
на розвиток подій у складних випад-
ках. Оперування оціночними категорі-
ями, такими як «умова, яка зазвичай 
призводить до настання наслідків», «є 
необхідною для настання наслідків» 
тощо, позбавляє ці конструкції сенсу, 
адже суддя суб’єктивно вирішує питан-
ня про те, чи стали наслідки законо-
мірним результатом вчинення необхід-
них для їх настання дій. Таким чином, 
похідні наслідки від вчинення злочину 
цілковито перебувають у полі теорії 
причинного зв’язку, адже можливості 
для її інтерпретації є вкрай широкими.

Як уже було зазначено, в українське 
право нещодавно впроваджені нетипові 
для нього інститути кримінального про-
ступку та кримінальної відповідальності 
юридичних осіб, які фактично залиша-
ються «мертвими». Можна передбачити, 
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що такими вони будуть і надалі. Крім на-
магання державної влади виконати свої 
обов’язки за міжнародними угодами, не 
було інших потреб для таких новацій. 
Необхідно звернути увагу на те, що ці 
інститути повністю протилежні наявній 
правовій парадигмі. Упровадження кри-
мінального проступку нівелює межу між 
злочином та адміністративним правопо-
рушенням, що є немислимим і незрозу-
мілим для пересічних осіб та фахівців 
із права. Виникає питання у формі си-
логізму: порушення правил дорожнього 
руху є кримінальним правопорушенням, 
а той, хто вчиняє кримінальні правопо-
рушення, є злочинцем; якщо я вчинив 
порушення правил дорожнього руху,  
я – злочинець? Звичайно, такий при-
клад є абсолютизованим, проте він 
яскраво демонструє проблеми, що вини-
кають під час необґрунтованого й без-
системного копіювання ідей або норм,  
не притаманних конкретному криміналь-
но-правовому простору. Американський 
досвід інституту проступків (torts) 
мав би стати неоціненним у контексті 
реформування українського криміналь-
ного законодавства. Однак труднощі, 
з якими зіткнулись науковці в процесі 
відпрацювання концепції кримінальних 
проступків, свідчать про недоцільність 
і небезпечність такої реформи. Анало-
гічно складається ситуація з інститутом 
кримінальної відповідальності юридич-
них осіб: під цей інститут не створено 
жодної теоретичної бази, спроба його 
замаскувати під одну з форм реаліза-
ції кримінальної відповідальності разом 
із примусовими заходами медичного й 
виховного характеру викликає лише по-
смішку.

Зрозуміло, що далеко не всі ідеї пра-
вової доктрини іншої держави можуть 
бути впроваджені. Чим більше існує 
відмінностей між правовими система-
ми, тим складніше проходитиме процес 
«вживляння». Американське криміналь-
не право побудоване на принципово ін-
ших засадах порівняно з українським, в 
основі цих систем лежать абсолютно різ-
ні концепції. Фактично кримінально-пра-
вові доктрини США та України не мають 

майже нічого спільного. За таких умов 
цінність американського права для укра-
їнської юриспруденції є неоднозначною: 
з одного боку, копіювання його інсти-
тутів є безперспективним, а з іншого –  
воно може слугувати джерелом нових 
ідей, які мають бути осмислені та в новій 
якості реалізовані у вітчизняних кримі-
нально-правових інститутах. Інакше ка-
жучи, рецепція набутків американської 
юриспруденції можлива лише опосеред-
ковано, а саме на рівні ідей, проте не 
способів їх реалізації.

Ключові слова: кримінально-пра-
вова доктрина США, кримінально-пра-
вова протидія злочинності, насильниць-
ка та рецидивна злочинність, ставлення 
у вину, кримінальна політика України.

У статті розглянуто деякі ха-
рактерні інститути американ-
ського кримінального права, які 
не мають відповідних аналогів в 
українському правовому просторі, 
а також досліджено ефективність 
кримінально-правових заходів із про-
тидії злочинності в США. На під-
ставі отриманих результатів про-
понуються ідеї щодо вдосконалення 
вітчизняної кримінальної політики.

В статье рассмотрены некото-
рые характерные институты амери-
канского уголовного права, которые 
не имеют соответствующих анало-
гов в украинском правовом поле, а 
также исследована эффективность 
уголовно-правовых мер по противо-
действию преступности в США. На 
основании полученных результатов 
предлагаются идеи по усовершен-
ствованию отечественной уголовной 
политики.

This article discusses some specific 
institutions of American criminal law, 
which do not have corresponding an-
alogues in the Ukrainian legal field, 
as well as studied the effectiveness of 
criminal law measures to combat crime 
in the United States. Based on the re-
sults offered ideas for improving the 
national criminal policy.
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ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ЕЛЕКТРОННИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

На сучасному етапі розвитку люд-
ської цивілізації науково-технічний 
прогрес є надзвичайно стрімким, що 
неминуче призводить до інформатиза-
ції суспільства, рівень якої все частіше 
є критерієм оцінювання розвиненості 
тієї чи іншої держави. Як наслідок ба-
гато країн світу прикладають значні зу-
силля для забезпечення розвитку цієї 
сфери. Так, 04.02.1998 було прийнято 
Закон України «Про Національну про-
граму інформатизації», який визначає 
стратегію розв’язання проблеми за-
безпечення інформаційних потреб та 
інформаційної підтримки соціально-еко-
номічної, екологічної, науково-техніч-
ної, оборонної, національно-культурної 
й іншої діяльності у сферах загально-
державного значення [1]. 

В Україні однією зі стратегічних ці-
лей розвитку інформаційного суспіль-
ства, як зазначено в Законі України 
«Про Основні засади розвитку інформа-
ційного суспільства в Україні на 2007–
2015 роки» від 09.01.2007, є державна 
підтримка так званих «електронних» 
секторів економіки, зокрема надання 
фінансових і банківських послуг [2]. 
Проте цей сектор господарювання –  
відносно новий, унаслідок чого його 
правове регулювання є недосконалим. 
Це призводить до значних ускладнень 
у застосуванні інформаційно-телекому-
нікаційних систем на ринку фінансових 
послуг, що може значно гальмувати 
розвиток економіки загалом. Необхід-
ним є науково-обґрунтоване вдоско-
налення наявного в Україні господар-
сько-правового регулювання надання 
фінансових послуг із використанням 
інформаційно-телекомунікаційних сис-

тем. Саме тому ця проблема набуває 
виключної гостроти й актуальності.

Крім того, з огляду на те, що одні-
єю з першочергових засад зовнішньої 
політики України є забезпечення інте-
грації України в європейський політич-
ний, економічний, а також правовий 
простір з метою набуття членства в 
Європейському Союзі (далі – ЄС) [3], 
реалізація стратегічного курсу Укра-
їни на вступ до ЄС є визначальною 
в подальшій розбудові національної 
адміністративної і правової системи  
[4, с. 554]. Тому доцільним є дослі-
дження європейського досвіду правово-
го регулювання відносин у цій сфері.

Вагомість теми зумовила значний ін-
терес учених до неї. Так, різні аспекти 
надання фінансових послуг із викорис-
танням інформаційно-телекомунікацій-
них систем досліджували Ю.О. Бо- 
рисова, М.М. Кляп, В.І. Міщенко,  
С.О. Пиріг, В.Л. Плескач, Н.В. Савчук, 
Г.В. Юрчук та інші науковці, проте їхня 
увага здебільшого зосереджувалася на 
економічних аспектах цього питання, 
тоді як правовий вимір залишався поза 
увагою. 

Метою статті є аналіз особливостей 
правового регулювання надання елек-
тронних фінансових послуг в Україні 
та ЄС, а також пошук можливих шля-
хів удосконалення національного зако-
нодавства з урахуванням європейсько-
го досвіду.

З метою ефективного дослідження 
особливостей правового регулювання 
надання електронних фінансових по-
слуг, передусім необхідно чітко визна-
чити понятійний апарат. Так, фінансо-
ва послуга – це операції з фінансовими 
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активами, що здійснюються в інтересах 
третіх осіб за власний рахунок чи за 
рахунок цих осіб, а у випадках, перед-
бачених законодавством, і за рахунок 
залучених від інших осіб фінансових 
активів, з метою отримання прибутку 
або збереження реальної вартості фі-
нансових активів [5], що встановлено 
в п. 5 ч.1 ст. 1 Закону України «Про 
фінансові послуги та державне регу-
лювання ринків фінансових послуг». 
До них належать будь-які послуги 
страхового, особистого пенсійного, 
банківського, інвестиційного, кредит-
ного або платіжного характеру [6]. 
Особливістю фінансових послуг, які 
досліджуються в статті, є те, що вони 
надаються дистанційно, з використан-
ням інформаційно-телекомунікаційних 
систем, саме тому для їх позначення 
використовується також термін «елек-
тронні фінансові послуги». При цьому 
телекомунікації – це передавання, ви-
промінювання та приймання сигналів, 
знаків, зображень, звуків, письмового 
тексту й повідомлень по радіо, оптич-
них, проводових чи інакших електро-
магнітних системах [7].

До основних видів електронних фі-
нансових послуг, як правило, зарахову-
ють такі [8, c. 31–32]: 

– Інтернет-банкінг – надання клі-
єнтам банківських послуг, які роблять 
можливим дистанційно здійснювати 
різні банківські операції за допомогою 
використання мережі Інтернет;

– Інтернет-трейдинг – забезпечен-
ня фінансових інститутів можливістю 
здійснювати певні операції на фінансо-
вих ринках за допомогою Інтернету; 

– Інтернет-страхування – надання 
можливості оформити, придбати, опла-
тити страхові поліси, а також отримати 
страхові премії, використовуючи Інтер-
нет [9, с. 41].

Безумовно, подальший розвиток 
економіки й науково-технічний прогрес 
зумовлять появу нових і популяриза-
цію наявних фінансових послуг, що на-
даються за допомогою інформаційно-те-
лекомунікаційних систем. Тому чітке 
правове регулювання є необхідним для 

сталого розвитку цієї сфери, її розши-
рення та належного функціонування.

На національному рівні основним 
нормативно-правовим актом, що вста-
новлює правові основи надання фінан-
сових послуг, є Закон України «Про 
фінансові послуги та державне регу-
лювання ринків фінансових послуг». 
Велике значення мають і спеціальні за-
кони в цій галузі, зокрема Закон Укра-
їни «Про страхування», Закон України 
«Про банки і банківську діяльність», 
Закон України «Про платіжні системи 
та переказ коштів в Україні». 

Проте зазначені вище Закони не 
містять норм, які б регулювали осо-
бливості надання електронних фінан-
сових послуг. Тому надзвичайно вели-
ке значення мало прийняття Закону 
України «Про електронну комерцію» 
від 03.09.2015, яким установлено ор-
ганізаційно-правові основи діяльності 
в галузі електронної комерції в Україні 
та закріплено порядок учинення елек-
тронних правочинів. Що ж стосується 
безпосередньо електронних фінансових 
послуг, то в ч. 2 ст. 3 Закону Украї-
ни «Про електронну комерцію» вказа-
но, що цим Законом не регулюється 
порядок випуску й обігу електронних 
грошей, надання банківських послуг, 
здійснення переказу коштів і до цих 
відносин мають застосовуватися спеці-
альні нормативно-правові акти, зокре-
ма згадані вище [10].

Разом із тим ч. 2 ст. 3 Закону Укра-
їни «Про електронну комерцію» перед-
бачає можливість застосування цього 
Закону в частині правочинів, які вчи-
няються в електронній формі, з метою 
врегулювання відносин, що стосують-
ся надання послуг у системах дистан-
ційного обслуговування, страхування 
тощо, якщо це не суперечить спеціаль-
ному законодавству [10].

Так, зазначеним вище Законом 
установлено порядок укладення елек-
тронного договору, особливості пропо-
зиції укласти такий договір (оферти) та 
її прийняття (акцепту), окреслено спе-
цифіку істотних умов, до яких, крім ви-
значених Цивільним кодексом України, 
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належать, наприклад, технологія укла-
дення договору, порядок створення й 
накладання електронних підписів сто-
ронами договору, технічні засоби іден-
тифікації сторони, умови виготовлення 
та отримання паперових копій електро-
нних документів тощо. Також Законом 
урегульовано питання, що стосуються 
підпису сторін, розрахунків, захисту 
персональних даних, зберігання елек-
тронних документів тощо [10]. Ці по-
ложення можна застосовувати для 
врегулювання відносин, що виникають 
у сфері надання фінансових послуг із 
використанням інформаційно-телеко-
мунікаційних систем.

Крім того, важливу роль у коректно-
му врегулюванні відносин у сфері на-
дання електронних фінансових послуг 
відіграють також Закони України «Про 
електронні документи та електронний 
документообіг» і «Про електронний ци-
фровий підпис». Дія першого з них по-
ширюється на правовідносини, які ви-
никають у ході створення, передавання, 
відправлення, одержання, оброблення, 
використання та знищення електро-
нних документів, тобто документів, у 
яких інформація зафіксована у вигля-
ді електронних даних, у тому числі й 
обов’язкові реквізити певного докумен-
та [11]. Не менше значення має й дру-
гий Закон, яким установлюється пра-
вовий статус електронного цифрового 
підпису, а також урегульовуються від-
носини, що виникають у процесі його 
використання. Проте варто звернути 
увагу на те, що норми цього Закону не 
регулюють відносини, які складаються 
в ході застосування інших видів елек-
тронного підпису, крім цифрового [12]. 
При цьому під електронним підписом 
потрібно розуміти дані, що додають-
ся до електронного документа, мають 
електронну форму та призначені для 
ідентифікації підписувача такого доку-
мента.

Беручи до уваги інтеграцію Украї-
ни до світового економічного простору 
загалом, а також її поглиблення щодо 
ЄС, варто відзначити, що національний 
законодавець, приймаючи нові та змі-

нюючи чинні нормативно-правові акти, 
включаючи ті, що стосуються надання 
електронних фінансових послуг, одним 
із основних принципів визначає від-
повідність їх положень європейському 
законодавству. Так, у пояснювальній 
записці до проекту Закону України 
«Про електронну комерцію» вказано, 
що положення цього Законопроекту 
відповідають Директиві 2000/31/ЄС 
Європейського Парламенту та Ради 
Міністрів ЄС «Про деякі правові ас-
пекти інформаційних послуг, зокрема 
електронної комерції, на внутрішньому 
ринку» від 08.06.2000 («Директива про 
електронну комерцію»), а також рішен-
ням Комісії ЄС у зазначеній сфері [13]. 
Указана Директива разом із Директи-
вою Європейського парламенту та Ради 
«Про дистанційний маркетинг спожив-
чих фінансових послуг» є внеском у 
створення правової основи для надання 
фінансових послуг он-лайн [14]. 

Директива Європейського парла-
менту та Ради «Про дистанційний мар-
кетинг споживчих фінансових послуг» 
спрямована передусім на захист прав 
споживачів фінансових послуг. Вона 
має імперативний характер тією мірою, 
що споживачі не можуть відмовитися 
від прав, які надає їм ця Директива, а 
держави-члени, у свою чергу, мають 
уживати всіх необхідних заходів, щоб 
виключити ймовірність втрати таких 
прав споживачами [6]. 

Директива гарантує захист прав 
споживачів фінансових послуг, що 
надаються дистанційно, зокрема за 
допомогою телефону, факсу чи через 
мережу Інтернет. Такі гарантії вклю-
чають [6]:

– обов’язок особи, що надає фінан-
сові послуги, забезпечити споживача 
повною та достовірною інформацією 
про постачальника, фінансову послу-
гу, дистанційний договір і задоволення 
претензій перед тим, як відповідний до-
говір буде укладено;

– право споживача відмовитися від 
виконання договору без застосуван-
ня санкцій і без пояснення причини. 
Проте Директива встановлює випад-
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ки, коли таке право відмови відсутнє, 
зокрема щодо фінансових послуг, на 
ціну яких впливають незалежні від 
постачальника коливання фінансового 
ринку (наприклад, послуги, пов’язані з 
валютно-обмінними операціями, цінни-
ми паперами, що знаходяться в обігу, 
частками колективних інвестиційних 
фондів тощо); щодо короткотермінових 
страхових полісів, термін дії яких не 
перевищує одного місяця (наприклад, 
договорів страхування поїздок чи бага-
жу); також щодо договорів, за якими 
сторони вже виконали свої зобов’язан-
ня на явну вимогу споживача до того, 
як він зміг реалізувати своє право від-
мовитися від виконання договору;

– заборона нав’язування фінансо-
вих послуг: не допускається надання 
фінансових послуг споживачу у ви-
падках, коли від нього не надійшла 
попередня згода на це, якщо внаслі-
док такого надання послуг споживачу 
надходить вимога про відстрочену або 
негайну оплату; споживач звільняється 
від зобов’язань стосовно послуг, нав’я-
заних йому постачальником, причому 
ненадходження відповіді споживача не 
тлумачиться як його згода;

– обмеження інших видів діяльно-
сті, таких як застосування автомати-
зованих систем голосового зв’язку, які 
здійснюють виклики самостійно, без 
участі людини (так звані апарати ав-
томатичного виклику абонента), елек-
тронної пошти (спам) та інших типів 
дистанційного зв’язку без надходження 
попередньої згоди споживача на їх ви-
користання;

– застосування санкцій держава-
ми-членами до постачальників дистан-
ційних фінансових послуг, які пору-
шують вимоги директиви. Так, із цією 
метою може бути передбачене право 
споживача на розірвання договору  
з постачальником без оплати витрат 
останнього, а також застосування 
штрафів;

– застосування судових і поза-
судових засобів задоволення вимог  
споживачів, чиї законні права були по-
рушені [6].

Що ж стосується національного за-
конодавства України, то в ньому від-
сутні спеціальні норми, які регулювали 
б питання захисту прав споживачів фі-
нансових послуг, що надаються дистан-
ційно із застосуванням інформаційно-те-
лекомунікаційних систем [15, с. 305]. 
Так, у Законі України «Про фінансо-
ві послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг» відповідних 
положень щодо захисту прав спожива-
чів немає, хоча метою цього Закону є, 
серед інших, створення правового під-
ґрунтя для захисту прав споживачів фі-
нансових послуг. Закон України «Про 
захист прав споживачів» містить норми 
щодо договорів, які укладаються на від-
стані, проте п. 3 ч. 1 ст. 13 цього За-
кону прямо вказує на те, що ці норми 
не застосовуються щодо сфери надання 
фінансових послуг [16]. 

Отже, спостерігається вагома про-
галина в українському законодавстві. 
Цей недолік є суттєвим, адже неналеж-
ний рівень забезпечення захисту прав 
споживачів спричиняє недовіру до рин-
ку фінансових послуг, які надаються з 
використанням інформаційно-телеко-
мунікаційних систем, і зменшення по-
питу на такі послуги, що, у свою чергу, 
негативно впливає на економічну си-
туацію в державі загалом [17, с. 130].  
Тому варто внести зміни до національ-
них нормативно-правових актів, які 
регулюють правовідносини з надання 
електронних фінансових послуг, з ме-
тою усунення прогалин у законодав-
стві. Як зразок для нормотворчості до-
цільно використовувати європейський 
досвід урегулювання цього питання, 
оскільки викладені вище положення 
Директиви Європейського парламенту 
та Ради «Про дистанційний маркетинг 
споживчих фінансових послуг» убача-
ються досить ґрунтовними та дієвими.

Підводячи підсумки, можна конста-
тувати, що в результаті науково-техніч-
ного прогресу й інформатизації суспіль-
ства зростає популярність фінансових 
послуг, які надаються з використанням 
інформаційно-телекомунікаційних сис-
тем. Український законодавець не за-
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лишає поза увагою цей процес, тому 
приймає нормативно-правові акти, що 
регулюють суспільні відносини в цій 
сфері. Проте через відносну новизну 
галузі електронної комерції її правове 
регулювання потребує подальшого вдо-
сконалення, зокрема, в питаннях, що 
стосуються захисту прав споживачів, 
а з огляду на основні напрями зовніш-
ньої політики України доцільним є вра-
хування досвіду ЄС під час здійснення 
нормотворчості.

Ураховуючи постійний розвиток 
суспільних відносин у сфері надання 
електронних фінансових послуг і необ-
хідність удосконалення її правового ре-
гулювання, можемо констатувати, що 
наукові дослідження в цьому напрямі 
зберігають свою актуальність.

Ключові слова: інформаційне 
суспільство, електронна комерція, фі-
нансові послуги, електронні фінансові 
послуги, захист прав споживачів елек-
тронних фінансових послуг.

Статтю присвячено досліджен-
ню особливостей господарсько-пра-
вового регулювання надання фі-
нансових послуг із використанням 
інформаційно-телекомунікаційних 
систем. Визначено та проаналізова-
но закони, які регулюють відносини 
з надання електронних фінансових 
послуг в Україні, а також відповід-
ні Директиви Європейського Парла-
менту й Ради. Виявлено прогалину в 
українському законодавстві та за-
пропоновано шляхи її усунення.

Статья посвящена исследованию 
особенностей хозяйственно-право-
вого регулирования предоставления 
финансовых услуг с использованием 
информационно-телекоммуникаци-
онных систем. Определено и проана-
лизировано законы, которые регули-
руют отношения по предоставлению 
электронных финансовых услуг в 
Украине, а также соответствую-
щие Директивы Европейского Пар-
ламента и Совета. Выявлено пробел 
в украинском законодательстве и 
предложено пути его устранения.

The article is dedicated to the re-
search of peculiarities of the eco-
nomical-legal regulation of financial 
services provision with the usage of 
information and telecommunication 
systems. The laws, which regulate re-
lations concerned the provision of elec-
tronic financial services in Ukraine, 
are defined and analyzed, as well as 
relevant Directives of the European 
Parliament and the Council. The gap 
in Ukrainian legislation is revealed 
and the ways of its elimination are 
proposed. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА КИТАЙСЬКОЇ 
НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ПРО МІЖНАРОДНИЙ 

МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ 
ОПЕРАЦІЙ НА МІЖНАРОДНОМУ МОРСЬКОМУ 

ТРАНСПОРТІ В УКРАЇНІ

Морський транспорт має страте-
гічне значення для національної еко-
номіки України. Проте проблему за-
стосування транспортних операції, що 
здійснюються на міжнародному мор-
ському транспортні, не врегульовано на 
законодавчому рівні. Тому важливим є 
застосування практики інших країн. 
Варто розглянути законодавство Ки-
тайської Народної Республіки (далі –  
КНР) як однієї з наймогутніших дер-
жав світу. Правове регулювання тран-
спортних операцій на міжнародному 
морському транспорті здійснюється 
переважно на підставі Положення КНР 
«Про міжнародний морський тран-
спорт», у якому відображено осново-
положні ідеї додаткових транспортних 
операцій, конкуренції та інвестиційної 
діяльності.

Цю тематику частково досліджува-
ли Є.В. Додін, С.В. Ківалов, Ф.Л. Жо-
рін, О.В. Молчанов, В.В. Прокопенко,  
О.П. Федотов, І.В. Міщенко та інші 
вчені. Проте ґрунтовний аналіз питан-
ня правового регулювання транспорт-
них операцій на міжнародному мор-
ському транспорті в Україні в сучасній 
правознавчій літературі не проведено.

Метою статті є комплексний аналіз 
теоретичних і практичних аспектів за-
конодавства КНР у сфері міжнародного 
морського перевезення в перспективі 
застосування в Україні.

Китайська Народна Республіка – 
соціалістична держава в Східній Азії, 

найбільша за чисельністю населення 
держава світу. КНР омивається во-
дами заток Бохай і Бейбу, Жовтого, 
Східно-Китайського та Південно-Ки-
тайського морів. У зв’язку із цим у 
китайському законодавстві завжди 
приділялась увага проблемі вдоскона-
лення правового регулювання тран-
спортних операцій на міжнародному 
морському транспорті.

На сучасному етапі розвитку цієї 
держави транспортні операції на міжна-
родному морському транспорті регулю-
ються як національним законодавством 
КНР, так і міжнародними актами. Се-
ред основних таких документів можна 
назвати Закон КНР «Про торгове мо-
реплавство» [1], Закон КНР «Про те-
риторіальне море та прилеглу зону» 
[2], Конвенцію Організації Об’єднаних 
Націй із морського права 1982 р. [3]. 
Проте особливе значення для розвит-
ку морського флоту та транспортних 
операцій на міжнародному морському 
транспорті Китаю має Положення КНР 
«Про міжнародний морський тран-
спорт» (далі – Положення КНР) [4]. 
Що стосується України, то основни-
ми нормативно правовими актами, які 
регулюють перевезення вантажів мор-
ським транспортом, є Кодекс торгово-
го мореплавства України (далі – КТМ 
України) [5], Закон України «Про мор-
ські порти» [6], Конвенція Організації 
Об’єднаних Націй із морського права 
1982 р. [3] та інші.

© В. Серафимов, 2016
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Законодавство України є недоско-
налим, тому на сьогодні існують про-
галини у сфері правового регулювання 
транспортних операцій. Під транспорт-
ними операціями варто розуміти су-
купності технічних і технологічних, 
економічних, комерційно-правових та 
організаційних елементів, а також дій 
уповноважених суб’єктів, що спрямо-
вані на організацію й переміщення ван-
тажів та перевезення пасажирів.

У КНР транспортні операції відобра-
жено в Положенні КНР, розроблено-
му з метою регулювання міжнародних 
морських транспортних операцій, захи-
сту добросовісної конкуренції, підтри-
мання порядку на міжнародному рин-
ку морських перевезень, забезпечення 
законних прав та інтересів відповідних 
сторін, які беруть участь у міжнарод-
них морських перевезеннях.

У Положенні КНР неодноразово зга-
дується про добросовісну конкуренцію 
в міжнародних морських перевезеннях. 
Вказано, що доктрина добросовісної 
конкуренції в міжнародних морських 
комерційних перевезеннях і додаткових 
операціях, пов’язаних із міжнародними 
морськими перевезеннями, визначає, 
що операції повинні проводитись за-
конно з дотриманням правил чесної 
конкуренції. Натомість норма щодо 
добросовісної конкуренції в морському 
перевезенні вантажу взагалі відсутня в 
КТМ України, проте в Законі України 
«Про захист економічної конкуренції» 
[7] та Законі України «Про захист від 
недобросовісної конкуренції» [8] закрі-
плено загальне положення щодо під-
тримання конкурентного середовища, а 
також зазначено, що держава повинна 
сприяти розвитку добросовісної кон-
куренції. Оскільки Україна є демокра-
тичною та морською державою, у КТМ 
України варто відобразити норму щодо 
добросовісної конкуренції в міжнарод-
них морських перевезеннях, що стане 
підставою застосування її з боку як 
України, так і інших держав.

У Положенні КНР є нагадування 
про додаткові комерційні операції, за-
кріплені в його ст. 2. Зазначено, що до-

даткові комерційні операції пов’язані з 
міжнародним морським перевезенням 
та застосовуються у сфері надання по-
слуг міжнародного експедиторського 
агентства, міжнародного управління 
транспортними операціями, наванта-
ження й розвантаження, зберігання та 
складування міжнародних перевезень 
і міжнародних морських вантажних 
станцій, послуг вантажних майдан-
чиків тощо. Варто зазначити, що в 
Україні вказані операції здійснюються, 
проте в КТМ України вони не згаду-
ються. Тому є необхідність закріплен-
ня в законодавстві України положення 
про додаткові комерційні операції та їх 
види.

Крім того, глава 2 Положення КНР 
присвячується саме міжнародним мор-
ським перевезенням і додатковим опе-
раціям, що з ним пов’язані.

Для надання послуг міжнародно-
го перевезення повинні бути виконані 
такі умови:

1) наявність суден, придатних для 
проведення міжнародних морських пе-
ревезень, серед яких повинні бути суд-
на, що належать КНР;

2) судна, які здійснюють роботу на 
підставі договору найму, повинні від-
повідати технічним стандартам, вста-
новленим державою, для забезпечення 
безпеки морського руху;

3) наявність накладних, пасажир-
ських квитків або інших перевізних до-
кументів;

4) наявність професійно кваліфі-
кованих керівників, які відповідають 
вимогам, що встановлені Державною 
Радою.

В Україні відсутній такий загальний 
перелік необхідних умов для здійснен-
ня міжнародного перевезення. У зако-
нодавстві України взагалі відсутня нор-
ма, яка встановлювала б необхідність 
наявності українських суден для між-
народного перевезення. Однак у КТМ 
України окремо встановлено умови 
для перевезення вантажів і пасажирів. 
Тому є необхідність відобразити в КТМ 
України загальні умови здійснення 
міжнародних морських перевезень.
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Що стосується додаткових операцій, 
то вони також відображені в Положен-
ні КНР. Можна навести деякі з них.

Під час здійснення послуг міжна-
родного експедиторського агентства 
необхідне виконання таких умов:

а) наявність не менше двох керівни-
ків із досвідом роботи не менше 3 років 
у міжнародних морських комерційних 
операціях;

б) наявність постійного місця робо-
ти та необхідного виробничого облад-
нання.

Для надання міжнародних послуг 
щодо управління судна повинні бути 
виконані такі умови:

а) наявність не менше двох керівни-
ків із досвідом роботи не менше 3 років 
у міжнародних морських комерційних 
перевезеннях;

б) наявність співробітників зі ступе-
нем бакалавра та головного інженера 
відповідно до типу судна й торгових 
зон під їх управління;

в) наявність обладнання та при-
стосувань, необхідних для здійснення 
міжнародних послуг щодо управління 
судном.

Вказані додаткові операції не відо-
бражені в КТМ України та не класи-
фіковані.

Варто також приділити увагу ст. 7  
Положення КНР, у якій зазначено про 
можливість здійснення послуг без суд-
на. Формальності для реєстрації на-
кладної повинні бути виконані компе-
тентним органом. Послуги без судна, 
зазначені в попередньому пункті, озна-
чають міжнародні морські перевезення, 
у яких загальні перевізники приймають 
поставки від вантажовідправника як 
перевізника, випускають власні коно-
саменти або інші товаросупровідні до-
кументи, здійснюють закупівлі через 
міжнародні послуги доставки вантажів 
морем за сплату фрахту товаровідправ-
нику, а також беруть на себе функції 
перевізника.

Здійснювати послуги без судна під-
приємства як юридичні особи, що пра-
цюють на території Китаю, можуть на 
основі відповідності законам на терито-

рії Китаю. Вказана норма є досить ці-
кавою для українського законодавства.

Особливу увагу в Положенні КНР 
необхідно приділити главі 4, яка сто-
сується інвестиційної діяльності та 
експлуатації міжнародного морського 
транспорту.

У ст. 31 Положення КНР зазначено, 
що норми цієї глави застосовуються до 
інвестування та здійснення міжнарод-
них перевезень підприємствами, допо-
міжної діяльності у сфері міжнародних 
морських перевезень на території КНР 
іноземними інвесторами, а за відсутно-
сті будь-яких положень у цьому розділі 
повинні застосовуватись відповідні по-
ложення інших глав.

Встановлено, що спільні китай-
сько-іноземні акції підприємств або 
договірні спільні підприємства можуть 
бути створені для надання послуг із 
міжнародної доставки, послуг міжна-
родних агентств, міжнародних послуг 
з управління судном, міжнародного 
морського вантажного складування та 
міжнародних вантажних перевезень 
станції морських контейнерів, послуг 
контейнерного майданчика. Засновни-
ком цілком може бути іноземне підпри-
ємство для здійснення міжнародних 
морських складських послуг.

Частка інвестицій, зроблених іно-
земними інвесторами в китайсько-іно-
земних фондах спільних підприємств, 
які надають міжнародні послуги з 
транспортування вантажів, або між-
народних агентствах не повинна пе-
ревищувати 49%. Вказане положення 
варте уваги, оскільки таким чином 
встановлюється певна монополія дер-
жави на реалізацію владних функцій, 
а отже, здійснюється підтримка китай-
ських підприємців. Для українських 
реалій варто також узяти за основу 
таку норму.

Іноземні компанії, які здійснюють 
міжнародні морські перевезення, та 
іноземні підприємства, що займаються 
допоміжною діяльністю, пов’язаною з 
міжнародними морськими перевезення-
ми, можуть створювати представництва 
на території КНР згідно із законом.
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Представництва й заклади інозем-
них компаній, що здійснюють міжна-
родні морські перевезення, та іноземні 
підприємства, які здійснюють допоміж-
ну діяльність, пов’язану з міжнарод-
ними морськими перевезеннями, не 
повинні займатись діяльністю з метою 
отримання прибутків.

В Україні правове регулювання ін-
вестицій здійснюється відповідно до 
Закону України «Про інвестиційну ді-
яльність» [9]. Проте в Україні окремим 
положенням не виділено інвестиційну 
діяльність у міжнародному морсько-
му перевезенні, тому доречно було 
б перейняти досвід щодо інвестицій, 
оскільки тим самим були б захищені як 
українські підприємці, так і особи, які 
інвестують у міжнародні морські пере-
везення.

Також у Положенні КНР знайшла ві-
дображення юридична відповідальність 
за порушення міжнародного морського 
перевезення. У главі 6 систематизова-
но види порушень та обсяг відповідаль-
ності за те чи інше порушення.

Україна підтримує дружні відносини 
з КНР. На сьогодні чинна Угода між 
Кабінетом Міністрів України та Уря-
дом Спеціального Адміністративного 
Району Гонконг Китайської Народної 
Республіки про морський транспорт, 
метою якої є розвиток дружніх відно-
син між сторонами. Вона спрямована 
на загальний розвиток комерційних та 
економічних відносин між сторонами 
та розвиток торговельного судноплав-
ства між ними.

У ст. 5 зазначеної угоди передбаче-
но, що кожна договірна сторона нада-
ватиме суднам іншої договірної сторо-
ни режим найбільшого сприяння в усіх 
питаннях стосовно торговельного суд-
ноплавства. Тобто кожна з договірних 
сторін забезпечує суднам іншої договір-
ної сторони таке ж ставлення, яке вона 
надає власним суднам, що виконують 
міжнародні перевезення, щодо вільного 
доступу до портів, надання місць біля 
причалів, а також повного використан-
ня портового обладнання, навантажен-
ня й розвантаження вантажів, пере-

валки, посадки та висадки пасажирів, 
сплати платежів і зборів, використання 
навігаційних послуг та здійснення ін-
ших звичайних комерційних операцій.

Угода між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Спеціального Ад-
міністративного Району Гонконг Ки-
тайської Народної Республіки про 
морський транспорт стає частиною 
національного законодавства, створює 
надійний міжнародно-правовий меха-
нізм регулювання взаємовідносин у 
галузі морського транспорту й туриз-
му та сприяє активізації й подальшому 
розвитку двосторонніх міждержавних 
зв’язків.

КНР є однією з наймогутніших дер-
жав світу. Питання міжнародного мор-
ського перевезення є досить актуаль-
ним для неї. Одним з основних актів, 
що регулюють цю сферу, є Положен-
ня КНР «Про міжнародний морський 
транспорт». У ньому відображені ос-
новоположні норми щодо здійснення 
міжнародного морського перевезення 
та додаткових транспортних операцій 
на міжнародному морському транспор-
ті. Для України важливо відобразити в 
законодавстві чіткі й визначені норми 
щодо транспортних операцій на міжна-
родному морському транспорті. Тому 
сьогодні важливо перейняти досвід 
КНР і систематизувати законодавство, 
на основі Положення КНР прийняти 
свої акти, які регулюватимуть різні 
аспекти здійснення міжнародного мор-
ського перевезення.

Ключові слова: морський тран-
спорт, транспортні операції, морське 
перевезення, конкуренція, інвестицій-
на діяльність, відповідальність.

Статтю присвячено питанню 
вдосконалення правового регулюван-
ня транспортних операцій на між-
народному морському транспорті 
України. У законодавстві Китай-
ської Народної Республіки питан-
ню міжнародного морського тран-
спорту присвячено Положення «Про 
міжнародний морський транспорт», 
у якому відображені основоположні 
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ідеї здійснення транспортних опе-
рацій. У законодавстві України на 
сьогодні не визначено перелік додат-
кових операцій на транспорті, тому 
необхідним є дослідження згадано-
го документа Китайської Народної 
Республіки та перейняття досвіду 
цієї країни, а також відображення 
його основних ідей у законодавстві 
України. Наша держава підтримує 
дружні відносини з Китайською На-
родною Республікою та співпрацює в 
галузі морських перевезень.

Статья посвящена вопросу со-
вершенствования правового регули-
рования транспортных операций на 
международном морском транспор-
те Украины. В законодательстве 
Китайской Народной Республики 
вопросу международного морского 
транспорта посвящено Положение 
«О международном морском транс-
порте», в котором отражены осно-
вополагающие идеи осуществления 
транспортных операций. В законо-
дательстве Украины на сегодня не 
определен перечень дополнительных 
операций на транспорте, поэтому 
необходимо исследование упомяну-
того документа Китайской Народ-
ной Республики и перенятие опыта 
этой страны, а также отражение 
его основных идей в законодатель-
стве Украины. Наше государство 
поддерживает дружеские отноше-
ния с Китайской Народной Республи-
кой и сотрудничает в сфере морских 
перевозок.

The article is devoted to the im-
provement of legal regulation of 
transport operations in the interna-
tional maritime transport of Ukraine. 
The law of the China subject to inter-
national maritime transport dedicated 
to the Regulation “On the interna-
tional maritime transport”, which re-
flects the basic ideas of the transport 

operations. The legislation of Ukraine 
for today is not a list of additional 
operations in transport, so you need 
to study the document referred to the 
China and taking over the experience 
of this country, as well as a reflection 
of his basic ideas in the legislation of 
Ukraine. Our government maintains 
friendly relations with China and is 
working in the field of maritime trans-
port.

Література
1. Закон Китайської Народної Республі-

ки «Про торгове мореплавство» [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : http://
chinalawinfo.ru/maritime_law/law_code_
maritime.

2. Закон Китайської Народної Республі-
ки «Про територіальне море та прилеглу 
зону» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.npc.gov.cn/wxzl/
wxzl/2000-12/05/content_4562.htm.

3. Конвенція Організації Об’єднаних 
Націй із морського права 1982 р. [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : http://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/lawsea.shtml.

4. Положення Китайської Народної Рес-
публіки «Про міжнародний морський тран-
спорт» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.npc.gov.cn.

5. Кодекс торговельного мореплавства 
України : Закон України від 23 трав-
ня 1995 р. // Відомості Верховної Ради  
України. – 1995. – № 47. – Ст. 349.

6. Про морські порти : Закон Украї-
ни від 17 травня 2012 р. // Відомості  
Верховної Ради України. – 2013. – № 7. – 
Ст. 403.

7. Про захист економічної конкуренції :  
Закон України від 11 січня 2001 р. // Ві-
домості Верховної Ради України. – 2001. –  
№ 12. – Ст. 64.

8. Про захист від недобросовісної кон-
куренції : Закон України від 7 червня  
1996 р. // Відомості Верховної Ради Укра-
їни. – 1996. – № 36. – Ст. 164.

9. Про інвестиційну діяльність : Закон 
України від 18 вересня 1991 р. // Відо-
мості Верховної Ради України. – 1991. –  
№ 47. – Ст. 646.



143

УКРАЇНА І СВІТ

УДК 340.15 (55) «1979/2016»:342.726-055.2 

Н. Аніщук,
доктор юридичних наук, професор,

завідувач кафедри історії держави та права
Національного університету «Одеська юридична академія»

ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЖІНОК В ІРАНІ 
ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ 1979 РОКУ Й ДО СЬОГОДЕННЯ

В останні десятиріччя ХХ ст. важ-
ливого прогресу було досягнуто в уста-
новленні гендерної рівності. У багатьох 
країнах були прийняті закони, які пе-
редбачали рівні можливості для жінок 
і чоловіків та повагу до їхніх прав, а 
також створення національних меха-
нізмів забезпечення основних напрямів 
розвитку перспективи рівності статей 
у всіх сферах суспільного життя. Між 
тим сьогодні у світі ще є країни, пере-
важно мусульманські, де права жінок 
знаходяться на надзвичайно низькому 
рівні й потребують подальшого вдоско-
налення в аспекті утвердження гендер-
ної рівності. Серед таких країн – Іслам-
ська Республіка Іран, у якій тільки в 
кінці ХХ – на початку ХХІ ст. суспіль-
ство почало замислюватися над про-
блемою прав жінок. І можна сказати, 
що натепер у цій країні відбуваються 
позитивні зміни в бік покращення «жі-
ночого питання».

Проблема «жіночого питання» в 
Ісламській Республіці Іран у вітчизня-
ній науці залишається мало досліджу-
ваною. Аналіз останніх досліджень і 
публікації дає підстави стверджувати, 
що сьогодні українські вчені не приді-
ляли уваги комплексному висвітленню 
«жіночого питання» в Ірані. Звичайно, 
окремі аспекти цієї проблеми дослід-
жуються в рамках теоретичного аналі-
зу прав жінок. Варто звернути увагу 
на праці О. Дашковської, Л. Кормич,  
Н. Оніщенко та ін.

Однак, на думку автора, вказані 
вчені зосереджували увагу здебільшого 
на розгляді проблеми прав жінок за-
галом у світі, не акцентуючи увагу на 
специфіці правового становища сучас-

них іранських жінок. У зв’язку з цим 
головною метою статті є дослідження 
правового становища жінок в Ірані піс-
ля революції 1979 р. й до сьогодення. 
Для досягнення цієї мети автор вирішу-
вав такі завдання:

– аналіз основних етапів розвитку 
державності в Ісламській Республіці 
Іран;

– окреслення місця та ролі жіноцтва 
в Ірані;

– висвітлення основних напрямів 
розвитку сімейного права щодо іран-
ських жінок;

– аналіз проблеми реалізації іран-
ськими жінками професії юриста, зо-
крема адвоката;

– висвітлення діяльності видатної 
іранської жінки-адвоката, лауреата Но-
белевської премії Ширін Ебаді;

– надання висновків щодо поставле-
ної проблеми.

Іран (Персія) – одна з найдавніших 
держав світу. Перше державне утворен-
ня на території Ірану виникло на почат-
ку ІІІ тис. до н. е. Землі Ірану входили 
до складу держав Ахеменідів, Олексан-
дра Македонського, Селевкідів, Пар-
фянського царства. У VІІ ст. територію 
Ірану завоювали араби, в ХІ ст. – тур-
ки-сельджуки, в ХІІІ ст. – монголи. На 
початку ХХ ст. Персію перетворено на 
напівколонію Росії та Великобританії. 
Засади сучасної іранської державності 
закладено в процесі революції початку 
ХХ ст. У 1906 р. прийнято основний 
закон держави, згідно з яким запрова-
джено конституційно-монархічну фор-
му державного правління.

Іранська революція, яка завершила-
ся перемогою 11 лютого 1979 р., стала, 

© Н. Аніщук, 2016
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за оцінками політиків, подією світового 
значення – на карті світу з’явилася пер-
ша ісламська держава. Монархію було 
скинуто, а державу офіційно проголоше-
но Ісламською Республікою Іран, керо-
ваною за суворими релігійними закона-
ми. Основний закон набув чинності за 
результатами референдуму, проведеного 
2–3 грудня 1979 р. У багатоманітті рево-
люційних перетворень особливих змін за-
знало так зване «жіноче питання». Нові 
вимоги, враховуючи світовий статус жі-
нок, зумовили цю позитивну тенденцію. 
Статистичні дані 1976 р. засвідчили, що 
на той час мали освіту лише 4,6 млн. 
жінок, за десятирічний період цей показ-
ник виріс до 9,8 млн., чи 52,1% від за-
гальної кількості жінок [1].

Згідно зі статистикою за 1992 р., у 
державному секторі Ірану на той час 
працювало 1,97 млн. осіб, зокрема 603 
тисячі жінок. Найбільше їх було у сфері 
охорони здоров’я та освіти, найменше – 
в промислово-технічних галузях. Жін-
ки становили 5,7% серед професорів 
вищих навчальних закладів, 16,5% –  
серед асистентів, 21,9% – серед до-
центів і 36,5% – серед викладачів.  
З іншого боку, у сільськогосподарсько-
му секторі країни жінки таємно чи 
явно становлять близько 60–80% від 
кількості чоловіків [2]. 

У 1995–1996 н. р. 47 746 жінок 
стали випускницями університетів на 
різних рівнях. Протягом 1999–2001 рр. 
вільні й державні університети на різ-
них рівнях закінчили 685 454 жінки. 
Починаючи з 1997 р., частка жінок, які 
мали бажання скласти вступні іспити 
до вищих навчальних закладів, постій-
но зростала, хоча в інженерно-техніч-
них професіях усе ще переважають чо-
ловіки [3].

На початку ХХІ ст. представниці 
слабкої статі активно отримують вищу 
освіту. Так, у 2008–2009 рр. 51% від 
загальної кількості студентів держав-
них вишів становили жінки, що, порів-
няно з 1978–1979 рр., більше ніж на 
70% [4].

Бюджет, виділений на розв’язан-
ня жіночих проблем 2001 р., зріс у  

60 разів порівняно з тим, що було п’ять 
років тому, причому окремої «жіночої» 
статі у 1997 р. взагалі не було. У сфері 
культури з 1995 р. 900 жінок зайняті в 
кінематографії, 1 800 – на телебаченні. 
13% іранських журналістів – жінки, 
22% яких займаються висвітленням 
новин [5].

Усе це дає змогу стверджувати, що 
Ісламська Республіка Іран поступово 
змінює державну політику в бік по-
кращення життя представниць жіно-
чої статі. Як приклад можна навести 
реформи у сфері сімейного права, які 
мають позитивну спрямованість щодо 
жінок. Скажімо, нещодавно, в 2002 р., 
Збори національної ради Ірану (медж-
ліс), до яких уходить 290 депутатів, 
підтримали законопроект про надання 
жінкам права подавати в суд заяву про 
розлучення. Більшість депутатів парла-
менту проголосувало за те, щоб жін-
ки здобули право звертатися до суду 
з цього питання [6]. Як наслідок сьо-
годні в Ірані жінки на законодавчому 
рівні отримали право на розлучення. 
У випадку бажання розлучитися іран-
ці потребується згода чоловіка. Якщо 
такої згоди немає, то існує декілька 
умов, за яких розлучення все ж таки 
стане можливим: 1) чоловік відмовля-
ється або не в стані утримувати сім’ю; 
2) виявлення непереборних складнос-
тей (це може бути, наприклад, насил-
ля, імпотенція чоловіка); 3) відсутність 
чоловіка в термін більше чотирьох ро-
ків; 4) наявність доручення, що надає 
права вимагати розлучення. Щоправда, 
варто зазначити, що в разі розлучення 
жінки, за законами Ірану, залишаються 
з батьком. Хлопчиків відбирають після 
досягнення 2 років, а дівчат – 7 років. 
Якщо батько дозволяє, то діти можуть 
і надалі залишатися з матір’ю. При цьо-
му у віці 14 років хлопчикам, а у віці 
9 років дівчаткам дозволяється право 
вибору, з ким із батьків залишитися. 
Прийнявши до уваги всі обставини, суд 
приймає рішення [7]. 

Отже, надання жінці права на роз-
лучення – це важливий крок з боку 
іранського парламенту щодо вирішення 
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гендерної проблеми. Ураховуючи той 
факт, що меджліс – це «чоловічий» 
парламент, безперечно, можна ствер-
джувати про початок зламу старих 
стереотипів у суспільстві щодо місця й 
ролі жінок в Ірані. Нова поправка до 
Цивільного кодексу також передбачає 
виплату жінкам аліментів і утримання 
на сплату житла та медичної допомо-
ги. Законопроект вступить у силу після 
того, як ухвалить рада, що розглядає 
всі пропозиції парламенту [8]. 

До речі, Іран – це перша серед усіх 
мусульманських країн, де було прове-
дено кодифікацію цивільного, сімейно-
го та зобов’язального права на початку 
ХХ ст. [9].

Сьогодні в Ірані проведено реформу 
сімейного законодавства щодо встанов-
лення мінімального шлюбного віку, з 
метою захисту прав жінок. Унаслідок 
цієї реформи помітно змінено міні-
мальний вік для укладення шлюбу для 
жінок і чоловіків. Відтепер дівчата мо-
жуть виходити заміж тільки з 13 ро-
ків, а не з дев’яти, як це було раніше. 
Хлопці також повинні бути старшими. 
Відтепер мінімальний шлюбний вік для 
них – 15 років. Однак у виключних ви-
падках іранці можуть укладати шлюб 
і в більш юному віці, але тільки з до-
зволу суду [10]. Між тим на практиці 
середній вік вступу у шлюб, за даними 
Центру статистики Ірану за 2007 р., 
становив для жінок 23,2 роки, для чо-
ловіків – 26,2 років [11].

Останнім часом іранські жінки до-
статньо активно беруть участь у полі-
тичному та громадському житті. У пар-
ламенті країни є жінки-депутати, вони 
служать у поліції, в особливих військо-
вих частинах. У 2010 р. іранські жінки 
обіймали 3% міністерських посад і 5% 
парламентських місць [12].

Позитивним напрямом щодо роз-
витку прав жінок в Ірані стало те, що 
останнім часом представниці слабкої 
статі освоюють професію юриста, зо-
крема адвоката. Варто зазначити, що 
в країнах Ближнього Сходу чоловіки 
домінують у юридичній професії, зокре-
ма в адвокатурі. Серед цих країн щодо 

кількості жінок-юристів пальма першо-
сті належить Ірану. Так, у в 2010 р. в 
Ірані всього юристів – 69 080, серед 
них жінок – 20 865 (30%) [13].

Щодо розвитку «жіночої адвокату-
ри» Іран увійшов в історію тим, що в 
цій країні жінка-адвокат уперше серед 
мусульманських країн стала лауреа-
том Нобелевської премії миру. Мож-
на стверджувати, що найвідомішою 
жінкою-адвокатом серед мусульманок 
є Ебаді Ширін (Ebady Shurin) (наро-
дилася в 1947 р.) – іранська правоза-
хисниця, юрист, лауреат Нобелевської 
премії миру 2003 р. «за внесок у роз-
виток демократії й боротьбу за права 
людини, особливо жінок і дітей в Іра-
ні». Вищу юридичну освіту здобула в 
Тегеранському університеті. У 1971 р. 
захистила дисертацію. Вона увійшла 
в історію Ірану як перша жінка-суддя 
(1975–1979 рр.) в цій країні. 

Після Ісламської революції 1979 р. 
була вимушена залишити цю посаду. 
Протягом більше ніж 10 років не мог-
ла працювати за юридичною спеціаль-
ністю. Варто нагадати, що тоді, коли в 
другій половині ХХ ст. більшість країн 
світу допустила жінок до участі в ад-
вокатурі, в Ірані проводилася політика 
дискримінації щодо жінок. Так, Аятол-
ла Хомейні, правитель Ірану з 1979 р. 
до сер. 1980-х рр., скасував усі зако-
ни, які надавали жінкам хоча б якісь 
права, приговорив до смертної кари в 
загальній кількості 20 тис. жінок, які 
не дотримували чітких правил, що рег-
ламентували їхній одяг і поведінку.

У 1993 р. Ширін Ебаді вдалося, на-
решті, отримати дозвіл на відкриття 
юридичної консультації. У 1990-і рр. 
отримала можливість викладати в Те-
геранському університеті й працювала 
адвокатом. Активістка багатьох право-
захисних організацій, зокрема руху за 
права біженців, дітей і жінок. Заснува-
ла Асоціацію підтримки прав дитини в 
Ірані. 

Ширін Ебаді – автор низки книг і 
статей, присвячених боротьбі за права 
людини. Багато її монографій, зокрема 
«Права дитини. Дослідження правових 
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аспектів прав дитини в Ірані» (The Rights 
of the Child. A study of Legal Aspects 
of Children’s Rights in Iran) (1994 р.),  
«Права жінок» (The Rights of Women) 
(2002 р.), перекладено англійською мо-
вою.

Ширін Ебаді виступає за захист 
прав жінок і дітей у мусульманському 
суспільстві. Є прихильницею реформо-
ваного ісламу, виступає за нове тлума-
чення ісламських законів, щоб вони не 
порушували базові демократичні права 
людини, такі як рівність перед законом, 
релігійна свобода, свобода слова. 

Як адвокат Ширін Ебаді брала 
участь у багатьох гучних судових про-
цесах в Ірані. Вона відстоювала інте-
реси підзахисних у гучних справах із 
політичним підтекстом. Захищала сім’ї 
письменників і громадських діячів, які 
стали жертвами серійних убивств у 
1999–2000 рр. Неодноразово висту-
пала проти правлячого режиму Ірану, 
ставала на захист студентів, зокрема 
брала активну участь у розслідуванні 
придушення студентських виступів у 
Тегеранському університеті в 1999 р., 
під час якого були вбиті та поранені. 
Унаслідок цього сама нерідко ставала 
ув’язненою іранських тюрем за сфабри-
кованим владою обвинуваченням. 

Члени Нобелевського комітету під-
креслили, що у своїй правозахисній ді-
яльності Ширін Ебаді намагається ке-
руватися ісламськими канонами. «Ебаді 
не бачить ніяких суперечностей між іс-
ламом і основними правами людини», –  
сказав глава комітету Оле Данбольд 
Мьєес [14].

Звістка про присудження Ширін Еба-
ді Нобелевської премії миру (2003 р.) 
викликала в Ірані подвійну реакцію. За 
деякими повідомленнями, іранське сус-
пільство широко підтримало це рішення, 
навіть у формі вуличних радощів. Водно-
час Президент Ірану Хатамі виступив із 
вельми стриманою заявою, сутність якої 
зводилася до того, що Нобелевська пре-
мія миру – здебільшого інструмент полі-
тичного тиску на ті чи інші країни [15].

У 2003 р. під час прес-конференції 
Ширін Ебаді заявила, що ця премія 

належить усім мусульманкам світу. 
Присудження цієї правозахисної премії 
нобелевським комітетом – міст між іс-
ламом і Заходом, її потрібно розціню-
вати як знак примирення між ісламом 
і західним світом. Закликавши інші на-
роди поважати думки й розбіжності в 
поглядах з іншими, вона пояснила, що 
іслам співзвучний основам демократії і 
правам людини [16].

У 2009 р. в лауреатки Нобелевської 
премії миру, правозахисниці Ширін 
Ебаді, яка проживає в Лондоні, іран-
ська влада конфіскувала медаль і ди-
плом Нобелевської премії, яку вона 
отримала у 2003 р. за правозахисну 
діяльність. Конфіскація медалі – це 
перший подібний випадок за всі роки 
існування нагороди.

Сама Ширін Ебаді проживає в Лон-
доні, проте диплом і медаль зберігалися 
в Ірані в банківському сейфі, звідси й 
були вилучені іранською владою. Рані-
ше в Ірані було заарештовано її чолові-
ка. У 2008 р. в іранському офісі Ебаді 
проводили виїмку документів. Банків-
ські рахунки Ебаді та її чоловіка в Ірані 
заморожені, правозахисниця скаржить-
ся на спроби конфіскувати її будинок. 

Міністр зовнішніх справ Норвегії, де 
вручається Нобелевська премія миру, 
назвав тоді дії іранської влади «шоку-
ючими», висловив «глибоку стурбова-
ність» долею чоловіка правозахисниці. 
У Норвезькому Нобелевському коміте-
ті назвали «нечуваною» й «неприйнят-
ною» конфіскацію медалі [17].

Іранська влада заявила, що Ширін 
Ебаді не сплатила до скарбниці пода-
ток, еквівалентний 410 тис. доларів 
США (загальна сума грошової Нобе-
левської премії становить 1,3 млн. до-
ларів США). Іранський дипломат під-
креслив, що в цьому випадку мова іде 
не про конфіскацію, а про тимчасове 
накладення арешту на кошти у зв’язку 
з відмовою Ебаді сплатити податки. За 
його словами, «це цілком законна про-
цедура, в тій же Норвегії та інших євро-
пейських країнах діє суворе податкове 
законодавство». Між тим юрист Ширін 
Ебаді пояснила, що подібні нагороди, 
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згідно із законодавством, податками не 
обкладаються [18; 19].

У грудні 2009 р. іранська влада по-
вернула медаль і диплом лауреату Но-
белевської премії миру з Ірану Ширін 
Ебаді. Речі були вилучені з банківської 
чарунки наприкінці листопада. «Ме-
даль і диплом їй повернені, але ситуа-
ція навколо неї продовжує залишатися 
серйозною», – вказується в заяві глави 
урядів Швеції й Норвегії Карла Більдта 
і Йонаса Гар Стере [20].

Отже, вищенаведений приклад 
щодо найвідомішої жінки-адвоката Ши-
рін Ебаді яскраво свідчить про те, що 
сьогодні в Ірані представницям «слаб-
кої статі» дуже складно реалізовувати 
себе в адвокатурі.

Отже, проаналізувавши правове ста-
новище жінок в Ісламській Республіці 
Іран, можна зробити висновок, що в 
країнах ісламського фундаменталізму, 
класичним зразком яких є ця держава, 
доступ жінок до всіх сфер життєдіяль-
ності залишається обмеженим. І хоча 
на початку ХХІ ст. в Ірані розпочався 
процес зламу старих стереотипів щодо 
місця та ролі жінок в ісламському світі, 
представницям жіночої статі потрібно 
докласти ще багато зусиль задля того, 
щоб їх і де-юре, і де-факто визнали в 
сім’ї, у бізнесі, державній діяльності й 
політиці.

Ключові слова: права жінок в Іра-
ні, гендерна рівність в Ірані, «жіноче 
питання» в Ірані.

Стаття присвячена висвітленню 
проблеми правового становища жі-
нок в Ірані після революції 1979 р. 
й до сьогодення. Розглядаються ген-
дерно-правові реформи Ірану щодо 
забезпечення рівноправ’я жінок і чо-
ловіків. Аналізується проблема реа-
лізації іранськими жінками професії 
юриста, зокрема адвоката.

Статья посвящена исследованию 
проблемы правового положения жен-
щин в Иране после революции 1979 г. 
и до сегодняшнего дня. Рассматри-
ваются гендерно-правовые реформы 
Ирана в сфере обеспечения равнопра-

вия женщин и мужчин. Анализиру-
ется проблема реализации ирански-
ми женщинами профессии юриста, в 
частности адвоката.

The article is devoted to considera-
tion of the problem of the legal status 
of women in Iran after the revolution 
in 1979 and to the present. Highlights 
of gender-Iranian legal reforms to en-
sure the equality of between men and 
women. The problem of the realization 
Iranian women the legal profession, in-
cluding lawyers.
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ЗЛОЧИНИ ПРОТИ РЕЛІГІЇ, МОРАЛІ ТА СІМ’Ї 
В ДЖЕРЕЛАХ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА КИЇВСЬКОЇ РУСІ

У процесі розбудови суверенної й 
незалежної Української держави істо-
ричне минуле, правова спадщина Укра-
їнського народу відіграють важливу 
роль. Серед багатьох історико-право-
вих явищ велике значення для юри-
дичної науки має дослідження системи 
кримінальних злочинів і покарань зага-
лом і злочинів проти моралі зокрема. 
Актуальність дослідження зумовлюєть-
ся кількома причинами.

По-перше, наявні сьогодні дослі-
дження недостатньою мірою відтворю-
ють становлення й розвиток системи 
злочинів проти моралі в історії укра-
їнського права. У наукових працях, як 
правило, ця проблема висвітлюється 
фрагментарно.

По-друге, у сучасній Українській 
державі відбуваються складні та нео-
днозначні процеси реформування сис-
теми кримінального права: прийняття 
нових нормативно-правових актів спри-
яє демократизації й гуманізації сфери 
права, його пристосуванню до вимог 
сьогодення, до реалій повсякденного 
життя з урахуванням тих чинників, які 
склались у сучасному світі. З огляду на 
важливі перетворення у вітчизняному 
праві значущим і актуальним є здійс-
нення цього історико-правового дослі-
дження.

Варто сказати, що чималий пере-
лік досліджень присвячено питанням 
злочинів проти моралі та історії кримі-
нального права загалом. Проте жоден 
із науковців до цього часу не мав на 
меті дослідити проблему законодавчої 

регламентації цієї категорії злочинів у 
конкретні історичні періоди. Утім є дис-
ертація Л.С. Кучанської «Поняття та 
система злочинів проти моральності у 
кримінальному праві України» (2007 р.), 
у якій авторка присвячує один із під-
розділів роботи історичним аспектам 
еволюції системи злочинів проти моралі 
в кримінальному праві України. Також 
у 2010 р. було захищено дисертаційну 
роботу М.В. Левчук «Церковний суд у 
Київській Русі (історико-правове дослі-
дження)». Вона стосується основних 
напрямів діяльності церковних судів, 
які включали й розгляд злочинів проти 
релігії, моралі та сім’ї, що були закрі-
плені в нормах церковних статутів.

Також питання історичного розвит-
ку системи кримінального права Укра-
їни загалом і злочинів проти моралі 
зокрема були предметом досліджень 
багатьох учених, таких як О.В. Андру- 
сенко, І.Д. Бєляєв, М.Ю. Брайчев-
ський, М.І. Колос, С.В. Кудін, Д.І. Люб- 
ченко, О.В. Макаренко, А.С. Павлов, 
А.В. Попов, Н.В. Сухицька та ін.

Метою статті є виявлення історич-
них закономірностей становлення й по-
будови системи злочинів проти моралі 
за доби Київської Русі. Для досягнення 
поставленої мети були визначені такі 
завдання: 

– установити, коли вперше у вітчиз-
няному кримінальному праві були за-
кріплені злочини проти моралі;

– виявити, які покарання встанов-
лювались за скоєння цих злочинів у 
період Київської Русі; 

© О. Громовий, 2016
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– визначити, які органи мали пра-
во застосовувати ці покарання до осіб, 
котрі вчинили цю категорію злочинів.

З уведенням християнства в Київ-
ській Русі в 988 р. почався відчутний 
вплив канонічного соціального контр-
олю, церква керувала суспільством 
не меншою, а нерідко більшою мірою, 
ніж державна влада й місцеве самовря-
дування. До цього часу язичницький 
вплив також був відчутний у цьому 
значенні. Певна річ, церковні устави 
та правила є виявом не правового, а 
релігійного соціального контролю. Але 
з урахуванням особливості тодішньо-
го суспільства ця різниця видається 
автору цілком формальною, а вплив 
означеної практики на майбутнє право, 
кримінальне зокрема, стає очевидним 
згодом. 

Такий взаємозв’язок держави й цер-
кви протримався аж до кінця XIX ст., 
коли, нарешті, була скасована кримі-
нальна відповідальність за порушення 
церковних настанов і церква могла 
карати своїх членів лише в спосіб, ко-
трий їй був дозволений.

Церковний статут князя Яросла-
ва Володимировича є відображенням 
спроб церкви позбутися пережитків 
язичництва в сімейно-шлюбній сфе-
рі відносин. Церква хотіла тримати у 
своїх руках усю повноту репресивних 
заходів щодо боротьби з порушеннями 
моралі, використовуючи в цих цілях 
підтримку світської влади. Тому низка 
злочинів, що каралися, наприклад, у 
Візантії тільки суто церковними пока-
раннями (покаяння тощо), в Київській 
Русі підлягала світським кримінальним 
покаранням (грошові штрафи тощо).

Коло правовідносин, що охороня-
лись церквою, посягання на які вважа-
лось злочином і належало до юрисдик-
ції церковного суду в Київській Русі, 
було детально окреслено в статутах 
Володимира і Ярослава. У першому із 
цих статутів міститься лише повний 
перелік злочинів, другий же має всі 
ознаки статуту про злочини й пока-
рання, тобто складається зі статей, що 
містять як диспозитивну частину, так і 

санкцію. Церковні статути перших ки-
ївських князів не є тотожними й навіть 
схожими в питаннях кримінально-пра-
вової охорони тих чи інших правовідно-
син. Злочини проти моральної чистоти 
в більшості були визначені Статутом 
Володимира [2, c. 245].

Варто відмітити, що в цей історич-
ний період суто аморальні вчинки дуже 
часто ототожнювалися з діяннями, що 
суперечать певним церковним канонам 
або правилам сімейного співжиття. 
Тому, на нашу думку, було б логічним 
виділити в окрему категорію злочини 
проти релігії, моралі та сім’ї. Це зу-
мовлюється також і схожістю санкцій, 
що накладалися за ці злочини в Київ-
ській Русі, і єдиною системою органів, 
що здійснювали судочинство у справах 
про ці злочини.

У період після запровадження хри-
стиянства для його утвердження в Ки-
ївській Русі на державному рівні була 
встановлена відповідальність за пося-
гання на християнську віру й церкву. 
Саме тому в Статуті Володимира мож-
на виділити групу цих злочинів – ідоло-
поклонство, чародійство, святотатство, 
єресь і розкол, богохульство, злочини 
проти церковних святинь.

Перше, з чим зіткнулась християн-
ська церква в Київській Русі, – це при-
хильність до старої язичницької віри, 
що виражалось у здійсненні язичниць-
ких обрядів і культів, як наслідок –  
зневажливе виконання християнської 
обрядовості. Тому церква і стала трак-
тувати ідолопоклонство як злочин про-
ти християнської церкви. Так, у Ста-
туті Володимира вказується: «… или 
кто молиться под овином, или в ро-
щеньи, (в роще) или у воды» [5, c. 261].  
Тобто ідолопоклонство зводиться до ре-
лігійно-моральної поведінки віруючих, 
котра засуджується церквою як непра-
ведна й така, що суперечить Богу не 
тому, що вони не вірять у Бога та від-
мовляються підкорятись його служите-
лям, а тому, що поряд зі сповідуванням 
християнства продовжують дотримува-
тись язичницької практики, яка супере-
чить ученню церкви.
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Церква вела боротьбу не тільки з 
дотриманням язичницьких обрядів, а 
й з іншим морально-релігійним злочи-
ном – чаклунством або чародійством. 
Обидва вони однакові за давністю й 
відображають залишки старого язиче-
ства, боротьба з яким була найважли-
вішою церковною метою. Тим більше, 
що язичеська обрядовість була тісно 
пов’язана з магічними, чаклунськими 
діями. Християнська церква, сприйняв-
ши заповіді Ветхого Завіту, розглядала 
чаклунство як спілкування з дияволом, 
бісами й також включала його до пере-
ліку злочинів. 

Чаклунство як злочин уперше було 
закріплене в руському праві в Стату-
ті Володимира і Статуті Ярослава, де 
воно представлено низкою складів, та-
ких як «відьство», «зілейництво», «по-
твори», «чародіяння», «волхвування», 
«наузи» (вузли).

Наступну групу злочинів проти мо-
ралі й віри становили посягання на 
порядок у церкві. До таких посягань 
включались деякі проступки, перелік 
яких уперше був закріплений Статутом 
Володимира, а саме: 

– ушкодження могил і пограбуван-
ня мертвих тіл – «мертвеца сволочать» 
(тобто пограбують); 

– «кресть посекуть или на стенах 
режють»: під першим, очевидно, розу-
мілось порубка хрестів, поставлених 
при дорозі на підвищенні або на кла-
довищі над могилою; «на стенах реж-
ють», можливо, означало осквернення 
стін церковних храмів;

– уведення тварин у церкву без не-
обхідності: «скоть или псы или поткы 
без великы нуживведеть» має своєю 
основою правило 88 Трулльського все-
ленського собору, яким заборонялось 
усередину храму входити з тваринами 
або вводити їх [9, c. 59].

До цієї групи злочинів можна зара-
хувати й заподіяння побоїв та образ 
з боку дітей своїм батькам. Світська 
влада в Київській Русі не втручалась у 
взаємини батьків і дітей, вони не були 
врегульованими правом, тому церква 
взяла під охорону й ці внутрішньосі-

мейні відносини, внаслідок цього були 
визначені права та обов’язки батьків 
стосовно своїх дітей і дітей щодо сво-
їх батьків. Так, норми церковних ста-
тутів та інших пам’яток церковного 
права встановлювали відповідальність 
дітей за побиття своїх батьків: про це 
свідчить Статут Володимира, зарахо-
вуючи до церковного відання справи, 
якщо «сын отца бет или матерь, или 
дчи». На думку ієромонаха Ніколая 
(Ярушевича), ця стаття об’єднувала всі 
злочини дітей, спрямовані проти своїх 
батьків, тобто заподіяння дітьми ран і 
побоїв своїм батькам, різного роду на-
сильницькі дії проти батьків не в по-
єднанні з побоями та злісну непокору 
батьківській владі. Цю норму повто-
рює і Статут Ярослава: «Аже сын бет 
отца или матерь, да казнят его волос 
тельскою казнию, а Епископу в вине»  
[8, c. 219].

Діти також були захищені від сва-
вілля своїх батьків. У Статуті Ярослава 
ця норма виглядає так: «Аже девка не 
всхощет за муж, а отец и мати силою 
дадут, а что створит над собою, отец и 
мати Епископу в вине, а историм пла-
тити; так же и отрок». Не допускався й 
насильницький постриг батьками дітей 
у монахи. Захисту підлягало й майно 
дітей від розтрати з боку батьків.

Християнська церква в Київській 
Русі виступала не лише як звичайна 
суспільна організація, їй довелось на по-
чаткових етапах свого існування в новій 
державі боротись за моральне очищен-
ня суспільства від пережитків язич-
ницьких звичаїв і традицій. Тому серед 
досліджуваної категорії злочинів можна 
виділити злочини проти моральності й 
порушення норм моральної чистоти, що 
належать до юрисдикції церковної влади 
за статутами Володимира та Ярослава. 
До таких можна зарахувати справи про 
подружню зраду, блуд і неприродні ста-
теві стосунки – скотолозтво.

Блуд, згідно із церковними законо-
давством Східної християнської цер-
кви, розумівся як злочинний зв’язок 
між незаміжніми жінками та неодру-
женими чоловіками. Характерною осо-
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бливістю цього «гріха», що відрізняло 
його від зради, було те, що він здійс-
нюється особами, які знаходяться поза 
шлюбними узами, тобто неодружени-
ми. Розмежування подружньої зради 
і блуду детально описано в правилах 
святих отців.

Подружня зрада («прелюбодіяння»), 
за церковними правилами, є злочинним 
зв’язком із чужою дружиною чи чолові-
ком, але під нею часто розумілись і де-
які незаконні шлюби, особливо новий 
шлюб, укладений до розірвання попе-
реднього. Статут Володимира, говорячи 
про блуд і зраду, не розділяє їх, зарахо-
вуючи до компетенції церковного суду 
«смільное заставаніе». Трактування 
терміна «смільное» не є однозначним 
серед дослідників. Є.Є. Голубинський 
виводив поняття «смільное» від слова 
«міло» – придане, і визначав це як спо-
ри про придане, а «заставаніе» – ви-
криття дружини з перелюбом [6, c. 26].  
О.С. Павлов під «смільним» розумів 
придане, а «заставаніе» від «застав» – 
заклад, звідси цей вираз розумівся ним 
як шлюбний зговір із призначенням 
неустойки [9, c. 201]. Натомість най-
більш імовірним поясненням цього тер-
міна є розуміння під «смільним застава-
нием» позашлюбного зв’язку чоловіка  
та жінки.

У Статуті Ярослава також є стат-
ті про блуд і зраду. Церковному суду, 
згідно зі статутом, були підсудні спра-
ви про блуд «дівки» загалом, блуд із 
чорницею, блуд православного з «бе-
серменкою або жидовкою» або «жидо-
вина, бесерменина чи іноязичника» з 
руською жінкою.

Ще одним злочином, що посягав на 
основи моральної чистоти, було ско-
толозтво. У Статуті Володимира воно 
визначається словами: «… или кого 
застанут с четвертоножию», Статут 
Ярослава визначає: «… а ще кто с жи-
вотиною блуд сотворит».

За вчинення цієї категорії злочинів 
норми церковного права Київської Русі 
передбачали різноманітну систему по-
карань. Сутність церковних покарань, 
за визначенням О.С. Павлова, виявля-

ється в тому, що порушник церковних 
канонів позбавляється всіх або тільки 
деяких прав і благ, що знаходяться у 
виключному віданні церкви. Звідси 
й загальна назва цих церковних по-
карань – відлучення, excomunicatio 
[9, c. 196]. Особливість покарань, які 
призначались духовними судами, по-
лягала в тому, що головною їх метою 
було не відплата чи помста й навіть не 
досягнення суспільно корисних цілей 
сутності покарання, що повинно було 
стримувати інших осіб від учинення 
злочинів, тобто виконувати мету за-
гального попередження, а в тому, що 
покарання розумілось як засіб «ліку-
вання хворобливих станів душ самих 
грішників». Саме так церковне покаян-
ня визначається в канонах – лікування 
або «врачування».

Грошові стягнення. Статут Воло-
димира зовсім оминає увагою сферу 
призначення покарання за перерахова-
ні морально-релігійні злочини та пра-
вопорушення. Наступний Статут Ярос-
лава вже окреслює самі покарання, 
надаючи перевагу системі грошових 
стягнень. Необхідно також підкресли-
ти, що ці штрафи не мають ще значен-
ня дійсного самостійного покарання за 
неправомірне діяння й не вважають-
ся повним відшкодуванням заподіяної 
шкоди; більш імовірно, що такі грошові 
стягнення встановлюються як звичай-
не судове мито, оскільки дуже часто 
вони поєднуються з іншими видами по-
карань. 

Відлучення від церковного спіл-
кування – це форма церковного пока-
рання, у результаті якого член церкви 
тимчасово виключається із церковного 
суспільства й позбавляється деяких 
прав, привілеїв, духовних благ. Анафе-
ма – найсуворіша санкція церковного 
права, що застосовується за порушен-
ня принципових та основоположних 
церковних догматів і полягає у вигнан-
ні покараної особи з християнської гро-
мади, включаючи заборону навіть вхо-
дити до приміщення церкви.

У православній церкві відлучення 
практикувалось доволі широко, за-
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лежно від характеру й суворості його 
наслідків виділялись такі види відлу-
чення: анафема, «вивергнення», «не-
благословіння», «клятва». Існування 
видів відлучення від церкви зумовлю-
валось відмінностями тяжкості самих 
злочинів. Церква також застосовува-
ла відлучення не лише стосовно кон-
кретних осіб, а й до міст, областей; 
це був один зі способів боротьби за 
власні права та привілеї, за церков-
ну й монастирську власність. У та-
кий спосіб – накладаючи відлучення,  
церква вела боротьбу з антицерков-
ними рухами, єресями, розколами  
[10, c. 292].

Церковне покаяння мало дві фор-
ми: власне покаяння – єпитимія, 
ув’язнення до монастиря. Свідчення 
застосування церковного покаяння як 
покарання містить «Закон судний лю-
дем», що являє собою переробку візан-
тійської Еклоги. У ньому кримінальні 
покарання, що передбачались Екло-
гою, замінені грошовими штрафами та 
церковним покаянням або грошовою 
пенею і продажами. Як відомо, «Закон 
судний людем» існує в двох редакці-
ях, із яких одна, розширена, містить 
більшу кількість статей, але водночас 
у ній зберігається система грецьких 
тілесних покарань; натомість друга 
редакція – коротка – містить значно 
меншу кількість статей, але тілесні 
покарання тут замінюються церков-
ним покаянням. Церковне покаяння, 
за «Законом судним людем», призна-
чається за різного роду плотські грі-
хи (блуд, спокушання, насильницькі 
дії), за незаконні шлюби (на кумі, на 
хрещених дітях, другий шлюб тощо), 
поряд із цим чомусь церковне покаян-
ня призначається за підпал двору чи 
будівлі [14, c. 20].

Стосовно інших видів покарань за 
морально-релігійні злочини – тілесних, 
ув’язнення до монастиря, тимчасової 
заборони служіння, позбавлення поса-
ди, сану – відомості про них містяться 
в пам’ятках пізнішого періоду, тому го-
ворити про їх застосування в Київській 
Русі немає підстав.

Отже, особливостями церковного 
кримінального законодавства було те, 
що воно було побудоване на розмеж-
уванні понять гріха та злочину. Вихо-
дячи із цього, можемо констатувати, 
що до кримінально-правової сфери 
юрисдикції церковного суду належали 
справи «гріховно-злочинні», коли пору-
шення церковних правил поєднувалось 
із порушенням суспільного порядку. До 
цієї групи належали злочини проти ре-
лігії, моралі та сім’ї.

Ключові слова: система покарань, 
злочини проти моралі, церковна юрис-
дикція, джерела права, церковні ста-
тути.

Стаття присвячена аналізу ролі 
й місця злочинів проти релігії, мора-
лі та сім’ї в системі кримінального 
права Київської Русі. Установлено, 
що значний вплив на формування 
кримінально-правових санкцій за цю 
категорію злочинів у досліджуваний 
період чинила церква. Також проана-
лізовано основні джерела права, які 
закріплювали цю систему покарань у 
Київській Русі.

Статья посвящена анализу роли 
и места преступлений против рели-
гии, морали и семьи в системе уго-
ловного права Киевской Руси. Уста-
новлено, что значительное влияние 
на формирование уголовно-правовых 
санкций за данную категорию пре-
ступлений в исследуемый период 
оказывала церковь. Также проанали-
зированы основные источники права, 
которые закрепляли данную систе-
му наказаний в Киевской Руси.

This article analyzes the role and 
place of crimes against religion, mo-
rality and family in the criminal jus-
tice system of Kievan Rus. It found 
that a significant impact on the for-
mation of penal sanctions for this 
category of offenses in the analyzed 
period played the church. The article 
also analyzes the main sources of law, 
which fixed this punishment system in 
Kievan Rus.
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УКРАЇНО-КРИМСЬКА УГОДА 1692 РОКУ 
ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Звертаючись до історіографії питан-
ня, доцільно зазначити, що в ретро-
спективному аспекті вивченням дер-
жавотворчих процесів Мазепинської 
доби почали займатись ще в Російській 
імперії. Серед дослідників, які вивча-
ли зазначений період, можна згадати  
С. Величка, М. Грушевського, Д. Доро-
шенка, Яворницького та багатьох інших. 
Разом із тим у працях згаданих діячів не 
знайшло належного висвітлення питан-
ня характеристики україно-кримських 
відносин наприкінці XVIІ ст. У ХХ ст. 
цю прогалину намагався заповнити ви-
датний український учений Олександр 
Оглоблін (1899–1992 рр.). Його дослі-
дження спиралися на фонди москов-
ських, київських та інших архівів СРСР 
та інших країн [1].

Професор О. Оглоблін одним із пер-
ших увів у науковий обіг історико-пра-
вової науки договір Петра Іваненка 
з Кримом і здійснив низку важливих 
розвідок україно-кримських стосунків в 
умовах пошуків в Україні-Гетьманщині 
оптимального для неї варіанта політич-
ного протекторату. Отже, праці вченого 
«Договір Петра Іваненка (Петрика) з 
Кримом (1927 р.), «Мазепа і повстан-
ня Петрика Іваненка» (1929 р.), «Ескізи 
з історії повстання Петрика» (1929 р.),  
«Нові матеріали щодо повстання Петра 
Іваненка (Петрика)» (1948 р.) стали 
важливим внеском до вивчення про-
блем українського державотворення. 
Однак останнім часом до питання укра-
їно-кримських стосунків кінця XVIІ ст. 
звертаються лише поодинокі дослідни-
ки, надаючи перевагу вивченню украї-
но-європейського напряму. 

На нашу думку, україно-кримський 
та україно-турецький вектор розвитку 
міждержавних стосунків сьогодні є важ-
ливим питанням в історико-правовій на-
уці й потребує більшої уваги особливо 
в контексті вивчення процесів україн-
ського державотворення та історичних 
основ конституціоналізму.

Отже, метою статті є системний 
аналіз причин укладення й самої уго-
ди Івана Петрика з Кримом 1692 р. як 
альтернативного вектора розвитку укра-
їнської державності в умовах важкого 
пошуку українською елітою оптималь-
ного політичного проекту збереження 
української автономії та його правового 
закріплення.

Як відомо, основними складовими 
історичних основ конституціоналізму 
є передумови, витоки, основні етапи, 
тенденції, напрями й форми, результати 
й досягнення становлення та розвитку 
українського конституціоналізму. Ідео-
логічні основи конституціоналізму ста-
новить система правових ідей, поглядів, 
понять, теорій, заснованих на певних 
наукових і політичних знаннях та уяв-
леннях, яка має на меті вплив на фор-
мування й розвиток правової, політич-
ної та моральної культури. 

Витоки українського конституціона-
лізму потрібно шукати в історії розвит-
ку конституційно-правових доктрин, які 
з’являлись на українських землях у XVI –  
першій половині XVIІІ ст., а також в 
історії боротьби української еліти за 
свої права. Процеси виникнення та по-
дальшої трансформації цих доктрин, як 
і доля української державності, ніколи 
не були простими. Головна проблема 
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тут пов’язана з тим, що українські зем-
лі тривалий час знаходились під владою 
різних держав. У свою чергу, це вплива-
ло на процес формування політико-пра-
вових поглядів українців і їхню політич-
ну боротьбу.

Звертаючись до вивчення особливос-
тей відродження української державнос-
ті в середині XVIІ ст., доцільно нагадати, 
що однією з причин активізації пошуків 
нової державної моделі в Україні стала 
Визвольна війна 1648–1657 рр. та по-
дальша боротьба українського народу за 
свої права. 

Богдан Хмельницький, порвавши 
зв’язки з Річчю Посполитою, уклав 
у 1654 р. угоду з московським царем 
Олексієм Михайловичем Романовим, 
яка не виправдала очікувань гетьмана. 
Відносини між Московською держа-
вою та Україною почали розвиватись 
непросто. Окремі рішення московсько-
го царя мали відверто зрадницький 
характер щодо України. Отже, оціню-
ючи наслідки російсько-польської по-
літики 1655–1656 рр. у сукупності із 
загостренням внутрішніх конфліктів в 
Україні-Гетьманщині, Б. Хмельницький 
був змушений шукати нових союзників. 
Зраджений царем, він обрав політику 
зближення зі шведським королем.

Варто зазначити, що в історико-пра-
вовій науці існує припущення, що при-
близно в той самий час гетьман про-
довжував розвивати ідею перетворення 
України-Гетьманщини на Велике князів-
ство Руське [2, с. 96]. Воно ґрунтуєть-
ся на тому факті, що під кінець життя  
Б. Хмельницький висловлював думки 
про те, що Україна повинна стати неза-
лежним князівством, яке б складалось 
із двох воєводств – Київського та Черні-
гівського, з урядуванням на зразок Ли-
товського, але з гетьманом на чолі. При 
цьому гетьманська влада передбачалась 
ним спадковою.

Після смерті гетьмана ідея пошуку 
нового союзника активно розвивалась, 
часто змінюючи свій напрям. Частина 
членів генеральної козацької старшини 
стояла на автономістських позиціях, ба-
жаючи мати справу з «керованим» поль-

ським королем, аніж із московським ца-
рем із його необмеженою владою. Дехто 
з українських політиків у той час почав 
схилятися до ідеї федеративного зв’язку 
з Польщею, в якому Україна мала б пов-
ну внутрішню самостійність [3, с. 84]. 
Провідниками цієї ідеї стали Іван Вигов-
ський, Юрій Немирич і Павло Тетеря.

Але одночасно з такими поглядами 
з’явилась ідея, вироблена українськими 
протестантами-аріанами, про доціль-
ність створення українською шляхтою 
«Руського князівства», чи «Великого 
князівства Руського» поза межами ли-
товсько-польської держави. Так, на-
приклад, добре відомим є політичний 
проект І. Мазепи, П. Орлика та ін. 
представників козацької старшини щодо 
укладення україно-шведської угоди про 
протекторат. Але, як показала практи-
ка, цей напрям був не єдиним.

Досліджуючи український ранньо-
модерний конституціоналізм, потрібно 
зазначити, що це явище можна вважа-
ти складовою частиною більш широко-
го процесу модернізації, ознаки якого 
спостерігались у межах Європи в пе-
ріод пізнього Середньовіччя. Прийнято 
вважати, що модернізаційні зміни на 
українських землях виявилися з кінця 
XVI ст. в поступовій економічній інте-
грації до капіталістичного господарства 
та в інтелектуальному пробудженні до 
й після Берестейської унії 1596 р. Од-
нак процес модернізації на сході Європи 
гальмувався через низку суттєвих об-
ставин, таких як повільна централізація 
держави, слабка урбанізація, домінуван-
ня в політичному житті інституту нобі-
літету тощо [4, s. 5–34]. У Речі Поспо-
литій цими факторами було зумовлене 
скоріше інтенсивне формування станів, 
ніж розвиток централізованої держави. 
Такі тенденції проявились і в Украї-
ні-Гетьманщині, де новостворена еліта – 
козацька старшина – почала домінувати 
над процесом оформлення державних 
інституцій. 

В українських політичних проектах 
із середини XVII ст. чітко простежують-
ся спроби затвердити на правовому рів-
ні статус української еліти й української 
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держави. Через реалії політичного та 
економічного стану України-Гетьманщи-
ни другої половини XVII ст. центральне 
місце в політиці українських урядів від-
водилось ідеї протектору. Такий статус 
захищав би Україну-Гетьманщину на 
політичній арені Центральної й Східної 
Європи, в обмін на що еліта мала ви-
конувати низку зобов’язань перед лор-
дом-протектором.

На жаль, вирішенню політичної кри-
зи в Україні-Гетьманщині не сприяла й 
зовнішньополітична ситуація. Напри-
кінці XVII ст. великі держави Цен-
трально-Східної Європи, а саме: Швед-
ське королівство, Московська держава, 
Річ Посполита та Османська імперія – 
прагнули кардинально змінити співвід-
ношення сил на свою користь. Поміж 
такими сильними країнами роль таких 
автономних державних утворень, як 
Україна, Молдавія, Лівонія й навіть 
Кримське ханство, на перший погляд 
була незначною. Однак саме за вла-
ду над такими автономіями змагалися 
названі держави. Ця боротьба роз-
горталась на фоні політичної кризи в 
центральній Європі, що відобразилась 
у боротьбі між шляхетсько-республі-
канськими й абсолютистсько-монархіч-
ними політичними силами та ідеями.  
У цьому протистоянні зусилля при-
хильників конституціоналізму стали 
альтернативним, але малопомітним ва-
ріантом [5, с. 300].

Гетьманщина в час цієї кризи була 
важливим об’єктом політичних змагань 
своїх сусідів. Її еліта намагалась виро-
бити власний державницький проект, 
не маючи, на жаль, єдиного погляду 
на це питання. За таких обставин ідея 
визволення України від усякого чужого 
панування ставала все більше популяр-
ною. Сприятливі умови для об’єднання 
Правобережжя та Лівобережжя в єдину 
гетьманську державу з’явились за часи 
правління І. Мазепи, який був прихиль-
ником сильної гетьманської влади без 
суттєвих обмежень. Це можна побачи-
ти на прикладі ставлення гетьмана до 
козацької опозиції, яка намагалась захи-
стити свої інтереси.

Також доцільно зазначити, що невда-
ча кримських походів лише загострю-
вала напруженість ситуації в Гетьман-
щині. Отже, війна проти Туреччини і 
Криму неминуче сприяла б активізації 
опозиції проти інтересів Московської 
держави та гетьмана І. Мазепи. Оформ-
лення українського нобілітету, зміц-
нення політичних та економічних прав 
старшинської аристократії вимагали від 
гетьмана більш гнучкої політики, але 
економічне становище рядового коза-
цтва, українського купецтва й селянства 
стрімко погіршувалось.

Коломацький заколот 1687 р. не 
розв’язав цієї ситуації, отже, антигеть-
манська старшинська боротьба на чолі з 
Самойловичами та їхніми прихильника-
ми, з одного боку, і зубожіння більшості 
українського населення – з іншого, тіль-
ки посилювались. Скориставшись поси-
ленням опозиційних настроїв у Геть-
манщині, опозиція І. Мазепі провадила 
зносини з Кримом, одночасно інтригу-
ючи проти гетьмана як у Москві, так і 
в Україні. Велике значення в цих супе-
речках мали зовнішньополітичні події, а 
саме війна з Туреччиною та Кримом.

За таких обставин з’явилась ідея про 
зміну Гетьманщиною протекторату з 
московського на кримський. Професор 
О. Оглоблін уважав, що ця ідея вини-
кла в осередку козацької старшини Пол-
тавського полку, але точної інформацію 
із цього питання ще не знайдено. До-
стовірно відомо, що 18 травня 1692 р.  
Петро Іванович Іваненко (Петрик) звер-
нувся до Війська Запорізького з про-
мовою із закликом про «одобраня от 
московское власти милое отчизни своее 
Украйны» [6, с. 184]. 

Петро Іванович Іваненко був родом 
із Полтавського полку. Він мав гарну 
освіту, служив у Генеральній військо-
вій канцелярії та був добре обізнаний 
з історією й тогочасним станом Укра-
їни та політикою українського уряду  
[6, с. 183]. Імовірно, він уважав, що 
союз із Кримом був би важливою га-
рантією державної самостійності Укра-
їни-Гетьманщини, тому прагнув скласти 
угоду з Кримським ханством, щоб за 
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його допомогою визволити Україну з-під 
московської влади та запобігти поль-
ській загрозі. 

Двостороння угода (трактат) із  
Кримом була укладена 26 травня  
1692 року [7] від імені «Княжства 
Киевского и Черниговского со [всем] 
Войскомъ Запорожскимъ і народом 
Малоросійскимь» на засадах рівності 
й обопільності зобов’язань. Про угоду 
ми можемо знайти згадку й у Літописі  
С. Величка [8, с. 393].

Трактат складається з короткого 
вступу й 16 пунктів. Низка пунктів 
присвячена політичним взаєминам обох 
держав, якими передбачалось створен-
ня оборонного союзу. Кримська держа-
ва зобов’язувалась захищати Україну 
«от поляковъ и от Москвы и от [всех не-
приятелей] оборонять [всегда]». Зі свого 
боку, «княжество Малороссійское» му-
сило захищати Кримську державу. Ця 
допомога передбачалась без нагороди, 
окрім походів узимку. Усі непорозумін-
ня між Україною й Кримом мали пола-
годжуватися дружнім шляхом. 

Застережено було обопільне ви-
рішення й відшкодування претензій 
мешканців обох держав (п. VIII). Був 
установлений порядок дипломатичних 
зносин (через послів і гінців) (п. п. ХІІІ, 
XV). Певну увагу було приділено еконо-
мічним взаєминам обох держав, прого-
лошено обопільне право вільного торгу 
на загальних підставах. 

Отже, підтримуючи ідею оформлен-
ня державної території України у ви-
гляді князівства «Малоросійського», 
Петрик фактично змінив політико-гео-
графічний вектор у виборі протекторату 
з Московського на Кримсько-турецький. 
Питання про те, чи відповідав цей доку-
мент національно-державним інтересам 
України та всього українського народу, 
залишається дискусійним. Але влітку 
1692 р. Запоріжжя приєдналося до уго-
ди Петрика з Кримом і незабаром з’я-
сувалося, що Січ відмовляється надати 
Петрику військову допомогу. Однак, на 
відміну від знатних товаришів, рядове 
запорозьке козацтво переважно підтри-
мувало Петрика. Частково це поясню-

валось змістом політичної програми Пе-
трика. Він закликав «різати українську 
шляхту, що трималася царя», забирати 
в неї майно на користь бідних козаків 
[6, с. 188]. 

Невдача першого ж походу Петрика 
вирішила долю всієї справи. Народні 
маси, які побачили, чого варта татар-
ська «допомога», швидко відступилися 
від повстанців. Однак цінність цього 
проекту полягає в тому, що в ньому на 
18 років раніше за «Бендерські консти-
туції» П. Орлика в Україні знов відсто-
ювали ідею створення незалежної дер-
жави, випробовуючи на практиці «право 
народу на опір тирану». Тому, аналізу-
ючи політико-правові напрацювання в 
осередку української козацької еліти 
зазначеного періоду, варто відзначити, 
що європейські вчення «тираноборців» 
і споріднені з ним концепції природного 
права, уявлення про договірний харак-
тер походження держави, корисність 
обмеження абсолютної влади правителя 
були не просто відомими в інтелектуаль-
ному середовищі України-Гетьманщини. 
Їх використовували у внутрішній і зов-
нішній політичній боротьбі української 
еліти, що, у свою чергу, сприяло нако-
пиченню її державотворчого досвіду. 

На увагу заслуговує й той факт, що 
на рубежі XVII–XVIII ст. у центрально-
європейському регіоні було написано 
проекти суспільно-політичних устроїв і 
відносин із новими протекторами у Лі-
вонії (1699 р.) та в Угорщині (1707 р.). 
Обидва документи базувалися на ідеях 
“pacta conventa” [9, р. 30].

Подібні ідеї та уявлення про суспіль-
но-політичне життя свідчили про посту-
пове підвищення рівня правової думки 
до рівня створення основного закону як 
компромісного варіанта між українською 
елітою та гетьманом і між українським 
народом і державою. Отже, низка полі-
тико-правових проектів, що з’явились в 
Україні-Гетьманщині в другій половині 
XVII ст. – на початку XVIIІ ст., засвід-
чили гостру боротьбу в українському су-
спільстві проти політики абсолютизму. 

Загалом же в гострих протистояннях 
між шляхетсько-республіканськими й 
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абсолютистсько-монархічними політич-
ними силами та ідеями в Центральній 
Європі кінця XVII ст. – початку XVIII ст.  
посилювалася нова політична сила, яка 
базувалася на ідеях конституціоналізму. 
Позначилась вона й в Україні-Гетьман-
щині, де зміни в інтелектуальному житті 
українського суспільства та збіг обста-
вин у 1709–1710 рр. призвели до того, 
що на східній периферії Європейської 
цивілізації з’явився такий документ, як 
Пакти й конституції законів та вольно-
стей війська Запорозького, затверджені 
в 1710 р. в Бендерах, який став перехід-
ним від традиційних «пактів-домовлено-
стей» між монархом і станами (першою 
елітою) до конституцій нового часу. 

Додаток
Договір Петра Іваненка (Петрика)  

з Кримом 1692 р.

Понеже по воли і милости [Госпо-
да Бога всемогущего], в [Троице Свя-
той] хвалимаго, съ [ясне] велможнымъ 
ханомъ его милостію і [всем] Госу-
дарствомъ Крымскимъ [Выделенное] 
Княжство Кіевское и Черъниговское 
і [все] Войско Запорожское Городовое 
пришло до такого миру и [вечного брат-
ства, котораго от [давних лет] жители 
малоросійскіе желали, того ради тоть 
[вечной святом] покой на таких утвер-
женныхъ есть статьяхъ, которые ниже 
ізображены суть.

Княжство Киевское и Черниговское 
со [всем] Войскомъ Запорожскимъ і 
народом Малоросійскимь [имеет] быть 
[выделено] при всяких своихъ вол-
ностяхъ.

II
Ясне велможный ханъ его [милость и 

Государство] Крымское со [всеми] орда-
ми Крымскими и [Белогородскими] и со 
[всем] Великимъ і Малым Нагаемъ [имеет 
Княжство] Киевское и Черниговское і 
[все] Войско Запорожское Городовое и 
весь Малоросійски народъ от поляковъ 
и от Москвы ч от [всех неприятелей] 
оборонять [всегда]; такжъ Войско За-
порожское Городовое и [всего] Малоро-
сійскаго Княжества силами Государство 

Крымское, [Белгород со всеми прина-
лежностями] от поляковъ и от Москвы 
и от [всех неприятелей всегда имеет] и 
повинны будуть оборонять один другихъ 
имянно орды с Войскомъ Запорожскимъ 
от [всех неприятелей] боронитися и [во-
плечь] стоять вечными времяны повинны 
будуть; а за то ни Государство Крымское 
Войску Запорожскому, ни Войско Запо-
рожское ордамъ никакой платы чинить 
[не имеют], но естли в данные [места], 
а зимняго времяни прилучитца войскамъ 
крымскимъ итить на оборону от како-
ва непріятеля Княжству Малоросійско-
му или малоросійское войско поидутъ 
на оборону [Государства] Крымскаго, и 
[тем] войскамъ и лошедямъ повиненъ 
быть харчь и опочивъ пристойной і [над-
лежащий].

III
[Ныне] на первой часъ для отобранія 

от московской власти Малоросійской 
Украины [ясно] вєлможный ханъ его 
милость и [все Государство Крымское 
имеет] дать Запорожскому Войску сна-
добье Орды.

IV
Когда дасть [Господь Бег всемогу-

щий] Войску Запорожскому испод ига 
московскаго выбитца, тогда [имеют] 
быти два полка Ахтырской и Сумской со 
[всеми принадлежностями] своими под 
владешемъ Государства Малоросійска-
го оставать, а Ханковской и Рыбинской 
два полка со [всеми принадлежностями] 
переведены на Чигиринъскую Днепра 
сторону, а [места оные и сёла имеют] 
быть пусты; такъ же в слободахъ и на 
иных [местах не имеют] татары брать 
в неволю малороссийской породы, а 
естьли взято, то чтоб возвратить.

V
Чигиринская сторона со [всеми] го-

родами [имет] быть под [владением] 
Княжства Малоросійскаго і Войска За-
порожскаго, пока Хмелницкой завое-
валъ с ордами от поляковъ.

VI
Войску Запорожскому и Городовому 

и [всему] народу
Малороійскому Княжства [Выде-

леного] Кіевсъскаго и Черниговскаго 
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чтобъ было волно добыватца на рыбной 
і на звериной [ловле] и на соли [безо] 
всякой дачи в [Днепре] реке вверху и 
внизу и во [всех реках] и речкахъ по 
обоимъ сторонамъ Днепра [лежащим], а 
на [тех] дабычахъ за ведомом Войска За-
порожскаго и Государъства Крымскаго і 
за листами [обращатся] будутъ люди на 
какихъ ні есть [местах].

VIII
Княжству [Выделенному] Киевъско-

му и Черниговскому и всему Войску 
Запорожскому и Городовому и [всему] 
народу Малоросійскому, по обоимъ сто-
ронамъ Днепра живущимъ і жить [имею-
щим], чтобъ орды Крымшё и [Белогород-
ские] и вся мусулманская [вера], конная 
і пешая, ни воинскимъ, ни татаръекимъ 
образомъ, ни злымъ замысломъ, ни на 
[поле], ни убытка, также і от Княжства 
Малоросійскаго и ото [всего] Войска За-
порожскаго и Городового Государству 
Крымскому, [Белому] городу, Ачакову 
и Казы Керменскимъ городкамъ і всей 
[вере] мусулманской, со всеми [принад-
лежностями], также на [поле и на воде, 
пешим] и конна войскимъ образомъ и 
никакимъ злымъ умысломъ никакова 
нималова убытку не [будет], а естьли 
бы с стороны Княжства Малоросійскаго 
Государству Крымскому і [всей] мусул-
манской, или от Государства Крымскаго 
[стороне] Малоросійской [имело] быть, 
хотя на [поле], хотя на [воде], хотя тай-
но, хотя явнымъ образомъ какая препо-
на і обида, и ізобижинымъ [людьми за 
свидетелством] пристоинымъ, по [свято-
му праву імеет] быть с обоихъ сторонъ 
с нагородою убытковъ чинена [святая] 
управа.

Купцомъ Княжества Малоросій-
скаго, которые похотять за торговыми 
промыслы ходить в Крымъ или в [Бело-
городчину], и в которые ни есть государ-
ства Крымского городы, чтобъ не было 
никакой обиды, а какая повинность по 
уставу той стороны от купцовъ [берёт-
ся] в той земли, то [имеет] братца і от 
малоросійскихъ купцов; также естьли и 
Крымскаго Государства торговые люди 
придуть а Малоросійское Княжство в 
торговыхъ [промыслах] своихъ, то по 

праву і уставу что [імеет] братца от 
своихъ купцовъ. то возметца и от чуже-
земскихъ; а шлях с обомхъ сторонъ куп-
цомъ рускимъ [имеет] быть в [Переволо-
чень] на Казыкермень, а крымскимъ на 
Перевыолочню, а [инде где].

X
В какихъ ни есть надобьяхъ прошенія 

Войска Запорожскаго къ [ясно] велмож-
ному хану его милости і [всему] Государ-
ству Крымскому [будет донесено], чтобъ 
было принято і удоволствовано.

XI
Княжеству Малоросійскому і [всему] 

Войску Запорожскому какъ дасть [Го-
сподь Бог] волное [государство], чтобъ 
права [себе] природное и порядокъ., ко-
торой полюбитца, учинить волно.

XII
На [Самаре реке] городовъ ника-

кихъ и деревень, ни строенія никакова, 
[кроме] манастыря самого законниковъ 
рускихъ, которые и прежъ сего в томъ 
лесу жили, оставатца [имеет в целости], 
а [кроме] того монастыря, никакова го-
рода и строенія не будетъ.

XIII
На воли Княжства Малоросійска-

го Киевскаго і Черниговскаго і [всего] 
Войска Запорожскаго, естьли [ясно] 
велможный ханъ его милость и все 
Государство Крымское похочетъ [иметь] 
своего резидента, а Княжства Малоро-
сійскаго будетъ резыдентъ в Крыму, и 
темъ резыдентомъ равна будеть честь, 
нашемъ в Крыму, а крымскому на Русіи.

XIV
Естли [ясно] велможный ханъ его 

милость и [все] Государство Крымское 
похочетъ в какихъ надобьяхъ посылать 
своего знатнаго [человека] в Княжство 
жъ Малоросійское, іли Малоросійское 
Княжство в какихъ надобьяхъ своего 
посла в Крымъ, то на подводах ли ез-
дить [будет] іли [нет], на воли обоихъ 
сторон, а честь [тем] посламъ чинится 
[имеет] равна.

XV
В малыхъ надобьяхъ листы перено-

шены будутъ чрезъ гонца или чрезъ по-
чтаря, которые повинны быть с стороны 
Государства Крымскаго в Казыкермене, 
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а с стороны [Государства] Малоросій-
скаго в Переволочне.

XVI
Естли дасть [Господь Бог] после вой-

ны с Москвою или с Польшею чинить 
покой, и то чтобъ [делалось] вопче Госу-
дарства Крымъского і Малоросійскаго 
Княжсътва по совету с пожиткомъ об-
щаго добра обоихъ сторонъ Государства 
Крымскаго и [Государства] Малоросій-
скаго народа.

I на техъ статьяхъ, которые выше 
должны, я Кеменъ мурза, ей Казыкер-
менской на [роте], от меня данной, і на 
[святом] євангеліи чиню мою [Господу 
Богу] Единому и [всем святым] присягу, 
что ни одна статья ни в малой [вещи] 
вечными времяны не [имеет] быти на-
рушена, ей ей такъ [мне Господи Боже] 
помози, а естли бы [тех статей] не дер-
жали и в [алешей] вещи нарушили, то 
[Господь Бог] на дшех и на [теле] і на 
[замыслах] накажеть.

Внизу печать татарская, и в той пе-
чати написано имя ево Кеманово.

Подано за: Студії з Криму. I–IX / 
редактор А. Кримський. –К., 1930. –  
С. 60–63.

Ключові слова: Україно-Кримська 
угода 1692 р., князівство Малоросійське 
та його політико-правовий статус, зміна 
протекторату, державний суверенітет, 
історичні основи конституціоналізму.

Статтю присвячено характе-
ристиці маловідомого в істори-
ко-правовій науці документа – 
Україно-Кримської угоди 1692 р. – в 
контексті вивчення історії україн-
ського державотворення і гносеоло-
гічних витоків українського консти-
туціоналізму.

Статья посвящена характери-
стике малоизвестного в истори-
ко-правовой науке документа – Укра-
ино-Крымского договора 1692 г. –  
в контексте изучения украинского 
государственного строительства и 

гносеологических истоков украин-
ского конституционализма.

The article is devoted to the lit-
tle-known document in the historical 
and legal science – Ukrainian-Crimean 
agreement of 1692 in the context of the 
study of the formation of the Ukrain-
ian state and gnociological origins of 
Ukrainian constitutionalism.
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ВПЛИВ ЗБОРІВСЬКОГО ДОГОВОРУ 1649 РОКУ 
НА ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ 

УКРАЇНИ-ГЕТЬМАНЩИНИ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ

Зусиллями багатьох поколінь до-
слідників різних наукових шкіл і на-
прямів досягнуто значних результатів 
у з’ясуванні змісту й загальних тенден-
цій розвитку української Визвольної 
війни середини XVII ст. 

Повстання, очолене Богданом 
Хмельницьким, поклало початок но-
вому етапові в історії Східної Європи, 
України зокрема. Як керівник активної 
боротьби українського народу за здійс-
нення соціальних, політичних і куль-
турних ідеалів Б. Хмельницький про-
тягом десяти років перебував у центрі 
подій. Він стояв біля джерел створення 
Української держави і як визначний по-
літик зумів не лише очолити боротьбу 
за національну незалежність, а й за до-
помогою соціально-економічної політи-
ки об’єднати для досягнення цієї мети 
різні стани українського суспільства 
і створити цим сприятливі умови для 
завершення в основних рисах процесу 
формування української держави. 

У сучасних умовах становлення дер-
жавно-правових інститутів Української 
держави закономірним є зростання ін-
тересу до утворення та розвитку наці-
ональної держави українського народу 
в другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст., ви-
вчення характеру соціально-економіч-
них і міжнародних відносин, що сфор-
мувались в українському суспільстві. 

В українській історіографії першими 
працями, в яких була зроблена спроба 
осмислити згадані події, були козаць-
кі літописи другої половини ХVІІ ст. 
Початок висвітлення Хмельниччини 
поклав сучасник подій у Літописі Са-
мовидця, надалі воно знайшло продов-

ження в Синопсисі та «Історії русів». 
На початку XIX ст. Хмельниччині, 
зокрема діяльності Б. Хмельницького, 
відведено значне місце в «Истории Ма-
лой России» Д. Бантиш-Каменського та 
«Истории Малороссии» М. Марковича. 
Автори використали досить широку 
джерельну базу: щоденники учасників 
і очевидців подій (діаруші), польські 
хроніки, царські грамоти, гетьманські 
листи, універсали та інші документи. 
Д. Бантиш-Каменський першим увів у 
науковий обіг матеріали Московського 
архіву Колегії іноземних справ, Мало-
російського приказу та праці інозем-
них авторів – П. Шевальє, Г. Боплана,  
І. Пасторія, П. Лінажа, І. Енгеля.

У XIX – на початку XX ст. з’явили-
ся такі видання документів, як «Памят-
ники, изданные временной комиссией 
для разбора древних актов», «Архивы 
Юго-Западной России», «Акты, относя-
щиеся к истории Южной и Западной 
России, собранные и изданные архео-
графической комиссией», «Акты, отно-
сящиеся к истории Западной России», 
а також періодичні видання – насампе-
ред «Записки наукового товариства ім. 
Шевченка», «Киевская старина», «Чте-
ния в обществе истории и древностей» 
тощо.

Першою спеціальною працею, при-
свяченою визвольним змаганням укра-
їнського народу в середині XVII ст., 
була монографія М. Костомарова «Бог-
дан Хмельницький» [1], де автор шир-
ше за своїх попередників розглянув усі 
аспекти діяльності гетьмана, при цьому 
приділивши особливу увагу диплома-
тичним стосункам України з іншими 

© О. Горяга, 2016
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країнами. Свої дослідження в цій ца-
рині здійснювали В. Липинський у пра-
ці «Україна на переломі. 1657–1659» 
[2], М. Грушевський у праці «Історія  
України-Руси». 

Велика роль у процесі оприлюднен-
ня джерел з історії України, Хмельнич-
чини зокрема, належить О. Бодянсько-
му. Він опублікував значну кількість 
документів з історії Гетьманщини, 
але на особливу увагу заслуговує пу-
блікація «Реестры всего Войска Запо-
рожского после Зборовского договора  
1649 года». 

Політика соціального, релігійного та 
національного гноблення українського 
народу урядом Речі Посполитої викли-
кала хвилю невдоволення українського 
народу, що зумовило революційний ви-
бух у 1648 р. 

Формування політичної програми, 
визначення основних цілей та інтере-
сів українського народу здійснювалось 
новою політичною елітою, яка виникла 
на основі козацького стану й відіграла 
визначну роль у процесі державотво-
рення.

Із перших років Визвольної війни в 
українському суспільстві почався про-
цес формування нової генерації соці-
альної еліти – козацької старшини, яка 
складалася з представників «урядової 
старшини» і «знатного військового то-
вариства».

Національна революція, що вибух-
нула козацьким повстанням у 1648 р., 
спричинила різкі зміни й у міжнарод-
них відносинах. Основним результатом 
визвольних змагань українців стало 
завершення на середину 1650 р. побу-
дови незалежної Української держави, 
поява якої істотно змінила наявну кон-
фігурацію сил у Східній, Південно-Схід-
ній і Центральній Європі [3, с. 243].

На думку відомого українського до-
слідника О. Кресіна, правовий зміст 
формування та розвитку державності 
Війська Запорозького відображено в 
документах його відносин з урядами 
сусідніх держав – Речі Посполитої, 
Російської держави та Кримського хан-
ства. Аналіз цих документів дає авторо-

ві змогу стверджувати, що за кожним 
із цих напрямів відносин була сформу-
льована та розвивалась окрема правова 
модель української державності.

О. Кресін зазначає, що основні пра-
вові норми договорів Війська Запороз-
ького з Річчю Посполитою залишалися 
незмінними протягом 1649–1675 рр. 
і загалом зумовили створення єдиної 
моделі правових і політичних відносин  
[4, с. 6].

Переосмислення уроків боротьби 
1648 р. послугувало потужним чинни-
ком формулювання засадничих прин-
ципів державної ідеї. Уже на початку 
1649 р. гетьман і старшини засвідчи-
ли рішучість домагатися в переговорах 
із польським посольством визнання 
новоутвореної держави в межах Бра-
цлавського, Волинського, Київського, 
Подільського й Чернігівського воє-
водств і Мозирського повіту, яка мала 
перебувати під протекцією короля  
[5, с. 219–220].

Керівництво Речі Посполитої вия-
вило негативну реакцію на прагнення 
українського народу до розбудови влас-
ної держави, вбачаючи в цьому можли-
вість розпаду Речі Посполитої.

У процесі оформлення міжнарод-
ної діяльності козацтва чітко вималю-
валися її основні напрями, пріоритети 
яких час від часу змінювалися залежно 
як від геополітичної ситуації навколо 
України, так і від проблем її внутріш-
нього життя. Проте на будь-якому ета-
пі головними серед них залишалися 
кримський, молдавський, російський і 
польський напрями [6, с. 37].

Реакція міжнародної спільноти на здо-
бутки Визвольної війни 1648–1657 рр.  
була різною: Франція підтримала Річ 
Посполиту в її змаганнях з Україною; 
Данія та Голландія зберігали нейтра-
літет; Бранденбург і Пруссія надавали 
підтримку; Швеція й Англія підтриму-
вали ідеї боротьби українського народу 
та прагнули встановити дипломатичні 
стосунки з її керівництвом 

Як відомо, шукаючи союзників 
у боротьбі проти Речі Посполитої,  
Б. Хмельницький і його уряд підтри-
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мували дипломатичні відносини з 
Кримським ханством, Молдавією, Ту-
реччиною, Московською державою, 
Валахією, Швецією та ін., прагнучи 
створити антипольську коаліцію.

Міцна військова організація Запо-
різької Січі, відданість ідеалам свобо-
ди, боротьба проти будь-яких понево-
лювачів, проголошення таких засад, як 
рівність людини перед законом, спра-
ведливість і свобода, зумовили активне 
включення українського козацтва дру-
гої половини ХVІІ ст. в систему того-
часних міжнародних відносин, зробили 
його новим об’єктом міжнародної полі-
тики [7, с. 94].

Міжнародне становище Української 
держави визначалося впливом низки 
чинників, серед яких – складне став-
лення до неї еліти Речі Посполитої; 
місце, що відводилось їй у геополітич-
них планах сусідніх країн; мета україн-
ської зовнішньої політики та шляхами 
її досягнення [3, с. 243].

Метою боротьби українська еліта до 
1649 р. визначала набуття Україною 
статусу рівноправного поряд із Литвою 
та Польщею суб’єкта федеративної Речі 
Посполитої. Гетьман Б. Хмельницький 
визначив такі принципи державної ідеї: 
право на формування власної держа-
ви українським народом на територіях 
трьох воєводств; самостійність новоу-
твореної держави від Речі Посполитої; 
заборона Берестейської церковної унії 
тощо. Саме такі ідеали визначались 
як головна мета визвольної боротьби 
українського народу [8, с. 114].

Формування Української держа-
ви відбувалось у складних обстави-
нах Визвольної війни, що визначило 
особливості процесу державотворен-
ня. Доцільно зазначити, що в проце-
сі становлення України-Гетьманщини  
Б. Хмельницьким використовувався 
досвід самоврядування Запорізької Січі, 
який переносився на всі визволені те-
риторії України; закладались підвалини 
республіканської форми правління.

Одним із найважливіших докумен-
тів, покладених до фундаменту проце-
сів відродження Української держави, 

став Зборівський договір 1649 р., укла-
дений гетьманом із Річчю Посполитою 
[9, с. 415–416]. Згідно з договором, ос-
новними ознаками Козацької держави 
були визначена територія, державна 
організація, населення, податкова си-
стема.

Зборівський мирний договір 1649 р. 
належав до такої нової категорії дже-
рел права того часу, як акт, що регу-
лював міжнародно-правове становище 
України. Варто нагадати, що його роз-
робка була пов’язана з низкою про-
блем. Урешті-решт, гетьман підійшов 
до переговорів із поляками на якісно 
нових позиціях. По-перше, у розмовах 
із комісарами було чітко проголошено 
право українського народу на створен-
ня власної держави в етнічних межах 
його проживання. По-друге, він про-
голосив автономність новоутвореної 
держави від Речі Посполитої. По-тре-
тє, гетьман сформулював положення 
про соборність Української держави. 
По-четверте, Українська держава роз-
глядалася гетьманом як спадкоємиця 
Київської Русі. Отже, вперше в історії 
української суспільно-політичної думки 
Б. Хмельницький сформулював наріжні 
принципи національної державної ідеї, 
що відтоді стала визначальною у Ви-
звольних змаганнях народу протягом 
наступних століть аж до кінця ХХ ст. 
й передбачала створення незалежної 
держави в етнічних межах України  
[10, с. 122].

Зборівський мирний договір містив 
положення, які затверджували авто-
номний статус Української держави в 
межах Речі Посполитої. Відповідно до 
договору, за українською стороною за-
кріплювались три воєводства: Київське, 
Брацлавське й Чернігівське; козацький 
реєстр установлювався в 40 тисяч чо-
ловік, які отримали підтвердження 
давніх вольностей; гетьман визначався 
верховним вождем і господарем Украї-
ни на рівних правах із коронним геть-
маном і литовським гетьманом; визна-
чалась також столиця – місто Чигирин; 
на території, де знаходились козаки, 
польські війська не мали права знахо-
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дитись; євреї втратили право поселен-
ня та ведення торгівлі на визначених 
територіях. 

Зборівським договором закріплюва-
лось таке право українського народу, як 
право мати й самостійно обирати за сво-
їми традиціями посадовців. Відбувалось 
певне покращення становища право-
славних, православна віра урівнювалася 
в правах із римською; православні от-
римали можливість обіймати всі посади; 
Київському митрополиту було надано 
місце в сенаті; підтверджувались права 
українських шкіл і друкарень; повстан-
цям надавалась амністія [8, с. 221].

Зборівський договір містив і певні 
заборони: так, єзуїти втрачали право 
проживати в Українських містах, поль-
ські коронні війська – перебувати на 
козацькій території [9, с. 415–416].

У договорі зазначалась необхідність 
затвердження цих пунктів на сеймі в 
січні 1650 р. Ратифікація угоди відбу-
лась із певними обмеженнями, які ви-
кликали хвилю обурення серед україн-
ської спільноти. Урізання торкнулись 
становища митрополита, який не отри-
мав місця в сенаті; Берестейську унію 
не скасовували; на територію Украї-
ни до своїх маєтків мали повернутись 
польські пани.

Упродовж 1650 р. у відносинах із 
Річчю Посполитою українська дипло-
матія намагалася домогтися, по-перше, 
виконання польською стороною умов 
ратифікованого договору, по-друге, вне-
сення до його змісту коректив, зумов-
лених потребами політичного розвитку 
козацької України, по-третє, прагну-
ла запобігти втягненню її у воєнні дії 
проти Московської держави та Порти  
[11, с. 161–162].

Політичні наслідки Збаразько-Збо-
рівської кампанії засвідчили провал 
намірів українського уряду та нена-
дійність військово-політичного союзу 
з Кримом, політична еліта якого на-
магалася не допустити розвалу Речі 
Посполитої й виникнення незалеж-
ної Української держави. Автономія, 
яку отримали українці, давала змогу 
продовжувати боротьбу за реалізацію 

державної ідеї й сприяла зміцненню 
статусу козацької України як суб’єкта 
міжнародних відносин [8, с. 134].

Дипломатична служба козацтва 
та її діяльність визначили передусім 
інтереси народу в боротьбі за націо-
нальне й соціальне визволення з-під 
гніту іноземного поневолення. Зміц-
нюючись, дипломатична служба готу-
вала підґрунтя для утворення україн-
ської державності, що визначилось у 
ході Визвольної війни 1648–1657 рр. 
у Гетьманщину, яка була дієвою понад 
століття [7, с. 95].

Протягом 1650 р. українське керів-
ництво у відносинах із Річчю Посполи-
тою вимагало дотримання й виконання 
умов договору. Українська дипломатія 
намагалась схилити Річ Посполиту 
до визнання самобутності козацької 
України. У 1648–1657 рр. українська 
дипломатія діяла нарівні тогочасних 
дипломатій європейських держав і ві-
дігравала важливу роль в утвердженні 
козацької України як суб’єкта міжна-
родних відносин у Східній і Півден-
но-Східній Європі, що дало можливість 
закласти основи для українсько-євро-
пейської міждержавної інтеграції. 

Ключові слова: Визвольна війна 
українського народу 1648–1657 рр., 
Зборівський договір, незалежність, 
суб’єкт міжнародних відносин, україн-
ська дипломатія.

Статтю присвячено розгляду по-
ложень Зборівського мирного догово-
ру 1649 р. як акта, що визначав між-
народно-правове становище України. 
Аналізується вплив Зборівського до-
говору на формування міжнародної 
правосуб’єктності України-Геть-
манщини та його значення.

Статья посвящена рассмотре-
нию положений Зборовского мирно-
го договора 1649 г. как акта, что 
определил международно-правовое 
положение Украины. Анализирует-
ся влияние Зборовского договора на 
формирование международной пра-
восубъектности Украины-Гетман-
щины и его значение.
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The article is devoted to the 
consideration of the provisions of the 
Zborivsky peace treaty of 1649 as 
an act that defined the international 
legal status of Ukraine. The article 
analyzes the impact of the Zborivsky 
agreement on the formation of the 
Ukraine– Hetmanate`s international 
legal personality and its significance.
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ЦІННІСНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН 
СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

Включеність аксіологічного фактора 
в сучасні державознавчі дослідження 
виявляється далеко не простою дани-
ною відповідним методологічним тен-
денціям постнекласичного дискурсу. У 
цьому разі необхідна не лише констата-
ція появи нових функцій держави або 
зміни традиційних, а й пошук їх цінніс-
них основ, виділення значимості змін, 
які відбуваються. Дотримуючись стій-
кої позиції щодо цінності держави як 
такої, а саме сучасної держави, що від-
повідає загальнолюдським цінностям, 
вважаємо актуальним аксіологічний 
вимір функціональних змін, які відбу-
ваються в сучасній державі.

Метою статті є розкриття ціннісних 
характеристик функцій сучасної дер-
жави як констатації позитивної оцінки 
її змін.

Загальне дослідження функцій дер-
жави (поняття й класифікація) не є 
новим напрямом та представлене роз-
робками таких науковців, як П.М. Рабі-
нович, О.Ф. Скакун, Л.І. Спиридонов, 
Н.В. Чєрноголовкін та інші. В аспек-
ті позначеної тематики звернемось 
до досліджень, пов’язаних з аналізом 
проблеми зміни традиційних функцій і 
появи нових, характерних саме сучас-
ності. На особливу увагу при цьому 
заслуговують роботи О.О. Джураєвої,  
В.В. Лемака, М.О. Лощихіна, С.К. Мо-
гила, Ю.М. Оборотова, Ю.А. Тихоми-
рова та інших авторів.

Держава обов’язково зазнає змін. 
Ця теза чи не єдина в сучасному держа-
вознавстві не є дискусійною та визна-

на як вітчизняними, так і зарубіжними 
науковцями. Усе, що опиняється поза 
її семантичними межами, як прийнято 
говорити в науковому товаристві, «по-
требує верифікації». Звичайно, лише 
час покаже, як у підсумку глобалізація 
й супутні з нею процеси вплинуть на 
державу. До цього ми можемо говори-
ти лише про прогнози, оскільки процес 
цей ще не закінчився, і сам дослідник 
неминуче виявляється втягнутим у 
нього. Як відправну точку досліджен-
ня окреслимо думку, що формування 
нової реальності, позначуваної як «су-
часна держава», нерозривно пов’язане 
з оновленням розуміння її ефективного 
функціонування [6, c. 108].

Загалом поняття функції є універ-
сальним у тому змісті, що використо-
вується в різних науках, а тому може 
претендувати навіть на категоріальний 
статус через свою «фундаментальність» 
[15, c. 45]. Функція (з лат. functio – ви-
конання, здійснення) – роль, яку вико-
нує певний інститут щодо цілого; яви-
ще, яке залежить від іншого явища, є 
формою його виявлення та змінюється 
відповідно цього явища; робота, обов’я-
зок, коло діяльності чогось; обов’язок, 
повинність, місія [10, c. 675].

Юридична наука насичена прикла-
дами власної лінгвістичної інтерпрета-
ції загальновживаних понять, які, по-
трапляючи у сферу права й держави, 
ускладнюються та набувають певних 
особливостей. Саме в процесі так зва-
ної юридизації [2] аналізоване поняття 
щодо держави набуло дещо власного 
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значення. У логічному ланцюгу аргу-
ментації нашої думки не обійтись без 
акценту саме на цих особливостях.

Так, П.М. Рабінович зазначає: 
«Функції держави – це основні на-
прями її діяльності, які розкривають її 
соціальну сутність і призначення в су-
спільстві» [11, c. 40]. М.С. Кельман та  
О.Г. Мурашин пропонують таке визна-
чення: «Функції держави – це основні 
(головні) напрями (сторони, види) ді-
яльності держави, у яких відобража-
ються та конкретизуються її завдання 
й мета, виявляється її сутність, зміст 
і соціальне призначення» [3, c. 95]. 
М.М. Марченко функції держави роз-
глядає як «складні явища, що охоплю-
ють соціальне призначення держави», 
як «основну й сутнісну сторону функ-
цій («належне») та практичну діяль-
ність держави з реалізації її призначен-
ня, динамічного елемента функцій, що 
виражає її життєдіяльність («суще»)» 
[8, c. 161]. О.М. Лощихін у свою чер-
гу визначає їх як кардинальні напрями 
й види діяльності держави, зумовлені 
об’єктивними потребами суспільного 
розвитку, внутрішніми та зовнішніми 
завданнями, у яких виражаються й 
конкретизуються сутність і соціальне 
призначення держави [6, c. 49].

Загалом у проаналізованих автор-
ських інтерпретаціях можна визначи-
ти спільні ознаки, які проявляються в 
тому, що функція держави – це пред-
метна діяльність у найважливіших сфе-
рах суспільного життя; це основний 
напрям діяльності, без якого вона на 
конкретному історичному етапі роз-
витку або впродовж свого існування 
не зможе обійтись. Функція виникає 
та розвивається під впливом багатьох 
факторів; головним є те, що через роз-
криття функцій держави відбувається 
конкретизація її сутності в межах обра-
ного етапу її існування.

Саме сутність у загальнофілософ-
ському її розумінні виражає головне, 
визначальне в предметі, те, що зу-
мовлене глибинними, необхідними, 
внутрішніми зв’язками й тенденціями 
розвитку та пізнається на рівні теоре-

тичного мислення [18]. У гносеології 
як загальній теорії пізнання ставиться 
питання визначення сутності як ста-
тичної чи динамічної характеристики 
явища.

Емпіричний досвід безперечно вка-
зує нам на факт її динаміки, при цьо-
му логічних висновків може бути два: 
зміна сутності – це не стільки її зміна, 
скільки показник попередньо непра-
вильного виділення сутнісного ядра 
явища; сутність може поетапно розкри-
ватися з розвитком самого явища (що 
постає більш переконливим). Такий 
процес розгортання сутності можна 
пов’язати з процесом пізнання, який 
заглиблюється у свій об’єкт. Яскра-
вим прикладом при цьому може бути 
кантівське розділення на «річ у собі» 
(ноумен), якою вона є сама по собі, так 
би мовити, відповідає своїй сутності, та 
«річ для нас» (феномен), якою вона по-
стає перед нами, при цьому не завж-
ди може відповідати реальній сутності  
[19, c. 70].

При цьому ми підходимо до питання 
можливості зміни сутності держави та, 
як наслідок, її функцій. Традиційно сут-
ність держави розглядають через кате-
горію «інтерес», який держава поклика-
на захищати й реалізовувати (класовий 
та/або загальносоціальний).

Під час розгляду сутності держави 
важливо враховувати два аспекти: те, 
що будь-яка держава є організацією 
політичної влади (формальна сторо-
на), і те, чиїм саме інтересам служить 
ця організація (змістовна сторона).  
М.І. Матузов та О.В. Малько особливо 
підкреслюють, що головне в сутності 
держави – її змістовна сторона, інакше 
кажучи, те, чиї інтереси ця організація 
політичної влади реалізовує насампе-
ред, які пріоритети встановлює у своїй 
політиці [9, c. 44]. Якщо ж під час ана-
лізу сутності зупинятись лише на фор-
мальній стороні, то вийде, що антична 
рабовласницька та сучасна держава 
фактично є тотожними, що однозначно 
неправильно.

Як свідчить досвід США, Англії, 
Італії, Франції, Німеччини, Швеції та 
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інших країн, у розвинених західних 
демократіях за об’єктивного, неупе-
редженого ставлення держава вже не 
може визначатись як «нічний сторож 
буржуазії», її знаряддя («машина») для 
«придушення й експлуатації» робітни-
чого класу та інших пригноблених мас.  
У повоєнні роки вона дедалі більше ста-
вала інструментом подолання суспіль-
них протиріч не шляхом насильства, а 
за допомогою досягнення соціального 
компромісу, підвищення ролі права. Де-
далі більше значення й розвиток у цих 
країнах отримують демократія, плюра-
лізм, поділ влади, захист прав людини 
тощо. Усі ці зміни дають змогу роз-
глядати сучасні найбільш цивілізовані 
демократичні держави як новий етап 
їх розвитку. Таким чином, сам процес 
еволюції буржуазної держави вніс сут-
тєві корективи в створену марксизмом 
модель поняття й сутності держави, ви-
явив неспроможність сформованих уяв-
лень про її непорушність [1].

Співвідношення класової та загаль-
носоціальної сутності держави не завж-
ди було однаковим. До середини XIX ст.  
в більшості країн перевага була на боці 
організованого примусу, захисту інте-
ресів економічно панівного класу. Із 
середини XIX ст. в деяких країнах із 
розвитком громадянського суспільства 
зменшується частка класового змісту 
сутності держави, соціальні суперечно-
сті втрачають антагоністичний харак-
тер, дедалі більшого значення набуває 
її загальносоціальна сторона – завдання 
забезпечення суспільного блага, прав і 
свобод. У наші дні вона відіграє істотну 
роль у посткапіталістичних державах, 
де не стало чітко виражених класів, 
ліквідовано відчуження населення від 
засобів виробництва й результатів сво-
єї праці, а також від політичної та дер-
жавної влади [13, c. 136].

О.О. Джураєва звертає увагу на 
те, що дослідження функцій держави, 
її сутності та змісту безпосередньо 
залежить від мети, поставленої перед 
державою, завдань, які є найактуальні-
шими для неї на певному історичному 
етапі розвитку суспільства [4, c. 437]. 

Саме визначення такої тенденції вияв-
ляється для нас ключовим моментом 
у розумінні глибини функціональних 
змін. Їх ціннісний аспект виявляється 
в тому, що кожен може претендувати 
на задоволення саме своїх потреб неза-
лежно від класової приналежності.

Безперечно, проголошена в більшо-
сті конституцій формальна рівність як 
один з основних принципів розвитку 
суспільства не привела до загального 
ощасливлення (варто зазначити, що й 
не повинна була, на те вона й формаль-
на). При цьому важливо підкреслити, 
що групові інтереси зазвичай мають 
місце в глибокоплюралізованому су-
спільстві, проте саме через встанов-
лення системи так званих соціальних 
ліфтів класовий антагонізм минулого 
зразка зникає. А проголошений «серед-
ній клас» як основа розвитку західних 
демократій є не більше ніж абстрак-
тним позначенням бажаного рівня до-
статку та відповідного йому рівня спо-
живання.

Перед сучасною державою виникає 
дедалі більше завдань, з якими вона не 
здатна та й не повинна справлятись; 
загальний соціальний запит характе-
ризується розмитими вимогами через 
складність розуміння функціонування 
механізму сучасної держави та форму-
люється на вимогу забезпечення «нор-
мального рівня життя» й створення на-
лежних умов реалізації всього спектра 
прав людини. Недаремно дедалі часті-
ше ставиться питання виділення «ге-
неральної функції держави» [14, c. 47].  
Як узагальнення функціонального на-
вантаження найвищого рівня це по-
няття дуже яскраво може відображати 
якісну сторону вектора подібних пере-
будов. У сучасному ж розумінні гене-
ральною функцією держави є забезпе-
чення суспільного (публічного) блага.

Цікавим є акцент С.М. Рогова на 
природі таких благ: «Якщо приватне 
благо споживається та присвоюєть-
ся індивідуально, то суспільні блага є 
благами такого типу, які неможливо 
виключити зі споживання, а споживан-
ня одним актором не виснажує його 
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корисності для інших. Наприклад, під-
тримка закону й порядку, захист від 
зовнішньої загрози належать до благ, 
що споживаються всім суспільством» 
[12, c. 51].

Функціональні характеристики су-
часної держави розширюються не лише 
шляхом втілення традиційних моделей 
правової, демократичної, соціальної 
держави, а й через такі категорії, як 
«ефективна держава» (state of good 
government), «екологічна держава», 
«держава миру», «держава безпеки» 
тощо. Забезпечення реалізації основної 
функції у свою чергу вимагає не просто 
змістовного оновлення традиційних, а 
й появи нових функцій. Існує багато 
позицій із приводу фрагментації систе-
ми функцій держави, проте найбільш 
реалістичним вважаємо утворення пев-
ної «критичної маси», тобто сукупності 
визначених кількісних і якісних харак-
теристик держави в певній сфері її ді-
яльності.

Такий процес явно відбувся також 
у сфері охорони природного навколиш-
нього середовища. Екологічна функція 
пройшла шлях від повного свого ігно-
рування (періоду тотальної індустрі-
алізації виробництва XIX – початку 
XX ст.), розуміння її як підфункції до 
виділення її в окрему, багато в чому 
провідну, функцію сучасної держави. 
Якщо як підфункція вона спрямову-
валась на захист екологічної безпеки 
держави, то як самостійна функція зу-
мовлює екоцентричну переорієнтацію, 
визначальною рисою якої стає безпека 
всієї природи, а не окремої людини чи 
народу держави. Така переорієнтація 
пов’язана з розумінням того, що сукуп-
ність природних об’єктів перебуває у 
взаємозв’язку незалежно від держав-
них кордонів, тому незначні зміни од-
ного об’єкта проявляються також на 
інших. Крім того, деякі єдині природні 
об’єкти можуть бути розташовані на 
території двох і більше держав. Таким 
чином, сучасна епоха переживає гли-
боку екологічну кризу. Суспільство 
увійшло в антагоністичне протиріччя 
з природним середовищем. Ще в не-

давньому минулому в глобалістиці го-
ловною проблемою вважали проблему 
війни та миру. Сьогодні у зв’язку з різ-
кою зміною міжнародного політичного 
й економічного клімату відпала безпо-
середня ядерна загроза людській циві-
лізації, хоча доки існує ядерна зброя, 
удосконалюються всі інші види озбро-
єнь, не можна сказати, що глобальні 
військові конфлікти зникли назавжди; 
проте тепер на перше місце вийшли 
саме екологічні проблеми.

В умовах інформаційної революції 
відбувається переосмислення ролі й 
значення держави, покликаної вирішу-
вати в сучасному суспільстві надсклад-
ні завдання щодо координації досить 
різноспрямованих процесів (і стихій-
но-ринкових, і владно-адміністратив-
них), що по-новому ставить багато тра-
диційних проблем філософії державної 
влади. Інформація стає ключовим ре-
сурсом держави, і від уміння її контро-
лювати й направляти в потрібне русло 
багато в чому залежить ефективність 
державного управління [20, c. 7, 81]. 
Ю.А. Тихомиров стверджує, що дуже 
важливе значення має право на доступ 
до інформації. Інформація – життєва 
енергія громадянського суспільства, її 
формування, збереження й захист, пе-
редача та використання є важливою 
функцією суспільних інститутів і дер-
жави. Громадяни мають бути забезпе-
чені інформацією та активно її вико-
ристовувати, інакше суспільне життя 
просто завмирає [16, c. 35]. Крім цього, 
вбачається, що становлення інформа-
ційної функції є не просто наслідком 
стрімкого розвитку науково-технічного 
прогресу, де інформаційний складник 
посідає ключове місце. Включеність но-
вітніх інформаційних технологій у дер-
жавно-управлінську діяльність є лише 
вершиною айсберга. З позиції держа-
вознавства основна увага зосереджу-
ється на ціннісній переорієнтації прин-
ципу обміну інформацією між людиною 
та державою (її органами), дедалі біль-
ше мова йде про діалог із рівними мож-
ливостями аргументації для кожної зі 
сторін. Показовим виявляється впрова-
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дження інституту звернення громадян 
як окремого каналу зв’язку громадян-
ського суспільства з державою.

Права людини, визнані всім міжна-
родним співтовариством як загально-
людські цінності, передбачають прове-
дення державами узгодженої політики 
щодо дотримання стандартів прав і сво-
бод особистості, створення спеціальних 
міжнародних органів із контролю за їх 
дотриманням. Міжнародною спільно-
тою сформовано універсальну концеп-
цію прав людини, повага яких зводить-
ся в ранг загальновизнаних принципів 
міжнародного права. Це покладає на 
всі держави обов’язок дотримуватись і 
гарантувати історично досягнуті стан-
дарти прав людини, що становить пріо-
ритетну сферу спільних інтересів між-
народного товариства.

Ю.М. Оборотов підкреслює, що ба-
гато в чому нормативно-правова оцін-
ка держави як сучасної закладається 
саме в такій її ознаці, як закріплен-
ня й реалізація прав і свобод людини  
[4, c. 362]. Вони лежать в основі політи-
ки у відносинах з іншими державами та 
з усім світовим співтовариством. Інтер-
націоналізація проблеми прав людини 
зумовила переростання її з внутрішньої 
справи держави у фактор міжнародної 
політики й права, у визнання міжна-
родної юрисдикції з питань прав лю-
дини. Звертаючись до функції охорони 
прав і свобод людини та громадянина, 
варто зазначити, що під її реалізацією 
розуміють насамперед правоохоронну 
діяльність держави, спрямовану на за-
безпечення законності й правопорядку, 
здійснення закріпленого в більшості 
конституцій обов’язку держави дотри-
муватись, охороняти та захищати пра-
ва й свободи людини [17, c. 39].

Іншою функцією, яка яскраво відо-
бражає ціннісну перебудову сучасної 
держави, є забезпечення міжнародно-
го співробітництва та інтеграції, що 
зумовлено як характером загальних 
глобалізаційних процесів, так і потре-
бами сучасної людини, що виникають. 
Ця функція є самостійним напрямом ді-
яльності сучасної держави та водночас 

іманентно присутня в інших функціях. 
Саме в цьому проявляється інтернаціо-
налізація всієї системи функцій сучас-
ної держави. Аналізуючи саме її цінніс-
ний аспект, зазначимо, що головною 
при цьому виявляється можливість 
об’єктивного порівняння: починаючи 
від зіставлення стандартів своєї держа-
ви з міжнародними стандартами якості 
продуктів та закінчуючи рівнем реаль-
ної реалізації згаданих вище прав і сво-
бод особистості. Міжнародна співпраця 
й інтеграція означає для держави ви-
знання потреби еволюційної зміни, яка 
відповідала б потребам її населення.  
У цій функції найяскравіше представ-
лена тенденція до загальносоціальної 
спрямованості розвитку сутності сучас-
ної держави, адже така держава добро-
вільно відмовляється від частини свого 
суверенітету. Мова йде про нечувані 
раніше поступки, які держава здатна 
робити для підтримки високого рівня 
своєї легітимності, підтверджуючи цим 
свою цінність. Формування наддержав-
них систем правосуддя, відкритих для 
доступу не просто для вирішення між-
державних спорів, а для захисту прав 
окремої фізичної особи, – показник ве-
личезної цінності цієї функції в сучас-
ній державі.

Згадуючи традиційні функції дер-
жави, варто також сказати про їх 
перебудову. Яскраво простежується 
констатація загальносоціального спря-
мування розвитку сучасної держави 
також у політичній функції, основа 
якої будується навколо плюралізму й 
багатопартійності. У вітчизняній науці 
теорії держави та права утвердилось 
положення про те, що головну спря-
мованість політичної функції становить 
саме забезпечення народовладдя. Це 
передбачає реалізацію народом трьох 
базових повноважень: по-перше, участі 
у формуванні представницьких органів 
влади, уповноважених від його імені 
здійснювати державну владу в країні 
та вирішувати місцеві питання в муні-
ципальних утвореннях; по-друге, брати 
участь у прийнятті державних рішень 
за допомогою інститутів безпосеред-
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ньої демократії (референдуми, плебіс-
цити тощо); по-третє, права контролю 
за здійсненням державної влади та реа-
лізацією прийнятих рішень.

Соціальна функція з функції піклу-
вання про соціально незахищені вер-
стви населення перетворюється на 
функцію гарантування гідного матері-
ального рівня не просто всім, а тим, хто 
бере безпосередню участь у вироблені 
описаного вище публічного блага. При 
цьому можливість інтегрування в та-
кий соціум держава гарантує шляхом 
створення широкої мережі освітніх ін-
ституцій, програм обміну досвідом, кур-
сів з отримання базових професійних 
навичок тощо. У цьому простежується 
тенденція до утвердження концепції 
розподільчої соціальної справедливості: 
кожен отримує рівні потенційні можли-
вості свого соціального утвердження, 
проте реальне втілення цих потенцій 
залежить від самої особи.

Аналізуючи економічну функцію 
як одну з ключових за своїми масш-
табами, зауважимо про повернення до 
регулюючої ролі держави в розвитку 
ринкової економіки; у такому випадку 
індивід розраховує на державні гаран-
тії економічної стабільності, від яких 
прямо залежить його власний добро-
бут. Звичайно, дедалі більше держава 
змушена забезпечувати непорушність і 
захист від втручання у сферу приват-
ної власності. Незважаючи на велику 
втрату частки впливу держави на гло-
бальну економіку, вона й сьогодні ви-
ступає стартовою основою прогресу. 
М.М. Марченко підкреслює величезне 
значення державних замовлень, які 
дають можливість забезпечити зайня-
тість населення та регулювати безро-
біття, а також коригувати розміщення 
продуктивних сил [7, c. 437]. Усе це 
свідчить про те, що навіть за повноцін-
них ринкових відносин втручання дер-
жави у функціонування підприємств 
економіки не просто не можна виклю-
чати, воно є необхідністю, доведеною 
практикою краху ідеалізації саморегу-
люючих властивостей ринку другої по-
ловині XX ст.

На окрему увагу заслуговує переорі-
єнтація методів здійснення функцій у су-
часній державі, тріада «переконання –  
примус – заохочення» сьогодні до-
повнюється методом координації. Це 
зумовлено специфікою функціонуван-
ня сучасної держави, у якій коорди-
нуючий взаємозв’язок є невід’ємним 
елементом. Координація необхідна з 
метою приведення в єдину систему су-
купності реалізації своїх повноважень 
у процесі діяльності органів держави 
для досягнення функціонування дер-
жави як цілісності. Також координація 
лежить в основі взаємодії держави та 
суспільних інститутів у процесі здійс-
нення функцій держави. Якщо раніше 
координація використовувалась пере-
важно в політичній сфері державного 
впливу, то нині цей метод актуалізу-
ється в багатьох функціях держави, на-
приклад, сьогодні у сфері оборони має 
місце пріоритетність не військових, а 
політичних засобів забезпечення без-
пеки.

Як останній момент у ціннісному 
перетворенні функціоналу сучасної 
держави наведемо дедалі більше вико-
ристання інституту державних послуг. 
Поняття «послуга» поступово диферен-
ціюється та охоплює не лише послуги 
в суто цивільно-правовому змісті, а й 
послуги, які надає держава та її ор-
гани, муніципальні й інші структури. 
Найбільш показним у цьому плані є 
досвід Франції. Професор Ж. Фурньє 
в доповіді «Публічні служби держа-
ви», представленій на семінарі у Ви-
щій школі економіки в 2003 р., зазна-
чав, що попереднє поняття «публічна 
влада» поступається місцем поняттю 
«публічна служба» [16, c. 184]. Утвер-
дження саме ринку державних послуг 
є ще одним показником утвердження 
співпраці держави й суспільства, на-
самперед громадянського. Розуміння 
функцій держави крізь призму послуг, 
які вона зобов’язана надавати своєму 
населенню, повністю змінює розумін-
ня основ роботи всього механізму су-
часної держави: апарат держави стає 
надавачем цих послуг, в абстрактному 
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розумінні – найманим працівником в 
очах суспільства.

Проаналізувавши можливість роз-
криття сутності держави залежно від 
історичного етапу її розвитку, ми дійш-
ли висновку про кардинальну її перео-
рієнтацію в сучасній державі на загаль-
носоціальне спрямування. Динаміка її 
розкриття найяскравіше простежуєть-
ся в зміні функціонального наповнення 
держави. При цьому важливо розуміти, 
що якщо сучасна держава сьогодні ви-
ступає збірним образом ідеалів, насам-
перед найпрогресивніших держав так 
званого Західного світу, то подальша 
інтерпретація сьогоднішніх висновків 
може бути критично переоцінена. Ко-
лись релевантні сучасним критеріям 
прогресу ідеали стануть минулим, а 
прогресивність, можливо, буде оціню-
ватись зовсім іншими категоріями. Од-
нак безповоротним є шлях поглиблено-
го розкриття саме загальносоціального 
аспекту сутності держави як прояву 
якісної колективності найвищого рівня. 
Функції держави у свою чергу висту-
пають виразниками запитів суспільства 
на її активність у певній сфері та явля-
ють собою цінність, при цьому рівень 
реалізації кожної функції в плані забез-
печення загальносоціального інтересу 
стає одним із критеріїв загальної оцін-
ки держави.

Ключові слова: сучасна держава, 
сутність держави, функції сучасної дер-
жави.

Статтю присвячено досліджен-
ню змін у функціональному наван-
таженні сучасної держави. Акцен-
тується увага на загальносоціальній 
сутності сучасної держави, яка опо-
середковує її цінність. Розглядають-
ся окремі функції, які вбачаються 
найбільш яскравими показниками 
ціннісних аспектів змін сучасної дер-
жави.

Статья посвящена исследова-
нию изменений в функциональной 
нагрузке современного государства. 
Акцентируется внимание на обще-
социальной сущности современного 

государства, которая опосредует 
его ценность. Рассматриваются от-
дельные функции, которые считают-
ся наиболее яркими показателями 
ценностных изменений современного 
государства.

The article is dedicated to the inves-
tigation of changes in functional load-
ing of a modern state. The attention is 
focused on social nature of the modern 
state, which mediates its value. It is 
considered that certain functions are 
perceived to be the most outstanding 
indicators of valued aspects of changes 
in the modern state.
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ЯВИЩЕ ЛЮСТРАЦІЇ 
В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ КООРДИНАТ

Люстрація є відносно новим явищем 
на державно-політичному горизонті. 
Надзвичайний інтерес до останньої, 
викликаний в останній час, пов’язуєть-
ся з прийняттям Закону України «Про 
очищення влади» та початком реаліза-
ції його норм на практиці. Намагання 
осмислити сутність і значення люстра-
ції «на повному ходу» перетворюється 
в достатньо складне, але конче необ-
хідне дослідження. Отже, актуальність 
теоретичної розробки питань люстрації 
легко обґрунтовується наявністю «бі-
лих плям» у вітчизняних дослідженнях 
процедур оновлення вади.

Люстрація є викликом політичним, 
відповідь на який, однак, потрібно шу-
кати в юридичній сфері. Ураховуючи 
той факт, що юридичну новелу необхід-
но впроваджувати в чинну систему, де 
вже склалися сталі співвідношення та 
зв’язки між елементами, очевидним пи-
танням, що постає перед дослідниками, 
є визначення місця люстрації серед ін-
ших правових явищ. Тому метою стат-
ті є співвідношення явища люстрації з 
іншими правовими явищами з погляду 
концепту сучасної держави і права. 

Ця проблема лише починає викли-
кати інтерес у дослідників, тому зараз 
наявні поодинокі дослідження О. Стро-
гової, С. Денисюк, Я. Собко, А. Ру-
денко та кількох інших науковців. За 
спроби осмислення цих питань охоче 
беруться студенти й магістранти, що 
підкреслює значний рівень зацікавле-
ності суспільства в досягненні визначе-
ності в цій сфері.

Існує декілька підходів до визна-
чення люстрації. Згідно з вузьким 
підходом, люстрація – це заборона 
чиновникам високого рангу, які ском-
прометували себе, на деякий час або 

пожиттєво обіймати посади в держав-
ному апараті, балотуватися в пред-
ставницькі органи, бути суддями тощо  
[7, c. 39]. Саме з позицій такого підхо-
ду виходив і вітчизняний законодавець. 
Частина 1 ст. 1 Закону України «Про 
очищення влади» визначає основні за-
сади останньої: «Очищення влади (лю-
страція) – це встановлена цим Законом 
або рішенням суду заборона окремим 
фізичним особам обіймати певні поса-
ди (перебувати на службі) (крім вибор-
них посад) в органах державної влади 
та органах місцевого самоврядування» 
[21].

Такий самий підхід обрано нечис-
ленними вітчизняними дослідниками 
люстрації [7, c. 39; 3, c. 36; 14, c. 50]. 
Застосування цього підходу дало змогу 
дослідникам наблизити процедуру лю-
страції до юридичної відповідальності 
[2, c. 9], однак це твердження є досить 
спірним. Знаходимо прихильників цьо-
го підходу й у зарубіжній публіцистиці, 
які відображають зміст процедури лю-
страції в категорії “transitional justice” 
(перехідне правосуддя) [19].

У зарубіжній науковій літературі ви-
користовується також широкий підхід 
до визначення люстрації. Так, А. Узе-
лац використовує розширювальний під-
хід до визначення поняття люстрації, 
включаючи в обсяг цього терміна будь-
яку спробу позбавлення за юридични-
ми підставами особи, яка обіймає (або 
прагне обіймати) державну посаду (або 
іншу посаду, чи працює за наймом), на 
підставі її співпраці або належності до 
колишнього режиму [22, c. 48].

Люстрація, будучи процедурою, 
пов’язаною зі змінами в державному 
апараті, повинна розглядатися як не-
від’ємна складова динаміки держави 
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(поряд із виборами, кадровими при-
значеннями тощо). Метою люстрації 
є забезпечення стабільності демокра-
тичного режиму в державі, запобіган-
ня узурпації влади, що може порушити 
фундаментальні основи формування су-
часної держави. А отже, люстрація має 
слугувати невід’ємним способом забез-
печення стабільності форми держави, 
запобігаючи на макро- та мікрорівні 
спробам зміни конфігурації державної 
влади.

На перший погляд видається, що 
люстрація порушує суб’єктивні полі-
тичні права осіб. Так, Уповноважений 
Верховної Ради з прав людини Валерія 
Лутковська вважає, що норми Закону 
України «Про очищення влади» несуть 
загрозу порушення прав людини [16]. 
У цьому ж переконують читачів авто-
ри низки аналітичних статей, навіть 
відносно лояльні до оцінки її значення 
[11; 23; 24].

Дійсно, люстрація вторгається у 
сферу економічних прав людини, ні-
велюючи, наприклад, абсолютну сво-
боду вибору місця роботи. Крім того, 
очевидне втручання у сферу політич-
них прав громадянина й безпосередньо 
«права на участь», до якого дослідни-
ками включається як право особистої 
участі в управлінні державою, так і 
права вільного обрання представника 
[12, c. 20].

Однак необхідно розрізняти обме-
ження та порушення прав людини. Згід-
но з теорією держави і права, правове 
обмеження – це «закріплене у праві 
утримання суб’єкта правовідносин від 
протиправного діяння, метою якого є 
задоволення інтересів контрсуб’єкта та 
суспільних інтересів в охороні та захи-
сті в цілому» [10, c. 52]. Правові обме-
ження свідчать про зменшення обсягу 
можливостей і прав особи [17, c. 16]. 
Правові обмеження є встановленими 
в праві межами, в яких повинні діяти 
суб’єкти, не порушуючи законні права 
інших суб’єктів, тобто вони унеможли-
влюють певні діяння окремих осіб з ме-
тою задоволення інтересів суспільства 
[10, c. 52]. Під порушенням розуміється 

такий стан суб’єктивного права, за яко-
го воно зазнало протиправного впливу 
з боку правопорушника, внаслідок чого 
суб’єктивне право зменшилося або 
зникло як таке [25, c. 39].

Обмеження прав і свобод люди-
ни мають на меті забезпечення інших 
прав людини чи прав інших людей, під-
тримку соціальної справедливості. Крім 
того, як відомо, «свобода … закінчуєть-
ся там, де починається свобода іншого» 
[20]. Як було влучно зазначено І. Берлі-
ном, «абсолютна свобода для вовків –  
це смерть для овець. Повна свобода 
для сильних і талановитих несумісна з 
правом на гідне існування, яке мають 
слабкі та менш здібні» [4, с. 18].

Спільною для всіх суб’єктів права 
метою правообмежень є забезпечення 
загального блага, нормальний розвиток 
і функціонування суспільства й держа-
ви. Ураховуючи специфіку політичного 
життя суспільства, обмеження політич-
них прав окремих осіб з метою забезпе-
чення сталого демократичного режиму 
в державі може бути виправданим за 
умови безумовного виконання всіх ін-
ших принципів прав людини. Для дер-
жави в особі її органів і посадових осіб 
мета обмежень полягає в зменшенні 
можливостей для сваволі та різних 
зловживань з боку державних служ-
бовців [17, c. 17].

До такого ж висновку дійшли й 
спеціалісти Європейської комісії за де-
мократію через право. У положеннях 
проміжного висновку щодо національ-
ного Закону «Про очищення влади» за-
значено: «Люстрація не є порушенням 
прав людини як таких, оскільки демо-
кратична держава вправі вимагати від 
державних службовців бути лояльними 
до конституційних принципів, на яких 
вона заснована. Тим не менше, для 
того щоб поважати права людини, вер-
ховенство права й демократію, люстра-
ція повинна забезпечити справедливий 
баланс між «захистом демократичного 
суспільства, з одного боку, та захисту 
прав індивідів іншого» [22].

Право покликано забезпечувати 
рівність людей через механізм права – 
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формальну (правову) рівність: ідея рів-
ності людей поступово перетворюється 
в принцип рівності прав і свобод люди-
ни та громадянина [8, c. 37]. Зважання 
на суттєві корективи, внесені розвит-
ком сучасного суспільства, закріплення 
юридичними засобами рівних і загаль-
них можливостей для всіх суб’єктів не 
завжди є гарантією реалізації відповід-
ного права людини за однакових фор-
мально рівних можливостей [9, c. 52]. 

Принцип рівності входить до кон-
цепції верховенства права, є важливою 
умовою існування правової держави 
[19, c. 8]. Безпідставне обмеження чи 
порушення прав певної категорії грома-
дян за ознакою расової чи національної 
належності, за ознакою статі, з релігій-
них і політичних переконань назива-
ється дискримінацією. Дискримінація 
різниться залежно від критерію обме-
ження або позбавлення прав: расова, 
статева, національна, релігійна, полі-
тична тощо. Також можна класифіку-
вати дискримінацію залежно від сфери 
розповсюдження: професійна, спожи-
вча, виборча тощо.

У юриспруденції розрізняються по-
зитивна та негативна дискримінація. 
Позитивна дискримінація була запропо-
нована як засіб ліквідації дискримінації 
негативної й забезпечення формальної 
рівності людей. У літературі розробле-
но систему заходів позитивної дис-
кримінації: конституційні положення 
законодавства, розпорядження судів, 
неформальні та добровольчі програми, 
різні стратегії позитивної дискримінації 
для приватного й державного сектора, 
механізми, що примусово реалізують 
заходи позитивної дискримінації [13]. 
Уважаємо, що люстрація є одним із за-
ходів позитивної дискримінації у сфері 
політичних прав, адже завдяки люстра-
ції може забезпечуватися рівний доступ 
до владних інститутів та управління 
державою всіх громадян, тому що ні-
велюється «адміністративний ресурс», 
гарантується неможливість узурпації 
влади і створення політичних кланів. 
На підтвердження цієї тези спадають 
на думку здобутки польської люстрації, 

за результатами якої місця в державній 
владі зайняли молодші за віком поса-
довці.

Люстрацію також визначають як 
форму законодавчого обмеження полі-
тичних прав для прихильників колиш-
ньої влади, передусім права обіймати 
державні посади, обирати й бути обра-
ним до органів влади з метою повер-
нути довіру суспільства до інститутів 
влади [15, c. 246].

Люстрація має місце під час  
переходу від авторитарних, тоталі-
тарних і посттоталітарних порядків 
до тріумфу консолідованої демократії  
[26, c. 86–87].

Обмеження прав вкладається в 
сутність юридичної відповідальності. 
Зазвичай обмеження прав пов’язуєть-
ся зі штрафною функцією юридичної 
відповідальності, однак уважаємо за 
необхідне співвідносити обмеження із 
правовідновлювальною та превентив-
ною функціями.

Щодо питання відношення люстра-
ції до юридичної відповідальності в лі-
тературі склалося кілька підходів. Згід-
но з першим, широко представленим у 
російській науці підходом, люстрація є 
видом юридичної відповідальності з по-
рушенням принципу індивідуальності 
[1, c. 71–73]. Уважаємо цей підхід спір-
ним, адже люстраційна перевірка може 
закінчитися для люстрованого суб’єкта 
визнанням його непричетності до пев-
них юридичних дій, а отже, жодної від-
повідальності, в тому числі юридичної, 
не настає.

Згідно з другим підходом, люстра-
ція являє собою міру політичної від-
повідальності, яка, на відміну від юри-
дичної, не має юридичного характеру  
[18, c. 249–257]. З аргументацією авто-
рів важко не погодитися, адже люстра-
ція за своєю сутністю скоріше схожа 
на процес політичного неприйняття 
окремих учасників політикуму через 
невдалі рішення під час боротьби за 
владу чи реалізації владних повнова-
жень, ніж на форми конституційно-пра-
вової відповідальності. Однак люстрації 
може надаватися юридичний характер, 
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що простежується в люстраційній мо-
делі Чеської Республіки.

Відповідно до третього підходу, лю-
страція і є формою юридичної відпові-
дальності за вчинені правопорушення. 
Так, наприклад, у суддівському серед-
овищі панує думка, що люстрацію по-
трібно проводити через механізм дис-
циплінарної відповідальності [6, c. 39].

Включення люстрації до видів юри-
дичної відповідальності означало б пе-
регляд принципових положень остан-
ньої. Такі метаморфози можуть мати 
несприятливі наслідки з огляду на на-
явну різко негативну оцінку колектив-
ної відповідальності в юридичній спіль-
ності.

Отже, констатуємо непересічне зна-
чення правового явища люстрації для 
забезпечення стабільності й розвитку 
нових демократичних держав і необ-
хідність її інтеграції до чинної правової 
системи. Результати дослідження мо-
жуть слугувати приводом для подаль-
шого вивчення цього питання в межах 
загальнотеоретичної юриспруденції.

Ключові слова: люстрація, правове 
явище, інтеграція в правову систему.

У статті досліджено співвідно-
шення правового явища люстрації 
з уже вивченими елементами пра-
вової й державної систем. Доведено 
доцільність обмеження прав людини 
в межах люстрації. Розглянуто спів-
відношення люстрації та юридичної 
відповідальності.

В статье исследовано соотноше-
ние правового явления люстрации с 
уже изученными общетеоретической 
юриспруденцией элементами право-
вой и государственной систем. Дока-
зана целесообразность ограничения 
прав человека в рамках люстрации. 
Рассмотрено соотношение люстра-
ции и юридической ответственно-
сти.

The article examines the ratio of 
lustration phenomenon with already 
studied theoretical elements of legal 
and governmental systems. The expe-

diency of restricting human rights in 
the framework of the lustration was 
proved. Correlation of lustration and 
legal liability was examined.
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Чітке визначення правового статусу 
державного службовця є однією з ос-
новних гарантій забезпечення дієвості 
й ефективності державної служби, під-
вищення її авторитету, реалізації прав 
і свобод людини та громадянина. Варто 
зазначити, що ні в доктринальному, ні 
в нормативному аспектах єдиного під-
ходу до сутнісної характеристики цього 
поняття немає. Підтвердженням цього 
є, зокрема, законодавча регламентація 
правового статусу державного служ-
бовця. 

Так, Закон України «Про державну 
службу» 1993 р. [1] визначив у розділі 
3 «Правовий статус державних служ-
бовців державних органів та їх апа-
рату», що до цього статусу належать 
основні обов’язки; основні права; об-
меження, пов’язані з прийняттям на 
державну службу; декларування дохо-
дів державних службовців (!); особли-
вості дисциплінарної відповідальності 
(!). Безперечно, зарахування до ста-
тусу державного службовця останніх 
двох чинників викликає заперечення:  
1) декларування доходів навряд чи 
можна зарахувати до статусу держав-
них службовців, оскільки цей обов’я-
зок є притаманним не тільки держав-
ним службовцям, а й іншим особам, 
на яких покладено виконання функцій 
держави; 2) щодо особливостей дис-
циплінарної відповідальності варто 
зазначити, що до статусу державного 
службовця потрібно зарахувати або 
юридичну відповідальність, яку ста-
новлять кримінальна, адміністративна, 
дисциплінарна, матеріальна, цивіль-
но-правова відповідальність, або не за-
раховувати її взагалі. А такий частко-
вий підхід не вирішує питання чіткого 
визначення його статусу.

Закон України «Про державну служ-
бу» 2011 р. [2], який так і не набув чин-
ності, у розділі 3 «Правовий статус дер-
жавного службовця» визначав, що до 
структури правового статусу державно-
го службовця належать права; обов’яз-
ки; виконання доручень; вимоги щодо 
політичної неупередженості; захист пра-
ва доступу до державної служби та прав 
державного службовця (!). Варто зазна-
чити, що цей перелік є більш логічним, 
ніж попередній. Водночас викликає запе-
речення зарахування до статусу держав-
ного службовця останнього чинника –  
захисту права доступу до державної 
служби та прав державного службовця, 
оскільки захист права на працю і своїх 
прав є характерним як для громадян, 
так й інших осіб, і в цьому немає ніяких 
особливостей.

Чинний Закон України «Про дер-
жавну службу» 2015 р. [3] передбачив 
у розділі 2 «Правовий статус держав-
ного службовця», чинниками якого є 
основні права; основні обов’язки; під-
порядкування та виконання наказу 
(розпорядження), доручення; політич-
на неупередженість; захист права на 
державну службу. Власне кажучи, цей 
перелік дуже схожий на попередній і 
загалом визначає основу правового 
статусу державного службовця. Поряд 
із цим виникає низка запитань щодо за-
рахування до правового статусу таких 
елементів, як обмеження під час про-
ходження державної служби; гарантії 
державної служби; юридична відпові-
дальність. Для вирішення цих питань 
потрібно звернутися до доктринального 
аспекту поняття «правовий статус дер-
жавного службовця».

У юридичній науці немає єдиної 
думки щодо поняття і структури ста-
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тусу державного службовця. Для їх ви-
значення насамперед треба дослідити 
поняття «правовий статус». М.Н. Мар-
ченко доводить, що правовий статус, 
будучи складовою частиною системи 
прав, є відносно самостійним регулято-
ром суспільних відносин. За допомогою 
правових установлень держава не праг-
не просто продублювати, відтворити в 
юридичній формі наявну реальність. І 
в цьому немає ніякої суспільної потре-
би. Держава може лише впливати й 
неминуче впливає на соціальні проце-
си в тому числі за допомогою правових 
установлень. Цей вплив може призве-
сти й призводить до прогнозованих со-
ціальних наслідків. При цьому держава 
здатна створювати ті або інші суспільні 
наслідки лише в певних межах і, голов-
не, не сама по собі, не довільно, а тіль-
ки у взаємодії з іншими об’єктивними 
та суб’єктивними факторами суспіль-
ного життя. Тому було б неправильним 
твердження, що держава дарує права і 
свободи, адже бути чи не бути тим або 
іншим із них, врешті-решт, залежить 
не тільки від держави. Водночас дер-
жава є одним із безумовних факторів, 
що визначають практичну наявність і 
реалізацію прав і свобод людини. При-
чому роль держави в системі факторів, 
які формулюють становище людини в 
суспільстві, практично завжди дуже 
висока, а залежно від конкретно-істо-
ричних умов може бути й вирішальною 
[4]. Отже, М.Н. Марченко виокремлює 
два основні елементи правового стату-
су особистості: права і свободи.

М.І. Матузов уважає важливим ком-
понентом правового статусу суб’єкта 
права його права та обов’язки. Відпо-
відальність перед державою й суспіль-
ством реалізується шляхом підкорення 
суб’єктів правам закону та нормам пра-
ва, які зафіксовані в підзаконних актах 
[5]. Такої ж точки зору дотримуються 
Н.М. Погрібний, який підкреслює, що 
правовий статус громадянина характе-
ризується максимально повним набо-
ром прав, свобод, обов’язків, наявних у 
цій державі, оскільки громадянин – це 
особа, яка має громадянство, тобто по-

стійний юридичний зв’язок із цією дер-
жавою, що виражається в їх взаємних 
правах та обов’язках [6]; О.Є. Кутафін, 
котрий наголошує, що під правовим ста-
тусом людини та громадянина зазвичай 
розуміють сукупність прав і обов’язків; 
дійсно, це головний зміст правового 
статусу людини та громадянина, однак 
на нього впливають такі інші правові 
фактори: громадянство, принципи, га-
рантії прав і свобод [7]; Е.А. Лукашева, 
яка вважає, що складні зв’язки, які ви-
никають між державою та індивідом, і 
взаємозв’язки людей один із одним фік-
суються державою в юридичній формі –  
у формі прав, свобод та обов’язків, що 
утворюють правовий статус індивіда 
(«Правовий статус індивіда – одна з 
найважливіших політично-юридичних 
категорій, яка невід’ємно пов’язана із 
соціальною структурою суспільства, 
рівнем демократії, станом законності» 
[8]); В.О. Костюк, який стверджує, що 
правовий статус – це сукупність юри-
дичних прав, свобод і обов’язків особи, 
які закріплені в чинному законодавстві 
і становлять соціально-допустимі й не-
обхідні потенційні можливості особи 
мати суб’єктивні права та обов’язки й 
реалізовувати їх у системі суспільних 
відносин [9]; А.М. Міцкевич, котрий 
наголошує, що «кожен суб’єкт права в 
силу самої дії закону або, як часто ка-
жуть, безпосередньо за законом, тобто 
незалежно від участі в тих або інших 
правовідносинах, володіє певним обся-
гом прав та обов’язків. У закріпленні 
законом цих прав та обов’язків, які 
утворюють правовий статус громадян 
і організацій, знаходять своє юридичне 
відтворення особливі суспільні відноси-
ни індивіда або організації з державою, 
котрі слугують передумовою їх участі в 
суспільному житті» [10]. 

Виокремлюючи права, свободи та 
обов’язки як елементи правового стату-
су особистості, С.О. Комаров водночас 
зазначає, що правовий статус особисто-
сті в державі характеризується такими 
основними рисами: а) права, свободи й 
обов’язки, що утворюють правовий ста-
тус, є рівними, кожна особа (в межах 
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свого статусу) має право на рівний за-
хист з боку закону, незалежно від будь-
яких обставин, юридичну можливість 
використання наданих їй прав; б) пра-
ва, свободи та обов’язки особистості, 
зафіксовані у правових нормах, є най-
вищою цінністю, а їх виконання, дотри-
мання й захист – головним обов’язком 
держави; в) права, свободи й обов’язки 
особи гарантовані державою; г) права, 
свободи й обов’язки особистості висту-
пають як єдина система, яка постійно 
розширює та поглиблює свій внутріш-
ній зміст по мірі цивілізації суспільних 
відносин; ґ) права, свободи й обов’язки 
є необхідною умовою та передумовою 
буття особистості, характеризуються 
єдністю, яка виявляється в їх соціаль-
но-економічному призначенні [11]. 

На особливу увагу заслуговує 
точка зору А.В. Сурілова [12], який, 
включаючи в зміст правового статусу 
особистості права, свободи та обов’яз-
ки, особливо акцентує на значимості 
у правовому статусі не тільки прав, 
свобод та обов’язків, а і їх єдності. У 
ситуації порушення цієї єдності, про-
довжує вчений, настає необхідність 
з’ясування механізму правового регу-
лювання, а наявність цієї єдності му-
сить забезпечуватися системою контр-
олю з боку самих суб’єктів правового 
регулювання. 

В.М. Сирих стверджує, що міра сво-
боди особистості в сучасному демокра-
тичному суспільстві, її соціально-пра-
вовий статус визначаються системою 
норм як міжнародного, так і внутріш-
ньодержавного, національного права. 
У силу чинних норм права особистість 
наділяється певною сукупністю прав і 
свобод, що дає особистості змогу ді-
яти в суспільстві активно й успішно 
реалізовувати свої здібності, робити 
свій внесок у прогресивний розвиток 
суспільства та держави, а також задо-
вольняти свої потреби в матеріальних 
і духовних благах. Одночасно особа 
несе й певні юридичні обов’язки перед 
суспільством і державою. Ці обов’язки 
покладаються на особистість чинним 
законодавством або випливають із до-

говорів, що укладає особистість протя-
гом своєї життєдіяльності. «Сукупність 
прав, свобод та обов’язків, якими во-
лодіє особистість відповідно до чинних 
норм міжнародного та національного 
права, розуміється як правовий статус 
особи» [13].

Не лише як сукупність прав, 
обов’язків і гарантій, а і як місце 
суб’єктів у соціальній системі суспіль-
ства розглядає соціально-правовий ста-
тус Д.В. Цельєв. Він уважає, що таке 
місце визначається уявленнями всіх 
суб’єктів суспільних відносин про ньо-
го [14]. Для ефективної реалізації соці-
ально-правового статусу суб’єкта права 
необхідними є три особливо важливих 
фактори: наявність правової культу-
ри населення, професійне виконання 
суб’єктом права своїх функціональних 
обов’язків і стабільне економічне ста-
новище держави.

Дещо ширшого трактування змі-
сту правового статусу особистості до-
тримується О.Ф. Скакун, яка вбачає 
правовий статус особистості в системі 
закріплених у нормативно-правових 
актах і гарантованих державою прав, 
свобод, обов’язків, відповідальності, 
відповідно до яких індивід як суб’єкт 
права координує свою поведінку в су-
спільстві. На її думку, структура пра-
вового статусу особистості може бути 
подана у вигляді таких елементів: пра-
восуб’єктність, права, свободи, обов’яз-
ки, відповідальність [15]. Такої ж точ-
ки зору дотримується М.М. Рассолов 
[16], який розуміє під правовим стату-
сом сукупність прав і свобод, обов’яз-
ків і відповідальності особистості, що 
встановлюють її правове становище в 
суспільстві. «Державний службовець, 
суддя, військовослужбовець, студент, 
шановний громадянин – усе це правові 
статуси, котрі визначають правове ста-
новище конкретних осіб і характеризу-
ються певним набором прав і свобод». 

Окремі вчені виділяють два аспекти 
правового статусу особистості – ши-
рокий і вузький. Так, А.С. Мордовець 
і В.П. Синюков пишуть, що проблема 
правового статусу особистості важ-
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лива та багатогранна. Вона порушує 
всю діалектику відносин людини й 
суспільства, громадянина та держави, 
її дослідження дає змогу проникнути 
(з позиції історії й сучасності) в сут-
ність політичних процесів і правових 
систем, поглибити уявлення про права 
та свободи людини, про стан правової 
свідомості, правової культури суб’єк-
тів правовідносин і про зміст останніх, 
пізнати матеріальні, духовні та інші 
інтереси індивідів, глибоко дослідити 
систему гарантій забезпечення прав і 
свобод людини та громадянина. У на-
уковій літературі розрізняють загаль-
носоціальний статус особистості та 
його різновиди: релігійний, політичний, 
економічний, моральний, правовий. 
Правовим він називається тому, що 
стан особи в суспільстві визначається 
юридичними нормами, які опосеред-
ковують багаторідні зв’язки людини із 
соціальним середовищем. У широкому 
сенсі під правовим статусом особисто-
сті розуміється юридично закріплений 
стан людини в суспільстві, її права і 
свободи, обов’язки й відповідальність, 
установлені законодавством і гаранто-
вані державою. У структуру правового 
статусу юристи часто включають і такі 
елементи, як законні інтереси, правові 
принципи, правовідносини загального 
(статутного) типу, правосуб’єктність. 
У вузькому сенсі категорія «правовий 
статус особи» характеризує обсяг прав 
і свобод, котрими володіє людина –  
суб’єкт права. Вони ж (права і свобо-
ди) становлять основний зміст, ядро 
правового статусу» [17]. Ця точка зору 
знайшла підтримку в поглядах В.Н. Си-
някова, який у широкому значенні сло-
ва під правовим статусом особистості 
розуміє юридично закріплене станови-
ще людини в суспільстві, тобто права, 
свободи, обов’язки та відповідальність, 
установлені законодавством і гаранто-
вані державою. У вузькому розумінні – 
це обсяг прав і свобод, якими володіє 
людина – суб’єкт права [18]. 

Прихильником широкого та вузь-
кого трактування правового статусу 
особистості є В.І. Новосьолов, який 

відзначає, що на правове становище 
громадян у державі, окремих сферах 
державного й суспільного життя впли-
ває багато факторів. Усі ці фактори 
вчений ділить на дві групи: 1) фактори, 
які прямо впливають на правове стано-
вище громадян, тобто правовий статус 
у вузькому, власному сенсі. Це пра-
ва, свободи, обов’язки та дієздатність. 
Ними володіє кожний громадянин;  
2) фактори, які впливають на правове 
становище опосередковано, головним 
чином через діяльність державних ор-
ганів і державних службовців та інших 
суб’єктів, тобто правовий статус у ши-
рокому розумінні [19]. Також до складу 
правового статусу в широкому розу-
мінні, зауважує автор, входять прин-
ципи правового статусу, гарантії прав, 
свобод та обов’язків, відповідальність і 
демократичні елементи. Натомість ок-
ремі вчені розглядають правовий ста-
тус особистості не як сукупність чи си-
стему певних елементів або чинників, 
а як певне становище у взаєминах із 
державою. Так, на думку В.М. Корель-
ського та В.Д. Перевалова [20], право-
вий статус особистості – це правове 
становище людини, що відображає її 
фактичний стан у взаємовідносинах із 
суспільством і державою.

Така різноманітність точок зору щодо 
поняття і структури правового статусу 
особистості, безперечно, відображена 
в різноманітності поглядів на сутність 
і зміст правового статусу державного 
службовця. На думку Ю.М. Старілова, 
правовий статус державного службов-
ця включає такі складові: способи замі-
щення державних посад; нормування й 
організацію праці; вимоги, що висува-
ються до державних службовців; права 
й обов’язки, обмеження та заборони по 
посаді; проходження державної служби 
(атестація, підвищення по службі, при-
своєння кваліфікаційного розряду, ран-
гу, спеціального звання тощо); засоби 
стимулювання й відповідальності [21]. 
Водночас учений робить висновок, що 
статус державних службовців – це ди-
ференційована та комплексна система, 
яка має вертикальну й горизонтальну 
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структуру. Вертикальний поділ полягає 
в розмежуванні видів державних служ-
бовців залежно від рівня державної 
служби. Горизонтальний поділ указує 
на безліч спеціальних напрямів у дер-
жавній службі [22]. 

В.Я. Малиновський уважає, що 
правовий статус державних службов-
ців – це сукупність прав, обов’язків, 
свобод, обмежень, відповідальності, 
що встановлені законами й гарантова-
ні авторитетом держави [23]. Такої ж 
точки зору дотримуються А.П. Альохін 
і Ю.М. Козлов, які зазначають, що пра-
вовий статус державних службовців – 
це сукупність прав, свобод, обов’язків, 
обмежень, заохочень, відповідальності, 
що встановлені законодавством і гаран-
товані державою. Водночас вони акцен-
тують увагу на адміністративно-право-
вому статусі державних службовців, 
який характеризується таким: а) їхні 
права та обов’язки встановлюються, як 
правило, у межах компетенції органів, 
у яких вони перебувають на держав-
ній службі; б) діяльність державного 
службовця підпорядкована виконан-
ню завдань, покладених на відповід-
ний орган, і має офіційний характер;  
в) службові права та обов’язки харак-
теризуються єдністю, своєрідність якої 
полягає в тому, що їхні права одночас-
но є обов’язками, адже вони повинні 
використовуватися в інтересах служ-
би, а обов’язки – правами, бо інакше 
обов’язки неможливо буде здійснити; 
г) здійснення службовцем своїх прав 
та обов’язків гарантується законодав-
ством; д) законні приписи й вимоги 
державного службовця повинні вико-
нуватися всіма, кому вони адресовані; 
є) вони мають право на просування по 
службі, тобто на службову кар’єру;  
ж) передбачені обмеження його загаль-
ногромадських прав з метою ефектив-
ності службової діяльності; з) для них 
передбачені певні пільги, а також під-
вищена відповідальність за вчинення 
правопорушень [24]. С.Д. Дубенко від-
значає, що державний службовець має 
певне правове становище або, інакше 
кажучи, правовий статус. Правовий 

статус державних службовців – це су-
купність прав, свобод, обов’язків, обме-
жень, заохочень, відповідальності, що 
встановлені законодавством і гаранто-
вані державою [25]. 

Ширше трактують зміст правового 
статусу державного службовця Б.М. Габ- 
річідзе, О.Г. Чернявський, Ю.П. Би-
тяк. Так, на думку Ю.П. Битяка, 
правовий статус державних служ-
бовців поєднує елементи інститу-
ту державної служби від вступу на 
державну службу до її завершення. 
Він являє собою сукупність правил 
проходження державної служби –  
прав, обов’язків, обмежень, заборон, 
гарантій, соціального захисту, відпові-
дальності [26]. Отже, вчений доповнює 
структуру правового статусу держав-
ного службовця таким елементом, як 
соціальний захист. Ще ширше тракту-
ють структуру правового статусу дер-
жавного службовця Б.М. Габрічідзе й  
О.Г. Чернявський, які виокремлюють 
такі чинники: 1) поняття і права держав-
ного службовця; 2) основні обов’язки 
державного службовця; 3) обмеження, 
пов’язані з державною службою; 4) відо-
мості про доходи державного службовця 
та майно, яке належить йому на праві 
власності; 5) заохочення державного 
службовця; 6) гарантії державного служ-
бовця; 7) правовий стан державного 
службовця при ліквідації й реорганізації 
державного органу; 8) грошове утриман-
ня державного службовця; 9) відпустка 
державного службовця; 10) пенсійне 
забезпечення державного службовця та 
членів його сім’ї; 11) стаж державної 
служби державного службовця [27].

Дещо інший підхід використовує 
В.М. Манохін під час характеристики 
правового статусу державного служ-
бовця [28], який, по-перше, розглядає 
не сам статус, а лише його основи, 
а по-друге, вбачає основи в такому:  
а) державний службовець – громадя-
нин держави; б) державний службовець 
обіймає державну посаду державної 
служби; в) службові обов’язки дер-
жавний службовець виконує в поряд-
ку, встановленому чинним законодав-
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ством; г) праця державних службовців 
оплачується державою з бюджетних 
засобів. 

О.М. Костюков звертає увагу на 
таку специфіку правового статусу: він 
здійснюється конкретним, дієздатним 
суб’єктом; його об’єктивна сторона – 
формалізована, визначена правовими 
нормами; його суб’єктивна сторона – 
свідомі, вольові дії. Зміст діяльності 
державного службовця визначається 
не особистістю конкретної людини, а 
її посадою. Приймаючи рішення та вті-
люючи його в життя, державний служ-
бовець виражає не стільки власну 
волю, скільки волю колективу, який 
він представляє. Крім того, за пове-
дінку державного службовця відпові-
дає не лише він сам, а й організація, 
яку він представляє. Тому, підсумовує 
автор, його статус визначається саме 
займаною посадою, в якій об’єктивізу-
ється місце державного службовця в 
державному органі та системі відповід-
них органів [29].

Дещо іншої точки зору дотримуєть-
ся В.Г. Ігнатов, стверджуючи, що ста-
тус державного службовця передбачає, 
по-перше, безпосередню причетність 
до роду роботи з підготовки, прийнят-
тя й (або) втілення в життя рішень у 
сфері виконавчо-розпорядчої діяльності 
держави, при цьому в низці випадків ці 
дії тягнуть за собою суттєві економічні 
та інші соціальні наслідки для всього 
суспільства або якої-небудь її частини; 
по-друге, наявність у державного служ-
бовця повноважень і можливостей ви-
ступати в межах своєї компетенції від 
імені державного органу (і тим самим 
як від держави), представляючи дер-
жавні інтереси; по-третє, поєднання 
суворої нормативної регламентованості 
діяльності в формально-процедурних 
відносинах із досить широкими мож-
ливостями прийняття вольових рішень 
на основі суб’єктивної інтерпретації 
як ситуації, так і законодавчих норм, 
що її регулюють; по-четверте (але не 
в останню чергу по важливості), на-
лежність до особливої професійно-ста-
тусної групи, яка хоча й складається 

з представників різних професій, але 
об’єднується фактом роботи в держав-
них органах [30].

Отже, аналізуючи наявні точки 
зору, можна відмітити, що поняття 
«правовий статус державного службов-
ця» є багатогранним і різноаспектним 
явищем. Це дає підстави стверджува-
ти, що правовий статус державного 
службовця варто розглядати як у ши-
рокому, так і у вузькому розуміннях. 
У широкому розумінні правовий статус 
державного службовця являє собою 
систему обов’язків, прав, правообме-
жень, етико-правових вимог, соціаль-
ного захисту й відповідальності, визна-
чених нормативно-правовими актами 
та гарантованих державою. У вузько-
му розумінні правовий статус держав-
ного службовця являє собою систему 
обов’язків, прав і відповідальності, ви-
значених нормативно-правовими акта-
ми та гарантованих державою.

Ключові слова: правовий статус 
державного службовця, права держав-
ного службовця, обов’язки державно-
го службовця, виконання доручень, 
структура правового статусу держав-
ного службовця.

Стаття присвячена розгляду пи-
тань сутнісної і структурної ха-
рактеристики правового статусу 
державного службовця в доктри-
нальному та нормативному аспек-
тах. Особлива увага приділена ви-
значенню найбільш оптимальних 
підходів до з’ясування елементного 
складу правового статусу держано-
го службовця. Здійснено порівняль-
но-правовий аналіз правового стату-
су державного службовця в Законах 
України «Про державну службу» 
1993, 2011 і 2015 рр.

Статья посвящена рассмотрению 
вопросов сущностной и структурной 
характеристики правового статуса 
государственного служащего в док-
тринальном и нормативном аспек-
тах. Особенное внимание уделено 
определению наиболее оптимальных 
подходов к выяснению элементного 
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состава правового статуса госу-
дарственного служащего. Осущест-
влен сравнительно-правовой анализ 
правового статуса государствен-
ного служащего в Законах Украины  
«О государственной службе» 1993, 
2011 и 2015 гг.

The article is devoted to the research 
of the questions of essential and struc-
tural characteristic of the legal status 
of the state servant in the doctrinal and 
normative aspects. Special attention is 
devoted to the definition of the most 
optimal approaches to the clarification 
of the elemental composition of the le-
gal status of the state servant. There is 
made a comparative-legal analyses of 
the legal status of the state servant in 
the Laws of Ukraine “On the State Ser-
vice” of the years 1993, 2011 and 2015.
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Бюджетний контроль, здійснюю-
чись на всіх стадіях бюджетного про-
цесу, зазнає видових змін відповідно 
до стадій його розвитку, відбуваючись 
у відповідних формах, властивих для 
кожного виду, і за допомогою відповід-
них методів. З іншого боку, бюджетний 
контроль є пізнанням бюджетно-право-
вої дійсності (реальності), її оцінкою, 
зіставленням із бюджетно-правовою 
моделлю, фіксацією або юридичним 
оформленням отриманих у процесі 
здійснення контрольних заходів резуль-
татів, що дає можливість забезпечи-
ти розвиток регулятивних бюджетних 
правовідносин відповідно до бюджетно-
го законодавства.

Вищевикладене дає змогу проведен-
ня дослідження бюджетного контролю 
в його динаміці (розвитку), починаючи 
з попереднього бюджетного контролю, 
який здійснюється на стадіях підготов-
ки проектів бюджетів, а також розгля-
ду та прийняття закону про Державний 
бюджет України (рішення про місцевий 
бюджет). Цей вид контролю набуває 
важливого значення, оскільки виконує 
превентивну (запобіжну) функцію, а 
його зміст полягає у виявленні й запо-
біганні можливим негативним явищам і 
тенденціям у бюджетній діяльності, які 
можуть настати або вже настали, а та-
кож негативно виявитися в наступних 
стадіях бюджетного процесу або навіть 
і в наступних бюджетних періодах. 
Науковці виокремлюють у межах по-
переднього бюджетного контролю два 
його види, які здійснюються на перших 
двох стадіях, але поєднані кінцевим ре-
зультатом – законом про державний 
бюджет або рішенням про місцевий 
бюджет. Така точка зору, на нашу дум-

ку, заслуговує на підтримку й потребує 
подальшого розвитку.

Досліджуючи питання бюджетної 
правотворчості, вчені справедливо ви-
діляють у ній дві частини: бюджетне 
планування (містить організаційні пи-
тання правотворчості, які не пов’язані 
з юридично значущими наслідками) та 
власне бюджетна правотворчість (офі-
ційне закріплення державної волі в за-
коні про державний бюджет або волі 
територіальної громади в рішенні про 
місцевий бюджет) [1, с. 134–135].

Контроль за підготовкою проектів 
бюджетів здійснюється з метою вста-
новлення реальних, обґрунтованих 
макропоказників економічного та соці-
ального розвитку держави на наступ-
ний бюджетний період, які становлять 
підставу для розроблення проекту зако-
ну про державний бюджет і рішень про 
місцеві бюджети [2, с. 99]. Попередній 
бюджетний контроль здійснюється 
на етапі розгляду і прийняття рішень 
із бюджетних питань. Це стосується 
процесу визначення обсягу державних 
бюджетних ресурсів на фінансовий рік  
[3, с. 95]. Акцентуючи увагу на важ-
ливості попереднього бюджетного кон-
троль, вчені зазначають, що цей вид 
контролю проводиться на основі глибо-
кого аналізу й розрахунків фінансових 
результатів, що сприяє об’єктивності 
оцінки доцільності прийняття або не-
прийняття певних рішень у сфері фі-
нансової діяльності, дотримання фінан-
сової дисципліни [4, с. 151]. 

В економічній науці дещо по-іншо-
му розуміють сутність і завдання по-
переднього контролю, зокрема зверта-
ється увага на те, що його завданням 
є запобігання порушенням і недопу-
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щення незаконних, недоцільних, не-
обґрунтованих і неефективних витрат  
[5, с. 37]. Із такою думкою важко по-
годитися, оскільки попередній фінан-
совий контроль здійснюється на стадії 
розробки та прийняття фінансово-пра-
вових (у тому числі й бюджетно-пра-
вових) актів і рішень, тобто до початку 
фінансової чи бюджетної діяльності. 
Тому, на нашу думку, завданням по-
переднього бюджетного контролю є 
прийняття бюджетно-правових актів 
відповідно до чинного законодавства. 
При цьому контроль має відбуватися 
як за змістом чи показниками бюджет-
но-правових актів або відповідністю 
змісту цих актів вимогам бюджетного 
законодавства (дотримання форми та 
змісту бюджетно-правового акта), так 
і за дотриманням процесуальних вимог 
(дотримання встановленої процеду-
ри підготовки та прийняття бюджет-
но-правового акта за діями і строками). 

Перший напрям контролю можна 
охарактеризувати як матеріальний по-
передній бюджетний контроль, а дру-
гий – процесуальний. Так, наприклад, 
на основі результатів аналізу бюджет-
ного запиту на предмет його відповід-
ності меті, пріоритетності й ефектив-
ності використання бюджетних коштів 
тощо Міністр фінансів України при-
ймає рішення про включення бюджет-
ного запиту до проекту Державного 
бюджету України перед поданням його 
на розгляд Кабінету Міністрів України. 
Якщо порушень змісту бюджетного за-
питу не виявлено, то він включається 
до проекту, а якщо виявлено – мініс-
терство вживає заходів щодо усунення 
розбіжностей, а у випадку недосягнен-
ня узгодження міністерство додає свій 
висновок із неузгоджених питань до 
цього проекту. Отже, виявлені в про-
цесі попереднього контролю порушен-
ня матеріальних вимог мають правові 
наслідки: усунення недоліків шляхом 
узгодження з можливою передачею на 
розгляд Уряду. Що стосується проце-
суальних аспектів, зокрема строків по-
дання, то вони Бюджетним кодексом 
України не врегульовані. Тому мова йде 

виключно про матеріальний (змісто-
вий) попередній бюджетний контроль.

Бюджетна правотворчість, правиль-
но пише В.Д. Чернадчук, характери-
зується органічною єдністю трьох еле-
ментів: «… пізнання (явищ бюджетної 
дійсності), діяльності (підготовка й роз-
гляд проекту закону про Державний 
бюджет України) та результату (при-
йняття закону про Державний бюджет 
України), які становлять закінчений 
цикл бюджетної правотворчості». Для 
адекватного відтворення в законі тих 
соціальних процесів, які відбуваються, 
потрібно постійно виявляти, дослід-
жувати й використовувати об’єктивні 
закономірності, що породжують і спря-
мовують ці процеси [6, с. 206–207]. 
Саме тому передумовою розробки про-
екту закону про державний бюджет 
або рішення про місцевий бюджет є не 
лише пізнання тих умов, факторів та 
обставин, суспільних відносин тощо, 
які впливають на показники відповід-
ного бюджету й ураховуються під час 
бюджетного планування, а і їх оцінка, 
критичне осмислення, виявлення тен-
денцій розвитку, їх перевірка на відпо-
відність, зокрема, нормам права, нор-
мативам, методикам розрахунку тощо 
з відповідним коригуванням, що й від-
бувається в процесі попереднього бю-
джетного контролю. Потрібно фахово 
й об’єктивно оцінити те, що враховує 
розробник проекту, і те, що він про-
понує в підготовленому проекті, а це 
неможливо здійснити без попереднього 
бюджетного контролю.

З урахуванням того, що як приклад-
на категорія бюджетне планування є 
врегульованою бюджетно-правовими 
нормами процедурою визначення дже-
рел надходжень і напрямів використан-
ня бюджетних коштів з метою бюджет-
ного фінансування визнаних публічних 
потреб [7, с. 43–44], контроль бюджет-
ного планування (бюджетний контроль 
на стадії складання проектів бюджетів) 
є оцінкою відповідності процедури й 
самого визначення цих джерел нормам 
бюджетного права. Як наукова катего-
рія бюджетне планування є суб’єктив-
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ною діяльністю, що полягає в пізнанні 
об’єктивних законів розвитку суспіль-
ства, тенденцій розвитку бюджетних 
відносин, дослідженні фінансового ста-
ну, результатів заходів, які вживалися 
раніше, цілей і завдань сьогодення та 
в майбутньому [7, с. 43–44]. А звідси 
контроль бюджетного планування як 
наукова категорія полягає в аналізі та 
оцінці пізнання суб’єкта бюджетного 
планування, тобто оцінці його профе-
сіоналізму іншим суб’єктом (уповнова-
женим суб’єктом бюджетно-контроль-
ної діяльності). Тому в цьому випадку 
досить складно говорити про об’єктив-
ність оцінки, оскільки й у першому, і 
в другому випадках наявний суб’єктив-
ний фактор. Бюджетне законодавство 
містить окремі норми, які дають змогу 
усунути таку недоречність зверненням 
до іншого суб’єкта, як правило, вищо-
го органу, який наділений цим правом 
і є своєрідним арбітром у вирішенні 
бюджетно-правової суперечки, зокре-
ма, на стадії бюджетного планування. 
Така норма передбачена ч. 4 ст. 36 Бю-
джетного кодексу України, відповідно 
до якої в разі недосягнення узгодження 
між Міністерством фінансів України та 
головним розпорядником щодо усунен-
ня розбіжностей у бюджетному запи-
ті Міністерство додає свій висновок із 
неузгоджених питань до цього проекту.

Комітет Верховної Ради України з 
питань бюджету розглядає поданий 
Урядом проект основних напрямів, про-
позиції, що надійшли від інших коміте-
тів і депутатів. У процесі такого розгля-
ду відбувається оцінка цим Комітетом 
як самого проекту, так і пропозицій 
із погляду їх відповідності законодав-
ству, їх доцільності й ефективності, 
тобто відбувається контроль проекту 
Основних напрямів і пропозицій до 
нього. Результати такого контролю 
відображаються в проекті постанови 
Верховної Ради України щодо Ос-
новних напрямів бюджетної політики 
на наступний бюджетний період, який 
надається народним депутатам для оз-
найомлення. Оскільки такий контроль 
здійснюється профільним (спеціалізо-

ваним) парламентським комітетом, то, 
на нашу думку, його можна визначи-
ти як спеціалізований парламентський 
контроль Основних напрямів бюджет-
ної політики.

Результати контрольної діяльності 
уповноважених суб’єктів відобража-
ються у Висновку щодо відповідності 
проекту вимогам антикорупційного 
законодавства, Висновку Головного 
науково-експертного управління, Вис-
новку Комітету Верховної Ради Укра-
їни з питань бюджету. Такі висновки 
є результатом аналізу положень Ос-
новних напрямів бюджетної політики 
на наступний бюджетний період від-
повідно до компетенції контролюючих 
суб’єктів, які містять оцінку підготов-
леного і схваленого Кабінетом Міні-
стрів України проекту основних напря-
мів із указівкою на виявлені, на думку 
контролюючого суб’єкта, недоліки або 
невідповідності законодавству. 

Можна вважати, що висновок щодо 
Основних напрямів бюджетної політи-
ки є результатом контрольної діяльно-
сті уповноважених суб’єктів бюджет-
ного контролю, який містить правову 
та наукову оцінку проекту Основних 
напрямів бюджетної політики в межах 
їх компетенції й професійності.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 109 Бю-
джетного кодексу України [8], Верхо-
вна Рада України здійснює контроль за 
дотриманням законодавства в процесі 
розгляду і прийняття закону про Дер-
жавний бюджет України, а до повнова-
жень Комітету Верховної Ради України 
з питань бюджету, відповідно до п. 2 
ч. 2 ст. 109 Бюджетного кодексу Укра-
їни, належить надання до поданих на 
розгляд Верховної Ради України зако-
нопроектів висновків щодо їх впливу 
на показники бюджету й відповідно-
сті законам, які регулюють бюджетні 
відносини. Відповідно до ч. 3 ст. 109 
Бюджетного кодексу України, комітети 
Верховної Ради України беруть участь 
у попередньому розгляді питання щодо 
проекту закону про Державний бюджет 
України. Перераховані суб’єктивні кон-
трольно-бюджетні права уповноваже-
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них суб’єктів бюджетного контролю 
на другій стадії бюджетного процесу 
деталізуються в Бюджетному кодексі 
України [8], Законах України «Про Рег-
ламент Верховної Ради України» [9], 
«Про комітети Верховної Ради Украї-
ни» [10] та інших актах законодавства.

На обговорення як форму попе-
реднього бюджетного контролю звер-
тається увага й у фінансово-правовій 
літературі [1, с. 239], що передбачено, 
зокрема, ч. 4 ст. 154 Закону України 
«Про Регламент Верховної Ради Укра-
їни» [9], відповідно до якої в процеду-
рі представлення проекту закону про 
бюджет за результатами його обгово-
рення Верховна Рада може прийняти 
рішення про його відхилення в разі 
невідповідності вимогам Бюджетно-
го кодексу України та/або Основним 
напрямам бюджетної політики на на-
ступний бюджетний період. Отже, 
внаслідок обговорення відбувається 
зіставлення або оцінка відповідності 
поданого Кабінетом Міністрів України 
проекту закону про бюджет вимогам 
бюджетного законодавства й Основним 
напрямам. Результатом такого контро-
лю є прийняття рішення (у разі відпо-
відності) або його відхилення з повер-
ненням на доопрацювання розробнику 
(Кабінету Міністрів України). Обгово-
рення як форма попереднього бюджет-
ного контролю застосовується також 
і під час розгляду проекту закону в 
першому читанні. Після завершення 
обговорення ставиться на голосування 
за основу підготовлений комітетом із 
питань бюджету проект постанови Вер-
ховної Ради щодо висновків і пропози-
цій до проекту закону про Державний 
бюджет України на наступний рік. Ре-
зультатом такої форми парламентсько-
го бюджетного контролю є підтримка 
чи не підтримка проекту постанови 
Верховної Ради щодо висновків і про-
позицій до проекту закону про Держав-
ний бюджет України. У цьому випадку 
Верховній Раді України надано право 
прийняття рішення про направлення 
цього проекту постанови до комітету з 
питань бюджету для підготовки до пов-

торного розгляду парламентом з ураху-
ванням зауважень, висловлених під час 
розгляду цього питання на пленарному 
засіданні Верховної Ради. 

На нашу думку, у цьому контексті 
потрібно говорити не просто про обго-
ворення, а з певною конкретизацією, 
оскільки парламентські обговорення є 
загальними, а особливими будуть пар-
ламентські обговорення проекту зако-
ну про державний бюджет, які мають 
свої процесуальні особливості, визна-
чені бюджетним законодавством.

Парламентські обговорення проекту 
закону про державний бюджет є об-
говоренням у Верховній Раді України 
поданого Кабінетом Міністрів України 
проекту Закону України про Держав-
ний бюджет України за встановленою 
процедурою із залученням інших осіб 
(Прем’єр-Міністра, уповноважених 
членів Кабінету Міністрів України, го-
ловних розпорядників бюджетних ко-
штів, представників Рахункової палати 
тощо) щодо відповідності поданого про-
екту вимогам бюджетного законодав-
ства та прийняттям відповідного рішен-
ня, що має визначені законом правові 
наслідки.

Процедура розгляду проекту зако-
ну про бюджет і його прийняття про-
низана елементами контролю. Так, 
наприклад, під час представлення про-
екту закону про бюджет, відповідно до  
ч. 2 ст. 154 Бюджетного кодексу Укра-
їни [8], від комітету з питань бюджету 
з доповіддю щодо відповідності про-
екту закону про Державний бюджет 
України на наступний рік Основним 
напрямам бюджетної політики та ви-
могам Бюджетного кодексу України 
виступає голова комітету. Потім за 
результатами обговорення проекту 
закону про бюджет парламент може 
прийняти рішення про його відхи-
лення в разі невідповідності вимогам 
Бюджетного кодексу України та/або 
Основним напрямам бюджетної полі-
тики на наступний бюджетний період. 
Отже, негативна оцінка профільним 
комітетом може вплинути на рішення 
парламенту, тобто результати бюджет-
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ного контролю цього комітету з ураху-
ванням обговорення проекту закону 
(як форми попереднього бюджетного 
контролю) можуть впливати на парла-
мент і мати певні правові наслідки –  
відхилення представленого проекту. 
На нашу думку, надання такого диспо-
зитивного права парламенту в редакції 
«може прийняти рішення» суперечить 
принципу відповідності вимогам бю-
джетного законодавства. Хоча, урахо-
вуючи процедуру прийняття закону в 
трьох читаннях, де ці невідповідності 
будуть виправлені, така норма не має 
суттєвого впливу на прийняття за-
кону, все ж таки видається, що така 
невідповідність повинна мати один ім-
перативний наслідок – повернення Ка-
бінету Міністрів для доопрацювання з 
урахуванням результатів обговорення.

Цікавим із наукового та практич-
ного поглядів є з’ясування питань 
взаємодії Верховної Ради України та 
Рахункової палати щодо проведення 
експертизи проекту закону про бю-
джет і надання висновку. У процедурі 
підготовки проекту закону до першо-
го читання передбачено таку форму 
контролю, як експертиза проекту за-
кону про бюджет. Відповідно до ч. 3 
ст. 156 Бюджетного кодексу України 
[8], Рахункова палата за дорученням 
Верховної Ради проводить експер-
тизу проекту закону про Державний 
бюджет України на наступний рік і 
подає свої висновки Верховній Раді. 
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону 
України «Про Рахункову палату», до 
її повноважень зараховано проведен-
ня експертизи поданого до Верховної 
Ради України проекту закону про Дер-
жавний бюджет України, включаючи 
додані до нього матеріали. Разом із 
тим дещо незрозумілою є норма п. 2 
ч. 3 цієї статті, де передбачено, що Ра-
хункова палата за результатами здійс-
нення заходів державного зовнішнього 
фінансового контролю (аудиту) «по-
дає Верховній Раді України висновки 
щодо проекту закону про Державний 
бюджет України». До того ж у ст. 37 
цього Закону визначено питання взає-

модії Рахункової палати з Верховною 
Радою України, де немає положень із 
цих питань, хоча є відсильна норма 
про те, що порядок взаємодії визна-
чено Законом України «Про Рахунко-
ву палату», Регламентом Верховної 
Ради України та іншими законами. А в  
ст. 31 Закону визначено підстави для 
здійснення заходів державного фінан-
сового контролю (аудиту), де йдеться 
про таку підставу позапланового захо-
ду державного фінансового контролю, 
як рішення Рахункової палати та під-
писане членом Рахункової палати від-
повідне доручення, що має визначений 
зміст відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону 
України «Про Рахункову палату». Про 
доручення Верховної Ради України 
щодо експертизи проекту закону про 
бюджет у Законі України «Про Рахун-
кову палату» взагалі не йдеться.

Згідно з ч. 2 ст. 4 Закону України 
«Про Рахункову палату», державний 
зовнішній фінансовий контроль (аудит) 
забезпечується Рахунковою палатою 
шляхом здійснення фінансового ауди-
ту, аудиту ефективності, експертизи, 
аналізу та інших контрольних заходів. 
Зовнішній фінансовий контроль ви-
значається науковцями по-різному, а 
саме: «система контрольних заходів, 
що спрямовані на перевірку функціону-
вання внутрішнього фінансового контр-
олю» [11, с. 141]; «діяльність вищого 
органу фінансового контролю в системі 
державних органів з будь-якого контр-
олю, який є зовнішнім стосовно систе-
ми органів виконавчої влади, оскільки 
зазначений орган не належить до цієї 
системи» [2, с. 101], можливо, тому, 
що законодавець зарахував здійснен-
ня експертизи до форми зовнішнього 
фінансового контролю, у Законі розмі-
стив у частинах 1 і 3 статті 7 повнова-
ження щодо здійснення експертизи та 
подання висновку. 

З огляду на вищевикладене, на нашу 
думку, важко погодитися з визнанням 
такої форми попереднього бюджетного 
контролю, як висновок [1, с. 238–239], 
оскільки висновок є оформленим від-
повідно до вимог бюджетного законо-
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давства результатом експертизи. Попе-
редній бюджетний контроль включає 
контроль бюджетного планування й 
контроль власне бюджетної правотвор-
чості, здійснюється у формі аналізу 
(перевірки) бюджетних запитів, пар-
ламентських слухань (обговорення) 
проектів бюджетно-правових актів та 
експертизи проектів бюджетно-право-
вих актів.

Ключові слова: бюджетний кон-
троль, попередній бюджетний контроль, 
бюджетне планування, бюджетна пра-
вотворчість, контроль бюджетного пла-
нування. 

Стаття присвячена досліджен-
ню бюджетного контролю в дина-
міці його розвитку, починаючи з по-
переднього бюджетного контролю, 
який здійснюється на стадіях підго-
товки проектів бюджетів, а також 
розгляду й прийняття закону про 
Державний бюджет України або рі-
шення про місцевий бюджет.

Статья посвящена исследованию 
бюджетного контроля в динамике 
его развития, начиная с предыдуще-
го бюджетного контроля, осущест-
вляемого на стадиях подготовки 
проектов бюджетов, а также рас-
смотрения и принятия закона о Го-
сударственном бюджете Украины 
или решения о местном бюджете.

The article investigates the dynam-
ics of budget control its development, 
since the preliminary budget control, 
carried out in preparation of draft 
budgets and consideration and adop-
tion of the Law on State Budget of 
Ukraine or local budget decision.
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Роль і значення податків для існу-
вання та успішного функціонування 
держави складно переоцінити. Завдяки 
надходженню від справляння податків 
і зборів публічні територіальні утво-
рення забезпечують формування не 
менше двох третин власних основних 
централізованих фондів коштів. Зго-
дом податкові кошти спрямовуються 
на фінансування завдань і функцій 
публічного територіального утворен-
ня, конкретні розміри та напрями чого 
визначаються основним фінансовим 
планом держави – Законом про Дер-
жавний бюджет на відповідний рік, 
а також відповідно до прийнятих із 
урахуванням його показників рішень 
місцевих представницьких органів про 
місцеві бюджети. 

Під час виконання державного й 
місцевих бюджетів будь-яка затрим-
ка в надходженні податкових коштів 
призводить до виникнення касових 
розривів бюджетів і ланцюгової реакції 
затримок у здійсненні відповідних ви-
датків, окрім тих, що напряму визначе-
ні за захищеними статтями бюджету. 
Відповідно до цього, одним із першо-
чергових завдань держави є утворення 
передумов для належного виконання 
платниками податків свого основного 
податкового обов’язку – сплати подат-
ків до бюджетів – і всебічне забезпе-
чення стану законності й правопорядку 
у сфері податкових відносин, у тому 
числі з використанням примусового 
методу державного управління. 

Указане зумовлює можливість і в 
окремих випадках необхідність вико-
ристання податково-правового примусу 
до платників податків, що характери-

зується пригніченням волі останніх і 
вимушеністю їх підкоренню вимогам 
уповноважених контролюючих органів 
у сфері оподаткування. Податково-пра-
вовий примус може бути проаналізова-
ний за окремими його функціями, при 
цьому однією з найефективніших для 
досягнення завдань публічного інтере-
су в податковій сфері є його превентив-
на функція. Це викликає необхідність 
більш детального розгляду сутності й 
основних особливостей превентивної 
функції податково-правового примусу.

Дослідження питань податково-пра-
вового примусу відбулося з урахуван-
ням уже наявних напрацювань доктри-
ни податкового права щодо сутності 
правозастосування в податковій сфе-
рі, застосування податково-правового 
примусу до платників податків, а та-
кож висновків науковців у сфері адмі-
ністративного права щодо природи та 
функціонального призначення держав-
ного примусу. Таким науково-теоре-
тичним підґрунтям стали наукові праці  
Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука,  
Б.Н. Закаряна, М.П. Кучерявенка, 
А.М. Тимченка, М.Г. Шульги. Разом із 
тим у жодній із наведених праць не ста-
вилось завданням провести самостійне 
дослідження превентивної функції по-
датково-правового примусу та окремо 
не акцентувалась увага на необхідності 
виділення превентивних заходів серед 
форм податково-правового примусу.

Метою статті є висвітлення видової 
специфіки державного примусу у сфері 
оподаткування, обґрунтування необхід-
ності виділення превентивних заходів 
серед форм податково-правового при-
мусу, надання визначення та аналіз 
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особливостей превентивної функції по-
датково-правового примусу.

Загальна природа податково-право-
вого примусу неодмінно пов’язана з 
державним примусом як його родовою 
категорією. Щодо останнього Ю.П. Би- 
тяк і М.Г. Шульга визначають, що 
«державний примус – це психологіч-
ний або фізичний вплив державних ор-
ганів (посадових осіб) на певних осіб з 
метою спонукати, примусити їх вико-
нувати правові норми» [1, c. 159–160]. 
При цьому вчені підкреслюють, що дер-
жавний примус характеризується тим, 
що цей метод впливу є допоміжним, 
здійснюється на підставі переконання й 
тільки після використання переконан-
ня [1, с. 159]. Указане є цілком логіч-
ним, адже метод переконання дає змогу 
сформувати внутрішню волю учасників 
правовідносин у її повній відповідності 
до приписів правових норм; у цих умо-
вах суспільство значною мірою є зако-
нослухняним, і державі, на відміну від 
примусового методу, потрібно доклада-
ти мінімальну кількість зусиль для за-
безпечення законності і правопорядку. 
Тим не менше варто визнати, що стан 
суспільства, в якому кожна особа пов-
ністю має законослухняну поведінку, 
є певним ідеалом, до якого потрібно 
прагнути, однак який практично не-
можливо досягти. Тому правові норми 
завжди мають бути забезпечені можли-
вістю застосування примусу. 

Конкретний вид потенційно засто-
сованого до учасників правовідносин 
державного примусу залежить від 
галузевої належності правових норм, 
для захисту яких і передбачається 
такий примус. Наприклад, такий різ-
новид державного примусу, як адмі-
ністративний примус, застосовується 
на підставі норм «адміністративного 
права, що включають норми законо-
давства або адміністративно-право-
ві норми актів виконавчих органів»  
[1, c. 160]. Відповідно, податково-пра-
вовий примус застосовується для за-
безпечення захисту норм податкового 
права і його використання регулюєть-
ся останніми.

Однак разом із цим податково-пра-
вовому примусу притаманна низка 
видових ознак та особливостей, що 
відрізняють його як від державного 
примусу, так і від суміжного адміністра-
тивно-правового примусу чи будь-якого 
іншого виду державного примусу. Так, 
досліджуючи види примусових заходів 
у податковому праві, А.М. Тимченко 
дійшов висновку, що передумовами 
застосування податково-правового при-
мусу є такі: 1) особливості правової 
природи податкових платежів; 2) специ-
фічність суб’єктного складу податкових 
правовідносин; 3) особливість методу 
правового регулювання податкових від-
носин; 4) бюджетоутворююче значен-
ня податкових доходів; 5) закріплення 
обов’язку зі сплати податків у законо-
давчих актах; 6) конституційний харак-
тер обов’язку сплати податків; 7) наяв- 
ність ухилення від сплати податків; 
8) наявність правопорушень під час 
справляння податків; 9) конфліктність 
податкових правовідносин [8, c. 12].

Пояснити вказане можна за допомо-
гою характеристики самих податкових 
правовідносин. Щодо цього М.П. Ку-
черявенко доречно вказує, що якщо в 
адміністративному праві владномайнові 
відносини виникають із виконавчо-роз-
порядницької діяльності, то податкові 
правовідносини – виключно в процесі 
діяльності з акумуляції надходжень від 
податків і зборів. Якщо адміністративні 
правовідносини значною мірою пред-
ставлені безпосередньо майновими, то 
податкові правовідносини мають грошо-
вий характер. Адміністративно-правові 
відносини передбачають певну підпо-
рядкованість, субординацію суб’єктів, 
тоді як податкові правовідносини не 
виходять з організаційної залежності 
учасників правовідносин [5, c. 225]. 

Дійсно, треба підкреслити, що по-
даткові правовідносини передусім бу-
дуються на конституційному податко-
вому обов’язку кожного «сплачувати 
податки і збори в порядку й розмірах, 
установлених законом», що визначено 
частиною 1 статті 67 Конституції Укра-
їни [4]. Нерідко особливо в державах 
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англосаксонської правової традиції 
в суспільстві de facto встановлено та 
визнається правило: «Я – платник по-
датків, отже, я – громадянин». Засто-
сованість цього принципу стає дедалі 
ширшою, й у сучасних країнах однією 
з підстав отримання громадянства ви-
знається не тільки факт тривалого зна-
ходження на території цієї держави, а 
й підтвердження сплати особою протя-
гом цього часу податків у бюджети цієї 
країни. Звісно, у такому випадку пору-
шення особою норм податкового пра-
ва, а тим більше ухилення від сплати 
податків здатне розцінюватись як одне 
з найтяжчих правопорушень. Це, так 
само як і позначена вище важливість 
для держави податкових коштів, при-
родно визначає основні риси податко-
во-правового примусу.

Серед низки видових особливостей 
податково-правового примусу окреме 
місце посідають характеристика його 
превентивної функції й можливість 
застосування відповідних превентив-
но-примусових заходів до платників 
податків без наявності не лише вини 
останніх (що притаманно також припи-
няючим і правовідновлювальним захо-
дам податково-правового примусу), а й 
будь-яких ознак об’єктивно-протиправ-
ного діяння з їхнього боку. При цьому 
потрібно підкреслити, що така особли-
вість превентивних заходів у податко-
вій сфері може певним чином уводити 
в оману щодо примусової їх природи. 
Наприклад, на думку А.М. Тимченка, 
«превентивні заходи не можуть бути 
віднесені до примусових, оскільки вони 
не мають характеру правообтяження 
для платника та спрямовані на реа-
лізацію первинних прав і обов’язків»  
[8, c. 9]. Цей висновок ученого пря-
мо випливає з його розуміння причин 
застосування податково-правового 
примусу. Так, указується, що подат-
ково-правовий примус здійснюється у 
зв’язку з протиправним діянням як ре-
акція на шкідливу поведінку платника 
податків. Його використання зумовле-
но конфліктом між державною волею, 
яка виражена в нормах податкового 

права, й індивідуальною волею зобов’я-
заних осіб, які порушують ці норми. 
Саме такий підхід дає змогу відмежу-
вати примусові заходи від загальнопра-
вових обов’язків. Отже, застосування 
до платника податків заходів податко-
во-правового примусу можливе лише 
в разі здійснення ним протиправного 
діяння, тобто дії або бездіяльності, що 
порушує імперативні розпорядження 
податково-правових норм [8, c. 12].

Однак насправді межі застосуван-
ня податково-правового примусу є 
ширшими, ніж звичайна реакція дер-
жави на протиправне діяння, вони та-
кож торкаються питань запобігання 
таким правопорушенням і виявлення 
їх, а так само загального виховання 
платників податків у дусі сумлінно-
го виконання ними їхнього податко-
вого обов’язку. Як слушно вказує  
М.П. Кучерявенко, примус в оподат-
куванні чиниться запобіжними, при-
пиняючими, правовідновлювальними 
та каральними заходами. «Запобігання 
реалізується державними органами, 
що контролюють правильність обчис-
лення та внесення податків» [6, с. 550]. 
Це й зрозуміло, адже для публічного 
інтересу набагато вигідніше запобігти 
податкову правопорушенню, не дати 
розвинутись умовам, що призводять 
до порушення вимог податково-право-
вої норми, або виявити ознаки такого 
правопорушення на первісних етапах 
його вчинення, ніж намагатись припи-
нити правопорушення, об’єктивна сто-
рона якого повністю була реалізована 
й наслідки чого вже чинять свій шкід-
ливий вплив на розвиток відносин у 
податково-бюджетній сфері, заважаю-
чи передусім повному та своєчасному 
отриманню податкових коштів бюдже-
тами, що їх потребують. 

У такому контексті ми маємо звер-
нути увагу на головну мету податко-
во-правового примусу, що виявляється 
в активному захисті податкових право-
відносин і забезпеченні правопорядку у 
сфері оподаткування. А одним із засо-
бів забезпечення цього правопорядку, 
зважаючи на підвищену конфліктність 
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податкових відносин, і є врахуван-
ня контролюючими органами ризиків 
учинення податкових правопорушень 
і застосування превентивних заходів 
податково-правового примусу в тих 
випадках, де існує підвищена загроза 
відхилень поведінки зобов’язаних учас-
ників податкових правовідносин від ім-
перативних приписів податково-право-
вих норм.

Безпосереднім прикладом застосу-
вання превентивних заходів податково- 
правового примусу є повноваження 
контролюючих органів із проведен-
ня різних форм перевірок і звірок 
платників податків. Так, відповідно 
до пункту 77.2 статті 77 Податково-
го кодексу України, до плану-графіка 
проведення документальних плано-
вих перевірок відбираються платники 
податків, які мають ризик щодо не-
сплати податків і зборів, невиконан-
ня іншого законодавства, контроль за 
яким покладено на контролюючі ор-
гани. Періодичність проведення доку-
ментальних планових перевірок плат-
ників податків визначається залежно 
від ступеня ризику в діяльності таких 
платників податків, який ділиться на 
високий, середній і незначний. Плат-
ники податків із незначним ступенем 
ризику включаються до плану-графіка 
не частіше ніж один раз на три ка-
лендарні роки, середнім – не частіше 
ніж один раз на два календарні роки, 
високим – не частіше ніж один раз на 
календарний рік [7]. 

У цьому разі форма реалізація пре-
вентивної функції податково-правового 
примусу (проведення документальної 
перевірки платника податків) збігаєть-
ся з формами здійснення податкового 
контролю платників податків (стаття 
62 Податкового кодексу України [7]) 
і є прив’язаною лише до ризику, а не 
до наявного факту вчинення об’єк-
тивно-протиправного діяння у сфері 
оподаткування. Цим превентивні за-
ходи податково-правового примусу 
відрізняються від припиняючих, пра-
вовідновлювальних і каральних захо-
дів податково-правового примусу, які 

вживаються лише за вже виявлени-
ми обставинами порушення податко-
во-правових норм.

На подібну специфіку податко-
во-правового примусу випливають ука-
зані вище особливості податкових від-
носин. За таких обставин застосування 
примусових заходів доречно навести 
спостереження Ю.П. Битяка, який ука-
зує, що «характер конкретних суспіль-
них відносин вимагає притаманного 
тільки їм захисту. В одних випадках 
правопорядок забезпечують шляхом 
використання заходів запобігання пра-
вопорушенням, в інших – припинен-
ня правопорушень» [2, с. 178–179]. 
Причому, як ми тільки-но вказували, 
засоби запобігання мають власну осо-
бливість, відрізняючись від засобів при-
пинення правопорушень тим, що їх ви-
користання не пов’язано з учиненням 
неправомірних дій [2, c. 179]. Те саме 
підкреслює й Б.Н. Закарян, зазнача-
ючи, що превентивні заходи податко-
во-правового примусу можуть застосо-
вуватися щодо зобов’язаних суб’єктів 
податкових відносин, поведінка яких 
або ще не має достатніх ознак подат-
кового правопорушення, або взагалі 
є абсолютно законослухняною; однак 
у силу публічної природи й важливо-
сті охорони податкових правовідносин 
контролюючі органи все рівно мають 
ужити до цих осіб такі примусові захо-
ди [3, c. 69]. 

Із викладеного варто зробити ви-
сновок, що превентивна функція 
податково-правового примусу є не-
одмінною складовою призначення 
останнього та реалізується уповнова-
женими контролюючими органами у 
правовій формі превентивних заходів 
податково-правового примусу з метою 
захисту й забезпечення правопоряд-
ку у сфері податкових правовідносин. 
Правовими підставами для цього є 
відповідні норми податкового законо-
давства, що визначають повноваження 
контролюючих органів щодо проведен-
ня перевірок і звірок діяльності плат-
ників податків, а конкретними підста-
вами – оцінювання контролюючим 
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органом імовірних ризиків учинення 
зобов’язаними учасниками податкових 
правовідносин правопорушення у сфе-
рі оподаткування. 

У свою чергу, примусова природа 
податкових превентивних заходів зу-
мовлена, з одного боку, публічним ха-
рактером податкових правовідносин і 
використовуваним у них імператив-
ним методом правового регулювання, 
а з іншого – протистоянням у сфе-
рі оподаткування різноспрямованих 
публічного та приватного інтересів. 
З урахуванням цих особливостей ре-
алізація превентивної функції подат-
ково-правового примусу й застосу-
вання його превентивних заходів (на 
відміну від будь-яких інших форм 
податково-правового примусу) може 
відбуватись у межах податкових пра-
вовідносин, у яких поведінка платни-
ків податків є цілковито законослух-
няною й такою, що повною мірою 
відповідає приписам податково-право-
вих норм.

Ключові слова: податкові відноси-
ни, державний примус, податково-пра-
вовий примус, превентивна функція 
податково-правового примусу, превен-
тивні заходи податково-правового при-
мусу.

Статтю присвячено проблемам 
застосування державного примусу 
у сфері оподаткування та харак-
теристиці превентивної функції 
податково-правового примусу. На-
ведено визначення превентивної 
функції податково-правового при-
мусу, визначено її особливості. Об-
ґрунтовано необхідність виділення 
превентивних заходів серед форм 
податково-правового примусу.

Статья посвящена проблемам 
применения государственного при-
нуждения в сфере налогообложения 
и характеристике превентивной 
функции налогово-правового при-
нуждения. Приведено определение 
превентивной функции налогово-пра-
вового принуждения, определены ее 
особенности. Обоснована необходи-

мость выделения превентивных мер 
среди форм налогово-правового при-
нуждения.

The article deals with public com-
pulsion in the sphere of taxation and 
analyzes the preventive function of tax 
compulsion. It has been mentioned that 
one of the main tasks of the state is to 
create a background for a due perfor-
mance of a tax duty by tax payers and 
to provide law and order in the sphere 
of tax relations. It contributes to pos-
sibility and in some cases necessity to 
use tax compulsion against tax payers. 
Its main features are oppressing of tax 
payers’ will and their subordination 
to the authorized controlling taxation 
bodies.
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Зі здобуттям незалежності Укра-
їна почала розбудову демократичної 
правової держави, формування грома-
дянського суспільства, у центрі уваги 
якого – людина, захист її законних 
інтересів і задоволення потреб. Прого-
лошення курсу на розбудову правової 
держави означає, що Україна не лише 
бере на себе обов’язок визнавати при-
родні права людини, а й має забезпечу-
вати реалізацію цих прав і свобод, які 
тепер закріплені в Конституції України 
та врегульовані в Цивільному кодексі 
України (далі – ЦК України), який за 
своєю сутністю є кодексом громадян-
ського суспільства й приватного права.

У зв’язку із цим за цивільним зако-
нодавством однією з важливих проблем 
є речові права на майно, зокрема пра-
ва на чужі речі. При цьому у вказано-
му випадку право власності належить 
одній особі, хоча водночас інша особа 
має таке ж речове право на це майно, 
проте за змістом таке речове право є 
вужчим.

Отже, права на чужі речі – це речові 
права, що надають особі, яка їх набула, 
можливість безпосередньо користува-
тись певним майном для певної мети та 
у встановлених законодавством межах. 
При цьому кожна особа потребує за-
хисту права власності на майно (речі), 
зокрема й чужі, за законодавством. 
Хоча в ЦК України немає конкретно-
го визначення поняття захисту права 
власності, проте визначаються порядок 
і засоби захисту або охорони поруше-
ного права.

Сформульовані нами результа-
ти дослідження ґрунтуються на пра-
цях українських та іноземних уче-

них-юристів радянського й сучасного 
періодів у галузі цивільного права, 
дослідників речових прав, а саме та-
ких: С.С. Алєксєєвої, М.М. Агаркова,  
Д.В. Бобрової, Т.В. Боднар, І.В. Боло-
кан, В.А. Васильєвої, Н.Ю. Голубєвої, 
М.В. Гордона, І.О. Дзери, О.В. Дзери,  
Г.В. Єрьоменко, В.М. Зубара, О.С. Йоффе,  
В.М. Ігнатенка, A.M. Колодія, В.М. Кос- 
сака, О.О. Красавчикова, Н.С. Кузн-
єцової, В.В. Луця, Р.А. Майданика,  
М.С. Малеїна, В.П. Маслова, Г.К. Мат- 
веева, І.Б. Новицького, О.А. Собчака,  
П.Р. Стависького, Є.О. Суханова,  
Ю.К. Толстого, К.А. Флейшиць,  
Ю.Б. Фогельсона, Є.О. Харитонова, 
О.І. Харитонової, Ю.С. Червоного, 
 Я.М. Шевченко, Р.Б. Шишки та інших.

Метою статті є науковий аналіз за-
гальної характеристики прав на чужі 
речі під час спадкування та досліджен-
ня чинного законодавства України, те-
оретичних і практичних проблем, що 
виникають у цій сфері.

Аналізуючи джерела права, варто 
зазначити, що права на чужі речі регу-
люються положеннями розділу II книги 
ІІІ ЦК України. Згідно із ч. 1 ст. 395 
права на чужі речі (майно) об’єдну-
ють право володіння, сервітут – пра-
во користування, емфітевзис – право 
користування земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб, супер-
фіцій – право забудови [1]. Завдяки 
загальному аналізу вказаних прав на 
чужі речі доцільно визначити характер-
ні ознаки й критерії вказаних прав.

Так, право на чужі речі є складни-
ком більш загальної категорії речового 
права, зокрема права власності, яке на-
лежить до самостійного речового пра-
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ва. Система речового права складаєть-
ся з трьох елементів: права власності, 
права володіння та прав на чуже майно 
(речі).

Саме поняття «право на чужі речі» 
вперше з’являється в Стародавньому 
Римі («jura in re aliena») [12, с. 200; 13,  
с. 108]. Вказане право включало по-
єднані права суперфіцію, емфітевзису, 
сервітуту та заставне право, які сьогод-
ні розповсюджені й зазначаються в за-
конодавчих актах багатьох країн.

У законодавстві України положення 
щодо права на чужі речі до прийнят-
тя Закону України «Про власність» 
(який втратив чинність) не містились. 
У вказаному законі в ч. 6 ст. 4 вперше 
з’явився термін «право на чуже майно» 
та було зазначено, що діяльність влас-
ника може обмежуватись чи припиня-
тись або власник може бути зобов’яза-
ний допустити обмежене користування 
правом іншими особами [6, с. 30]. Та-
ким чином, суспільні відносини щодо 
користування чужим майном, речами 
було юридично впорядковане, оскільки 
за часів Радянського Союзу права на 
чуже майно хоч і не визнавались, проте 
фактично існували. У 2004 р. вказану 
категорію речових прав, а саме систе-
му прав на чужі речі, було закріплено в 
ЦК України, у якому було відображено 
правове регулювання кожного з прав 
(суперфіцію, емфітевзису, сервітуту) 
та статус правомочних осіб – володіль-
ців чужої речі.

У загальному вигляді права на чужі 
речі є похідними від права власності, а 
за змістом – обмеженими, що поясню-
ється наданням володільцю можливості 
без участі самого власника в межах 
договору з останнім та/або встанов-
лених законодавством межах впливати 
на чужу річ, безпосередньо користува-
тись нею для певної мети та у встанов-
лених межах.

Основною характерною рисою прав 
на чужі речі є те, що вказані права не 
можуть виникати за умови відсутності 
такої чужої речі та права на таку річ –  
права власності. Таким чином, метою 
прав на чужі речі є отримання можли-

вості користуватись та/або використо-
вувати чужі речі в установлених межах 
із метою задоволення потреб користува-
ча, якщо іншого способу задовольнити 
ці потреби немає. Однак при цьому об-
межується право власності самого влас-
ника, а після припинення права на чужі 
речі право власності відновлюється та 
особа-власник повертає своє право в 
повному обсязі. Вказане поновлення 
права власності в юридичній літерату-
рі має назву «еластичність права» («jus 
recadentiae») [9]. Отже, право на чужі 
речі характеризується зв’язком і залеж-
ністю його від права власності, оскіль-
ки жодне з прав на чужі речі не дає 
управомоченій особі можливість розпо-
ряджатися чужою річчю. При цьому, як 
уже було вказано, володілець у межах 
договору з власником або встановлених 
законом межах може користуватись річ-
чю без участі власника. Така конструк-
ція відповідає правам із зобов’язальною 
правою природою. Крім того, права на 
чужі речі мають абсолютний характер, 
речо-правові засоби захисту та необме-
жений строк існування.

Аналізуючи законодавство України 
й цивілістичну літературу, а також з 
огляду на державне спрямування на єв-
роінтеграцію, вивчення наукових праць 
іноземних учених можна назвати озна-
ки речових прав на чужі речі:

– права на чужі речі обмежені порів-
няно з правом власності, однак мають 
характер похідних від права власності;

– об’єктом прав на чужі речі є пере-
важно нерухоме майно (земля, будівлі 
тощо);

– право на чужі речі безпосередньо 
пов’язане з характерним правом сліду-
вання за річчю, при цьому зміна влас-
ника (суб’єкта зобов’язального права) 
не впливає на суміжність речових прав 
у реалізації права користуватися чужи-
ми речами;

– види й зміст прав на чужі речі 
повністю визначаються законом;

– спостерігається абсолютний за-
хист прав на чужі речі.

Права та інтереси особи, яка має 
право на чужі речі, захищаються в 
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тому ж порядку, що й права власника 
цієї речі (ст. 396 ЦК України) [5; 10, 
с. 368].

Права на чужі речі з деякими за-
стереженнями можна розділити на дві 
групи: права користування чужими 
речами (сервітути, які можуть бути 
земельними й особистими) та права 
розпорядження чужими речами (заста-
ва, зокрема іпотека). Суть цього пра-
ва полягає в тому, що кредитор у разі 
невиконання зобов’язання має право 
реалізації заставленого майна (чужої 
речі) для задоволення своїх майнових 
інтересів.

Досить детально права на чужі речі 
врегульовано в ЦК України. Зокрема, 
з прав на чужі речі передбачаються 
такі інститути, як право користуван-
ня чужим майном (сервітути), право 
користування чужою земельною ділян-
кою для сільськогосподарських потреб 
(емфітевзис), право користування чу-
жою земельною ділянкою для забудови 
(суперфіцій), а також право володіння. 
При цьому спеціальні речові права міс-
тять у собі не лише різні права корис-
тування, а й заставне право, установ-
люване на річ боржника як гарантію 
виконання зобов’язання, таким чином 
розглядаючи заставу як подібну гаран-
тію в зобов’язальній частині. Проте 
все-таки традиційно серед прав на чужі 
речі виділяють сервітут, узуфрукт, ква-
зіузуфрукт, право користування, супер-
фіцій та емфітевзис.

Сервітут – це право обмеженого ко-
ристування чужими речами. У багатьох 
випадках законодавством допускається 
обмежене користування майном влас-
ника з боку інших осіб, що забезпечує 
невласнику можливість користування 
чужою річчю в межах, установлених 
законом [4]. При цьому в ЦК України 
відсутнє визначення сервітуту, хоча в 
ст. 401 ЦК України поняття «сервітут» 
та «право користування чужим май-
ном» вживаються як рівнозначні.

Сервітути характеризуються такими 
специфічними рисами:

1) тривале й постійне користування 
чужим майном, чужими речами;

2) користування чужою річчю чи 
майном не в повному обсязі, а лише в 
певному одному чи декількох відноси-
нах (право на прохід і проїзд автомо-
білем); сервітут надає обмежене право 
користування;

3) сервітутне право обмежує право 
власника на майно, на яке встановле-
ний сервітут, в обсязі, визначеному 
сервітутом;

4) сервітутне право сильніше, ніж 
право власності (спершу користуєть-
ся суб’єкт сервітутного права, а потім 
власник обслуговуючої земельної ді-
лянки); при цьому сервітут не замінює 
право власності;

5) сервітут надає особі право корис-
тування чужим майном безкоштовно 
[6, с. 33].

Отже, сервітут – це право обмеже-
ного користування чужими речами з 
певною метою та в установлених ме-
жах. Призначення сервітуту – дозво-
лити суб’єкту сервітутного права кори-
стуватись природними властивостями 
речі, щодо якої встановлено сервітут.

Суб’єктами сервітутних правовідно-
син є власник або законний володілець 
речі та суб’єкт сервітутного права на 
цю річ (сервітуарій).

Спеціальне правило міститься в за-
конодавстві стосовно такого об’єкта 
сервітуту, як земельна ділянка. Згідно 
зі ст. 100 Земельного кодексу України 
[3] сервітут на земельну ділянку вста-
новлюється виключно за домовленістю 
між власниками земельних ділянок або 
за рішенням суду. Отже, об’єктом сер-
вітуту є нерухомість, яка належить на 
праві власності іншій особі. Згідно зі 
ст. 401 ЦК України сервітут може бути 
встановлений щодо земельної ділянки, 
інших природних ресурсів (земельний 
сервітут) або іншого нерухомого майна 
для задоволення потреб інших осіб, які 
не можуть бути задоволені іншим спосо-
бом [4]. Сервітут може також належати 
власнику (володільцю) сусідньої земель-
ної ділянки, а також іншій конкретно 
визначеній особі (особистий сервітут).

Отже, ЦК України визнає існування 
двох основних видів сервітутів:
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а) земельних (право проходу, про-
їзду, провозу вантажів, прогону та 
випасу худоби тощо на чужій землі; 
право користування водою для поли-
ву й інших потреб; право прокладки 
та експлуатації ліній передач, зв’яз-
ку, трубопроводів, водоканалів, мелі-
оративних споруджень, доріг тощо),  
які у свою чергу поділяються на такі 
підвиди:

– сервітути, спрямовані на викори-
стання вигод сусідньої земельної ділян-
ки (на прохід, проїзд, провіз вантажів, 
прогін худоби; сервітути на викори-
стання косовиць, пасовищ, водойм, 
розташованих на чужій землі, та інші 
подібні сервітути);

– сервітути, спрямовані на викори-
стання самої земельної ділянки (право 
на прокладку й експлуатацію ліній пе-
редач, зв’язку, трубопроводів, забез-
печення водопоставками та меліорації 
тощо);

б) особистих (право користування 
чужою річчю чи майном в інтересах 
конкретної фізичної або юридичної 
особи, до якого належить право на ко-
ристування чужим майном без витягу 
доходів (узус), право користування 
чужим майном з одержанням доходів 
(узуфрукт)).

Типовим для вітчизняного цивільно-
го законодавства земельним сервітутом 
є передбачене ст. 404 ЦК України пра-
во користування чужою земельною ді-
лянкою або іншим нерухомим майном, 
яке полягає в можливості проходу, 
проїзду через чужу земельну ділянку, 
прокладання й експлуатації ліній елек-
тропередач, зв’язку та трубопроводів, 
водопостачання, меліорації тощо.

Характерними рисами особистого 
(персонального) сервітуту є такі:

1) він не лише пов’язаний із певним 
майном, а й належить певній особі;

2) обмежений строком: довічно на-
лежить певній особі та припиняється 
її смертю, якщо самим сервітутом не 
було встановлено коротший строк;

3) не має зобов’язально-правового 
характеру, оскільки сервітуарій збері-
гає права на чуже майно також у разі 

переходу його до третьої особи, тобто 
сервітут «слідує» за речами.

Встановлення сервітуту можливе за 
договором, за законом, за заповітом та 
за рішенням суду.

Сервітутне право може бути вста-
новлене в заповіті шляхом прямого 
встановлення сервітуту (ст. 1246 ЦК 
України) або шляхом вчинення в ньо-
му заповідачем заповідального відказу: 
зобов’язання спадкоємців встановити 
обмежене речове право на користь від-
казоодержувача та надати останньому 
право обмеженого користування пев-
ним майном, яке входить до складу 
спадщини (ст. ст. 1237, 1238 ЦК Укра-
їни). У таких випадках у заповіті має 
бути зазначено, на користь кого вста-
новлюється сервітут, а також відомості 
про обслуговуюче майно, вид сервіту-
ту, строк тощо.

Емфітевзис – це довгострокове, 
відчужуване й успадковуване право 
користування чужою землею з метою 
сільськогосподарського виробництва. 
Характерною рисою емфітевзису є ви-
мога використання чужого майна за 
цільовим призначенням, що складає 
обов’язок емфітевта (користувача).

Суть суперфіцію полягає в тому, що 
власник виділяє земельну ділянку або 
її частину в користування суперфіці-
арію – фізичній або юридичній особі 
– для будівництва промислових, побу-
тових, соціально-культурних, житлових 
та інших будов чи споруд безкоштов-
но або за відповідну винагороду. Як і 
емфітевзис, суперфіцій є довгостроко-
вим, відчужуваним та успадковуваним 
правом, можливість здійснення якого 
обмежена використанням за цільовим 
призначенням.

До речових прав на чуже майно  
ст. 395 ЦК України відносить також 
право володіння, яке за своїми визна-
чальними ознаками не може бути ви-
знане класичним правом на чужу річ 
[8, с. 47].

Частина 2 ст. 395 ЦК України пе-
редбачає, що законом можуть бути 
встановлені інші речові права на чуже 
майно [4], що являє собою право роз-
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порядження чужими речами в разі 
невиконання забезпеченого заставою 
зобов’язання (Закон України «Про за-
ставу» [2]).

Таким чином, на підставі зробленого 
аналізу нормативно-правових актів і ци-
вільного законодавства України можна 
дійти висновку, що права на чужі речі, 
зокрема право користуватися чужою 
земельною ділянкою, можуть встанов-
люватись заповітом, коли заповідач 
встановлює сервітут на користь своїх 
спадкоємців (ст. 1246 ЦК України) або 
шляхом вчинення в ньому заповідачем 
заповідального відказу (зобов’язан-
ня спадкоємців встановити обмежене 
речове право на користь відказоодер-
жувача та надати останньому право 
обмеженого користування певним май-
ном, яке входить до складу спадщини  
(ст. ст. 1237, 1238 ЦК України)).

Іншим правом на чужі речі є емфі-
тевзис – довгострокове, відчужуване 
й успадковуване право користування 
чужою землею з метою сільськогоспо-
дарського виробництва; при цьому 
користувач (емфітевт) складає обов’я-
зок використовувати чуже майно за 
цільовим призначенням. Сутність су-
перфіцію полягає в тому, що власник 
виділяє земельну ділянку або її ча-
стину в користування суперфіціарію 
– фізичній або юридичній особі – для 
будівництва промислових, побутових, 
соціально-культурних, житлових та 
інших будов чи споруд безкоштовно 
або за відповідну винагороду. Як і 
емфітевзис, суперфіцій є довгостроко-
вим, відчужуваним та успадковуваним 
правом, можливість здійснення якого 
обмежена використанням за цільовим 
призначенням.

Ключові слова: речові права, пра-
ва на чужі речі, сервітут, емфітевзис, 
суперфіцій, спадкування.

У статті надається загальна 
характеристика прав на чужі речі 
під час спадкування. При цьому на-
голошується, що сервітутне право 
може бути встановлене в заповіті 
шляхом прямого встановлення сер-

вітуту або шляхом вчинення в ньо-
му заповідачем заповідального відка-
зу, тобто зобов’язання спадкоємців 
встановити обмежене речове право 
на користь відказоодержувача та 
надати останньому право обмежено-
го користування певним майном, яке 
входить до складу спадщини. У та- 
ких випадках у заповіті має бути 
зазначено, на користь кого вста-
новлюється сервітут, відомості про 
майно, вид сервітуту, строк тощо.

В статье дается общая харак-
теристика прав на чужие вещи при 
наследовании по законодательству 
Украины. При этом акцентируется 
внимание на том, что сервитутное 
право может быть установлено в 
завещании путем прямого соверше-
ния в нем завещателем завещатель-
ного отказа, то есть обязательства 
наследников установить ограничен-
ное право в пользу отказополучате-
ля и предоставить последнему право 
ограниченного пользования опреде-
ленным имуществом, входящим в 
состав наследства. В таких случаях 
в завещании должно быть указано, 
в пользу кого устанавливается сер-
витут, сведения об имуществе, виде 
сервитута, сроке и так далее.

In the article provides a general de-
scription of the rights of other people’s 
things in succession under the laws of 
Ukraine. In this case the focus is that 
servitude rights can be found in the 
will through direct fulfillment in him 
by the testator legacy, i.e. the obliga-
tion to establish the heirs of a limited 
right in favor of the legatee and give 
the latter the right of limited use of 
certain assets included in the estate. In 
such cases, the will must be indicated 
in whose benefit the easement is estab-
lished, information about the property, 
type of easement, time etc.
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ПОНЯТТЯ «ФОРС-МАЖОР» 
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

У зв’язку з набранням чинності 
27.04.2014 Законом України «Про за-
безпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупо-
ваній території України» від 15.04.2014 
№ 1207-VII гостро постає питання 
наслідків невиконання договорів за 
фактом установлення форс-мажорних 
обставин у зв’язку з тимчасовою оку-
пацією території України.

Поняття «форс-мажорні застере-
ження» міститься у Віденській кон-
венції 1980 р. [1, с. 186], Принципах 
міжнародних комерційних договорів 
(УНІДРУА) [2] та інших міжнарод-
но-правових актах. Аналіз різних 
міжнародно-правових актів і законів 
зарубіжних країн показує, що світо-
вій практиці поряд із поняттям непе-
реборної сили (форс-мажору) відома й 
низка категорій, таких як «перешкода 
поза контролем», «лихо», «стан необ-
хідності». Однак розробники міжнарод-
но-правових норм не ототожнюють по-
няття «форс-мажор» і «перешкода поза 
контролем», «лихо», «стан необхідно-
сті», хоча всі ці категорії розглядають-
ся як підстави звільнення від відпові-
дальності. Така сама ситуація склалася 
й у цивільному законодавстві України 
щодо визначення понять «непереборна 
сила» та «форс-мажор», що зумовлює 
необхідність дослідження сутності за-
значених правових категорій.

Метою статті є з’ясування сут-
ності понять «непереборна сила» та 
«форс-мажор» у цивільному праві, ци-
вільному законодавстві України, а та-
кож у зовнішньоекономічній діяльності.

Теоретичною основою дослідження 
є праці Г.К. Матвєєва, Є.О. Павлод-
ського, Е.В. Пассека, В.Д. Примака, 
П.Г. Семенова, О.О. Красавчикова, 

М.М. Агаркова, О.О. Йоффе, Ю.Х. Кал- 
микова, К.А. Флейшиць, Б.С. Антимо-
нова та ін.

Поняття непереборної сили (vis 
major, forse majeure, act of God) існує 
вже тисячоліття й означає вищу силу, 
«божий промисел», подію, що пере-
вершує за силою ті людські сили, які 
можна їй протиставити, а тому звіль-
няє від відповідальності. Це поняття 
було відомо римському приватному 
праву класичного періоду, цивільному 
праву країн континентальної Європи, 
англо-американському цивільному пра-
ву. У рішеннях від 12.07.1929 в Гаа-
зі у справах сербських і бразильських 
позик, розміщених у Франції, Постійна 
палата міжнародного правосуддя ви-
знала форс-мажор загальним принци-
пом права.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 617 
Цивільного кодексу (далі – ЦК) Украї-
ни, особа, яка порушила зобов’язання, 
звільняється від відповідальності за по-
рушення зобов’язання, якщо вона дове-
де, що це порушення сталося внаслідок 
випадку або непереборної сили. Непе-
реборна сила визначається в п. 1 ч. 1 
ст. 263 ЦК України як надзвичайна або 
невідворотна за цих умов подія.

У ст. 218 Господарського кодексу 
України [3] лише повторюється визна-
чення непереборної сили та зазнача-
ється перелік обставин, що не нале-
жать до непереборної сили й повністю 
збігаються з обставинами, наведеними 
в абз. 1 ч. 1 ст. 617 ЦК України щодо 
випадку.

У ч. 3 ст. 14-1 Закону України «Про 
торгово-промислові палати в Україні» 
[4] поняття «форс-мажор» і «обстави-
ни непереборної сили» зазначаються 
як тотожні. Зокрема, згідно з ч. 2 цієї 
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статті, форс-мажорними обставинами 
(обставинами непереборної сили) є 
надзвичайні та невідворотні обстави-
ни, що об’єктивно унеможливлюють 
виконання зобов’язань, передбачених 
умовами договору (контракту, угоди 
тощо), обов’язків згідно із законодавчи-
ми й іншими нормативними актами, а 
саме: загроза війни, збройний конфлікт 
або серйозна погроза такого конфлікту, 
включаючи, але не обмежуючись воро-
жими атаками, блокадами, військовим 
ембарго, дії іноземного ворога, загаль-
на військова мобілізація, військові дії, 
оголошена та неоголошена війна, дії 
суспільного ворога, збурення, акти те-
роризму, диверсії, піратства, безлади, 
вторгнення, блокада, революція, зако-
лот, повстання, масові заворушення, 
введення комендантської години, екс-
пропріація, примусове вилучення, за-
хоплення підприємств, реквізиція, гро-
мадська демонстрація, блокада, страйк, 
аварія, протиправні дії третіх осіб, по-
жежа, вибух, тривалі перерви в роботі 
транспорту, регламентовані умовами 
відповідних рішень та актами держав-
них органів влади, закриття морських 
проток, ембарго, заборона (обмежен-
ня) експорту/імпорту тощо, а також 
викликані винятковими погодними 
умовами і стихійним лихом, а саме: 
епідемія, сильний шторм, циклон, ура-
ган, торнадо, буревій, повінь, нагромад-
ження снігу, ожеледь, град, заморозки, 
замерзання моря, проток, портів, пере-
валів, землетрус, блискавка, пожежа, 
посуха, просідання і зсув ґрунту, інші 
стихійні лиха тощо.

У п. 3.1.1 Регламенту засвідчення 
Торгово-промисловою палатою України 
та регіональними торгово-промислови-
ми палатами форс-мажорних обставин 
(обставин непереборної сили) [5] (далі –  
Регламент) форс-мажорні обставини 
(обставини непереборної сили) (Force 
Majeure) визначаються як надзвичайні 
та невідворотні обставини, які об’єк-
тивно впливають на виконання зобов’я-
зань, передбачених умовами договору 
(контракту, угоди тощо), обов’язків за 
законодавчими й іншими нормативни-

ми актами, дію яких неможливо було 
передбачити та дія яких унеможлив-
лює їх виконання протягом певного пе-
ріоду часу. Дія таких обставин може 
бути викликана: 

– винятковими погодними умовами 
і стихійним лихом (Acts of God) (епі-
демія, сильний шторм, циклон, ураган, 
торнадо, буревій, повінь, нагромаджен-
ня снігу, ожеледь, град, заморозки, 
замерзання моря, проток, портів, пере-
валів, землетрус, блискавка, пожежа, 
посуха, просідання і зсув ґрунту, інші 
стихійні лиха тощо); 

– непередбаченими обставинами, 
що відбуваються незалежно від волі 
й бажання заявника (загроза війни, 
збройний конфлікт або серйозна погро-
за такого конфлікту, включаючи, але 
не обмежуючись ворожими атаками, 
блокадами, військовим ембарго), дії 
іноземного ворога, загальна військова 
мобілізація, військові дії, оголошена 
та неоголошена війна, дія суспільного 
ворога, збурення, акти тероризму, ди-
версії, піратства, безлади, вторгнення, 
блокада, революція, заколот, повстан-
ня, масові заворушення, обмеження 
комендантської години, експропріація, 
примусове вилучення, захоплення під-
приємств, реквізиція, громадська де-
монстрація, блокада, страйк, аварія, 
протиправні дії третіх осіб, пожежа, 
вибух, тривалі перерви в роботі тран-
спорту тощо); 

– умовами, регламентованими відпо-
відними рішеннями та актами держав-
них органів влади, закриттям морських 
проток, ембарго, забороною (обмежен-
ня) експорту/імпорту тощо. 

Вищезазначений перелік обставин 
не є вичерпним. 

Відповідно до п. 3.2 Регламенту, не 
вважаються форс-мажорними обстави-
нами (обставинами непереборної сили) 
фінансова й економічна криза, дефолт, 
зростання офіційного та комерційного 
курсів іноземної валюти до національ-
ної валюти, недодержання/порушення 
своїх обов’язків контрагентом боржни-
ка, відсутність на ринку потрібних для 
виконання зобов’язання товарів, від-
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сутність у боржника необхідних коштів 
тощо.

Таке водночас просте й об’ємне 
поняття форс-мажорних обставин дає 
змогу розуміти під ними навіть волю 
Всевишнього, що, однак, поки що не 
підтверджується правозастосовною 
практикою [6].

У свою чергу, Вищий господарський 
суд України в Листі від 09.09.2001 
№ 01-2.2/279 зазначає, що поняття 
«форс-мажор» і «непереборна сила» не 
є тотожними, оскільки категорія не-
переборної сили включає в себе лише 
стихійні природні явища, тоді як ка-
тегорія форс-мажору охоплює тільки 
скінченний список подій суспільного 
життя, які сторони на диспозитивних 
підставах визначають у договорі як 
право на звільнення від подальшого ви-
конання зобов’язань.

Отже, натепер існує певна неви-
значеність у законодавстві та правоза-
стосовній практиці щодо тлумачення 
термінів «форс-мажорні обставини» й 
«непереборна сила».

Стосовно зовнішньоекономічних 
правовідносин варто зазначити, що у 
випадку виникнення форс-мажорних 
обставин необхідно звернутися до Ві-
денської конвенції 1980 р. Стаття 79 
Віденської конвенції 1980 р. закріплює, 
що сторона не несе відповідальності 
за невиконання будь-якого зі своїх зо-
бов’язань, якщо доведе, що воно було 
викликане перешкодою поза її контр-
олем і що від неї нерозумно було очі-
кувати взяття до уваги цієї перешкоди 
під час укладення договору або уник-
нення чи подолання цієї перешкоди або 
її наслідків. Проте таке звільнення за-
лишається тільки на період існування 
такої перешкоди. Також обов’язковою 
умовою звільнення від відповідальності 
Конвенція зазначає сповіщення іншої 
сторони про настання таких перешкод. 
Неважко помітити, що всі вказані акти 
містять різний обсяг обставин природ-
ного та суспільного походження, які 
можуть бути підставами для звільнен-
ня від відповідальності перед контра-
гентом. Отже, видається, сторони до-

говору мають самостійно зазначати в 
договорі, що під форс-мажорними об-
ставинами вони розуміють усі обстави-
ни, які перешкоджатимуть виконанню 
договірних зобов’язань, і надавати най-
більш розгорнутий перелік таких об-
ставин. В іншому випадку до обставин 
форс-мажору будуть зараховані лише 
обставини, передбачені в п. 3.1.1 Рег-
ламенту. 

Варто зазначити, що ст. 617 ЦК 
України застосовується не лише до 
випадків порушення договірних зо-
бов’язань, а й у разі невиконання чи 
неналежного виконання недоговір-
них зобов’язань. Тому пропонується 
вважати поняття «непереборна сила» 
більш широким поняттям, яке вклю-
чає в себе поняття «форс-мажор». 
Отже, у випадках порушення недого-
вірного зобов’язання щодо обставини, 
які звільняють від відповідальності, 
пропонується використовувати тер-
мін «обставини непереборної сили», 
а обставинами форс-мажору потрібно 
вважати лише умови договору щодо 
звільнення від відповідальності за по-
рушення договору.

Відповідно до Регламенту, Депар-
тамент юридичного забезпечення Тор-
гово-промислової палати (далі – ТПП) 
України здійснює засвідчення форс-ма-
жорних обставин відповідно до:

– умов зовнішньоторговельних угод 
і міжнародних договорів України, норм 
законодавства, відомчих нормативних 
актів;

– умов договорів, контрактів, типо-
вих договорів, угод між резидентами, 
в яких безпосередньо передбачено за-
рахування такої функції до компетенції 
ТПП України.

Регіональні ТПП (а саме уповнова-
жені особи регіональних ТПП) здій-
снюють засвідчення форс-мажорних 
обставин відповідно до умов догово-
рів, контрактів, типових договорів, 
угод тощо між резидентами, норм за-
конодавства, відомчих нормативних 
актів органів місцевого самоврядуван-
ня, в яких безпосередньо передбачено 
зарахування такої функції до компе-
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тенції регіональних торгово-промис-
лових палат/відповідної регіональної 
ТПП; а також здійснюють надання ін-
формаційно-консультаційних послуг, 
сприяють зацікавленим особам у під-
готовці заявок і формуванні необхід-
ного пакета документів із подальшою 
передачею цих заявок і документів на 
розгляд ТПП України (з питань, які 
зараховані до компетенції ТПП Укра-
їни).

Відповідно до Узагальненої інфор-
мації щодо практики підтвердження 
форс-мажорних обставин, наданої Мі-
ністерством економіки та питань єв-
ропейської інтеграції України Листом 
від 29.06.2004 № 50-29/1102, органи, 
що засвідчують факти форс-мажору 
за кордоном різняться, а в деяких – 
навіть узагалі відсутні. Наприклад, в 
Австрії форс-мажорні обставини мо-
жуть бути засвідчені австрійськими 
нотаріальними конторами, поліцією, 
або видаються відповідні довідки-під-
твердження підприємствами-партне-
рами. У Великобританії всі події, які 
розглядаються як форс-мажор, мають 
бути підкріплені відповідними офіцій-
ним заявами уряду. У Нідерландах 
форс-мажорні обставини засвідчують-
ся нотаріусом, муніципалітетом або 
керівним органом провінцій, проте цей 
перелік не є вичерпним.

Варто знати, що висновки (довідки 
тощо) таких органів, як поліція, як пра-
вило, зводяться лише до підтверджен-
ня факту настання відповідної події. 
При цьому такий висновок не містить 
будь-яких пояснень щодо причинно-на-
слідкового зв’язку між подією надзви-
чайного характеру й невиконанням 
стороною зобов’язання за договором.

Документом, що засвідчує форс-ма-
жорні обставини, є сертифікат (у пев-
них договорах, законодавчих і нор-
мативних актах згадується також як 
висновок, довідка, підтвердження) про 
форс-мажорні обставини.

Форма сертифіката встановлюється 
ТПП України. Сертифікат видається 
ТПП України або регіональною ТПП 
згідно з чинним законодавством, умо-

вами договору (контракту, угоди тощо) 
та відповідно до Регламенту.

Підставою для засвідчення форс-ма-
жорних обставин є наявність однієї 
або більше форс-мажорних обставин 
(обставин непереборної сили), пе-
релічених у ст. 14-1 Закону України 
«Про торгово-промислові палати в 
Україні» в редакції від 02.09.2014, а 
також визначених сторонами за дого-
вором, контрактом, угодою, типовим 
договором, законодавчими, відомчими  
й/чи іншими нормативними актами, 
які вплинули на зобов’язання так, 
що унеможливили його виконання в 
термін, передбачений, відповідно, до-
говором, контрактом, угодою, типо-
вим договором, законодавчими та/чи 
іншими нормативними актами (п. 6.1 
Регламенту).

Форс-мажорні обставини засвідчу-
ються ТПП України або регіональними 
ТПП за заявою зацікавленої особи за 
кожним окремим випадком. Тягар до-
казування настання форс-мажорних 
обставин несе заявник. Заявник також 
несе повну відповідальність за досто-
вірність викладених фактів, наданих 
документів, доказів, даних тощо, пра-
вильність завірених нею копій згідно з 
чинним законодавством України.

Така заява розглядається в строк 
не більше ніж 10 робочих днів. Мож-
на замовити терміновий розгляд за-
яви, скоротити термін розгляду до  
5 робочих днів. Сертифікат видається 
українською або російською мовою за 
бажанням заявника та за відповідною 
заявою може бути виданий додатково 
іноземною мовою.

Отже, законодавством України не 
встановлено чіткого переліку обставин, 
що належать до форс-мажорних обста-
вин, а також не врегульовано процедур-
ні питання повідомлення про настання 
форс-мажору. Тому сторони в договорі 
самостійно мають урегулювати підста-
ви та наслідки настання форс-мажору. 

Ключові слова: форс-мажор, не-
переборна сила, зміст форс-мажорного 
застереження, наслідки форс-мажору.
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У статті досліджуються правові 
відносини, що виникають у зв’язку з 
імплементацією норм міжнародних 
правових актів щодо форс-мажорних 
застережень. Проаналізовано право-
ві наслідки впливу негативних на-
слідків об’єктивного характеру, до 
яких належать непереборна сила та 
її різновид – форс-мажор.

В статье исследуются правовые 
отношения, возникающие в связи с 
имплементацией норм международ-
ных правовых актов относительно 
форс-мажорных оговорок. Проана-
лизированы правовые последствия 
влияния негативных последствий 
объективного характера, к которым 
относятся непреодолимая сила и ее 
разновидность – форс-мажор.

We examine the legal relations aris-
ing in connection with the implemen-
tation of foreign trade contracts when 
unfavorable changes in the circum-
stances occur. The force majeure clause 
is analyzed, along with the means of 
contractual regulation that minimize 
the damage caused by the changing 
circumstances to the parties of the con-
tracts.
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СПОСОБИ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ 
ВЛАСНОСТІ НА ПІДСТАВІ ПРАВОЧИНІВ

Найбільш притаманним для при-
ватноправових відносин є добровільне 
припинення права приватної власності. 
Підставами для добровільного припи-
нення права приватної власності є пра-
вочини. Вони посідають значне місце в 
системі юридичних фактів, що лежать 
в основі настання, зміни та припинен-
ня цивільних правовідносин. Необхід-
ною частиною будь-якого правочину є 
волевиявлення, тобто вираження при-
ватної волі створити певний правовий 
наслідок. Волевиявлення є як виявом 
волі, спрямованої на настання право-
вого наслідку, так і її безпосереднім 
здійсненням [10, с. 12].

Питання визначення способів при-
пинення права приватної власності на 
підставі правочинів розглядалися таки-
ми вченими, як А. Гордеюк, Т. Бобко, 
З. Ромовська, В. Новікова, У. Кубара, 
О. Щербатюк, В. Гончаренко, А. Гук,  
С. Баранов, А. Буряк, Н. Вороніна, І. Ка-
ракаш, М. Кияниця, І. Спасибо. Однак 
існують розбіжності в поглядах різних 
учених на питання визначення способів 
припинення права приватної власності 
на підставі правочинів; нерідко вче-
ні по-різному підходять до визначення 
як поняття способу припинення права 
приватної власності, так і до системи, 
класифікації зазначених способів. Це 
підтверджує актуальність ґрунтовного 
дослідження цього питання.

Отже, мета статті – визначити й 
розглянути, на підставі яких право-
чинів можуть застосовуватися певні 
способи припинення права приватної 
власності.

Дослідники зазвичай розглядають 
поняття правочину досить широко, 
вважаючи закріплене в Цивільному ко-

дексі (далі – ЦК) України визначення 
лише базовою моделлю. Так, аналізую-
чи суто цивільно-правові наслідки пра-
вочину як акту волевиявлення приват-
ної особи, науковці виділяють такі їх 
різновиди: 

1) стосовно цивільних прав: набуття 
прав; зміну прав; припинення прав;

2) стосовно цивільних обов’язків: 
набуття обов’язків; зміну обов’язків; 
припинення обов’язків;

3) залежно від кореляції прав і 
обов’язків: набуття прав із набуттям 
обов’язків; набуття прав без набут-
тя обов’язків; набуття прав із припи-
ненням обов’язків; набуття прав зі 
зміною обов’язків; зміна прав із на-
буттям обов’язків; зміна прав без на-
буття обов’язків; зміна прав зі зміною 
обов’язків; зміна прав із припиненням 
обов’язків; припинення прав із припи-
ненням обов’язків; припинення прав 
без припинення обов’язків; припинен-
ня прав зі зміною обов’язків; припинен-
ня прав без зміни обов’язків;

4) наслідки правочинів, прямо не 
пов’язані з набуттям, зміною або при-
пиненням цивільних прав і обов’язків: 
виникнення або зміна певного юри-
дичного стану; вплив правочину на 
обсяг правоздатності особи, зокрема, 
це стосується юридичних осіб тощо  
[2, с. 112–113].

Загалом усі юридичні механізми пе-
реходу прав на майно можна поділити 
на договірні та позадоговірні. Договірні 
пов’язані з укладенням цивільно-право-
вих угод, а позадоговірні – з набуттям 
права власності на майно в порядку, 
що не передбачає отримання згоди по-
переднього власника на таке набуття. 
Позадоговірна форма переходу майна 
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до іншого власника є відмінною від від-
чуження, а підставою для припинення 
права приватної власності є, напри-
клад, рішення суду [16, с. 357].

До договорів про відчуження майна 
зараховують такі: договір купівлі-прода-
жу, доручення, ренти, довічного утри-
мання, а також договори поставки та їх 
різновиди [9, с. 192]. Для відчужувача 
(продавця, дарувальника тощо) договір 
про передання права власності є пра-
воприпиняючим юридичним фактом, а 
для набувача – правостворюючим.

На думку З. Ромовської, у цивільному 
праві відчуження – це передача (перехід) 
права власності за волею власника іншій 
особі, новому власникові. Науковиця вва-
жає, що воля власника має вважатися 
обов’язковим, конститутивним елемен-
том відчуження. Тому з урахуванням та-
кого підходу конфіскація чи реквізиція –  
це не відчуження, оскільки вчиняються 
без волі власника [14].

З іншого боку, в ЦК України вжи-
вається термін «примусове відчуження» 
в контексті юридичних гарантій непо-
рушності права власності. Так, згідно 
з ч. 3 ст. 321 ЦК України, примусове 
відчуження об’єктів права власності 
може бути застосоване лише як виня-
ток із мотивів суспільної необхідності 
на підставі й у порядку, встановлених 
законом, і за умови попереднього та 
повного відшкодування їх вартості, крім 
випадків, передбачених ч. 2 ст. 353 ЦК 
України [20]. На відміну від ЦК Украї-
ни, спеціальне законодавство не лише 
оперує терміном «примусове відчужен-
ня», а й дає йому конкретне визначення: 
примусове відчуження – позбавлення 
власника права власності на індивіду-
ально визначене майно, що перебуває 
в приватній або комунальній власності 
й переходить у власність держави для 
використання в умовах правового режи-
му воєнного чи надзвичайного стану за 
умови попереднього або наступного пов-
ного відшкодування його вартості [12]; 
перехід права власності на земельні ді-
лянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у 
власності фізичних або юридичних осіб, 

до держави чи територіальної громади 
із мотивів суспільної необхідності за рі-
шенням суду [11].

Однак використання законодавцем 
у ЦК України окремої підстави припи-
нення права власності (яка є актуаль-
ною й для приватної форми власності) 
з використанням терміна «відчуження» 
призводить до термінологічної плута-
нини. Застосування укладачами Ко-
дексу вузького тлумачення категорії 
«відчуження» вступає в термінологічну 
суперечність зі спеціальним законодав-
ством, згідно з яким низка вказаних 
у ст. 346 ЦК України підстав (викуп 
пам’яток історії та культури; викуп зе-
мельної ділянки у зв’язку із суспільною 
необхідністю; викуп нерухомого майна 
у зв’язку з викупом з метою суспільної 
необхідності земельної ділянки, на якій 
воно розміщене; реквізиція) цілком по-
глинається поняттям «відчуження влас-
ником», яке може бути примусовим.

Першим науковцем, хто звернув 
увагу на іншу прогалину щодо набуття 
і припинення права приватної власно-
сті, був І. Спасибо. Він звернув увагу, 
що за договором необхідні як підстава, 
якою є договір, так і спосіб, яким є 
факт виконання договору – передання 
майна. Для рухомого майна таким спо-
собом, за загальним правилом, є пере-
дача речі. 

Згідно з ч. 2 ст. 334 ЦК України, 
переданням майна вважається вручен-
ня його набувачеві або перевізникові, 
організації зв’язку тощо для відправ-
лення, пересилання набувачеві майна, 
відчуженого без зобов’язання достав-
ки. До передання майна прирівнюється 
вручення коносамента або іншого то-
варно-розпорядчого документа на май-
но [20].

Інакше врегульовано припинення 
права власності на об’єкти нерухомо-
сті. Відповідно до ст. 182 ЦК України, 
право власності на нерухоме майно 
виникає з моменту державної реєстра-
ції такої речі, а не з моменту переда-
чі. Тому моментом виникнення права 
власності на нерухому річ за договором 
стає момент державної реєстрації такої 
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речі [21]. Це правило є імперативним і 
не дозволяє сторонам договору встано-
вити альтернативний момент набуття/
припинення права власності.

Отже, якщо предметом договору є 
право власності на об’єкт нерухомості, 
способом припинення права приватної 
власності на таке майно буде державна 
реєстрація переходу права власності до 
набувача.

Окремим правочином із розпоря-
дження своєю власністю є відмова від 
права власності на майно. Щодо від-
мови від права власності, то, згідно зі 
ст. 347 ЦК України, особа може відмо-
витися від права власності на майно, 
заявивши про це або вчинивши інші 
дії, які свідчать про її відмову від пра-
ва власності [20]. Дії, що засвідчують 
відмову від права власності, підпадають 
під поняття правочинів. Однак у галу-
зевому законодавстві бачимо спробу 
законодавця зарахувати відмову влас-
ника майна до договорів. Так, у Зе-
мельному кодексі України порядок до-
бровільної відмови від права власності 
на земельну ділянку закріплено в ст. 
142, згідно з якою припинення права 
власності на земельну ділянку в разі 
добровільної відмови власника землі 
на користь держави або територіаль-
ної громади здійснюється за його зая-
вою до відповідного органу. При згоді 
одержати право власності на земельну 
ділянку органи виконавчої влади або 
органи місцевого самоврядування ма-
ють укласти з власником угоду про 
передачу права власності на земельну 
ділянку [8]. 

Особливе місце серед підстав при-
пинення права приватної власності, за 
цивільним законодавством України, по-
сідає знищення майна, оскільки воно 
може здійснюватися як самим власни-
ком, так й іншими особами [4, с. 69]. 

На відміну від законодавства Росій-
ської Федерації, вітчизняний законода-
вець усі випадки знищення майна ок-
реслив терміном «знищення». Згідно з 
ЦК РФ (ч. 1 ст. 235), право власності 
припиняється, зокрема, в результаті за-
гибелі або знищенні майна. 

Незважаючи на значну кількість 
досліджень щодо підстав припинення 
права власності, в доктрині цивільного 
права не склалося єдиного підходу до 
визначення знищення майна.

Під знищенням майна в науковій 
літературі розуміється такий вплив 
на річ, у результаті якого вона пере-
стає існувати фізично або ж настільки 
змінює свою якість, що не може бути 
використана за початковим призначен-
ням і відновлена шляхом ремонту, рес-
таврації чи іншим способом, а так само 
вибуває з економічного обігу [3, с. 56].

Незрозумілим залишається також 
співвідношення знищення та спожи-
вання, одноразового використання речі 
власником тощо.

З погляду першого підходу спо-
живання й одноразове використання 
розглядаються як способи знищення 
майна. Із цього приводу в юридичній 
доктрині зазначається, що знищен-
ня речей у результаті їх споживання 
(наприклад, з’їдання яблука або спа-
лювання дров у каміні) свідчить про 
здійснення власником повноваження 
розпорядження, бо він може й по-іншо-
му визначити юридичну долю речі, але 
обрав саме цей спосіб [15, с. 196]. 

У рамках іншого підходу, який ґрунту-
ється на запропонованому англійським 
юристом А. Оноре наборі правомочно-
стей прав власності [23, с. 112–128],  
споживання, використання чи зни-
щення майна виділяються як окремі 
підстави припинення права власності. 
Критерієм такого виділення є, скоріш 
за все, одержання користі власником 
під час споживання речі чи її викори-
стання. Так, на думку З. Ромовської, 
споживання речі, якщо вона зникає як 
матеріальна субстанція, – це не зни-
щення її, а використання за цільовим 
призначенням [14].

Немає єдності в розумінні термі-
на «знищення» й у законодавстві. ЦК 
України не дає визначення, не розкри-
ває сутності знищення майна. Верхов-
ний Суд України у своєму роз’ясненні 
вказує на подвійну (об’єктивно-суб’єк-
тивну) природу знищення майна за ци-
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вільним законодавством, розуміючи під 
знищенням «фізичне руйнування май-
на, що призводить до припинення його 
існування як такого» [1].

На нашу думку, під знищенням усе 
ж таки варто розуміти припинення фі-
зичного існування речі на підставі фак-
тичних дій осіб. Окремо потрібно виді-
ляти споживання (як використання за 
цільовим призначенням) і загибель май-
на внаслідок юридичних фактів-подій.

Надаючи власнику право вчиняти з 
власним майном будь-які дії, у т. ч. його 
знищення, закон обмежує власника у 
виборі способу знищення майна з тим, 
щоб обраний спосіб був безпечним для 
оточення й навколишнього середовища. 
Наприклад, власник не може знищити 
свій будинок шляхом підпалу чи вибу-
ху, оскільки виникає загроза пожежі 
або пошкодження сусідніх будинків чи 
життю і здоров’ю інших осіб [1, с. 17].

Для окремих об’єктів права власно-
сті можуть установлюватись спеціальні 
способи припинення права власності.

Варто зазначити, що припинен-
ня права власності шляхом знищення 
може здійснюватися також на підставі 
рішення суду чи органу виконавчої вла-
ди щодо необхідності знищення того чи 
іншого майна (наприклад, неякісної та 
небезпечної продукції, отруєних речо-
вин тощо).

Частина 2 ст. 349 ЦК України закрі-
плює правило, згідно з яким у разі зни-
щення майна, права на яке підлягають 
державній реєстрації, право власності 
на це майно припиняється з моменту 
внесення за заявою власника змін до 
державного реєстру [20]. А отже, спо-
собом припинення права приватної 
власності за такою підставою і щодо 
об’єктів нерухомості є державна реє-
страція відповідного припинення.

Для майна, права на яке підлягають 
державній реєстрації, право власності 
в результаті інших правочинів (напри-
клад, специфікації) також припиня-
ється з моменту внесення за заявою 
власника відповідного запису до дер-
жавного реєстру (за аналогією з ч. 2 
ст. 349 ЦК України).

Є. Харитонов таке рішення законо-
давця вважає невдалим, аргументуючи 
це загрозою виникнення «фантомних» 
об’єктів права власності. Може виник-
нути ситуація, коли буде провадитися 
купівля-продаж не реальних об’єктів, а 
права на них, яке існує тільки завдяки 
документам [18].

Залежно від того, відчужувач знав 
про загибель або знищення свого не-
рухомого майна чи ні, підставою для 
визнання правочину недійсним може 
бути обман чи помилка.

Продовжуючи тему недійсності пра-
вочинів, вважаємо за необхідне розгля-
нути також й інші випадки припинення 
права власності на підставі недійсних 
договорів. Питання щодо припинення 
права власності в результаті відчужен-
ня власного майна чи відмови від права 
власності на майно за недійсним право-
чином є дискусійним до сих пір, незва-
жаючи на значний масив цивілістичних 
досліджень із цієї проблеми. 

За нормами ЦК України, право влас-
ності вважається набутим правомірно, 
якщо інше прямо не випливає із закону 
або незаконність набуття права влас-
ності не встановлена судом [22, с. 96].

Під умовами дійсності правочину 
розуміють передбачені законом вимо-
ги, яким повинен відповідати будь-який 
правочин. ЦК України в ст. 203 виділяє 
такі загальні вимоги, додержання яких 
є необхідним для дійсності правочину:

– зміст правочину не може супере-
чити ЦК України, іншим актам цивіль-
ного законодавства, а також мораль-
ним засадам суспільства;

– особа, яка вчиняє правочин, по-
винна мати необхідний обсяг цивільної 
дієздатності;

– волевиявлення учасника правочи-
ну має бути вільним і відповідати його 
внутрішній волі;

– правочин має вчинятися у формі, 
встановленій законом;

– правочин має бути спрямований 
на реальне настання правових наслід-
ків, що зумовлені ним;

– правочин, що вчиняється батька-
ми (усиновлювачами), не може супере-
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чити правам та інтересам їхніх малоліт-
ніх, неповнолітніх чи непрацездатних 
дітей [20].

У науці цивільного права розрізня-
ють нікчемні правочини та правочини, 
які можуть бути визнані судом недійс-
ними (оспорювані правочини). Нікчем-
ним є правочин, якщо його недійсність 
установлена законом. У цьому разі ви-
знання такого правочину недійсним су-
дом не вимагається [6, с. 52].

Окремо виділяються неукладені до-
говори. З неукладеного правочину не 
виникають договірні зобов’язання, і він 
не породжує жодних цивільних пра-
вовідносин. У свою чергу, недійсний 
правочин не породжує тих правових 
наслідків, які притаманні правочинам 
цього виду, але разом із тим він поро-
джує правові наслідки, які випливають 
із його недійсності, зокрема його на-
слідками є те, що сторони зобов’яза-
ні повернути все те, що одержали на 
виконання цього правочину, а в разі 
неможливості такого повернення від-
шкодувати вартість того, що одержано 
[7, с. 132–133].

До нікчемних правочинів ЦК Укра-
їни зараховує правочини з дефектом 
форми ст. 218 ЦК України (тобто недо-
тримання вимог ч. 4 ст. 203 ЦК України 
про вчинення певного виду правочину 
у формі, встановленій законом); учине-
ні з недодержанням вимог закону про 
нотаріальне посвідчення правочину –  
ст. ст. 219–220 ЦК України; вчинені 
малолітньою особою за межами її ци-
вільної дієздатності – ст. 221 ЦК Украї-
ни; вчинені без дозволу органу опіки та 
піклування – ст. 224 ЦК України; вчи-
нені недієздатною фізичною особою –  
ст. 226 ЦК України; вчинені з пору-
шенням публічного порядку – ст. 228 
ЦК України.

Недійсність правочину доводить-
ся в судовому порядку. Якщо не було 
порушено ознак дійсності правочину 
під час його вчинення, а особа бажає 
переконатись у протилежному, то їй 
надається право оскаржити це в суді. 
Іншими словами, якщо недійсність пра-
вочину прямо не встановлена в законі, 

але одна зі сторін або інша зацікавлена 
особа заперечує його дійсність на під-
ставах, установлених законом, такий 
правочин може бути визнаний судом 
недійсним (п. 3 ст. 216 ЦК України) 
[19, с. 78].

Оспорювані правочини – це право-
чини з недоліками волі. Такі правочини 
визнаються недійсними внаслідок того, 
що волевиявлення відтворює не волю 
учасника правочину, а волю будь-якої 
іншої особи, яка впливає на учасника 
правочину. Тому законодавство пе-
редбачає підстави для їх оскарження 
з причини або неповноцінності самої 
волі особи, яка вчиняла правочин, 
або впливу різних тяжких обставин, 
що склалися під час формування волі. 
Наявність правильно сформованої вну-
трішньої волі й адекватне її вираження 
у волевиявленні в їх нерозривній єд-
ності є обов’язковою умовою дійсності 
правочину [5, с. 201].

Від визнання правочинів недійсними 
необхідно відмежовувати й розірвання 
правочинів (договорів). Розмежування 
цих інститутів має неабияке практич-
не значення, що підтверджується й у 
Постанові Пленуму Верховного Суду 
України «Про судову практику розгля-
ду цивільних справ про визнання право-
чинів недійсними» від 06.11.2009 [13]. 
У ч. 5 зазначеної Постанови роз’ясня-
ється, що наслідком визнання правочи-
ну (договору) недійсним не може бути 
його розірвання, оскільки це взаємови-
ключні вимоги.

Як указують дослідники, розривати 
можна тільки дійсний договір, а дого-
вір, що не відповідає вимогам закону 
або іншим актам цивільного законо-
давства, а також моральним засадам 
суспільства, за загальним правилом  
(ст. ст. 215–236 ЦК України), є не-
дійсним. При цьому варто враховувати 
те, що визнання договору недійсним 
саме по собі не є підставою для його 
розірвання [17, с. 649].

Отже, в науці цивільного права ви-
діляють досить багато способів при-
пинення права приватної власності на 
підставі правочинів. До таких підстав 
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зараховують договори про відчуження 
майна: договір купівлі-продажу, дору-
чення, ренти, довічного утримання, 
договори поставки та їх різновиди; від-
мова, знищення, визнання правочину 
нікчемним, недійсним тощо. Зазначені 
й інші підстави є достатньо розробле-
ними, такими, що вимагають удоскона-
лення одночасно. Наразі законодавець 
і науковці багатьох профілів працюють 
над заповненням прогалин у галузі 
способів припинення права приватної 
власності на підставі правочинів.

Ключові слова: право приватної 
власності, способи припинення права 
власності, правочин.

У статті визначено й розглянуто 
способи припинення права приватної 
власності на підставі правочинів, 
подано їх характеристику.

В статье определены и рассмо-
трены способы прекращения права 
частной собственности на основа-
нии сделок, предоставлена их харак-
теристика.

The article identified and consid-
ered for termination of private proper-
ty under the powers provided by their 
characteristics.

Література
1. Аналіз деяких питань застосуван-

ня судами законодавства про право влас-
ності при розгляді цивільних справ //  
Вісник Верховного Суду України. – 2013. – 
№ 12. – С. 16–24.

2. Бобко Т. Деякі проблеми поняття та 
наслідків правочину / Т. Бобко // Вісник 
Академії правових наук України. – 2011. – 
№ 1 (64). – С. 107–116. 

3. Боднарчук Р.О. Поняття, критерії 
та ознаки знищення чужого майна (стат-
ті 194 та 196 КК України) / Р.О. Бод-
нарчук // Форум права. – 2011. – № 3. –  
С. 53–61. – [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-
journals/FP/2011– 3/11broccu.pdf. 

4. Горяйнов А.М. Примусове припинення 
права власності / А.М. Горяйнов // Судо-
ва апеляція. – 2009. – № 3 (16). – С. 67–72. 

5. Гражданское право : [учебник] / 
ред. А.Г. Калпин, А.И. Масляев. – М. : 

ЮРИСТЪ, 2001. – Ч. 1. – 2001. – 536 с.
6. Давидова І.В. До визначення пра-

вових наслідків недійсних правочинів /  
І.В. Давидова //Актуальні проблеми дер-
жави і права : збірник наукових праць. –  
Одеса : Юридична література, 2009. – 
Вип. 41. – С. 50–55.

7. Жеков В.І. Деякі питання визнан-
ня договору недійсним або неукладеним /  
В.І. Жеков // Університетські наукові за-
писки. – 2005. – № 3. – С. 129–132. 

8. Земельний кодексу України : Закон 
України від 25.10.2001 № 2768-III (станом 
на 23 травня 2013 р.) [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

9. Кубара У.М. Обмеження речових прав 
на підставі договорів про передання май-
на у власність / У.М. Кубара // Часопис 
Київського університету права. – 2013. –  
№ 2. – С. 192–196.

10. Новікова В. Деякі аспекти поняття 
недійсності правочину / В. Новікова // 
Підприємництво, господарство і право: 
науково практичний господарсько правовий 
журнал. – 2012. – № 9. 

11. Про відчуження земельних ділянок, 
інших об’єктів нерухомого мaйнa, що нa 
них розмiщенi, які перебувають у привaт-
нiй влaсностi, для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності : Закон 
України вiд 17.11.2009 // Вiдомостi Вер-
ховної Рaди України. – 2010. – № 1. – Ст. 2.

12. Про передачу, примусове відчуження 
або вилучення майна в умовах правового 
режиму воєнного чи надзвичайного стан :  
Закон України від 17.05.2012 // Відо-
мості Верховної Ради України. – 2013. –  
№ 15. – Ст. 99.

13. Проект Закону про заборону дер-
жавним службовцям та членам їх сімей 
відкривати та мати рахунки (вклади), 
зберігати грошові кошти в іноземних 
банках, розміщених за межами території 
України, та мати цінні папери іноземних 
емітентів та нерухоме майно за межами 
України [Електронний ресурс] – Режим 
доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/
zweb2/webproc4_1?pf3511=48956.

14. Ромовська З.В. Українське цивіль-
не право. Право власності : [підручник] : 
акад. курс / З.В. Ромовська. – К. : Пра-
вова єдність, 2011. – 246 с. – [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : http://
pidruchniki.com/1292110351464/pravo/
zdiysnennya_prava_rozporyadzhennya. 

15. Самойленко В.М. Цивільне пра-
во України : [навчальний посібник] /  



216

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2016/1

В.М. Самойленко. – Чернігів : Чернігів-
ський ЦНТІ, 2006. – 503 с. 

16. Спєсівцев Д.С. Вплив іпотеки на ци-
вільну оборотоздатність нерухомого май-
на / Д.С. Спєсівцев // Форум права. – 
2014. – № 3. – С. 356–361. – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.
gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_3_60.pdf. 

17. Семенова К.Γ. Співвідношення кате-
горій «розірвання порушеного договору» та 
«визнання договору недійсним» / К.Γ. Се-
менова, Л. B. Макарчук // Форум права. –  
2012. – № 3. – С. 647–651. – [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : http://
www.nbuv.gov.ua/e– journals/FP/2012-
3/12ckgvdn.pdf. 

18. Харитонов Є.О. Цивільне право 
України : [підручник] / Є.О. Харитонов, 
О.І. Харитонова, О.В. Старцев. – 3-тє вид., 
перероб. i доп. – К. : Істина, 2011. – 808 с. 

19. Хатнюк Н.С. Правова природа ос-
порюваних правочинів / Н.С. Хатнюк // 
Вісник Хмельницького інституту регіо-

нального управління та права. – 2002. –  
№ 2. – С. 77–80. 

20. Цивільний кодекс України від 
16.01.2003 №435-IV [Електронний ресурс]. –  
Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.
ua/laws/show/435-15 

21. Цивільний кодекс України: науко-
во-практичний коментар: із змінами та 
допов. станом на 26 березня 2010 р. / [ 
Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, Ю.Л. 
Бошицький та ін.] ; за заг. ред. Є.О. Ха-
ритонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубє-
вої. – 3-тє вид., переробл. та допов. – К. : 
Правова єдність, 2010. – 749 с. 

22. Чундак М.В. Витребування майна 
з чужого незаконного володіння. Основні 
проблеми та шляхи до захисту цивільного 
права / М.В. Чундак // Вісник Академії 
адвокатури України. – 2012. – № 2(24). –  
С. 96–100. 

23. Honore A.M. Ownership / A.M. Honore. –  
In : Oxford essays in jurisprudence. Ed. By 
A.W.Guest, Oxford, 1961. – Р. 112–128. 



217

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

УДК 341.238:316.645
І. Камінський,

аспірант кафедри міжнародного права
та міжнародно-правових відносин 

Національного університету «Одеська юридична академія»

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОЦІНКА 
ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВОЮ СИЛИ

Вирішення спірних питань у сфері 
міжнародних відносин завжди здійсню-
валося двома шляхами. Перший (ди-
пломатичний) шлях – це пошук спіль-
них інтересів і досягнення певного їх 
балансу, що дає змогу певною мірою 
враховувати потреби різних держав. Ін-
ший шлях – шлях силового вирішення 
міжнародних питань через тиск на інші 
(як правило, сусідні) держави.

Ще з давніх часів сила трактувалася 
як один із важливих інструментів дер-
жави в досягненні бажаних цілей як у 
внутрішній, так і зовнішній політиці. 
Така тенденція збереглась і до сьогод-
ні. Проте все ще відкритим залиша-
ється питання щодо змістового напов-
нення поняття «сила», яке не є сталим, 
а залежить від особливостей розвитку 
й побудови міжнародної системи кон-
кретного періоду, які власне і сприяють 
виникненню нових параметрів сили  
[1, с. 131].

Ці обставини пояснюють актуаль-
ність теми та існування перспективи її 
наукового дослідження.

Навколо питання сили та її застосу-
вання тривалий час триває дискусія се-
ред наукової спільноти. До дослідження 
теоретичних аспектів сили, її видів і за-
стосування звертаються представники 
не тільки доктрини міжнародного права, 
а й інших наукових напрямів. Серед них 
В. Анненков, Р. Даль, М. Капітоненко, 
К. Кнорр, Е. Кривчикова, Ю. Малєєв,  
Г. Моргентау, Дж. Най, А. Органські,  
К. Сазонова, Л. Тарасова та ін.

Метою статті є встановлення крите-
ріїв міжнародно-правової оцінки засто-
сування державою сили через аналіз 
змісту категорій «сила», «застосуван-
ня сили», основних принципів міжна-

родного права, які порушуються при 
неправомірному застосуванні сили, а 
також деяких аспектів міжнародно-пра-
вової відповідальності за акти неправо-
мірного застосування сили.

Американський дослідник Р. Даль 
одним із перших сформулював базове 
визначення сили, яке стало основою 
для її розуміння як фактора поведінки: 
«Сила – це здатність одного з акторів 
примусити іншого актора зробити те, 
що за інших умов останній не зробив 
би» [2, с. 203].

Загалом існує два базові шляхи ро-
зуміння сили: 1) як атрибуту, певних 
характеристик або якостей її носіїв; 
2) як здатності такі якості й характе-
ристики використовувати, наприклад, 
з метою змінювати поведінку інших. 
Третій підхід являє собою різноманітні 
спроби поєднання двох попередніх. Різ-
ниця між підходами очевидна: перший 
звертає увагу на матеріальність сили, 
так би мовити, на «фізичні» її атрибути. 
Сила держави в цьому випадку визна-
чатиметься її ресурсами. Другий підхід 
ключовою роллю наділяє використання 
ресурсів і фізичних можливостей. Про 
його результати можна дізнатися спо-
стерігаючи за наслідками, з яких най-
важливішим є змінена поведінка інших 
[3, с. 14].

Серед дослідників, котрі намагалися 
визначити сутність сили саме як контр-
олю над ресурсами, варто звернути 
увагу на роботи Г. Моргентау, А. Ор-
ганського, К. Кнорра, Д. Сінгера та ін.

Наприклад, Г. Моргентау вважав 
«елементами» сили особливості гео-
графії, природні ресурси, промислові 
можливості, рівень військової підго-
товки, національний дух, якість дипло-
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матії, якість загального керівництва  
[4, с. 5]. Варто погодитись, що цей 
перелік є досить-таки різноманітним 
і викликає сумніви щодо адекватного 
змісту сили. У роботах А. Органсько-
го перераховано основні фактори сили 
держави (атрибути) – кількість насе-
лення, ефективність її уряду та рівень 
економічного розвитку, причому авто-
ром виведено узагальнювальний показ-
ник – національний дохід – як найкра-
щий сумарний індикатор [5, с. 315].

Поєднує ці підходи те, що за осно-
ву ними взято матеріальне розуміння 
сили. Показники такого матеріального 
розуміння різняться суттєво, крім того, 
вони просто перераховуються. Таке 
перерахування не вирішує жодних те-
оретичних проблем, а можливо, ство-
рює нові. Наприклад, показники сили  
Г. Моргентау не дають відповіді на 
питання, як саме володіння ними або 
якими з них може гарантувати державі 
найкращий захист її інтересів.

Здатність перемагати в конфліктах 
стала спробою сформувати практичне 
визначення сили, близьке до тавтоло-
гії «хто виграв, той і сильніший». Про-
те як визначити до конфлікту, яка зі 
сторін матиме більші можливості щодо 
перемоги в ньому чи розподілу резуль-
татів у його процесі? Як визначити, яка 
з держав є сильнішою, якщо вони не 
втягнені в прямий конфлікт [3, с. 15]?

Спроби відповісти на такі запитання 
можна побачити в «узагальнювальних» 
визначеннях сили, що намагаються 
включити як конфлікт, так і співпра-
цю, надані, наприклад, Б. Рассетом і  
Х. Старром: «Сила – це здатність до-
сягати бажаного ...» [6, с. 130]. Лако-
нічність такого визначення перетворює 
силу на дуже загальну концепцію, нее-
фективну для конкретних цілей міжна-
родно-правового дослідження.

Р. Кохейн і Дж. Най визначають 
силу як «здатність суб’єкта змусити ін-
ших зробити щось, чого вони раніше 
не робили» [7]. Для кращого розумін-
ня цієї здатності при взаємозалежності 
держав було введено два додаткові по-
няття – «чутливість» і «вразливість». 

Під «чутливістю» дослідники розумі-
ють те, як швидко зміни в одній дер-
жаві призводять до відчутних змін в 
іншій. Що ж стосується «вразливості», 
то вона залежить від відносної доступ-
ності й ціни альтернатив, перед якими 
постають різні актори [8].

Беручи до уваги проаналізовані вище 
підходи, варто наголосити на тому, що 
комплексність розуміння сили держави 
виявляється в тому, що силовий по-
тенціал являє собою складне утворен-
ня, оцінка якого не зводиться до суми 
оцінок його елементів; а також у тому, 
що самі держави існують в оточенні ін-
ших суб’єктів, створюючи в сукупності 
міжнародні системи, однією з функцій 
яких є створення моделей і нав’язуван-
ня поведінки своїм елементам. М. Ка-
пітоненко вважає, що без огляду на ці 
системні обставини розуміння сили є 
неадекватним [3, с. 17].

Отже, вплив може досягатися різни-
ми способами, а не тільки використан-
ням військового потенціалу або веден-
ням війни. Сьогодні в системі взаємодії 
держав найбільш активно використову-
ється економічна сила держави. Так, 
великі держави активно задіють свою 
зовнішню торгівлю, економічну присут-
ність в інших країнах для створення 
прив’язки цих держав до себе, впливу 
у своїх інтересах на їх внутрішню й 
зовнішню політику.

Безумовно, можна говорити й про 
використання науково-технічної сили 
держави. Саме наука, освіта, охорона 
здоров’я формують основу, яка визна-
чає могутність держави та можливість 
забезпечувати національні інтереси з 
усього їх спектру.

Останніми роками серед міжнарод-
ного співтовариства широко використо-
вується інформаційна сила. Інформація 
сама по собі є вкрай вигідним капіта-
лом у найширшому розумінні, так як 
вона слугує основою для мережних 
технологій для функціонування еконо-
міки, фінансової й банківської систем, 
військової сфери.

Ідеологічна сила припускає викори-
стання як «білої», так і «чорної» про-
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паганди для впливу на інші держави, 
тобто застосування як законних, так і 
незаконних засобів. Ідеологічна сила 
відображає привабливість панівних у 
суспільстві цінностей, етичних і мо-
ральних норм, релігійних переконань, 
національних і особливо гуманітарних 
прагнень [9, с. 35–36].

Політична сила в загальному плані, 
стверджує Г. Моргентау, – «це психо-
логічні відносини між тими, хто нею 
володіє, і тими, щодо кого вона засто-
совується. Це дає першим можливість 
контролювати дії останніх за допомогою 
того впливу, який вони на них чинять. 
Політична сила може реалізовуватися 
наказами, погрозами, переконаннями, 
харизмою людини або інституту або 
поєднанням будь-яких цих факторів... 
Міжнародна політика, як і будь-яка по-
літика, – це боротьба за силу (вплив)» 
[4, с. 203].

Незважаючи на це, класично силу 
уявляли як військову (збройну). В. Ан-
ненков дає визначення збройної сили 
держави як частини військової могут-
ності держави, яка призначена для без-
посереднього застосування в системі 
міжнародних відносин. Володіючи пев-
ною військовою міццю, політична еліта 
країни згідно зі своїми потребами вико-
ристовує її для вирішення політичних 
завдань як усередині країни, так і на 
міжнародній арені [9, с. 43].

Що ж стосується категорії «застосу-
вання сили», то вона сьогодні найчасті-
ше розуміється в широкому й вузькому 
сенсах. У вузькому сенсі застосування 
сили – це тільки акт агресії, тобто «за-
стосування збройної сили державою 
проти суверенітету, територіальної не-
доторканності або політичної незалеж-
ності іншої держави або яким-небудь 
іншим чином, несумісним зі Статутом 
Організації Об’єднаних Націй, як це 
встановлено в цьому визначенні» [10].

У широкому сенсі «застосуван-
ня сили» включає в себе будь-які дії 
суб’єктів міжнародного права, що по-
рушують міжнародний мир і безпеку.  
У цьому контексті й геноцид, й апар-
теїд, і міжнародний тероризм можуть 

належати до категорії «застосування 
сили».

Беручи до уваги історію міжнарод-
них відносин, можна констатувати, що 
категорія «застосування сили» значно 
ширша, ніж категорія «агресія». Крім 
того, очевидно, що перелік випадків 
протиправного «застосування сили» 
державами ставав ширшим у міру того, 
як виникали нові прецеденти й форми 
порушення міжнародно-правових норм. 
При цьому очевидна особлива відпові-
дальність міжнародного співтовариства 
і ООН за втручання в процес прове-
дення окремими державами агресивної 
політики [11, с. 91].

У міжнародному праві питання про 
застосування сили надзвичайно заполі-
тизоване і тлумачиться неоднозначно. 
Хоча Статут ООН забороняє застосу-
вання сили в міжнародних відносинах 
(п. 4 ст. 2), проте силові дії для вирі-
шення спорів, що виникають між дер-
жавами, усе-таки застосовуються, хоча 
це і є порушенням основних принципів 
і норм міжнародного права [12, с. 65].

Безпосередньо стосуються право-
вого регулювання силових методів у 
міждержавних відносинах такі основні 
принципи міжнародного права: 1) за-
борона застосування сили або погрози 
силою проти держави, її територіальної 
цілісності й політичної незалежності; 
2) врегулювання міжнародних спорів 
мирними засобами; 3) невтручання  
у справи, що належать до внутрішньої 
компетенції іншої держави.

Принцип незастосування сили та 
погрози силою належить до імператив-
них принципів сучасного міжнародного 
права, основна сутність якого зводить-
ся до того, що сила або погроза силою 
ніколи не повинні застосовуватися як 
засоби врегулювання міжнародних про-
блем. Державам забороняється вести 
та пропагувати агресивні війни; за до-
помогою погрози силою або шляхом її 
застосування вирішувати територіальні 
спори й питання, що стосуються дер-
жавних кордонів; організовувати або 
заохочувати створення іррегулярних 
сил або озброєних банд, у тому числі 
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найманців, для вторгнення на терито-
рію іншої держави; за допомогою на-
сильницьких дій позбавляти народи 
їхнього права на самовизначення, сво-
боду та незалежність [13].

Формуючи принцип урегулювання 
міжнародних спорів мирними засоба-
ми, Статут ООН визначив суб’єктів 
тих спірних правовідносин, щодо яких 
має застосовуватися цей принцип – це 
всі держави-члени ООН. Можна при-
пустити, що це правило не поширю-
ється на тих суб’єктів міжнародних 
відносин, котрі не є членами ООН. Із 
цього випливає, що міжнародні органи 
та організації, окремі держави, котрі 
не стали членами ООН, не зобов’яза-
ні, врегульовуючи міжнародні спори, 
використовувати лише названі вище 
мирні методи. Таку ситуацію можна 
вважати прогалиною в нормативному 
закріпленні цього принципу. Зважаючи 
на це, видається більш обґрунтованим 
застосовувати термін «суб’єкт міжна-
родного права», а не тільки «держави».

Закріплюючи принцип мирного вре-
гулювання, п. 1 ст. 33 Статуту ООН 
містить своєрідний перелік способів 
урегулювання міжнародних спорів: 
переговори, обстеження, посередниц-
тво, примирення, арбітраж, судовий 
розгляд, звертання до регіональних 
органів чи угод або інші мирні засоби 
на свій вибір [14]. Привертає увагу та 
обставина, що, за винятком такого ме-
ханізму, як переговори, для врегулю-
вання спорів пропонуються механізми 
з неодмінною участю третьої сторони –  
міжнародних судових органів, незалеж-
них арбітрів, арбітражних палат тощо. 
Можна припустити, що такий підхід 
зумовлений потребою мати незалежно-
го учасника для об’єктивного врегулю-
вання спору [12, с. 65].

Варто особливо наголосити, що мирні 
засоби врегулювання спорів між держа-
вами не є преюдиціальними щодо інших 
засобів, вони є не формальністю, після 
якої потрібно застосовувати силові мето-
ди, а є єдино прийнятними засобами.

Наступний принцип, який порушу-
ється під час застосування сили однією 

державою проти іншої, – це принцип, 
згідно з яким «жодна держава чи група 
держав не має права втручатися без-
посередньо чи опосередковано з якої 
б то не було причини у внутрішні й 
зовнішні справи іншої держави. Унас-
лідок цього збройне втручання та всі 
інші форми втручання чи всілякі погро-
зи, спрямовані проти правосуб’єктності 
держави чи її політичних, економічних 
і культурних основ, є порушенням між-
народного права» [13].

На особливу увагу тут заслуговує 
питання про те, що є «втручанням» 
згідно з Декларацією та що є «внутріш-
ньою справою держави». А. Бертольд 
зазначає, що постійні зміни в міжна-
родному житті перешкоджають уста-
новити чіткі стабільні теоретичні по-
ложення про внутрішню компетенцію 
держав. Тим не менше, певні справи, 
на його думку, безсумнівно, належать 
до внутрішньодержавних. Такими є, 
наприклад, питання, що стосуються 
державного ладу, управління, врегу-
лю-вання взаємин між громадянами 
тощо [15, с. 116].

Г. Кельзен із цього приводу ствер-
джував: якщо певне питання врегу-
льоване нормою міжнародного права, 
то воно вилучається з внутрішньої 
компетенції заінтересованої держави, 
оскільки їй підлягають лише питання, 
не врегульовані нормами міжнародного 
права. При цьому для Г. Кельзена ха-
рактер цих норм не має істотного зна-
чення [16, с. 14].

Таке твердження дослідника ігнорує 
ту обставину, що є питання, котрі не 
можуть бути врегульовані міжнарод-
ним правом, оскільки вони регулюють-
ся національними законодавствами. 
Це, наприклад, прийняття змін і до-
повнень до Конституції, порядок функ-
ціонування урядових органів, система 
оподаткування тощо. За сучасних умов 
невиправданим є твердження, нібито 
кожне питання, котре було один раз 
урегульоване міжнародним правом, не 
є більше внутрішньодержавним.

Незважаючи на імперативну силу 
описаних вище принципів, Статут 
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ООН усе ж допускає можливість пра-
вомірного застосування сили – законна 
самооборона (ст. 51 Статуту) і превен-
тивні та примусові заходи, що вжива-
ються членами ООН за рішенням Ради 
Безпеки (розділ VII Статуту).

Застосування сили за цими підста-
вами має не тільки бути заснованим 
на положеннях Статуту ООН (ст. 51 
розділу VII), а й має бути легітимним, 
тобто виправданим із морального та 
правового поглядів.

В опублікованій у грудні 2004 р. 
доповіді Групи високого рівня із за-
гроз, викликів і змін автори визначили 
п’ять критеріїв легітимності, які Рада 
Безпеки повинна враховувати під час 
розгляду питання про санкціонування 
застосування військової сили, а саме: 
серйозність загрози миру, безпеці дер-
жави або людині; нейтралізація загро-
зи як основна мета військової операції; 
використання сили тільки як крайній 
засіб, коли невійськові варіанти вияви-
лися/виявляться безуспішними; відпо-
відність застосовуваних військових за-
собів масштабам загрози; збалансоване 
врахування наслідків силових дій [17].

На першому місці стоїть серйозність 
загрози. На думку X. Лаутерпахта, вну-
трішня загроза буде визнана серйозною 
й такою, що посягає на світову безпеку 
в разі наявності фактів «грубих, сер-
йозних, широкомасштабних і тривалих 
порушень основних і фундаментальних 
прав людини, які викликали масові й 
систематичні страждання населення 
та вчинені шляхом жорстоких, варвар-
ських актів, що являють собою злочи-
ни проти людяності» [18, с. 215].

Важливим критерієм легітимності 
є мета військової операції. Безумовно, 
враховуючи значну політизацію сучас-
ного світу, гуманітарні місії не бувають 
позбавлені політичного підґрунтя, про-
те важливим є домінуючий мотив. Ос-
новною метою застосування сили має 
бути припинення загрози миру й запо-
бігання великомасштабним серйозним 
порушенням прав людини.

З огляду на ту обставину, що на 
практиці будь-які військові дії практич-

но завжди спричинюють руйнівні на-
слідки та людські жертви, застосуван-
ня сили може бути виправдане тільки 
за безуспішності спроб звернення до 
мирних засобів впливу на державу, що 
порушує права людини.

Сучасне міжнародне право передба-
чає широкий інструментарій невійсько-
вої реакції членів міжнародної спільно-
ти у випадках загрози миру та безпеці. 
Деякі з таких заходів, про які вже йш-
лося, передбачено в ч. 1 ст. 33 Статуту 
ООН.

Традиційно умовою правомірності 
застосування збройної сили в міжна-
родних відносинах розглядається від-
повідність (пропорційність) військових 
дій масштабам загрози. Військові дії 
можуть уживатися з метою захисту 
людей і не повинні виходити за ці межі.

Наступний критерій – це менша 
можливість виникнення загрози між-
народному миру й безпеці в результаті 
втручання, ніж унаслідок продовження 
порушень прав людини, які воно має 
зупинити. Неминучими складовими 
війни та післявоєнного періоду часто 
стають смерть, руйнування й анархія. 
Подібні руйнівні наслідки міжнародно-
го втручання не повинні перевищува-
ти шкоду, яка була б заподіяна масо-
вим порушенням прав людини в країні  
[19, с. 100].

Цілком вірогідно, що правове закрі-
плення цих критеріїв легітимності за-
стосування сили могло б забезпечити 
максимальну підтримку рішенням Ради 
Безпеки, а також звести до мінімуму 
можливість здійснення окремими дер-
жавами або регіональними блоками 
збройного втручання в обхід Ради Без-
пеки.

Порушуючи питання про відпові-
дальність тієї або іншої держави за 
неправомірне застосування збройної 
сили, варто відзначити, що в таких ви-
падках необхідний особливий, специ-
фічний зміст заходів відповідальності. 
Адже, як було сказано вище, непра-
вомірне застосування збройної сили 
спричиняє порушення одразу трьох 
принципів міжнародного права, які 



222

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2016/1

є імперативними нормами. Саме цей 
факт має бути одним із визначальних 
у процесі покладення тягаря міжнарод-
но-правової відповідальності на держа-
ву-порушницю.

Наприклад, після Другої світової вій-
ни за багаторазові акти агресії (один 
із виявів неправомірного застосування 
сили) до Німеччини були застосовані 
такі заходи відповідальності: тимчасове 
обмеження суверенітету, окупація те-
риторії, позбавлення частини території, 
демілітаризація й заборона утримування 
збройних сил або певних їх родів, обме-
ження судової юрисдикції, демократиза-
ція законів, узяття союзниками на себе 
верховної влади, контроль над економі-
кою, розпуск фашистських організацій, 
використання праці німецького народу, 
переселення німецького народу до Ні-
меччини тощо. На Кримській і Потс-
дамській конференціях 1945 року було 
визначено також суму репарацій, які 
повинна була виплатити Німеччина в 
грошовому еквіваленті (наприклад, для 
СРСР Німеччина повинна булла випла-
тити 10 млрд. американських доларів і 
таку ж суму для західних держав) і про-
мисловим обладнанням [20, с. 44].

Як помітно з вищенаведеного істо-
ричного прикладу, держава-агресор 
була піддана закономірним, дуже знач-
ним, хоча й неоднорідним заходам від-
повідальності. У цьому зв’язку видаєть-
ся значним кроком уперед консолідація 
можливих заходів відповідальності, які 
можуть застосовуватись до держави, в 
одному з розділів Проекту статей про 
відповідальність держав за міжнародні 
протиправні діяння, розроблених Комі-
сією міжнародного права ООН у 2001 р.  
Ідеться про реституцію, компенсацію й 
сатисфакцію (ст. ст. 34–37) [21].

Стосовно того, на який захід відпові-
дальності «заслуговує» держава-поруш-
ниця та чи може орган, уповноважений 
на розгляд цього питання, застосовува-
ти ширше коло заходів, варто зазначи-
ти, що такий вибір не буде позбавлений 
труднощів: наприклад, узяття до уваги 
обставин, у яких учинялось міжнарод-
не порушення (так званий «дух часу»), 

суб’єктивний чинник тощо. Цей факт 
зайвий раз підкреслює актуальність 
розробки чіткого механізму притягнен-
ня держави до міжнародно-правової від-
повідальності за таке грубе порушення 
міжнародного права, як неправомірне 
застосування збройної сили, а також 
забезпечення гарантій того, що заходи 
відповідальності будуть виконані.

Загалом можна констатувати, що 
категорії «сила» та «застосування 
сили» залишаються одними з найбільш 
неоднозначних і невизначених кате-
горій сучасного міжнародного права. 
Адже, незважаючи на застосування 
цих термінів у низці міжнародно-право-
вих актів різної ієрархії, відсутня їх чіт-
ка регламентація, що, власне, впливає 
на здатність провести об’єктивну між-
народно-правову оцінку застосування 
державами сили.

Очевидним видається те, що така 
оцінка повинна здійснюватись на підставі 
критеріїв, які визначають правомірність 
або неправомірність застосування зброй-
ної сили. Сьогодні єдиними легальними 
критеріями є приписи Статуту ООН – 
ст. 51 (право держав на самооборону) 
і розділ VII (превентивні та примусові 
заходи ООН). Легітимними критеріями, 
які впливають на міжнародно-правову 
оцінку застосування державами сили, 
можна вважати такі, що закріплені в 
доповіді Групи високого рівня із загроз, 
викликів і змін 2004 р. Хоча останні не 
мають обов’язкового характеру, їх ненор-
мативна кодифікація є значним кроком 
уперед у процесі розробки ефективного 
механізму правомірного застосування 
збройної сили державами.

Виходячи із цього, можемо кон-
статувати, що гостро постає питання 
про необхідність прийняття єдиного 
документа, який містить дефініції по-
нять «сила» та «застосування сили», з 
урахуванням основних положень уже 
чинних міжнародно-правових актів, а 
також нових явищ у засобах і методах 
ведення військових дій. 

Ключові слова: міжнародне право, 
сила, застосування сили, міжнарод-
но-правова відповідальність.
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Стаття присвячена аналізу кри-
теріїв оцінки застосування збройної 
сили державами. Розглянуто й ди-
ференційовано погляди вчених щодо 
понять «сила» та «застосування 
сили». Визначено вихідні аспекти 
міжнародно-правової відповідально-
сті держави за неправомірне засто-
сування збройної сили.

Статья посвящена анализу 
критериев оценки применения во-
оруженной силы государствами. 
Рассмотрено и дифференцировано 
взгляды ученых относительно по-
нятий «сила» и «применение силы». 
Определено исходящие аспекты меж-
дународно-правовой ответственно-
сти государства за неправомерное 
применение вооруженной силы.

The article is devoted to the analysis 
of evaluation criteria of use of armed 
force by states. Views of scientists in 
relation to the concept of “force” and 
“use of force” category are under con-
sideration and differentiation. Outgo-
ing aspects of international legal re-
sponsibility of state for illegal use of 
armed force are defined.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО 

КОМЕНТАРЯ

Актуальність дослідження фено-
мена науково-практичного коментаря 
зумовлена змінами у правовій системі 
України, насамперед тими з них, що 
пов’язані з визнанням різноджерельно-
сті права та розумінням того, що воно 
формується не тільки внаслідок ціле-
спрямованих зусиль законодавця, а й 
через інші соціальні канали.

Науково-практичні коментарі ві-
домих правників застосовуються на 
практиці, мають на неї певний вплив, 
а їх затребуваність підтверджується 
виданням провідними видавництвами 
науково-практичних коментарів вели-
кими накладами. Необхідність забез-
печення ефективного й оптимального 
використання коментарів для досягнен-
ня бажаного результату в діяльності 
суб’єктів права актуалізує проблему їх 
дослідження не тільки в теоретичному, 
а й у практичному плані. При цьому 
актуальним варто визнати й визначен-
ня теоретично-методологічних засад пі-
знання цього правового феномена.

Частковий теоретичний аналіз на-
уково-практичного коментаря взагалі 
або окремих його сторін простежується 
в контексті досліджень, присвячених 
аналізу правової доктрини як джерела 
права у вітчизняних і зарубіжних пра-
вознавців: В.В. Дудченко, М.В. Карма-
літи, Л.О. Корчевної, Н.М. Оніщенко, 
М.Ю. Оборотова, Н.М. Пархоменко, 
Р. Давида, Ж.-Л. Бержеля, О.Ф. Ска-
кун та ін. Але комплексні теоретичні 
дослідження поняття і природи науко-
во-практичного коментаря разом із ре-
тельним аналізом його ролі в системі 
джерел права України не проводилися. 
Між тим питання теоретико-методо-

логічних засад дослідження означеної 
проблеми вимагають подальших розві-
док, що й є метою статті.

Успішність теоретичного досліджен-
ня науково-практичного коментаря за-
лежить від багатьох факторів, серед 
яких визначальним є встановлення пра-
вильних шляхів дослідження, оскільки 
кінцевий результат будь-якої діяльно-
сті залежить не стільки від того, хто 
діє (суб’єкт) і на що дія спрямована 
(об’єкт), скільки від того, як здійсню-
ється ця діяльність, які способи, прийо-
ми та засоби при цьому застосовуються, 
тобто від використовуваних методів. 

Невипадково Г. Лейбніц уважав, що 
у світі є речі, які прекрасніші за най-
важливіші відкриття, – це знання ме-
тоду, яким вони були зроблені. У свою 
чергу, Г. Гегель констатував, що наука 
резюмується саме в методі. 

Результат застосування певних ме-
тодів під час дослідження науково-прак-
тичного коментаря не може існувати 
сам по собі, а безпосередньо залежить 
від досягнень теорії держави і права.

З іншого боку, будь-який метод де-
термінований не лише тією теорією, 
на якій він заснований, і не лише пе-
редуючими й такими, що співіснують 
одночасно з ним, іншими методами. 
Кожен метод зумовлений передусім 
своїм предметом, тобто тим, що саме 
досліджується. 

У цьому сенсі вже на цьому етапі 
варто зробити одне важливе попереднє 
зауваження, яке потрібно мати на увазі 
під час дослідження науково-практич-
ного коментаря.

Коментар завжди має характер вто-
ринності, що зумовлено такими його іс-
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тотними якостями, як несамостійність 
і залежність структурно-змістової орга-
нізації коментаря від основного тексту 
нормативно-правового акта, що комен-
тується. Наявність основного тексту є 
істотною ознакою коментаря, оскільки 
його відсутність позбавляє поняття ко-
ментаря будь-якого сенсу.

Сучасна наука виробила визначен-
ня методології юридичної науки як 
системи принципів і способів організа-
ції та побудови теоретико-пізнавальної  
діяльності в галузі дослідження дер-
жавно-правової дійсності, а також 
учення про цю систему [1, с. 14].

Методологічною основою загаль-
нотеоретичного дослідження науко-
во-практичного коментаря є загальні 
теоретичні принципи наукового пізнан-
ня, дослідницькі підходи, методи та 
способи. 

В енциклопедичній літературі зазна-
чається, що принцип у перекладі з латин-
ської мови означає начало, основа. Згідно 
з влучним висловлюванням К. Гель- 
веція, знання деяких принципів легко 
компенсує незнання деяких фактів.

Принципи характеризуються, по-пер-
ше, як основні засади, вихідні ідеї, що 
характеризуються універсальністю, 
загальною значущістю, вищою імпера-
тивністю й відображають суттєві поло-
ження теорії, вчення, науки, системи 
внутрішнього та міжнародного права, 
політичної, державної чи громадської 
організації; по-друге, вони є внутрішнім 
переконанням людини, що визначає її 
ставлення до дійсності, суспільних ідей 
і діяльності [2, с. 110–111].

За наявністю різних підходів до ви-
значення принципів, які стосуються 
теорії держави і права, загальновизна-
ними принципами пізнання є принци-
пи науковості, всебічності, історизму, 
комплексності, об’єктивності, конкрет-
ності, які реалізуються через конкретні 
методологічні підходи. 

В енциклопедичній і юридичній літе-
ратурі зазначається, що методологічний 
підхід – це сукупність знань про про-
цес наукового дослідження [3, с. 111]; 
світоглядна аксіоматична ідея (засада), 

побудована на гранично загальних (фі-
лософських) категоріях, яка постулює 
загальну стратегію дослідження, відбір 
досліджуваних фактів та інтерпретацію 
результатів дослідження [4, с. 24].

На нашу думку, саме зосередження 
на методологічних підходах дає мож-
ливість визначити конкретні теоретич-
но-методологічні засади дослідження 
науково-практичного коментаря.

Так, необхідність визначення дефіні-
ції правового явища, що досліджується, 
зумовлює використання формально-ло-
гічного підходу, який передбачає засто-
сування системи логічних прийомів, 
способів, засобів, правил і операцій, 
саме за допомогою яких досліджуються 
внутрішні закономірності виникнення 
й розвитку понять науки, розкриваєть-
ся зміст того чи іншого поняття, його 
істотні ознаки та елементи. Неналежне 
застосування формально-логічного під-
ходу призводить до створення визна-
чень шляхом закріплення другорядних 
ознак, до формулювання дефініцій, які 
не відповідають вимогам співмірності 
обсягу доктринального визначення й 
самого явища, не охоплюють усіх іс-
тотних ознак, елементів досліджуваних 
явищ.

Науково-практичний коментар є 
відносно самостійним явищем завдяки 
наявності власних ознак і властивос-
тей, що зумовлюють його відмінність 
і схожість з іншими явищами. Ознака 
відображає зовнішню прикмету; за су-
купністю ознак можна певний об’єкт 
зарахувати до науково-практичного ко-
ментаря. На відміну від ознаки, власти-
вість відображає якісну, тобто внутріш-
ньо властиву коментарю, відмінність. 
Науково-практичний коментар характе-
ризується наявністю всіх властивостей 
одночасно (різна лише міра їх вияву), 
а набір ознак у кожному випадку може 
бути індивідуальним.

У науковій літературі за коментаря-
ми до чинного законодавства визнаєть-
ся статус джерела права, яке охоплю-
ється поняттям доктрини.

Отже, проблема науково-практич-
ного коментаря пов’язана з поняттям 
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джерел (форм) права та правової док-
трини як такої, яке ще остаточно не 
вирішена в теорії держави і права. Змі-
на позицій у розумінні джерел права 
призводить до зміни змісту самого цьо-
го поняття, у зв’язку з чим визначення 
науково-практичного коментаря стає 
не менш проблематичним, ніж визна-
чення джерел права.

Визначаючи термінологічний аспект 
дослідження, доцільно встановити по-
ложення науково-практичного комен-
таря в системі джерел права України 
та змістові складові цього поняття, на 
підставі чого визначити юридичну при-
роду й місце науково-практичного ко-
ментаря в системі джерел права Укра-
їни, дати дефініцію цього правового 
феномена.

Але сьогодні для визначення понят-
тя правового явища, його класифікації 
згідно з визнаними критеріями, вста-
новлення його відмінних ознак і харак-
теристик не достатньо обмежуватися 
лише формально-логічними операціями 
за традиціями юридичного позитивіз-
му, науковий інструментарій якого був 
сформований досить давно.

Юридичний позитивізм системати-
зує правові знання, узагальнює їх, дає 
науково-практичні рекомендації, але 
не ставить завдань установлення гли-
бинних зв’язків взаємодії елементів 
соціально-правової системи, які можна 
виявити тільки іншими, ніж формаль-
но-правовий аналіз, способами.

Так, тривала історія коментування 
нормативних актів в історії людства 
надає широкі можливості для застосу-
вання історичного підходу в досліджен-
ні науково-практичного коментаря. 
Достатньо згадати, що коментарі та ін-
терпретації відомих римських юристів 
за значенням і юридичною силою при-
рівнювались у Стародавньому Римі до 
чинного в той час імператорського за-
конодавства, вони були джерелом пра-
ва і застосовувались на рівні законів. 

Застосування історичного підходу, 
вивчення виникнення та розвитку ко-
ментування правових приписів під впли-
вом різних чинників, що змінювалися в 

часі, дасть змогу дослідити формування 
й розвиток цього явища в хронологіч-
ній послідовності з метою виявлення 
закономірностей цього процесу, його 
внутрішніх і зовнішніх зв’язків, рушій-
них сил і суперечностей. Поряд із цим 
пізнавальне оволодіння таким явищем, 
як науково-практичний коментар, у 
результаті застосування історичного 
підходу буде більш ефективним у разі, 
якщо таке явище буде оцінюватися не 
тільки з погляду того, як воно виникло, 
які етапи у своєму розвитку пройшло, 
а й із погляду його стану в теперішній 
час. Тому під час дослідження науко-
во-практичного коментаря думка має 
рухатися як від минулого до сучасного, 
так і від сучасного до минулого.

Варто підкреслити, що історія роз-
витку коментування законодавства не 
може розглядатися як лінійний, посту-
пальний процес, оскільки досвід комен-
тування нормативних актів є різним в 
окремі історичні епохи в різних наці-
ональних правових системах певних 
держав.

У сучасній методології відносно но-
вим підходом до дослідження процесів 
становлення та розвитку різних явищ 
є синергетичний (синергійний) підхід.  
У сферу його вивчення потрапля-
ють нелінійні ефекти еволюції систем 
будь-якого типу, які передбачають мно-
жинність сценаріїв подальшого розвит-
ку. Синергетичний підхід передбачає 
ймовірне бачення світу, ймовірні сце-
нарії розвитку систем під впливом пев-
них чинників і їх комбінацій. Ідея не-
лінійності включає багатоваріантність, 
альтернативність шляхів розвитку  
й еволюції систем і їх незворотність. 
У разі дослідження процесів еволюції і 
трансформації науково-практичного ко-
ментаря синергетичний підхід дає змогу 
побачити нестійкість або незрівноваже-
ність системи коментарів до законодав-
ства, що може виникати в певних про-
сторово-часових характеристиках під 
впливом трансформацій правової систе-
ми держави. У такому випадку науко-
во-практичний коментар набирає ознак 
дисипативності (нестійкості). Неврів-
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новажені системи забезпечують мож-
ливість виникнення унікальних подій. 
При цьому час стає невід’ємною кон-
стантою еволюції, оскільки в неліній-
них системах у будь-який момент може 
виникнути новий тип рішення, який 
не зводиться до попереднього. Отже, 
«синергетично» мислячий науковець 
оцінює те чи інше рішення (явище або 
ефект) не тільки через прямолінійне 
порівняння попереднього та наступно-
го етапів, а має змогу порівняти реаль-
ний перебіг наступних подій з імовір-
ним ходом подій при альтернативному 
ключовому рішенні. Ефект від застосу-
вання синергетичного підходу під час 
дослідження процесу формування та 
функціонування науково-практичного 
коментаря дає змогу зрозуміти спрямо-
ваність науково-практичного комента-
ря на досягнення певної мети. 

Синергетика має дещо спільне з 
діалектикою, але є й принципова ме-
тодологічна різниця між цими парадиг-
мами. Синергетика досліджує динамі-
ку, рух процесу. Діалектика розглядає 
правові явища в єдності й боротьбі 
протилежностей, у постійному розвит-
ку та оновленні. Застосування діалек-
тичного підходу дасть змогу виявити 
зміст функціональної складової науко-
во-практичного коментаря з огляду на 
суперечності розвитку правової систе-
ми держави.

Функціонуючий характер науко-
во-практичного коментаря зумовлює 
необхідність використання в дослі-
дженні функціонального підходу, який 
зводиться до необхідності вивчення 
діяльності кожного компонента науко-
во-практичного коментаря як системи, 
взаємодії між ними та іншими система-
ми. При цьому визначаються функції, 
що виконуються елементами, підсисте-
мами всередині й зовні цієї системи, її 
властивості, тобто якісні відмінності, 
що зумовлюють відносну самостійність, 
стійкість і стабільність цієї системи, 
придатність коментаря для використан-
ня в соціальній комунікації.

Саме використання функціонально-
го підходу надає можливості поглибити 

уявлення щодо соціального призначен-
ня коментування законодавства зага-
лом і науково-практичного коментаря 
зокрема. 

Логічним механізмом охоплення 
всіх вищеназваних підходів є систем-
ний підхід. Системний підхід є таким 
аспектом дослідження, який передба-
чає розгляд об’єкта як складного, ба-
гатогранного та високоякісного явища, 
що складається з елементів, зв’язки 
між якими утворюють його відносно 
незмінну структуру й забезпечують ці-
лісність [5, с. 12].

Системний підхід є важливим мо-
ментом діалектичного пізнання, дає 
змогу розглянути науково-практичний 
коментар як цілісну динамічну систему 
й розкрити «механізми», що забезпечу-
ють таку цілісність. 

При цьому важливого методологіч-
ного значення набуває характеристика 
науково-практичного коментаря як сис-
теми, тобто органічної сукупності еле-
ментів, а не їх простої суми. 

Так, науково-практичний коментар 
є певною кількістю закономірно пов’я-
заних один із одним елементів і частин 
як певним цілісним утворенням, єдні-
стю. Сукупність однорідних елементів, 
що виконують необхідну для існування 
системи функцію, становлять підсисте-
му. Якщо в системі є декілька підсис-
тем, то вся система стає складною. 

Поняття системи відносне, як і по-
няття елемента. Якщо системою вва-
жати науково-практичний коментар як 
такий, то його сутнісними підсистема-
ми буде інформаційна й матеріальна 
(речова, субстанціональна) складові, а 
також конструктивні елементи як до-
кумента (титульний аркуш, обкладин-
ка, форзац тощо), об’єднані в складне 
ціле. Підсистемою науково-практично-
го коментаря є й текст, що також скла-
дається з певних елементів: глав, па-
раграфів, абзаців. Науково-практичний 
коментар як ціле – це єдність складо-
вих його елементів і підсистем, супер-
система стосовно них. Вивчення науко-
во-практичного коментаря як системи 
полягає у виявленні його елементів, 
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підсистем і зв’язків між ними, тобто у 
вивченні його структури. 

При системному підході науко-
во-практичний коментар має розгляда-
тися також як частина більш великої 
системи соціальних комунікацій. Тому 
важливо з’ясувати, частиною якої за-
гальнішої системи (цілого) є в цьому 
випадку науково-практичний коментар. 
Саме цим визначаються його можливо-
сті, задаються цілі існування, функції, 
що виконуються в суспільстві, законо-
мірності функціонування.

Входження України в європейський 
простір вимагає відповідних змін у 
правовій системі нашої держави, гар-
монізації законодавства України з за-
конодавством держав Європейського 
Союзу. Правові системи європейських 
країн в основному є стабільними й 
ефективними. Тому запозичення досві-
ду цих країн у використанні комента-
рів до законодавства може мати пози-
тивний характер для правової системи 
України. 

Це зумовлює актуальність викори-
стання порівняльно-правового(компа-
ративістського) підходу, який може 
бути використаний для з’ясування 
загального й відмінного між науко-
во-практичними коментарями в рамках 
декількох правових систем, шляхом їх 
порівняння, встановлення відмінності 
за якою-небудь ознакою або властиві-
стю. І в цьому такий підхід є унікаль-
ним і неповторним. 

Виявлення й аналіз позитивного 
досвіду на предмет його запозичення 
(яке може бути повним або частко-
вим), розробка відповідних рекомен-
дацій і досягається саме за допомогою 
порівняльного підходу, який забезпе-
чує можливість вийти за межі догма-
тичної дискусії в рамках національного 
права, запропонувати нові методологіч-
ні підходи з урахуванням вітчизняного 
досвіду. При цьому необхідно врахува-
ти й те, що не кожна модель певного 
правового явища, яка якісно працює в 
правовій системі одних держав, може 
ефективно працювати в інших, і те, що 
ефективно використовувана на одному 

етапі розвитку держави та суспільства 
модель певного правового явища може 
не мати жодної користі на іншому ета-
пі.

Поступове утвердження гуманістич-
них традицій у всіх сферах суспільного 
життя сприяло відповідному переспря-
муванню правової науки від визнання 
первинності нормативної форми бут-
тя права до ідеї сприйняття людини 
як творця й мети права. У контексті 
методології юридичної науки це зумо-
вило насамперед суттєве розширення 
застосування антропологічного підхо-
ду, тобто інтерпретації та оцінювання 
юридичних явищ як інструментів, ва-
желів, засобів задоволення потреб лю-
дини, соціальних спільнот, суспільства 
загалом. 

Застосування антропологічного під-
ходу дає змогу, «з одного боку, глиб-
ше проникнути в сутність права через 
осягнення природи людини, а з іншого 
боку, ... краще зрозуміти природу лю-
дини через осягнення сутності права» 
[6, с. 247].

Антропологічний підхід, сутність 
якого полягає в «людському вимірюван-
ні» правових явищ, сприятиме забезпе-
ченню дослідження науково-практично-
го коментаря з огляду на необхідність 
забезпечення прав людини, її інтересів 
і потреб як основного системоутворю-
вального елемента суспільства.

Нині теорія держави та права про-
довжує свій розвиток у тісному зв’язку 
з іншими галузями соціально-гумані-
тарного знання, що підтверджує пе-
ретин проблемних галузей юридичної 
науки й інших «наук про дух».

Для правової теорії актуальності на-
бувають лінгвістичні аспекти правового 
регулювання, оскільки саме мова є спе-
цифічним соціальним засобом збере-
ження та передачі інформації, а також 
управління поведінкою особистості.

Сьогодні загальновизнано, що пра-
во є специфічним правовим текстом, а 
мова юридичних приписів має лексичні 
й стилістичні особливості. Крім того, 
виникли нові підходи до суті права, на-
приклад, комунікативний. 
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Необхідно мати на увазі те, що 
текст права створюється законодавцем 
з метою регулювання поведінки людей. 
Для того щоб система правових норм 
могла реально впливати на індивідів, 
юридично значимі тексти мають бути 
не лише загальнодоступні для сприй-
няття й пізнання, а й загальнозрозумі-
лі. Це зумовлює особливу важливість 
наукового аналізу процесу розуміння 
права та процедур його тлумачення 
(інтерпретації), вихід на перший план 
проблем юридичної герменевтики. 

Необхідність застосування гермене-
втичного підходу полягає в тому, що 
текст нормативного правового акта, 
розрахований на багатократне засто-
сування, відрізняється абстрактністю 
формулювань і їх загальністю (оскіль-
ки норма регулює типові стосунки, що 
повторюються) й не може бути зрозу-
мілим одноманітно.

Для правової норми не існує єдиного 
значення, а кожен конкретний випадок 
її застосування вимагає попереднього 
розуміння її сенсу, яке неможливе без 
тлумачення або інтерпретації норми. 
Юридична герменевтика виникає як 
узагальнення інтерпретаційної практи-
ки, що виражається у вигляді певних 
правил і методів розуміння права. 

Існування теорії тлумачення права 
закономірно виходить із факту почат-
кової багатозначності правового тек-
сту. Як правильно пише В.А. Суслов, 
«конфлікт інтерпретацій законодавця 
й того, хто застосовує закон (виконав-
чого органу, громадянина), полягає в 
тому, що законодавець спочатку прагне 
до максимальної однозначності тексту, 
а той, хто застосовує право, прагне до 
інтерпретації правового тексту на свою 
користь. Саме в цьому полягає основ-
на проблема правової герменевтики, в 
цьому ж полягає й специфіка гермене-
втики права. Якщо під час тлумачення 
неправового (наприклад, історичного) 
тексту його інтерпретація як мінімум 
не суперечить тому сенсу, який вкла-
дає в текст автор, то під час реалізації 
норми права можливе зіткнення інтер-
претації того, хто застосовує закон, і 

букви закону. Під час застосування 
особа прагне використовувати неясно-
сті в тексті закону у своїх інтересах, 
підміняючи дійсний сенс закону своїм 
тлумаченням, тоді як держава в особі 
вищих судових органів намагається за-
безпечити одноманітність під час тлу-
мачення закону» [7, с. 5].

Досвід функціонування та необ-
хідність у подальшому використанні 
науково-практичних коментарів під-
тверджують об’єктивну потребу осмис-
лення перспектив цього явища, про-
гнозування напрямів його розвитку із 
застосуванням прогностичного підходу.

Юридичне прогнозування, як відо-
мо, є науковим передбаченням май-
бутнього стану державно-правових 
процесів, їх характеру та особливос-
тей, темпів і етапів, напрямів і шляхів 
розвитку тощо. Воно ґрунтується на 
певних закономірностях соціального, 
економічного й політичного розвитку 
суспільства [8, с. 149].

Вочевидь, що моделювання пер-
спектив розвитку науково-практичного 
коментаря має бути здійснено з ура-
хуванням концепції розвитку держа-
ви і права як науково обґрунтованої, 
системної й цілісної сукупності уявлень 
про найістотніші параметри майбутньо-
го стану суспільства загалом і держав-
но-правового будівництва зокрема.

Як правильно підкреслює В.В. Дуд-
ченко, юридична наука нині перебуває 
лише на самому початку цього шляху 
розробок теоретико-методологічних 
питань науково-правового передбачен-
ня. Тим часом дослідження зазначе-
них питань не тільки слугують потре-
бам практики (сприяють зважуванню 
прийнятих рішень, їх наслідків), а і є 
важливим способом самопізнання юри-
дичної науки, її гносеологічних осо-
бливостей і можливостей, як наслідок 
передумовою до розвитку новаційного 
науково-правового мислення [1, с. 15].

Отже, можна стверджувати, що 
мета пізнання такого багатоманітного 
явища, як науково-практичний комен-
тар, насамперед забезпечується засто-
суванням науково обґрунтованої мето-



231

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

дології. Використання різноманітних 
підходів дає право повно й усебічно 
підійти до вивчення зазначеного пра-
вового явища, спрогнозувати тенденції 
його розвитку, окреслити основні на-
прями та форми його вдосконалення 
на сучасному етапі. Причому мова йде 
про використання як класичної, так і 
некласичної методології.

Ключові слова: науково-практич-
ний коментар, методологія, методоло-
гічні підходи, новаційне мислення.

Стаття присвячена дослідженню 
сучасної методології пізнання нау-
ково-практичного коментаря. Під-
креслюється, що така методологія 
має розробляти стратегію пізна-
вальної та практичної діяльності. 
Проаналізовано формально-логічний, 
історичний, синергійний, системний, 
антропологічний та інші підходи, їх 
роль щодо з’ясування сутності нау-
ково-практичного коментаря.

Статья посвящена исследованию 
современной методологии познания 
научно-практического коммента-
рия. Подчеркивается, что такая 
методология должна разрабаты-
вать стратегию познавательной и 
практической деятельности. Проа-
нализировано формально логический, 
исторический, синергетический, си-
стемный, антропологический и дру-
гие подходы, их роль в исследовании 
сущности научно-практического 
комментария. 

The article is devoted to the analy-
sis of modern methodology of research 
of scientifically practical commentary. 

It is underlined that such methodolo-
gy must develop strategy of cognitive 
and practical activity. Legally logi-
cal, historical, synergistic, systematic, 
anthropological and other approaches 
and their role in research of essence 
of scientifically practical commentary 
is analysed.
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ТИЖДЕНЬ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

У Національному університеті 
«Одеська юридична академія» з 5 по 9 
квітня 2016 року було проведено низку 
наукових і творчих заходів, присвяче-
них Тижню цивільного процесу. У захо-
дах брали участь викладачі, аспіранти 
і студенти різних факультетів універси-
тету, науковці з вищих навчальних за-
кладів країни, юристи-практики – суд-
ді, адвокати, юрисконсульти, а також 
провідні вчені-процесуалісти України.

У перший день проведення Тижня 
цивільного процесу відбувся круглий 
стіл на тему «Практика ЄСПЛ з питань 
цивільно-процесуального права». 

У круглому столі брали участь про-
відні науковці професорсько-виклада-
цького складу, аспіранти й молоді вчені 
Національного університету «Одеська 
юридична академія» та інших вищих 
навчальних закладів України, а також 
юристи-практики з питань, присвяче-
них застосуванню практики Європей-
ського суду з прав людини. Круглий 
стіл було відкрито доповіддю головую-
чого, доктора юридичних наук, профе-
сора, зав. кафедри цивільного проце-
су Н.Ю. Голубєвої. Наголошуючи на 
важливості застосування норм Кон-
венції з прав людини та основополож-
них свобод під час вирішення справ 
і доцільності використання практики 
Європейського суду з прав людини, 
вона зазначила, що внаслідок набран-
ня чинності для України 11.09.1997 
зазначеної Конвенції кожна неурядова 
організація або група осіб, що знахо-
дяться під юрисдикцією України, го-

ловне, кожна фізична особа отримали 
право звертатися зі скаргою про пору-
шення Україною прав і свобод до Єв-
ропейського суду з прав людини після 
використання всіх національних засо-
бів правового захисту. 

Значна кількість представлених 
ученими на обговорення робіт була 
присвячена науковому забезпеченню 
вдосконалення науки цивільного про-
цесуального права, а також практич-
ним питанням, що виникають у процесі 
вирішення судами цивільних справ, і 
впливу практики Європейського суду з 
прав людини й норм Конвенції з прав 
людини та основоположних свобод 
на ухвалення судових рішень судами 
України.

Другий день Тижня цивільного про-
цесу ознаменувалося цікавим виступом 
студентів третього курсу, які представ-
ляли свої факультети й наукових керів-
ників на фестивалі студентських робіт 
на цивільно-правову та цивільно-проце-
суальну тему. 

Активна, творча й весела атмосфера 
заходу дійсно продемонструвала вели-
кий потенціал і намір студентів стати 
успішними професіоналами-юристами, 
котрі будуть активно та плідно створю-
вати й захищати правопорядок у країні. 

Творчий підхід, нестандартні погля-
ди на судову систему та цивільний про-
цес утілились у різних формах участі 
студентів – від прекрасних, глибоких 
віршів до веселих, гумористичних мі-
ніатюр. Суддям було дуже складно ви-
значитися з командами-переможцями, 
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адже всі учасники по-справжньому 
захоплювали та зачаровували своїми 
виступами. Але в результаті тривалих 
дискусій, тяжких сумнівів, за підсумка-
ми конкурсу переможці були обрані й 
нагороджені пам’ятними подарунками. 

7 квітня 2016 року було проведено 
конкурс студентських наукових робіт, 
присвячених темі «Шляхи вдоскона-
лення цивільного процесу». У конфе-
ренції взяли участь 37 студентів 3 кур-
су, які представили на розсуд журі свої 
наукові роботи. Студенти приємно вра-
зили своїми знаннями з науки цивіль-
ного процесуального права, законодав-
чого врегулювання питань, пов’язаних 
із вирішенням справ у суді, а також 
актуальних питань проведення судо-
во-правової та конституційної реформ 
у державі. 

Також у рамках проведення нау-
кових і творчих заходів, присвячених 
Тижню цивільного процесу, 8 квітня 
2016 року відбулася Міжнародна на-
уково-практична конференція на тему 
«Методологічні засади вдосконален-
ня цивільного процесуального права». 
Конференція присвячена 150-річчю від 
дня народження відомого вченого ци-
віліста і процесуаліста Є.В. Васьков-
ського. У його працях розглядались 
питання з різних галузей юридичної 
науки. Він написав підручники з ци-
вільного права, цивільного процесу, 
морського торговельного права, видав 
багато інших праць. Підручники Євгена 
Володимировича перевидаються й досі. 
Особливо відомий підручник із цивіль-
ного процесу. Це була свого роду пер-
ша книга, що повністю й на належному 
науковому рівні висвітлювала цивільне 
процесуальне право, його базові прин-
ципи та норми, взаємозв’язок із цивіль-
ним правом.

Конференція відбувалася в Музеї 
рідкісної книги Національного універ-
ситету «Одеська юридична академія», 
розпочалася зі вступного слова ідейно-
го натхненника проведення цього захо-
ду, зав. кафедри цивільного процесу, 
професора Н.Ю. Голубєвої, яка розпо-
віла, що кафедрою цивільного процесу 

були проведені наукові і творчі заходи 
в рамках Тижня цивільного процесу. 
Заходи проходили в Національному 
університеті «Одеська юридична акаде-
мія» з 5 по 9 квітня 2016 року. Тиж-
день відкрився проведенням круглого 
столу на тему «Практика ЄСПЛ з пи-
тань цивільно-процесуального права», 
досить цікаво було проведено творчий 
конкурс студентських робіт на цивіль-
но-правову та цивільно-процесуальну 
тематику, а також конкурс студент-
ських наукових робіт «Шляхи вдоско-
налення цивільного процесу». Окремо 
доповідач наголосила, що Є.В. Васьков-
ський відомий не тільки як учений, а і 
як адвокат і суддя, який сприяв розвит-
ку законодавства, що регулює цивільне 
судочинство, а також науки цивільно-
го процесуального права. Позитивним 
моментом є захист у 2013 році дис-
ертаційного дослідження на здобуття 
ступеня кандидата юридичних наук  
І.В. Корнієнко на тему «Науко-
во-юридична та педагогічна спадщина  
Є.В. Васьковського». У роботі автором 
досліджено біографію, науково-юридич-
ну та педагогічну діяльність видатного 
представника Одеської школи права, 
показано діяльність його як учено-
го-цивіліста, педагога й адміністратора 
вищої школи, юриста-практика та по-
пуляризатора юридичних знань. 

Голова Одеського апеляційного адмі-
ністративного суду А.І. Бітов зауважив, 
що проведення таких наукових заходів 
має велике значення, тому що держа-
ва переживає складні часи як у судовій 
системі, так і в юридичній науці. 

Ушанував своєю присутністю захід 
також і адвокат, голова Ради адвока-
тів Одеської області Й.Л. Бронз. У ви-
ступі він позитивно відгукнувся щодо 
ідеї проведення наукової конференції 
до 150-річчя від дня народження Євге-
на Володимировича Васьковського та 
можливості згадати такого видатного 
вченого. Більше, ніж Є.В. Васьков-
ський, ніхто не писав про адвокатуру, 
його працями ми маємо можливість по-
повнювати знання про інститут адвока-
тури, а спадок, який він нам залишив, 
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сприятиме розвитку адвокатури й судо-
вої реформи. 

Віце-президент, проректор з науко-
вої роботи Національного університету 
«Одеська юридична академія», доктор 
юридичних наук, професор М.В. Афа-
насьєва відзначила велику значущість 
проведення наукових заходів задля 
підвищення наукового та професійно-
го рівня його учасників і висловила 
позитивне враження від форми прове-
дення творчого конкурсу, що важливо 
для студентів. Також вона зауважила, 
що Є.В. Васьковський, крім того, що 
був професійним юристом, адвокатом і 
суддею, був й особистістю, писав чу-
дові статті й замітки в Одеські газети, 
на прикладах таких особистостей має-
мо виховувати студентів як майбутніх 
юристів. 

Доктор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, 
член НКР Верховного Суду України 
та Вищого господарського суду Укра-
їни, зав. кафедри господарського пра-
ва і процесу Національного універ-
ситету «Одеська юридична академія»  
О.П. Подцерковний висловив думку, 
що, на жаль, науковцями недооціню-
ються всі праці, зокрема, і Є.В. Ва- 
ськовського щодо важливості мето-
дологічних засад і тлумачення їх для 
початківців, а також привітав із про-
веденням конференції та подякував за 
згадування видатних учених. 

Суддею Апеляційного суду Одеської 
області, секретарем палати з розгля-
ду цивільних справ Апеляційного суду 
Одеської області А.І. Дрішлюком було 
наголошено на корисності проведення 
таких заходів, тому що існує розрив 
між теорією і практикою й ці заходи 
орієнтують молодь на повернення до 
витоків теорії правничих правників. 

Заслуговує на окрему увагу виступ 
кандидата юридичних наук, доцен-
та кафедри цивільного права, співза-
сновника Центру дослідження права  
ім. Савіньї, управляючого партнера 
Юридичної фірми «Юрлайн» В.М. Зу-
баря. Він повідомив присутнім, що в 
деяких державах також проводяться 

заходи, присвячені 150-річчю від дня 
народження Євгена Володимировича, 
зокрема у Варшаві відбулася конферен-
ція за участю представників із Вільню-
са, Москви, Казані, Одеси. З огляду на 
багатогранність особистості Є.В. Вась-
ковського його й досі згадують у дисер-
таційних дослідженнях, статтях, книгах 
і фільмах. Так, наприклад, у Москві ви-
дано тритомник, а в Одесі знято фільм 
про життя і творчість Є.В. Васьковсько-
го під назвою «Сердце, отданное лю-
дям». Професор Казанського федераль-
ного університету, доктор юридичних 
наук Д.Х. Валєєв і кандидат історич-
них наук, доцент Г.А. Валєєва при-
святили його пам’яті статтю «История 
науки гражданского права и процесса:  
Е.В. Васьковский и юридический фа-
культет Казанского университета». 

В.М. Зубар розповів про окремі ас-
пекти біографії видатного вченого та 
деякі спірні моменти, такі як місце на-
родження, місце й дата смерті вченого 
тощо. Підсумовуючи, він зазначив, що, 
незважаючи на те що деякі з вищезга-
даних країн уважають його своїм уче-
ним, Є.В. Васьковський повною мірою 
є одеським ученим. 

Розпочинаючи пленарне засідання, 
професор Н.Ю. Голубєва доповіла про 
порядок укладення договорів в елек-
тронній формі, тому що поява великої 
кількості послуг, які надаються та спо-
живаються в самій мережі Інтернет: 
реєстрація домену, продаж хостингу, 
провайдерські послуги – зумовила 
актуальність дослідження цієї теми. 
Електронні договори за допомогою ви-
користання сучасних інформаційних 
технологій повинні укладатися за вста-
новленим законом порядком. Ринок 
електронної комерції (e-commerce) в 
Україні фактично сформований давно, 
але, не маючи спеціального правового 
регулювання, електронні правочини 
вчинялись, як правило, на основі пу-
блічної оферти, до якої приєднується 
інша сторона договору частіше конклю-
дентними діями. На жаль, більшість 
сайтів, які були промоніторені під час 
написання доповіді, зазначила допові-
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дач, не забезпечили неможливість по-
дальшої реєстрації на сайті без простав-
лення відповідної відмітки (на відміну 
від відомих інтернет-магазинів США чи 
компаній, які продають програмні про-
дукти), не привели у відповідність до 
Закону порядок учинення електронних 
правочинів, не забезпечили можливість 
ознайомитися з умовами укладеного 
правочину, роздрукувати його тощо. 

Голова Київського районного суду 
м. Одеси, кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри цивільного права  
С.А. Чванкін присвятив своє дослі-
дження процесуальним особливостям 
розгляду судом справ про усиновлення. 
Також у доповіді Сергій Анатолійович 
зауважив, що сьогодні потребує вдо-
сконалення чинний механізм контролю 
за дітьми, усиновленими іноземцями, 
який є не просто малодієвим, а навіть 
«символічним». Українські дипломати 
повідомляють, що іноземні усиновителі 
нечасто ставлять дитину на консуль-
ський обік, не надають звіти посоль-
ству України. Фіксуються навіть факти 
переусиновлення українських дітей, що 
заборонено міжнародними нормами.

Застосування аналогії процесуаль-
ного закону під час ухвалення судового 
рішення було предметом доповіді кан-
дидата юридичних наук, доцента кафе-
дри цивільного процесу І.В. Андронова. 
Як відомо, зазначив доповідач, закон 
не містить відповідей на всі питання 
суспільного життя, тоді як право такі 
відповіді має. Якщо в процесі розгляду 
та вирішення цивільної справи перед 
судом постають питання процесуаль-
ного характеру, прямо не врегульова-
ні нормами цивільного процесуального 
законодавства, допускається в процесі 
вирішення судом цих питань застосу-
вання аналогії процесуального закону 
за деяких умов. 

Окремим аспектам процесуальної 
співучасті в цивільному процесі було 
присвячено дослідження доцента кафе-
дри цивільного процесу В.О. Єрмолає-
вої, яка зазначила, що в судовій прак-
тиці необхідно відрізняти співучасть 
від інших видів множинності осіб на 

стороні позивача або відповідача, тому 
що обсяг їхніх прав і обов’язків різний.

Кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри цивільного процесу Н.В. Вол-
кова розглянула процесуальні особли-
вості розгляду справ про позбавлен-
ня батьківських прав і зазначила, що 
справи про позбавлення батьківських 
прав підлягають розгляду та вирішен-
ню виключно в порядку цивільного су-
дочинства в позовному провадженні, 
про це свідчить ч. 1 ст. 165 Сімейного 
кодексу України, п. 18 Постанови Пле-
нуму Верховного Суду України «Про 
практику застосування судами законо-
давства при розгляді справ про усинов-
лення і про позбавлення та поновлення 
батьківських прав» і матеріали судової 
практики. Підсумовуючи, вона заува-
жила, що ця тема має низку суттєвих 
проблем щодо розгляду справ про поз-
бавлення батьківських прав, які потре-
бують подальшого дослідження.

Кандидат юридичних наук, доцент ка-
федри цивільного процесу Р.Ф. Гонгало 
розглянула тему «Поняття єдності судо-
вої практики та шляхи її досягнення». 
Адже частими є випадки, коли один і 
той самий суд в аналогічних правовідно-
синах приймає різні за своєю суттю су-
дові рішення. Зрозуміло, що така ситуа-
ція підриває авторитет судової влади, а 
запит суспільства на підвищення ефек-
тивності судової системи є величезним. 
Проте, якщо в Україні дійсно сформу-
ється усталена судова практика і якщо 
суди в однотипних справах щодо різних 
осіб однаково застосовуватимуть один і 
той самий закон, це позитивно вплине 
й на інші сфери суспільного життя та 
правосуддя зокрема.

Окремо було наголошено на доціль-
ності розгляду критеріїв розмежування 
справ позовного й окремого проваджен-
ня. Кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри цивільного процесу Т.А. Стоя-
нова підсумувала, що критерієм розпо-
ділу розгляду справ у тому чи іншому 
виді провадження може бути тільки 
сукупність певних юридичних ознак, 
яким повинна відповідати справа, за 
розглядом якої звертається особа. 
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Зміст презумпції дієздатності ци-
вільного процесуального права розгля-
дав кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри цивільного процесу Д.В. Че-
ремнов. Він констатував, що презумп-
ція дієздатності учасника процесу є, 
по-перше, непрямою презумпцією, тоб-
то такою, що прямо не встановлена 
в законодавстві, тому її зміст можна 
виокремити шляхом логічного аналізу; 
по-друге, спростовною, оскільки до-
пускається її спростування; по-третє, 
процесуально-правовою, оскільки вона 
закріплена в положенні саме Цивіль-
ного процесуального кодексу України. 
Відповідно, презумпція дієздатності 
покликана зменшити обсяг доказового 
матеріалу, оскільки в разі її відсутності 
будь-яка особа, звертаючись до суду, 
неодмінно повинна була б доказувати 
факт своєї дієздатності й підтверджува-
ти це певними доказами.

Аспірант кафедри цивільного проце-
су І.О. Бут обрав для дослідження тему 
«Місце проваджень щодо оскарження 
рішення третейського суду та видачі 
виконавчого листа на його примусо-
ве виконання в структурі цивільного 
процесу». Оскарження третейського 
рішення та видача виконавчого листа 
на примусове виконання рішення тре-
тейського суду стоять окремим блоком 
у цивільному процесуальному зако-
нодавстві. Урегулюванню цих питань 
присвячено відповідні глави 1, 2 роз-
ділу VII-1 Цивільного процесуального 
кодексу України, зауважив аспірант. 
Тому провадження з оскарження рі-
шень третейських судів і видачі вико-

навчих листів на примусове виконання 
рішень третейських судів мають свої 
особливості, що не дають змоги зара-
хувати їх до вже наявних видів цивіль-
ного судочинства та мають усі основні 
ознаки самостійного провадження. 

Кандидат юридичних наук, старший 
викладач кафедри цивільного процесу 
С.С. Журило звернув увагу на питан-
ня попереднього розгляду судом справ 
про усиновлення, тому що підготовка 
справ про усиновлення є самостійною 
стадією цивільного процесу з усинов-
лення, що розпочинається з моменту 
винесення ухвали про відкриття про-
вадження у справі та закін-чується 
винесенням ухвали про закінчення дій 
щодо підготовки до судового розгляду 
справи, відповідно до ст. 156 Цивіль-
ного процесуального кодексу України. 
Він уважає за необхідне включити до 
списку справ окремого провадження, у 
яких проводяться попередні судові засі-
дання, справи про усиновлення в тому 
числі іноземними громадянами україн-
ських дітей.

В обговоренні заявлених тем конфе-
ренції активну участь узяли й запро-
шені судді Київського районного суду  
м. Одеси В.С. Петренко та О.Б. Кова-
ленко, які висловили також свою дум-
ку щодо дискусійних питань. 

За підсумками міжнародної науко-
во-практичної конференції «Методоло-
гічні засади вдосконалення цивільного 
процесуального права» видано збірник 
доповідей, присвячених методологіч-
ним засадам удосконалення цивільного 
процесуального права.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ МИТНОГО 
ОФОРМЛЕННЯ У СУДНОБУДУВАННІ УКРАЇНИ1

Суднобудування являє собою наоч-
ний приклад однієї з найбільш глобаль-
но орієнтованих галузей промисловості. 
З одного боку, є попит на окремі типи 
суден, а з іншого – виробнича мож-
ливість підприємств суднобудування, 
проте в будь-якому разі сьогодні існує 
потреба в переміщенні великої кількості 
комплектуючих виробів і запчастин для 
суднобудування та судноремонту через 
митний кордон України. Тому виконане 
автором і викладене в монографії науко-
ве дослідження є дуже актуальним.

Значення й необхідність комплек-
сного дослідження цієї проблеми вихо-
дить із можливості відтворити цілісну 
картину становлення сучасних напря-
мів суднобудівної галузі, осмислити та 
узагальнити коло недосліджених пи-
тань щодо постачання комплектуючих 
виробів і запчастин із-за кордону, які 
фактично випали з поля зору фахівців 
інших галузей науки, а також змоделю-
вати основні організаційно-правові за-
сади діяльності органів митної справи 
з удосконаленням механізмів митного 
оформлення, супроводження, регулю-
вання забезпечення суднобудівної га-
лузі матеріальними ресурсами в умовах 
глобальної конкуренції.

Звісно, митна справа вирізняється 
складною структурою, в основу якої по-
кладено безперервні процеси формуван-
ня нормативно-правого забезпечення 
різних потреб та інтересів підприємниць-
кої діяльності, у тому числі суднобу-

дівної галузі. Необхідність усебічного 
дослідження правовідносин учасників 
суднобудівного виробництва щодо здійс-
нення митної справи в умовах проведен-
ня системного реформування зумовлює 
актуальність аналізованої роботи. Най-
більш ефективним засобом своєчасного 
постачання запасних частин, комплек-
туючих виробів, устаткування тощо для 
побудови, ремонту й модернізації різних 
плавзасобів, на переконання автора, є 
розробка та впровадження уніфікованої, 
гнучкої «програми лояльності» митного 
оформлення.

З огляду на зазначене актуальність 
запропонованого Е.Б. Хачатуровим до 
розгляду дослідження цієї проблеми є 
дійсно значним, оскільки досі комплек-
сний аналіз правових засад становлен-
ня й розвитку суднобудування та мит-
ної справи не було підготовлено. Про 
це, до речі, свідчить також значний 
доробок блоку історіографії проблеми, 
викладений у монографії, що знову 
вказує на ґрунтовний підхід дослідника 
в опрацюванні обраного напряму нау-
кового пошуку. Цікавим також під час 
дослідження історіографії постає поєд-
нання автором робіт різного періоду за 
тематичним принципом. Це дало змогу 
більш конкретно проаналізувати ос-
новні напрями проведених досліджень, 
виокремити неопрацьовані й опрацьо-
вані питання тощо.

Учений провів ґрунтовний аналіз 
численних законодавчих актів із цієї 

© Х. Ярмакі, 2016

1 Рецензія на монографію Хачатурова Е. Б. «Митне оформлення у суднобудуванні України (організаційно- 
правовий аспект)» / Е. Б. Хачатуров. – Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2015. – 468 с.
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проблеми, при цьому не лише приділив 
особливу увагу законам і міжнародним 
договорам, а й віднайшов та опрацював 
десятки підзаконних нормативно-пра-
вових актів, які в роботі представлені 
циркулярами, інструкціями, правила-
ми, повідомленнями, наказами різних 
відомств та організацій, які певним 
чином впливають на суднобудування й 
судноремонт.

Не менш цікавими є результати до-
слідження щодо напрямів регулювання 
питань, пов’язаних із будівництвом, екс-
плуатацією та володінням торговельних 
суден. Під час вивчення цієї проблеми 
автор доходить висновку, що більшу ува-
гу було приділено саме питанням прина-
лежності суден, а проблеми, пов’язані із 
забезпеченням на державному рівні без-
пеки судноплавства й суднокористуван-
ня, регулювання та встановлення певних 
правил щодо будівництва суден, трива-
лий час не вирішувалися законодавцем, 
навіть ігнорувалися. У комплексі інших 
проблем це призводило до високої ава-
рійності й гибелі людей та втрати ван-
тажу. Загалом така ситуація не сприяла 
розвитку торговельного судноплавства, 
через значні ризики спричинила підви-
щення цін на його послуги. Звернення 
ж до використання іноземних систем 
контролю за якістю будування суден на 
початку ХХ ст. стало логічним кроком 
уперед для світового визнання здобутків 
вітчизняного суднобудування.

У монографії надано характеристи-
ку митного оформлення товарів суд-
нобудування, що переміщаються на 
митну територію України за встановле-
ними митними режимами й наступним 
контролем. Також охарактеризовано 
суднобудівну промисловість як досить 
складний сектор економіки з певною 
внутрішньою структурою й особливи-
ми потребами до митного оформлення 
комплектуючих і запчастин.

Крім того, проаналізовано законо-
давство зарубіжних країн щодо регулю-
вання промислової й митної політики, 
визначено цілі, функції та механізми 
правового регулювання діяльності суд-
нобудівної галузі й митної справи, за-

пропоновано зміни, удосконалення та 
доповнення до митного законодавства 
в напрямі спрощення, гармонізації, ло-
яльності митних формальностей під час 
забезпечення суднобудування комплек-
туючими виробами й запчастинами із-
за кордону.

Україна як морська держава має 
можливості для того, щоб стати одним 
зі світових лідерів суднобудівної про-
мисловості.

У зв’язку із цим актуальність рецен-
зованого монографічного дослідження 
не викликає сумніву, оскільки останнім 
часом питання про майбутнє україн-
ського суднобудування, його здатність 
забезпечити прийнятні та стабільні 
темпи зростання значною мірою зале-
жать від ефективності функціонування 
митно-тарифної системи, досконалості 
її механізму, який необхідно формува-
ти, ґрунтуючись на світовому досвіді, 
міжнародних актах, удосконаленому 
відповідно до сучасних вимог зако-
нодавстві, ефективному державному 
управлінні та викладених положеннях 
і нововведеннях.

Варто зазначити, що позиція авто-
ра у викладенні основних положень є 
досить виваженою й продуманою, а ви-
сновки – теоретично обґрунтованими 
та переконливими.

У цілому монографію виконано на 
високому професійному рівні, вона до-
статньо проілюстрована графічним і 
табличним матеріалом, є легкою для 
сприйняття за мовою й стилем написан-
ня, логічною за структурою викладу.

Зазначена праця є завершеним са-
мостійним науковим дослідженням, ви-
конаним на актуальну тему, має нау-
кову та практичну цінність. Результати 
дослідження можуть бути використані 
науковцями для розробки системи спро-
щення митних процедур з оформлення 
комплектуючих виробів і запасних ча-
стин для суднобудівної галузі, праців-
никами органів державної влади й міс-
цевого самоврядування, викладацьким 
персоналом, слухачами та студентами 
вищих навчальних закладів, суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності.
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КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ 
ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СПРАВИ1

На етапі становлення України як не-
залежної держави у вирішенні питань 
забезпечення економічної самостій-
ності, безпеки громадян і бізнесу, за-
хисту національних інтересів найваж-
ливішу роль відіграє державна митна 
справа.

Останнім часом митна система про-
йшла складний шлях свого формування 
й розвитку, стала однією з найважли-
віших державних інституцій, що стоять 
на варті економічних інтересів нашої 
країни. Пильна увага до тематики дер-
жавної митної справи зумовлена ево-
люційними перетвореннями вітчизня-
ної митниці на ефективний сервісний 
інститут у процесі переміщення товарів 
через митний кордон України, останні-
ми тенденціями щодо вдосконалення 
чинного законодавства України з пи-
тань державної митної справи та його 
наближення до прогресивних світових 
практик, проголошенням поступової 
трансформації діяльності митниць від 
фіскального до сервісного складника їх 
діяльності, а також оптимізацією орга-
нізаційної структури органів митного 
спрямування.

Активна інтеграція України до сві-
тової економічної системи, що характе-
ризується посиленням глобалізаційних 
процесів, актуалізує питання забезпе-
чення економічної безпеки. Зазначимо, 
що захист економічних інтересів Укра-
їни, який функціонально здійснюється 
митницями, значною мірою залежить 
від ефективності здійснення митного 
контролю в пунктах пропуску. Про-
те сучасний інструментарій митного 

контролю орієнтований не лише на по-
силення безпеки держави, а й на ство-
рення сприятливих умов для руху то-
варів через державний кордон шляхом 
спрощення та прискорення проведення 
митних процедур.

Саме тому на зміну тотальному 
митному контролю приходить система 
аналізу й управління ризиками, спря-
мована на виявлення порушень митних 
правил суб’єктами зовнішньоекономіч-
ної діяльності з мінімальним втручан-
ням у їх роботу.

Отже, актуальними на сьогодні 
є питання забезпечення подальшої 
імплементації ризикоорієнтованих ін-
струментів митного контролю з ура-
хуванням передового досвіду зарубіж-
них держав, питання вдосконалення 
функціонування структурних підроз-
ділів митного спрямування Державної 
фіскальної служби України в напрямі 
поліпшення їх діяльності, розроблен-
ня єдиних підходів щодо інтегрованого 
управління у сфері державної митної 
справи.

Автор уперше на рівні наукової мо-
нографії, яка вже за переліком питань, 
що обговорюються, є надзвичайно ак-
туальною, виводить на новий рівень 
наукову дискусію щодо концепції здійс-
нення державної митної справи в су-
часних умовах, виявлення зв’язку між 
активним реформування митної галузі 
та практичним втіленням імплементо-
ваних міжнародних стандартів у сферу 
державної митної справи, характери-
стики базових і додаткових напрямів 
модернізації митної галузі, а також 

© Б. Пережняк, 2016

1 Рецензія: Федотов О.П. Концепція державної митної справи: виклики модернізації в Україні / О.П. Фе- 
дотов. – О. : Юридична література, 2016. – 392 с.
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ефективності й проблемних питань та-
кої модернізації. Особливого значення 
дослідження набуває у зв’язку з тран-
сформацією нормативно-правової та 
організаційно-методичної бази функціо-
нування органів митного спрямування 
Державної фіскальної служби України.

У першому розділі монографії автор, 
досліджуючи концептуальні засади роз-
витку державної митної справи в Укра-
їні, окреслює основні етапи становлен-
ня та розвитку концепції державної 
митної справи у вітчизняній правовій 
науці, розкриває базові постулати 
трансформації державної митної спра-
ви як складової частини зовнішньоеко-
номічної діяльності України, розглядає 
інституційну структуру органів митно-
го спрямування Державної фіскальної 
служби України. Науковець справед-
ливо зазначає, що постійні контравер-
сії щодо функціонування Державної 
фіскальної служби України та її терито-
ріальних органів (насамперед митниць) 
у тому чи іншому статусі або в тій чи 
інший службовій площині (враховуючи 
постійні новації, нововведення та інші 
рамкові стандарти закордонних запози-
чень) не йдуть на користь загальним 
правилам здійснення державної митної 
справи, а тому концепцію здійснен-
ня державної митної справи має бути 
побудовано на плановому, узгоджено-
му, оперативному, ефективному вико-
нанні покладених на органи митного 
спрямування Державної фіскальної 
служби України завдань та здійсненні 
повноважень за своїм призначенням і 
спрямуванням, що синтезуватиметься 
з ефективною стратегією розвитку дер-
жави та її митної політики. У зв’язку із 
цим автор пропонує власне визначення 
поняття «концепція державної митної 
справи»: концептуальний документ, у 
якому вказується мета, бачення, рішен-
ня, принципи роботи, етапи реалізації, 
а також джерела фінансування (фінан-
сове забезпечення) певних напрямів 
здійснення державної митної справи 
(господарських, юридичних, фінан-
сових, перевірочних, контролюючих, 
ІТ-інформаційних, кадрових) з метою 

досягнення запланованих індикаторів 
результату й успіху.

Характеризуючи в другому розділі 
монографії правові основи утворення, 
реорганізації та ліквідації митниць як 
територіальних органів митного спря-
мування Державної фіскальної служ-
би України, процеси їх оптимізації й 
модернізації, а також технологію ка-
дрового забезпечення органів митно-
го спрямування Державної фіскальної 
служби України, учений зазначає, що 
особливості процедури державної ре-
єстрації митниць як територіальних 
органів митного спрямування Дер-
жавної фіскальної служби України за-
лишились неврегульованими. Також 
автор виділяє декілька етапів проце-
дури припинення митниць як терито-
ріальних органів митного спрямування 
Державної фіскальної служби Украї-
ни: етап ініціювання припинення, етап 
здійснення заходів припинення, етап 
складення й затвердження підсумко-
вого документа припинення, етап дер-
жавної реєстрації припинення. Крім 
того, варто погодитись із науковцем у 
тому, що необхідність досягнення опти-
мального балансу процесів оновлення 
й збереження кількісного та якісного 
складу персоналу митниць як терито-
ріальних органів митного спрямування 
Державної фіскальної служби України, 
забезпечення висококваліфікованими 
кадрами, необхідними для реалізації 
єдиної державної митної політики, ста-
ли підґрунтям запровадження практики 
активного внутрішнього й зовнішнього 
пошуку кандидатів для роботи в митни-
цях як територіальних органах митно-
го спрямування Державної фіскальної 
служби України. Однак деякі кроки, 
спрямовані на вдосконалення техноло-
гії кадрового забезпечення Державної 
фіскальної служби України, є досить 
спірними з практичної позиції.

Третій розділ монографії присвячено 
дослідженню ролі та значення митно-
го контролю як важливого інструменту 
реалізації митної політики держави, а 
також механізму здійснення митних 
процедур під час митного оформлення 
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товарів. Крім того, необхідно вказати 
на проведений автором досить ґрун-
товний аналіз концепції контролю пра-
вильності визначення митної вартості 
товарів, які ввозяться (імпортуються) 
на митну територію України.

Важливе значення в роботі приді-
лено розгляду проблемних аспектів 
концепції здійснення державної митної 
справи, що дає змогу стверджувати, 
що структурна побудова Державної 
фіскальної служби України потребує 
чергового реформування – здійснення 
адміністративних, правових, господар-
ських та інших організаційних дій зі 
зміни структури (окремої частини чи 
окремих частин) системи Державної 
фіскальної служби України без зміни 
існуючих напрямів її функціонування.

Також у монографії розглянуто такі 
питання: процесуальне правонаступ-
ництво митниці в разі оскарження рі-
шення, дії чи бездіяльності митниці, 
яку припинено без визначення право-
наступництва; вилучення особистих 
митних забезпечень, використовуваних 
митницею, діяльність якої припиняєть-
ся, та передання їх на склад для збе-
рігання та введення в дію особистого 
митного забезпечення посадових осіб 
митниць; кадрові питання під час про-
ведення заходів щодо оптимізації, мо-
дернізації й припинення митниць як 
органів митного спрямування; питан-
ня надання митницям у користування 
земельних ділянок для службових по-
треб, відшкодування власникам зазна-
чених ділянок і землекористувачам 
вартості цих ділянок та збитків, завда-
них їх вилученням.

Автор вносить конкретні пропози-
ції щодо формування типового Плану 
заходів реорганізації або ліквідації мит-
ниці як територіального органу митно-
го спрямування Державної фіскальної 
служби України.

Науковцем обґрунтовано наводять-
ся авторські дефініції понять «оптимі-
зація митниць Державної фіскальної 
служби України» та «модернізація 
митниць Державної фіскальної служ-
би України». Так, оптимізацію митниць 

Державної фіскальної служби України 
визначено як процес, заснований на 
системі заходів, які визначають зміст 
концепцій, механізмів управління та 
особливості реалізації перетворень 
планово-стратегічного характеру для 
забезпечення ефективного функціону-
вання організаційно-штатних структур 
митниць Державної фіскальної служби 
України в умовах високої динаміки роз-
витку внутрішнього й зовнішнього ото-
чень української держави. У свою чергу 
під модернізацією митниць Державної 
фіскальної служби України автор ро-
зуміє сукупність дій, спрямованих на 
забезпечення, залучення, оснащен-
ня, оновлення, упровадження, імпле-
ментацію, інтегрування в структурну 
складову частину митниць Державної 
фіскальної служби України законодав-
чих актів різної юридичної сили, нау-
кових досліджень і програм, іннова-
ційних розробок, технічної допомоги, 
провідних інформаційних технологій, 
засобів, видаткових матеріалів, а та-
кож обладнання, устаткування, комп-
лектуючих до них, речового майна, що 
так чи інакше дієво, конструктивно й 
обґрунтовано впливає на підвищення 
показників виконання завдань, покла-
дених на митницю як територіальний 
орган митного спрямування Державної 
фіскальної служби України.

Отже, аналізована монографія є 
комплексним, узагальненим дослі-
дженням концепції здійснення держав-
ної митної справи в умовах інтеграції 
України до світової економічної систе-
ми, що дало змогу виявити зв’язок між 
активним реформування митної галузі 
та практичним втіленням імплементо-
ваних міжнародних стандартів у сферу 
державної митної справи, охаракте-
ризувати базові й додаткові напрями 
модернізації митної галузі, а також 
окреслити проблемні питання такої мо-
дернізації та запропонувати шляхи їх 
вирішення.

Зроблені автором узагальнення, ви-
сновки й пропозиції можуть бути вико-
ристані в подальших наукових розроб-
ках із питань державної митної справи, 
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а також у практичній діяльності поса-
дових осіб митниць Державної фіскаль-
ної служби України, суб’єктів зовніш-
ньоекономічної діяльності та практиків 
митної галузі. Таким чином, з огляду на 
наведені та багато інших позитивних 
моментів монографічного дослідження 
вважаємо, що воно є цінним як із тео-
ретичної, так і з методологічної позиції.

Роботу написано зрозумілою й до-
ступною мовою. Автор неодноразово 
критикує положення чинного законо-
давства, дискутує з приводу наукових 
думок, проте ця критика й дискусія дає 
змогу угледіти тенденції розвитку зако-
нодавства та юридичної науки, глибше 
зануритись у суть досліджуваних кате-
горій. Така форма критики робить мо-
нографію серйозною аналітичною робо-
тою, яка може бути корисною не лише 
в прикладних цілях, а й у наукових до-
слідженнях і нормотворчій діяльності 
державних органів.

Доречно в подальшій науковій роз-
робці цієї тематики більшу увагу при-
ділити дослідженню взаємодії орга-
нів митного спрямування Державної 

фіскальної служби України з іншими 
державними органами в процесі здійс-
нення митної діяльності, спрямованої 
на реалізацію державної митної політи-
ки. Проте наведене зауваження й поба-
жання не впливає на загальне досить 
позитивне враження від монографії, 
яку підготовлено на високому профе-
сійному рівні з використанням сучас-
них досягнень правової науки, вона є 
завершеною та самостійною науковою 
працею.

Виклад матеріалу ґрунтується на 
глибокому, системному аналізі законо-
давчих та інших нормативних актів і 
спеціальної наукової літератури. Мо-
нографія містить нові науково обґрун-
товані результати в галузі науки адмі-
ністративного й митного права, які в 
сукупності розв’язують важливу науко-
ву проблему вдосконалення механізму 
модернізації державної митної справи.

Упевнений, що цю роботу буде оці-
нено не лише юристами-адміністрати-
вістами, а й представниками наукової 
громадськості та практичними праців-
никами.
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ЮБИЛЕЙ 
ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ДОДИНА

Исполнилось 85 лет профессору кафедры морского и таможенного права 
Национального университета «Одесская юридическая академия»,

доктору юридических наук, профессору, 
Заслуженному деятелю науки и техники Украины 

Евгению Васильевичу Додину

Евгений Васильевич Додин родился 
в городе Томске 27 января 1931 г.

После окончания средней школы в 
1948 г. поступил в Харьковский юри-
дический институт, окончил первый 
курс и был переведен на юридический 
факультет Одесского государственного 
университета, который окончил с от-
личием. Далее был направлен в Одес-
скую областную прокуратуру следова-
телем. В 1956 г. перешёл на работу в 
Одесскую научно-исследовательскую 
криминалистическую лабораторию экс-
пертом-криминалистом. Работа в долж-
ности следователя и эксперта-кримина-
листа позволила овладеть методикой, 
тактикой и техникой расследования 
уголовных дел.

В 1958 г. он переходит на работу в 
Одесскую школу милиции МВД СССР, 
вначале преподавателем, а затем назна-
чается начальником цикла юридических 
дисциплин. Связь с практикой позволи-
ла раскрыть всю многогранность пыт-
ливого ума молодого следователя-кри-
миналиста. В конце 1958 г. появляются 
его первые публикации. Учитывая спец-
ифику учебного заведения, они были 
посвящены анализу административной 
деятельности милиции и опубликованы 
в бюллетенях по обмену опытом опера-
тивной работы.

В 1960 г. увидело свет его первое в 
открытой печати издание «Администра-
тивное принуждение в СССР», что сви-
детельствовало о формировании направ-
лений его научного интереса. В 1961 г. 

он поступает в заочную аспирантуру 
Всесоюзного юридического заочного 
института. В 1961–1962 гг. в научных 
трудах этого института появляются его 
статьи «Основания административной 
ответственности», «Субъект админи-
стративного проступка» и другие, в со-
держании которых четко прослеживает-
ся влияние опыта практической работы. 
Его обращение к анализу состава адми-
нистративного проступка как к юриди-
ческому основанию административной 
ответственности послужило началом 
формирования нового направления в ад-
министративно-правовой науке – адми-
нистративно-деликтного права.

Первые научные апробации дали 
результат, и в 1965 г. на заседании 
учёного совета Всесоюзного научно-ис-
следовательского института советского 
законодательства Евгений Васильевич 
защитил кандидатскую диссертацию 
«Основания административной ответ-
ственности». Оппонировали ему извест-
ные в тот период учёные, профессора 
А.Е. Лунев и Ю.М. Козлов.

В июне 1965 г. Е.В. Додин команди-
рован в ГДР на три месяца для чтения 
лекций в Высшей полицейской школе 
ГДР, в том же году избран доцентом 
Одесского государственного универси-
тета.

Научная активность юбиляра вырази-
лась в издании фундаментальных работ 
по административному праву. В 1971 г.  
под руководством профессора И.Н. Па-
хомова выходит учебник «Радянське 
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адміністративне право», в Москве вы-
ходит в свет учебник «Административ-
ное право» (под редакцией профессора 
В.М. Манохина), в которых несколько 
разделов были подготовлены Е.В. Доди-
ным. Однако наиболее оригинальное ис-
следование он выполнил по поручению 
профессора Ц.А. Ямпольской, возглав-
лявшей в тот период один из ведущих 
отделов Института государства и права 
АН СССР, – раздел «Административ-
но-правовой статус профсоюзов СССР» 
в монографии, получившей первую пре-
мию Совета Министров СССР, а ее ав-
торы – Почетные грамоты ВЦСПС.

В 1973 г. в издательстве «Юридиче-
ская литература» (г. Москва) и в 1974 г.  
в Киеве выходят две монографии, в ко-
торых автор обосновывает свой подход 
к пониманию сущности административ-
ного процесса.

Необходимость обоснования новых 
направлений правовой науки стала при-
чиной дальнейшего развития научных 
интересов юбиляра. В качестве темы 
докторской диссертации им избрана 
проблема доказательств в администра-
тивном процессе. В 1973 г. в Киевском 
государственном университете имени 
Т.Г. Шевченко им защищена доктор-
ская диссертация «Доказывание и до-
казательства в правоприменительной 
деятельности органов советского госу-
дарственного управления».

В 1975 г. Е.В. Додин избирается 
на должность заведующего кафедрой 
криминалистики, уголовного права и 
процесса Одесского государственного 
университета имени И.И. Мечникова. 
В тот период это была многопрофиль-
ная кафедра юридического факультета, 
обеспечивающая чтение предметов не 
только криминалистического цикла, но 
и ряда иных.

Важным направлением деятельности 
стало повышение уровня материаль-
но-технического обеспечения кафедры. 
За счет средств, полученных от выпол-
нения хоздоговорных работ, на юриди-
ческом факультете был создан музей 
криминалистики и учебный криминали-
стический полигон, на базе которых в 

1978 и 1979 гг. проведены всесоюзные 
семинары следственных работников.

В 1980 г. профессор Е.В. Додин был 
приглашен на работу в Киевскую выс-
шую школу МВД СССР (ныне – Киев-
ский национальный университет вну-
тренних дел) на должность начальника 
кафедры административного права и 
управления в органах внутренних дел. 
За короткий срок кафедра стала одним 
из ведущих центров по подготовке не 
только высокопрофессиональных со-
трудников для органов милиции, но и 
научных кадров. За период работы в 
этой должности под руководством юби-
ляра защитилось более 30 адъюнктов и 
соискателей, многие из которых ныне 
занимают руководящие должности в 
системе МВД Украины и учебных за-
ведениях. В период работы в Киевской 
высшей школе МВД СССР с 1980 г. 
по 1990 г. основной научный интерес 
ориентирован на решение проблем ор-
ганизации деятельности милиции, в 
связи с чем подготовлен ряд учебных 
пособий для сотрудников этих органов. 
Одновременно с работой по обеспече-
нию сотрудников милиции необходимой 
вспомогательной литературой осущест-
вляется разработка нового направления 
в административно-правовой науке – 
административной деликтологии (отрас-
ли знаний о причинах и условиях совер-
шения административных проступков и 
их профилактике). В журналах «Совет-
ское государство и право», «Правоведе-
ние» и других периодических изданиях 
публикуются статьи о причинности ад-
министративных деликтов и приемах их 
профилактики.

За подготовку сотрудников милиции 
Болгарии в Киевской высшей школе 
МВД СССР Евгений Васильевич был 
награжден медалью МВД Болгарии «За 
отличие в охране общественного поряд-
ка», а за подготовку сотрудников царан-
доя (милиции) Афганистана – грамотой 
МВД СССР.

В 1990 г. профессор Е.В. Додин воз-
вращается в Одессу и занимает долж-
ность профессора кафедры администра-
тивного права юридического института. 
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В 1997 г. при преобразовании структур-
ного подразделения ОГУ в самостоя-
тельное учебное заведение – Одесскую 
государственную юридическую акаде-
мию – назначается заведующим кафе-
дрой морского и таможенного права.

Главной задачей руководителя ка-
федры была подготовка квалифициро-
ванных преподавателей, обладающих 
опытом практической деятельности в 
таможенных органах и юридических 
структурах водного транспорта.

Высокий уровень квалификации со-
трудников кафедры обусловил обра-
щения Верховной Рады Украины, Вер-
ховного Суда Украины, Генеральной 
прокуратуры Украины и иных органов 
государства с просьбой о толковании 
целого ряда законодательных актов 
морского и таможенного права. При 
кафедре по инициативе ее руководите-
ля была создана учебная лаборатория, 
организован учебный процесс студентов 
на учебно-тренажерном судне «Лесоза-
водск».

Работа на кафедре обусловила новые 
направления научных поисков юбиляра. 
Под его руководством кафедра организо-
вывает выпуск двух журналов – «Мит-
на справа» и «Торговое мореплавание». 
Первый из них Президиумом ВАК Укра-
ины включен в перечень «специализиро-
ванных» изданий. При участии кафедры 
издавались две газеты («Митна газета» 
и «Таможенная газета»), имеющие под-
писчиков в ряде стран СНГ и ближнего 
зарубежья. В 2000 г. было опубликова-
но учебное пособие «Таможенные опе-
рации на морском транспорте». В соав-
торстве с В.В. Серафимовым в 2001 г. 
выходит монография «Санкционирован-
ное вмешательство в сферу торгового 
мореплавания».

Авторитет Е.В. Додина в админи-
стративно-правовой науке обусловил 
включение его в состав ряда специ-

ализированных советов, в том числе 
зарубежных (Российской Федерации, 
Республики Молдова и Республики 
Румыния), а работы в отрасли морско-
го права предопределили избрание его 
судьей Международного морского суда, 
вице-президентом Международной ас-
социации украинских мореплавателей, 
членом редколлегии международного 
научно-публицистического журнала 
«Закон и жизнь» (Республика Молдо-
ва). Его организаторские способности 
оценены Союзом юристов Украины вру-
чением ему диплома «Юрист года» в но-
минации юрист – организатор высшего 
юридического образования за 1999 г.

По-новому подходит юбиляр к под-
готовке разделов учебника «Адміністра-
тивне право України» (под общей ре-
дакцией академика С.В. Кивалова), 
отмеченного Первой премией Союза 
юристов Украины как лучший учебник 
в 2003 г.

В 2000 г. Е.В. Додину присвоено 
звание Заслуженного деятеля науки 
и техники Украины, в 2002 г. – зва-
ние «Почетный профессор ОНЮА».  
В 2006 г. он награжден ведомственным 
отличием Министерства образования 
и науки Украины – нагрудным знаком 
«Петро Могила» – за успехи в развитии 
высшей школы.

В 2012 г. юбиляр награждён орденом 
Ярослава Мудрого V степени.

Таким мы знаем нашего всегда при-
ветливого, готового прийти на помощь 
лидера, прекрасного организатора, 
сильного и доброго человека, который 
создал новые направления в различных 
сферах правовой науки, школу учеников 
различных отраслей юридической нау-
ки, мыслящих прогрессивно и независи-
мо, имеющих благодаря его поддержке 
возможность и право на собственное су-
ждение, а также многообещающие пер-
спективы служения науке и Отечеству.

Редакционная коллегия журнала «Юридический вестник» 
поздравляет Евгения Васильевича Додина со славным юбилеем 

и желает ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия 
и дальнейших творческих успехов на благо Украины 

и Национального университета «Одесская юридическая академия»!
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