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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

УДК 340.11(477):342.726–053.6

В. Завальнюк,
професор кафедри загальнотеоретичної юриспруденції 

Національного університету «Одеська юридична академія»

ВИТОКИ ЮРИДИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ В УКРАЇНІ

Перед українською юридичною ан-
тропологією, виходячи з необхідності 
європейської цивілізації, постали пев-
ні завдання, до яких можна віднести: 
1) розвиток доктрини духовності в 
правовому просторі; 2) розроблення 
концепції охорони вільної волі укра-
їнського громадянина; 3) духовне 
обґрунтування національного законо-
давства, а отже, вироблення напрямів 
формування справедливої держави 
[1, с. 246].

Розвитку антропоцентричних право-
вих уявлень сприяли особливості сві-
тобачення та духовності українського 
народу, які зумовлені багатьма чинни-
ками, серед яких можна назвати і при-
родне середовище з його краєвидом, і 
геополітичне розташування України, і 
характер родинних стосунків зі специ-
фічними рисами побуту, і драматичні 
події історії, і специфіку культурних 
процесів і тому увесь комплекс різно-
манітних чинників зумовив неповтор-
ний характер української ментально-
сті, сам тип українця та його культури 
[2, с. 36].

В українській культурі досить вираз-
но ці процеси простежуються з кінця 
ХVІІІ – поч. ХІХ ст., але намагання 
учених вичленити певні риси характе-
ру русичів-українців відомі ще із часів 
Київської Русі. Про це свідчить, напри-
клад, «Повість минулих літ», у якій є 
відомості про особливі риси характеру 
слов’янських племен і зазначено, що 

«всі ці племена мали свої звичаї й зако-
ни своїх батьків, кожен – свій норов і 
побут» [3, с. 8–9].

Перший період складання переду-
мов для розвитку української юридич-
ної антропології – князівська доба, 
починаючи із часів християнізації 
Київської Русі й закінчуючи втратою 
незалежності Галицько-Волинським 
князівством (з Х до сер. ХІV ст.). Ду-
ховним джерелом правової думки того 
часу була антична спадщина і патрис-
тика (твори отців церкви – Івана Золо-
тоустого, Григорія Нисського, Василя 
Великого, Григорія Богослова, Єфрема 
Сірина, Івана Лествичника, Івана Да-
маскіна та ін.). Релігійно-етична про-
блематика стає основною в цей період, 
осмислюється роль книжного слова, 
уміння перекладати і витлумачувати 
текст Святого письма і твори отців цер-
кви. Значна роль у розробленні етичної 
проблематики належить агіографічній 
літературі. Саме у ній був сформова-
ний етичний ідеал української культу-
ри. Святість, образ святого розуміється 
як втілення морального ідеалу (любо-
ві, милосердя, внутрішньої гармонії і 
миру, терпимості тощо). Саме в цей пе-
ріод зростає інтерес до окремої особи-
стості, до особливостей її внутрішнього 
світу і своєрідності життєвого шляху. 
Проблема добра і зла поєднується з 
проблемою святості й гріховності лю-
дини, із поняттями плоті і душі, тіла і 
духу [2, с. 37].
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Постановка питання про співвід-
ношення людини і права не є новою 
і сягає найдавніших часів формування 
українського етносу. Правові уявлен-
ня українців відображають віру наших 
предків у те, що у світі панує закон 
Вищої Справедливості, віру в Бога, 
який пильнує, щоб люди дотримува-
лись Його законів – «заповідей», а за 
їх порушення – «гріхи» карає одини-
ці й народи. Халепи, катастрофи, що 
звалювалися на народи, були карою 
за гріхи, за те, що «беззаконієм своїм» 
якась спільнота «прогнівила Господа» 
[4, с. 222].

За часів Київської Русі виникають 
перші спроби осмислити історію та її 
сенс, долю та призначення батьківщи-
ни, роль християнства в історії, спів-
відношення необхідності («закону») 
та свободи («благодаті»). Символічне 
тлумачення Святого Письма в історії 
українських філософсько-правових по-
шуків зустрічається вже в найдавнішій 
пам’ятці оригінальної давньоруської 
писемності «Слові про Закон і Благо-
дать» Іларіона Київського. Розглядаю-
чи людську історію, Іларіон стверджує 
уявлення про Божественне як джерело 
гармонії та порядку в цьому земному 
світі. Завдяки прийняттю християнства 
на Русі, пізнанню єдиного Бога, мисли-
тель вважає сучасну йому історію на-
стільки досконалою, що не майбутнє, а 
сучасне є найвищим втіленням мрії про 
ідеал. У цьому сенсі майбутнє злива-
ється із сучасним, хрещення Русі дарує 
довгоочікуване «спасіння» [4, с. 223].

Принципи рівності, справедливості, 
працьовитості, честі та самосвідомості 
як необхідні умови співжиття людей 
проголошували у «Повчанні дітям» Во-
лодимир Мономах, у «Слові» Данило 
Заточеник, агіографічній літературі. 
Загальновідомими є настанови Володи-
мира Мономаха щодо допомоги знедо-
леним людям: «Усього ж паче – убогих 
не забувайте, але, наскільки є змога, 
по силі годуйте і подавайте сироті, і за 
вдовицю вступитесь самі, а не давайте 
сильним погубити людину» [3, с. 457]. 
Виключним милосердям відзначались 

ченці Печерського монастиря. Їхні ді-
яння були відображені у Печерському 
патерику – найпопулярнішій в Україні 
книзі, – що сприяло поширенню ідей 
толерантності, милосердя, соціального 
служіння [5, с. 7–9].

Другий період теоретико-правової 
думки в Україні охоплює часи бароко 
(ХVІ – ХVІІІ ст.), для якого є харак-
терною підвищена увага до людини, до 
людського у всіх сферах життя. Ідеа-
лом культури бароко стає «героїчна 
особа».

Антропологічні погляди на право і, 
навпаки, розуміння людини як носія 
зумовлених її божественною приро-
дою прав були властиві мислителям 
доби українського Ренесансу – С. Орі-
ховському, К. Саковичу, П. Могилі 
[6, с. 506]. 

Станіслав Оріховський-Роксолан 
став одним із перших в Європі і пер-
шим серед українських філософів пра-
ва, який обрав методологічною основою 
осмислення державно-правових інсти-
тутів концепцію природного права та 
значну увагу приділив феномену сво-
боди і принципам справедливості, рів-
ності та невідчужуваності прав людини 
[7, с. 8]. Будучи ідеологом станового 
суспільства, С. Оріховський чи не впер-
ше в історії української правової думки 
звертає увагу на визначальну роль осо-
бистої свободи у житті не тільки люди-
ни, але й усього суспільства: «Бо як не-
воля думку в людині тлумить, нищить, 
гасить (що теж і на обличчі людському 
відобразитись мусить), так і вольність 
у людині думку множить, серце підно-
сить, обличчя веселим, око сміливим, 
погляд і ходу жвавою в ній робить» [8]. 
Чи не вперше в українській правовій 
думці він поставив питання про місце 
жінки у суспільному житті, про її пра-
ва, хоча спонукальним мотивом тут ви-
ступили особисті причини, пов’язані з 
виходом зі священства та одруженням, 
що було розцінено церквою як пору-
шення обітниці целібату [9].

Дуже виразно проявляється у 
С. Оріховського антропологічний під-
хід до державно-правових явищ. Так, 
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він надає закону антропоморфних рис, 
називаючи його «правителем вільної 
держави». Але оскільки цей правитель 
мовчазний, сліпий і глухий, він обирає 
собі посередника – короля, який є ву-
стами, очами й вухами закону [10].

Кирило Транквіліон-Ставровецький 
у своєму «Зерцалі богословія» (1618) 
говорить про людину як про малий світ 
і поділяє її на тіло (що складається із 
чотирьох елементів й уподібнюється 
«макрокосму» – природі) та безсмерт-
ну душу [11; 12, с. 24]. 

Касіян Сакович, розмірковуючи над 
природою людини, одним із перших 
пов’язав антропологію та право: «У 
законі було колись написано: непри-
стойно громадянинові не знати законів 
своєї Вітчизни. І я можу сказати: ще 
непристойніше людині не знати про 
закони своєї природи, не знати про 
властивості та обов’язки членів, з яких 
складається її тіло, не знати того, що 
зберігає її природу в цілості, непоруш-
ною і що призводить до її руйнування» 
[13, с. 66].

І. Галятовський у специфічних баро-
кових філософських стильових формах 
продовжував розробляти християнське 
антропологічне вчення, зокрема, ідеї 
про правдиву людину та праведне жит-
тя, орієнтуючись не тільки на право-
славну, але й західну традицію [14]. 

Антропологічні принципи пізнання 
суспільної дійсності та права, зокрема, 
у гуманістичній філософській літера-
турі, носили абстрактно-розсудливий 
характер, але в історичній та публі-
цистичній літературі вони знаходили 
практичне утілення. Так, наприклад, 
розмаїття правового життя, зумовлене 
етнічними та релігійними характерис-
тиками, відзначалось мислителями, які 
проживали або перебували на тери-
торії України. Мало не перший такий 
приклад антропологічного досліджен-
ня продемонстрував Михалон Литвин, 
автор публіцистичного памфлету «Про 
характери татар, литовців та москви-
тян», який відзначав такі позитивні 
риси правового життя татар, як забо-
рона обернення на рабів співплемін-

ників, обмеження невільництва сімома 
роками, підсудність злочинів тільки 
центральним установам держави, по-
лігамія та підпорядковане чоловікам 
місце жінок у сім’ї. Автор особливо 
підкреслював шанування татарами пра-
восуддя: «Свято почитають вони в себе 
мир і правосуддя, повертаючи кожному 
те, що належить йому, недоторканним 
і не вилученим на користь чиновників 
як десятину або під якою-небудь іншою 
назвою. Тому що не наживі, але спра-
ведливості служить заняття правосуд-
дям у цих безбожних язичників» [15]. 
Михалон Литвин протиставляв цим, на 
його думку, правильним правовим зви-
чаям розбещеність і несправедливість 
правових установ власного народу.

Коли в ХVІІ столітті відбувається 
остаточна заміна геоцентричної сис-
теми на геліоцентричну (започаткував 
цей процес ще у ХVІ ст. М. Коперник) 
людина із центру Всесвіту перетворю-
ється на маленьку піщинку в неосяж-
ному космосі. Відтоді починається 
криза середньовічного антропоцентриз-
му. Вихід із цієї кризи було знайде-
но у філософії Г. Сковороди: людина, 
перестаючи бути центром Всесвіту, 
стає малим світом – «мікрокосмом», а 
«внутрішня» людина стає центром цьо-
го малого світу [16, с. 31]. Мікрокосм 
(малий світ, людина) теж складається 
з видимої і невидимої натур. У люди-
ні, як і в усьому існуючому, є тілесне 
і духовне, тлінне й вічне, проте істин-
не лише невидиме, а тілесне є «тінню» 
цього невидимого. Справжня людина 
народжується тоді, коли осягає неви-
димість, коли стає духовною, коли вона 
пов’язана зі своїм внутрішнім світом, 
єством якого є Бог. По своїй сутності, 
по своєму «серцю» людина тотожна Бо-
гові, і, пізнаючи своє єство, вона пізнає 
Бога. Служіння Богові, любов до нього 
є одночасно служінням і любов’ю до 
самого себе [17, с. 154–200].

Як філософ-антрополог Григорій 
Сковорода уперше в українській думці 
вивищує духовну особистісність, на-
голошуючи, що саме дух спричинює в 
людини цілу низку відчуттів, яких не 
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знають ані рослини, ані тварини, ані 
інші явища природи. Концепт про вну-
трішню людину як духовну особистість 
є наскрізний. У цьому дослідники вба-
чають стрибок антропологічних знань 
уперед, якщо порівняти вчення Г. Ско-
вороди з поглядами на людину його 
вчителів з Києво-Могилянської акаде-
мії. Проф. М. Кашуба пише: «<…> Пе-
рекликаючись з ученням ренесансного 
гуманізму» та «ідеологів Реформації 
<…> діячі академії приділяли основну 
увагу пізнанню зовнішнього світу – 
природи і людини як частини природи, 
визнаючи, проте, її право на духовне 
та душевне життя. І лише Сковорода, 
який значною мірою виріс на традиці-
ях академії, піднявся на щабель вище 
своїх попередників» – зробив «людську 
особистість як таку», а не загалом лю-
дину, «центром філософської системи» 
[18, с. 178].

Для Г. Сковороди був характерний 
вдумливий антропологічний підхід; він 
розглядав людину як «мірило» її влас-
ної природи та довкілля, завжди нама-
гаючись уникати всякого роду перебіль-
шень щодо ролі духовних, природних, 
будь-яких інших виявів людського. 
Саме такого ґатунку антропологізм  
(й це одразу кидається у вічі) власти-
вий і філософії Г. Сковороди, і концеп-
ціям фундаторів філософської антропо-
логії XX ст., зокрема М. Шелера.

В антропології Г. Сковороди ми зна-
ходимо й мотиви, характерні для серед-
ньовічної філософсько-правової думки. 
Це, насамперед, стосується його вчен-
ня про серце як осердя духовного й 
тілесного буття людини, що отримало 
назву «філософія серця», або «карді-
оцентризм». В ідеї ж «сродної праці» 
Г. Сковороди втілилося прагнення фі-
лософа передати бачення дороговказів 
на шляху емпіричного та духовного 
вдосконалення людини. 

Наступний етап формування антро-
пологічного розуміння права був пов’я-
заний із поширенням ідей романтизму 
(ХІХ ст.) Зокрема, актуальними аж до 
сьогодення залишаються антрополо-
гічні студії М.І. Костомарова. У своїй 

статті «Дві руські народності» він дав 
стислу, але виразну антропологічну 
характеристику менталітету україн-
ців (південнорусів у тодішній підцен-
зурній традиції) в його відмінності від 
менталітету великорусів. Він звертав 
увагу на щиру релігійність українців, 
розвинуту емоційність та чутливість, 
здатність відчувати красу природи та 
навколишнього світу, індивідуалізм і 
повагу до приватності, любов до свобо-
ди [19, с. 34–80]. Правовий складник 
менталітету українців, на думку учено-
го, – волелюбність.

Антрополого-правові погляди на лю-
дину розробляли й інші українські мис-
лителі. Так, у працях українського істо-
рика, публіциста та громадського діяча 
М.П. Драгоманова питання людини і 
права простежуються у контексті роз-
роблення ним проблем прав людини, а 
також уявлень про особу як соціальну 
цінність, розвиток конституціоналізму 
через інтереси особи й суспільства, не-
протиставлення прав людини та нації, 
бачення національності ґрунтом для 
поступу людини й громади. Як зазна-
чає Т.Г. Андрусяк, «права людини в 
суспільно-політичних поглядах Михай-
ла Драгоманова є вихідними, базови-
ми положеннями, точкою підрахунку 
у побудові всієї системи державності. 
Ідея свободи в драгоманівському розу-
мінні не абстрагується в інтересі пев-
ної соціальної групи – класу чи нації, 
а розглядається як органічна потреба 
людської особистості. Водночас для 
Драгоманова наявність прав людини є 
гарантом успішного розвитку нації, і, 
навпаки, свобода нації, її державність 
створює належні умови для успішного 
гарантування та захисту прав людини» 
[20, с. 15]. Саме через право, на думку 
мислителя, всі громадяни наділялися 
різноманітними правами та свободами, 
необхідними для здійснення політичної 
свободи. 

Найвизначнішим українським мис-
лителем, у якого отримали подальший 
розвиток ідеї кардіоцентризму та ан-
тропологізму, а на їх основі – обґрунту-
вання права, був П.Д. Юркевич. «Філо-
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софія серця» П.Д. Юркевича підбиває 
своєрідний підсумок доби класичної 
української антропології права, в його 
системі найяскравіше виявляється дія 
антропологічного принципу права серед 
усіх філософів і правознавців класичної 
національної теорії права. П.Д. Юрке-
вич, продовжуючи традицію «філософії 
серця», розробив вчення про моральну 
особистість. Як зазначає Л.Г. Кудрик, 
«філософія серця» П.Д. Юркевича, що 
базується на Св. Письмі i творах Отців 
церкви, заперечує в етиці утилітаризм 
i «розумний егоїзм», а її гуманістичний 
зміст полягає у визнанні безумовної 
цінності кожної людської індивіду-
альності, свободи її самовизначення. 
Осмислення права П.Д. Юркевича, 
зазначає В.М. Тихонов, «базувалось 
на релігійно-романтичній «філософії 
серця», згідно з якою джерело розвит-
ку особи і суспільства знаходиться у 
духовній сфері, в реалізації божествен-
ного замислу та божественного ідеалу 
любові» [21, с. 13]. 

Німецький дослідник його творчості 
Роланд Піч зазначає, що для досліджен-
ня здобутків теорії права та держави 
П.Д. Юркевич виробив три «принци-
пи», або «закони права», які можна 
розглядати як явища: 1) національного 
духу; 2) історичного характеру народу; 
3) одвічної ідеї правди. Усі ці принципи 
є науково обґрунтованими, бо у своїй 
основі мають природу людини». 

Спираючись на спеціально підібра-
ні й упорядковані вислови зі Святого 
Письма, а також використовуючи ре-
зультати наукових досліджень у галузі 
психології та філософії, П.Д. Юркевич 
усебічно обґрунтовує значення серця в 
людському житті, говорить про серце 
як про онтологічний корінь буття лю-
дини і передумову пізнання. Серце дає 
змогу людині відрізнити справедливе 
від несправедливого, добре від лихого. 
«За будь-якої зустрічі протилежних ба-
жань та інтересів, – зазначає П.Д. Юр-
кевич, – вона повинна звертатися до 
моральних вимог справедливості, що 
вкаже їй, де і коли її бажання неза-
конні, де і коли вони суперечать бла-

гу її ближнього та благу загальному» 
[22, с. 351]. 

Основні принципи православної 
антропології за П.Д. Юркевичем:  
«1) людина не є продуктом еволюції 
тваринного світу, а створена Богом 
«згідно з власною неподільною приро-
дою як окрема й індивідуальна особи-
стість»; 2) сутність людини – наявність 
у неї духу, а не наявність родових 
загальних ознак (уяви, розуму, волі); 
3) кожна людина є індивідуально не-
повторною, її душа має свої особливос-
ті і своєрідний розвиток; 4) свобода – 
це здатність людини як духовної істоти 
піднятись вище причинно-наслідкових 
зв’язків, протистояти інстинктам, які 
лежать в її біологічній природі; це 
можливість самовизначитись у своїй 
діяльності і робити моральний вибір; 
5) людина, будучи духовною і вільною 
істотою, є відповідальною за кожну 
свою думку і вчинок; 6) людина покли-
кана переносити свій духовний стан у 
зовнішній світ і цим самим виконува-
ти одну із основних заповідей Бога – 
«установлення миру, загальної приязні 
та братерства між людьми».

Отже, погляди П.Д. Юркевича на 
право та державу є антропологічно й 
аксіологічно орієнтованими [22, с. 286]. 
Поєднання у його роботах питань пра-
ва і людини, її природи дає формальні 
підстави вважати його одним із вітчиз-
няних філософсько-правових антропо-
логів. 

Антропологічний елемент простежу-
ється у творчості І.Я. Франка. Його тип 
мислення характеризується антрополо-
гічним еволюціонізмом, який намагався 
пояснити історичні явища до аналогії 
з біологічно-фізіологічними процесами. 
Пояснюючи філософсько-психологічні 
витоки свого антропологізму, він від-
значив сутність загальноєвропейського 
духовного перелому від теологізму до 
історичного мислення й демократиз-
му як «очоловічення» надприродного, 
як звернення до дійсності як об’єкта 
зображення. Письменник пов’язав ці 
зміни з іменами Бєлінського, Фейєр-
баха, Маркса, Гердера, Гете, Лессінга, 
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поставивши «антропологізм російських 
просвітителів у контекст західноєвро-
пейського культурного поступу».

Варто зазначити, що серед україн-
ських дослідників права значний вне-
сок у розроблення юридичної антропо-
логії було зроблено Б.О. Кістяківським. 

Як методолог права і автор со-
ціокультурної правової концепції 
Б.О. Кістяківський чільне місце відво-
див соціології та антропології права, 
принагідно акцентуючи на антрополо-
гічному принципі права [23]. Визнача-
ючи свою позицію як «науковий ідеа-
лізм», він обґрунтував взаємозв’язок 
особи та права і свідомої діяльності 
людини як основи права, розпочавши 
цю роботу вже у своїй докторській дис-
ертації «Суспільство та індивід». Зо-
крема, він зазначав, що основу міцного 
правопорядку становить свобода особи-
стості та її недоторканність. Дослідник 
критикує ніцшеанство, штірнеріанство 
та анархізм, які висунули нові концеп-
ції особистості. Б.О. Кістяківський за-
уважує, що наша суспільна свідомість 
ніколи не висувала ідеалу правової 
особистості і взагалі ідея права ніколи 
не була для нас цінністю. Обидві грані 
цього ідеалу (особистості, дисципліно-
вані правом і стійким правопорядком, 
та особистості, які наділені всіма пра-
вами і вільно користуються ними) не 
були притаманні вітчизняній інтелі-
генції. На його думку, її духовні ліде-
ри неодноразово або зовсім ігнорували 
правові інтереси особистості, або про-
являли до них пряму ворожість. 

Природне право, що підноситься над 
політичними і правовими відносинами 
як недосяжний етичний зразок, також 
слугує критерієм, який дає змогу су-
дити про цінності того чи іншого соці-
ального інституту. Держава, яка відпо-
відає вимогам правової особистості, її 
правам та свободам, є правовою. Усе 
XІX століття, констатував Б.О. Кістя-
ківський, проходило під знаком бо-
ротьби передових сил з прибічниками 
старого режиму, що намагалися загаль-
мовувати історичний розвиток, відсто-
яти свої привілеї, стати на заваді про-

гресивним суспільним перетворенням. 
При цьому в періоди загострення со-
ціальних конфліктів у різних класів і 
груп населення з’являються схильність 
і можливість діяти насильницькими, а 
не правовими методами. Він вважає, 
що це суперечить засадам, які встанов-
люють конституції та декларації прав 
людини. Шляхом детального аналізу 
теорій щодо співвідношень держави і 
людини Б.О. Кістяківський дійшов вис-
новку, що держава і людина в них не 
порівнюються, а розглядаються як то-
тожність. Таке можливо лише в тому 
разі, коли держава і людина розгляда-
ються не в їх реальній складності, а як 
суб’єкти прав і обов’язків, що мають 
певною мірою подібні цілі і завдання, 
інакше кажучи, як особи.

Учений припускає визнання права 
як найбільш значного виразника куль-
тури і розглядає культуру як спосіб 
реального буття права. Тому історич-
но сформований рівень правосвідомості 
та правової культури є визначальним 
чинником побудови правової держа-
ви. Він підкреслює, що у XVIII ст. та 
першій половині XIX ст. особистість 
визначалася загальними або родови-
ми ознаками, проте згодом основною 
її характеристикою було визнано те, 
що зумовлює її своєрідність, індивіду-
альність і неповторність. Але ці риси, 
своєю чергою, не породжуються со-
ціальним середовищем, швидше реа-
лізуються через нього (всупереч або 
завдяки йому), вони творяться вільно 
кожною людиною з себе самої. Проте 
Б.О. Кістяківський не вважає ці про-
тилежні погляди взаємовиключними і 
розробляє принцип-критерій для регу-
лювання взаємин між індивідуальним і 
загальним, суспільним цілим і особисті-
стю, – це гідне людське існування, «у 
кожній людині представлена і втілена 
певна культурна мета як щось життєве 
і особисте» [24, с. 274].

Розвиток особистості та всього сус-
пільного організму Б.О. Кістяківський 
пов’язував зі становленням правової 
держави, в якій за людиною визнаються 
невід’ємні, непорушні та недоторканні 
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права. У правовій державі визнається 
певна сфера самовизначення та саморе-
алізації особистості, в яку держава не 
має права втручатися. Відомий правоз-
навець слушно зазначає, що невід’ємні 
права особи не створюються держа-
вою, оскільки вони самі за своєю суттю 
безпосередньо належать особистості. 
Серед таких невід’ємних прав він на-
зиває свободу совісті, політичні права. 
На його думку, завдяки невід’ємним 
правам і недоторканності особистості 
державна влада у правовій державі не 
тільки обмежена, а й суворо підзакон-
на. «У правовій державі влада має бути 
організована так, аби вона не пригнічу-
вала особистість. У цій державі як ок-
рема особистість, так і сукупність осо-
бистостей (народ) мають бути не лише 
об’єктом влади, але і її суб’єктом». 

Вчений мріє про створення загаль-
ної науки про людину як суспільної іс-
тоти і вважає, що жодна з наявних на 
той час наук не досягає цієї величної 
мети. Так, не існує такої загальної на-
уки, яка б досліджувала організм або 
людину як ціле, а існують лише окре-
мі спеціальні науки, такі як анатомія, 
антропологія, ембріологія, фізіологія, 
психологія тощо, які розглядають при-
роду людини з різних позицій. Кож-
на з цих наук утворює, відповідно до 
мети пізнання, своє власне поняття 
людини або організму і намагається 
згідно зі своїм особливим характером 
чи описати комплекс явищ, який вона 
розглядає, чи відкрити у ньому певну 
закономірність. Натомість, як вважав 
учений, єдина загальна наука про лю-
дину є тільки ідеальною метою, а її до-
сягнення взагалі збіглось би із кінцем 
наукового розвитку.

Офіційна колективістська ідеологія 
радянської держави зумовила падін-
ня інтересу до антропологічних дослі-
джень, тим більше у праві, де доволі 
швидко і міцно утвердилася класова ан-
тиіндивідуалістична теорія права [25]. 

Розмірковуючи про соціалізм і пра-
во, про теоретичні ідеї та практику 
капіталізму й комунізму загалом і 
20–30-ті ХХ ст. зокрема, В.С. Нер-

сесянц вказував: «Перехід від капі-
талізму до соціалізму, від приватної 
власності до власності суспільної, 
ліквідація індивідуальної власності 
на засоби виробництва фактично оз-
начають не тільки знищення буржу-
азного індивідуалізму, але водночас 
і заперечення самостійного статусу 
та значення індивіда, окремої особи 
і як суб’єкта економіки, права та по-
літики, радикальну відмову від інди-
відуального на користь всезагального 
(суспільного, колективного), всебічну 
трансформацію людини–індивіда–
особи в живе знаряддя і допоміжний 
засіб всезагального цілого, в простого 
виконавця відповідних пролетарських 
функцій по-пролетарськи зорганізо-
ваної колективної і соціалістичної 
спільності – словом, у знеособлення 
ординарного, безправного «гвинти-
ка» єдиної величезної машини колек-
тивного придушення, насилля, влад-
но-централізованого виробництва, 
розподілу та споживання». 

Відзначимо, що з утвердженням у 
СРСР класової теорії права поступово 
зникли з поля наукової юриспруденції 
проблеми людини як біосоціальної іс-
тоти, не кажучи вже про проблематику 
людини духовної. По суті з правничої на-
уки зник і сам термін «людина», який за-
мінила «фізична особа». Людину у праві 
змінила правова зовнішність, маска. Од-
ночасно відбувалося відчуження людини 
від права шляхом редукції, а то й запере-
чення належних їй природжених прав – 
на свободу світогляду, на вільну думку, 
вільне пересування, нарешті, на майно 
та результати своєї праці.

«Нова влада, – зазначають В.Д. Баб-
кін і В.М. Селіванов у праці «Народ і 
влада», – продовжила в інших формах 
«старорежимну практику» «звільнен-
ня» людини від важливого мотиву її 
діяльності – матеріального інтересу в 
результатах її праці, не дала народу 
обіцяну економічну свободу, повністю 
підім’явши під себе особу, руйнуючи 
індивідуальність». Відтак «соціаліза-
ція засобів виробництва, що ліквідує 
приватну власність і загалом будь-яку 
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індивідуальну власність на засоби ви-
робництва, означає заперечення інди-
віда як суб’єкта (особи) економічних і 
правових відносин, предметом і об’єк-
том яких є засоби виробництва. Зни-
щення цього аспекту та компонента 
людської особи (тобто заперечення, 
невизнання окремої людини власни-
ком індивідуальної власності на засоби 
виробництва і як суб’єкта права такої 
власності) диктується самою суттю со-
ціалізму (і теоретичного, і практично-
го)» [26, с. 140].

Загалом ранній радянській теорії 
права і держави було притаманно або 
заперечення ролі людини–індивіда–
особи, або другорядність її ролі по-
рівняно з роллю колективу, групових 
суб’єктів. Відтак невипадковим наслід-
ком повного заперечення, ігноруван-
ня чи нівелювання ролі індивіда як 
суб’єкта права в теорії права і держави 
20–30-х рр. ХХ ст. стало таке ж став-
лення до його правосуб’єктності, і зо-
крема, в галузевих науках (наприклад, 
в адміністративному праві). 

Таким чином, «у перші роки ста-
новлення радянської держави закла-
далися основи юридичного світогляду, 
за яким правоздатність громадян роз-
глядалася виключно як властивість, 
дарована їм державою з метою вирі-
шення загальних державних завдань 
розвитку продуктивних сил і підйому 
народного господарства. Наслідки та-
кого підходу в організації економічно-
го життя суспільства, коли було абсо-
лютизовано і гіпертрофовано «загальні 
начала», що представлялися у формі 
державних інтересів, «особистого на-
чала», не забарились позначитися, під-
готувавши таким чином благодатний 
ґрунт для поступового становлення й 
утвердження автократичного політич-
ного режиму, його подальшої тран-
сформації в тоталітарний політичний 
устрій сталінської епохи».

Певною мірою схоластичність та 
відчуженість від людини сучасної 
юриспруденції є віддаленим наслід-
ком класової парадигми права, що 
за радянські часи вважалась єдино 

правильною. І тут слід погодитись з 
М.Г. Патей-Братасюк, яка зазначає, що 
антропологічний підхід був по-видатно-
му знехтуваний державоцентристською 
легістською теорією права і подолати 
цей державоцентризм у праві є нині не-
обхідністю [27, с. 30, 61].

Слід відзначити, що «знелюднен-
ня» радянської юридичної науки було, 
на щастя, не абсолютним. Окремі 
далекоглядні та добросовісні учені 
наважувалися ставити і вирішувати 
антрополого-правові проблеми. Так, 
Ю.С. Шемшученко в монографії «Лю-
дина, природа, закон» (1983) зазна-
чав: «Людина–природа–закон – це 
взаємопов’язані категорії. Завдяки пе-
ретворюючій діяльності людини вини-
кли проблеми охорони навколишнього 
середовища. Вона ж намагається в 
сучасних умовах виправити станови-
ще, спрямувати свій розум і знання на 
створення задовільної для неї якості 
довкілля. Допомагає їй у цьому закон» 
[28, с. 4]. «Природоохоронна політика 
радянської держави, – наголошував 
учений, – має багато аспектів. Але 
першочерговим її завданням є забез-
печення інтересів і потреб людини» 
[28, с. 82] (маючи на увазі «радянську 
людину») [28, с. 83]. 

Глибокий інтерес до розроблен-
ня теоретичних питань щодо особи, 
суб’єктивних прав і людського виміру 
права у радянській юридичній науці 
з’явився, як стверджує В.С. Бігун, у 
70-х і особливо 80-х рр. ХХ ст. Від-
значимо найбільш, напевно, ґрунтов-
ну працю у цій царині – монографію 
М.П. Орзіха «Особистість і право» 
(1975, 1977), в якій чи не вперше по-
ставлені питання про правовий вимір 
біосоціальної природи людини та осо-
бистісну цінність права.

У другій половині ХХ ст. правнича 
думка повертається до образу вільної 
людини, яка має можливість політич-
ного й морального вибору між держав-
ною сваволею і природним (та/або 
божественним) правом, а головне – 
мужність і здатність цей вибір свідомо 
зробити. Це повернення до першодже-
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рел правничої традиції пов’язане, пере-
довсім, із всесвітньою трагедією Дру-
гої світової війни, розгубленістю світу 
перед абсолютним і водночас реальним 
злом нацизму. Сталий позитивістський 
підхід до подолання катастрофічних 
наслідків цього зла, недопущення його 
відродження в майбутньому виявився 
недостатнім, а в низці випадків – вза-
галі неспроможним. Ця методологічна 
ситуація спонукала інституціоналізацію 
юридичної антропології як науки та на-
вчальної дисципліни у межах західної 
традиції права (1960-ті рр.). З деяким 
запізненням до проблематики людини 
у праві звернулась і вітчизняна наука 
(1970–1980-ті рр.).

Ключові слова: антропологічні 
принципи, антропологічний елемент, 
юридична антропологія, співвідношен-
ня людини і права, природне право, 
особистість, суспільний організм, тео-
рія права і держави. 

Ця стаття присвячена дослі-
дженню розвитку доктрини духо-
вності в правовому просторі, розро-
бленню концепції охорони вільної волі 
українського громадянина, духовно-
му обґрунтуванню національного за-
конодавства, виробленню напрямів 
формування справедливої держави.

Данная статья посвящена ис-
следованию развития доктрины 
духовности в правовом простран-
стве, разработке концепции охраны 
свободной воли украинского граж-
данина, духовному обоснованию на-
ционального законодательства, вы-
работке направлений формирования 
справедливого государства.

This article is devoted to the study, 
in particular, of development of the 
doctrine of spirituality in the legal 
space, the development of the concept 
of the protection of the free will of the 
Ukrainian citizen, the spiritual sub-
stantiation of the national legislation, 
the development of the directions of the 
formation of a just state.
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Національного університету «Одеська юридична академія»

 

ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 
АДВОКАТА У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

У сучасних умовах конституційних 
перетворень з метою розвитку України 
як демократичної, правової держави 
особливого значення набуває удоскона-
лення механізму захисту прав та свобод 
людини і громадянина, утвердження 
принципу верховенства права. Істотним 
складником загальнодержавного меха-
нізму захисту прав та свобод людини і 
громадянина є діяльність Конституцій-
ного Суду України (далі – Конституцій-
ний Суд), роль якого у цьому механізмі 
посилюється у зв’язку із введенням ін-
ституту конституційної скарги. 

Важливе значення щодо запрова-
дження принципу верховенства права 
в конституційні реалії та ефективіза-
ції захисту прав людини має надання 
правничої допомоги. Так, відповідно до 
ст. 59 Конституції України «кожен має 
право на професійну правничу допомогу. 
У випадках, передбачених законом, ця 
допомога надається безоплатно. Кожен є 
вільним у виборі захисника своїх прав». 

Для надання професійної правни-
чої допомоги в Україні діє адвокатура 
(ч. 1 ст. 1312 Конституції України). 

Правнича допомога є багатоманіт-
ною та різноплановою. Так, відповід-
но до Рішення Конституційного Суду 

України від 30.09.2009 р. (у справі про 
право на правову допомогу) правова 
допомога (відповідно до чинної Кон-
ституції України – правнича допомо-
га – А.К.1) є багатоаспектною, різною 
за змістом, обсягом та формами і може 
включати консультації, роз’яснення, 
складання позовів і звернень, довідок, 
заяв, скарг, здійснення представництва, 
зокрема в судах та інших державних 
органах тощо. Вибір форми та суб’єкта 
надання такої допомоги залежить від 
волі особи, яка бажає її отримати [2]. 
Визначення правової допомоги у тако-
му широкому контексті міститься і в 
Законі України «Про безоплатну пра-
вову допомогу» від 02.06.2011 р. (див.: 
п.п. 3,4 ст. 1 Закону) [3].

Обґрунтованою та поширеною є 
точка зору, що: «Правова (правнича – 
А.К.) допомога адвоката як основний 
вид діяльності адвокатури може нада-
ватися в різних видах судочинства – у 
кримінальному, цивільному, адміністра-
тивному, конституційному, господар-
ському…» [4, c. 44]. 

 Отже, правнича допомога може 
надаватися адвокатом як професійна 
правнича допомога в конституційному 
судочинстві. 

© А. Крусян, 2018

1 Не претендуючи на науково-теоретичний аналіз співвідношення категорій «правова допомога» та 
«професійна правнича допомога»,  водночас є слушною така точка зору: враховуючи, що ключовим момен-
том у розмежуванні понять «правова допомога» та «правнича допомога» є поняття «допомога», то вважа-
ється за можливе для характеристики діяльності адвоката використовувати кожне з цих понять [1, c. 144].
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Проте право на професійну правничу 
допомогу в конституційному судочин-
стві є недослідженим. Так, більшість на-
укових напрацювань щодо проблемних 
питань у сфері адвокатської діяльності 
присвячено визначенню особливостей 
діяльності адвоката у: кримінальному 
провадженні (праці вчених І.Ю. Гло-
вацького, Я.П. Зейкана, В.О. Попелюш-
ка, В.М. Тертишника, Л.Д. Удалової 
та ін.), цивільному судочинстві (праці 
вчених В.М. Івакіна, Г.О. Світличної, 
Г.З. Лазько, Д.П. Фіолевського та ін.); 
господарському судочинстві (праці вче-
них Н.М. Бакаянової, О.В. Бринцева, 
С.В. Васильєва, В.О. Святоцької та 
ін.); адміністративному судочинстві  
(у працях М.Ю. Єфіменка, Р.В. Сінєль-
ніка, В.О. Святоцької та ін.). Питання 
визначення специфіки адвокатської ді-
яльності в конституційному проваджен-
ні не знайшли широкого та всебічного 
відображення у наукових працях уче-
них-конституціоналістів. 

Водночас із введенням інституту 
конституційної скарги в Україні можна 
прогнозувати (виходячи з практичного 
досвіду зарубіжних країн та аналізу 
положень вітчизняного законодавства 
про конституційну скаргу), що роль ад-
воката в конституційному судочинстві 
зростатиме та ставатиме більш актив-
ною. Цей висновок підтверджується й 
тим, що за період з моменту введен-
ня конституційної скарги кількість 
скарг, що надходять до Конституцій-
ного Суду, щорічно збільшується. Так, 
у 2016 році до Конституційного Суду 
надійшло 39 конституційних скарг, у 
2017 році – 435, станом на початок 
квітня 2018 р. – 120 конституційних 
скарг [5]. 

Діяльність адвоката в конститу-
ційному провадженні має певні осо-
бливості, що пов’язані з особливим 
конституційно-правовим статусом Кон-
ституційного Суду – органу консти-
туційної юрисдикції, який забезпечує 
верховенство Конституції України, ви-
рішує питання про відповідність Кон-
ституції України законів України та у 
передбачених Конституцією України 

випадках інших актів, здійснює офіцій-
не тлумачення Конституції України, а 
також інші повноваження відповідно 
до Конституції України (ст. 1 Закону 
України від 13.07.2017 р. «Про Консти-
туційний Суд України») [6].

Конституційний Суд не належить 
до судів системи судоустрою України, 
найвищим судом у якій є Верховний 
Суд (ст. 125 Конституції України) та 
здійснює повноваження, що передбаче-
ні Конституцією України (ст. ст. 150, 
151, 1511) та Законом України «Про 
Конституційний Суд України» (ст.7), у 
формі самостійного виду судочинства – 
конституційного судочинства. 

Конституційне судочинство – це 
встановлений конституційно-проце-
суальними нормами порядок та фор-
ми діяльності органу конституційної 
юрисдикції. За своєю суттю конститу-
ційне судочинство – це процесуальна 
діяльність Конституційного Суду; зміст 
конституційного судочинства детермі-
новано правовою природою та повнова-
женнями цього органу. 

У науковій та нормативній літерату-
рі застосовуються категорії «конститу-
ційне судочинство» та «конституційне 
провадження». Думається, що під час 
визначення співвідношення цих право-
вих концептів слушною є точка зору, 
що: «Поняття «конституційне прова-
дження» і «конституційне судочинство» 
є тотожними за своїм значенням, хоча 
в принципі провадженням називають 
особливу процедуру розгляду певних 
справ у межах певного виду судочин-
ства» [7]. Так, аналіз положень Зако-
ну України «Про Конституційний Суд 
України» дає підстави зробити висно-
вок, що в контексті його змісту консти-
туційне провадження слід визначати як 
сукупність процесуально-процедурних 
дій щодо розгляду і вирішення певних 
справ у межах єдиного виду судочин-
ства – конституційного судочинства. 

Відповідно до розділу ІІ Закону 
України «Про Конституційний Суд 
України» стадіями конституційного 
провадження є : 1) звернення до Кон-
ституційного Суду у формі конститу-
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ційного подання, конституційного звер-
нення та конституційної скарги (зміст 
стадії див.: гл. 7); 2) прийняття звер-
нень до Конституційного Суду (зміст 
стадії див.: гл. 8); 3) відкриття консти-
туційного провадження у справі (зміст 
стадії див.: гл. 9); 4) розгляд справ у 
Конституційному Суді в порядку пись-
мового або усного провадження (зміст 
стадії див.: гл. 10); 5) ухвалення рішен-
ня і надання висновку Конституційним 
Судом (зміст стадії див.: гл. 13); 6) офі-
ційне оприлюднення та опублікування 
актів Конституційного Суду (зміст ста-
дії див.: ст. 94); 7) виконання рішень та 
висновків Конституційного Суду (зміст 
стадії див.: гл. 14). 

До особливостей конституційного 
провадження слід віднести не тільки 
зміст його стадій, але й строки консти-
туційного провадження. Так, відповід-
но до ст. 75 Закону України «Про Кон-
ституційний Суд України» обчислення 
строків конституційного провадження 
ведеться з дня постановлення ухвали 
про відкриття конституційного прова-
дження у справі, а у разі відмови Сенату 
від розгляду справи на розсуд Великої 
палати – з дня постановлення відповід-
ної ухвали Сенату (ч. 1 ст. 75 Закону). 
Строк конституційного провадження 
не має перевищувати шість місяців, 
якщо інше не встановлено цим Зако-
ном (ч. 2 ст. 75 Закону). Строк кон-
ституційного провадження не може пе-
ревищувати один календарний місяць 
для справ: 1) про надання висновку 
щодо відповідності законопроекту про 
внесення змін до Конституції України 
вимогам статей 157 і 158 Конституції 
України; 2) за зверненням Президента 
України щодо конституційності актів 
Кабінету Міністрів України відповідно 
до пункту 15 частини першої статті 
106 Конституції України; 3) щодо яких 
Сенат, Велика палата визнали консти-
туційне провадження невідкладним 
(ч. 3 ст. 75 Закону).

Отже, правова природа, конститу-
ційно-правовий статус Конституційного 
Суду та визначені характеристики кон-
ституційного судочинства зумовлюють 

особливості діяльності адвоката в кон-
ституційному провадженні. 

Важливу роль щодо ефективної ді-
яльності адвоката в конституційному 
судочинстві відіграють принципи здійс-
нення конституційного провадження, 
система яких також має свої особливос-
ті. Так, ч. 2 ст. 147 Конституції України 
закріплює, що діяльність Конституцій-
ного Суду ґрунтується на принципах 
верховенства права, незалежності, 
колегіальності, гласності, відкритості, 
повного і всебічного розгляду справ, 
обґрунтованості та обов’язковості ухва-
лених ним рішень і висновків. Система 
цих принципів відрізняється від прин-
ципів (засад) судочинства, що визначе-
ні у ст. 129 Конституції України. 

 Варто вітати, що першим із зазна-
чених принципів є принцип верховен-
ства права. Адже реалізація принципу 
верховенства права у сфері конститу-
ційної юстиції має особливий індекс, 
тобто Конституційний Суд: підпоряд-
кований у своїй діяльності виключно 
праву; є інституціональним складником 
механізму втілення верховенства пра-
ва в конституційно-правові реалії через 
інтерпретаційну діяльність; формує су-
дово-правовий концептуалізм на основі 
реалізації принципу верховенства пра-
ва; визначає ціннісні прояви верховен-
ства права; здійснює конституційний 
контроль якості законодавчих актів за 
критерієм відповідності їх праву. Все 
це свідчить про важливість та практич-
ну значущість принципу верховенства 
права як принципу діяльності органу 
конституційної юрисдикції та обов’яз-
ковість його врахування у визначеному 
контексті адвокатом під час участі в 
конституційному провадженні. 

Серед нормативно визначених прин-
ципів діяльності Конституційного Суду 
немає принципу змагальності сторін, 
що може впливати на зміст адвокат-
ської діяльності в конституційному про-
вадженні. Відсутність цього принципу 
слід оцінювати неоднозначно. З одного 
боку, адвокат у конституційному про-
вадженні має не наводити обставини 
справи та надавати докази, доводячи 



18

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2018/1

перед судом їх переконливість, а має 
доводити переконливість правової ар-
гументації позиції свого клієнта, інте-
реси якого він представляє. Адже в 
конституційному провадженні сторони 
не протистояють один одному, відсто-
юючи свої діаметрально протилежні 
інтереси (наприклад, як у цивільному 
або господарському судочинстві), а 
відстоюють верховенство Конституції, 
верховенство права та конституційну 
законність, більше того в справах про 
тлумачення Конституції України сто-
рони фактично відсутні. Втім, з іншого 
боку, із введенням в Україні інституту 
конституційної скарги, думається, си-
туація щодо необхідності застосування 
принципу змагальності в конституцій-
ному провадженні змінюється. Так, від-
сутність цього принципу істотно зни-
жує процесуальні можливості адвоката 
як представника учасника конститу-
ційного провадження довести правову 
аргументацію у контексті казуальної 
інтерпретації у справах за конститу-
ційними скаргами, які пов’язані із по-
рушенням конкретних конституційних 
прав та свобод людини і громадянина. 
Звідси відсутність принципу змагаль-
ності в конституційному провадженні 
можна визначити як недолік законо-
давчого врегулювання діяльності Кон-
ституційного Суду. 

Адвокат у конституційному про-
вадженні (в контексті ст. 19 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність» [8]) може надавати 
професійну правничу допомогу клієнту 
у формі надання правової інформації, 
консультування, роз’яснень з питань 
права, складання документів правового 
характеру та представництва інтересів 
клієнта. При цьому особливістю діяль-
ності адвоката є те, що, наприклад, 
представляючи інтереси клієнта, адво-
кат має сприяти суддям Конституцій-
ного Суду з’ясувати правову природу, 
сутність та зміст нормативно-правового 
акта (питання), що розглядається.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 Закону 
України «Про Конституційний Суд 
України» учасниками конституційно-

го провадження є суб’єкт права на 
конституційне подання, конституцій-
не звернення, конституційну скаргу 
(уповноважена особа, що діє від його 
імені) та орган або посадова особа, які 
ухвалили акт, що є предметом розгляду 
в Суді (далі – учасник конституційного 
провадження). 

У ч. 2 ст. 51 цього Закону зазна-
чено, що у конституційному поданні, 
окрім іншого, зазначаються «відомо-
сті про представника суб’єкта права 
на конституційне подання». Аналогіч-
на вимога визначається й до змісту 
конституційного звернення (див. 
ч. 2 ст. 53 Закону) – «відомості про 
представника суб’єкта права на кон-
ституційне звернення». При цьому не 
конкретизується: чи є таке представни-
цтво за законом, чи на основі договору. 
У ч. 2 ст. 55 Закону закріплено, що 
у конституційній скарзі зазначаються, 
окрім іншого, «відомості про уповнова-
жену особу, що діє від імені суб’єкта 
права на конституційну скаргу».

Таким чином, системний аналіз по-
ложень статей 51, 53, 55 та 70 Зако-
ну України «Про Конституційний Суд 
України» дає підстави зробити висно-
вок, що інтереси суб’єктів права на 
конституційне подання та конститу-
ційне звернення представляють «пред-
ставники», а інтереси суб’єкта права на 
конституційну скаргу – «уповноважена 
особа, що діє від імені суб’єкта права 
на конституційну скаргу». 

Відповідно до ч. 1 п. 6 статті 19 За-
кону України «Про адвокатуру та ад-
вокатську діяльність» адвокат здійснює 
«представництво інтересів фізичних і 
юридичних осіб <…> під час здійснен-
ня конституційного судочинства». При 
цьому відповідно до п. 9 ст. 1 цього 
Закону «представництво – вид адво-
катської діяльності, що полягає в за-
безпеченні реалізації прав і обов’язків 
клієнта в цивільному, господарському, 
адміністративному та конституційному 
судочинстві…»

Таким чином, адвокат може здійс-
нювати представництво, тобто бути 
представником суб’єктів права на кон-
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ституційне подання та конституційне 
звернення. У справах за конституцій-
ною скаргою адвокат може виступати 
як уповноважена особа. В юридичній 
літературі діяльність уповноваженої 
особи детермінується зі здійсненням 
правничої (правової) допомоги. Так, 
О.Г. Юшкевич визначає: в широкому 
розумінні правова допомога – це діяль-
ність, спрямована на реалізацію та за-
хист прав, свобод та законних інтересів 
заінтересованих суб’єктів, яка здійсню-
ється уповноваженими на те особами 
чи органами в порядку та у видах, не 
заборонених законодавством, пов’яза-
на із застосуванням правових норм; у 
вузькому розумінні – це правові захо-
ди, що здійснюються уповноваженими 
суб’єктами, спрямовані на конкретну 
особу, яка перебуває у складних жит-
тєвих обставинах та потребує сто-
ронньої допомоги з метою правильної 
орієнтації в чинному законодавстві, 
виховання звички свідомого виконання 
правових норм, що сприяє поліпшенню 
її життєдіяльності та соціальної адапта-
ції [9, c. 131]. 

Думається, інститут уповноваже-
ної особи у справі за конституційною 
скаргою на відміну від представни-
цтва за конституційним поданням та 
конституційним зверненням має свою 
специфіку, яка визначається сферою 
здійснення представницьких функ-
цій – подання та розгляд конституцій-
ної скарги за збереження всіх функцій 
представницької діяльності (зокрема, 
адвоката) з урахуванням того, що за-
конодавець фактично ототожнює як 
учасника конституційного проваджен-
ня суб’єкта права на конституційну 
скаргу та уповноважену особу, що діє 
від його імені (ч. 1 ст. 70 Закону Укра-
їни «Про Конституційний Суд України» 
визначає, що учасниками конституцій-
ного провадження є «суб’єкт права на 
конституційну скаргу (уповноважена 
особа, що діє від його імені)».

 Під час діяльності адвоката як 
уповноваженої особи, що діє від імені 
суб’єкта права на конституційну скар-
гу, йому слід враховувати: 1) хто і в 

якому разі має право звернутися до 
Конституційного Суду з конституцій-
ною скаргою; 2) що є підставою звер-
нення з конституційною скаргою, а 
саме що розуміється під порушенням 
конституційних прав і свобод; внаслі-
док застосування якого закону України 
вони були порушені через неконсти-
туційність цього закону (його окремих 
положень); чи був цей закон застосо-
ваний у конкретній справі; 3) вимоги, 
що пред’являються до конституційної 
скарги, відповідно до чинного законо-
давства; 4) процедурно-процесуальний 
порядок конституційного провадження 
у справах щодо відповідності Конститу-
ції України (конституційності) законів 
України (їх окремих положень) за кон-
ституційною скаргою; 5) що рішення 
Конституційного Суду за конституцій-
ною скаргою поширюються не тільки 
на його клієнта, а й на невизначене 
коло людей, тобто має певні юридич-
ні особливості, це потребує ретельної 
підготовки до судового засідання. Крім 
того, адвокату слід враховувати, що 
судді Конституційного Суду мають ви-
соку кваліфікацію, адже, окрім іншого, 
вони є «правниками із визнаним рівнем 
компетентності» (див. ч. 4 ст. 148 Кон-
ституції України).

Отже, адвокат у конституційному 
провадженні може здійснювати про-
цесуальне представництво учасників 
конституційного провадження, висту-
паючи у процесуальній ролі представ-
ника суб’єкта права на конституційне 
подання або конституційне звернення 
та уповноваженої особи, що діє від 
імені суб’єкта права на конституційну 
скаргу. При цьому можна зробити ви-
сновок, що адвокат може надавати інші 
види правової (правничої) допомоги, 
передбачені чинним законодавством, 
учасникам конституційного проваджен-
ня у будь-якій справі. 

Повноваження адвокатів мають бути 
підтверджені відповідними документа-
ми. Відповідно до ч. 3 ст. 26 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність» повноваження адво-
ката як захисника або представника 
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в господарському, цивільному, адміні-
стративному судочинстві, криміналь-
ному провадженні, розгляді справ про 
адміністративні правопорушення, а 
також як уповноваженого за доручен-
ням у конституційному судочинстві 
підтверджуються в порядку, встановле-
ному законом. Проте у Законі України 
«Про Конституційний Суд України» не 
визначено, в якому порядку підтвер-
джуються повноваження адвоката та 
не визначені документи, що мають під-
тверджувати його повноваження в кон-
ституційному судочинстві. Враховуючи 
положення ст. 26 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», 
повноваження адвоката в конституцій-
ному провадженні можуть посвідчува-
тися довіреністю, ордером, дорученням 
органу (установи), уповноваженого за-
коном на надання безоплатної правової 
допомоги, або договором на надання 
правової допомоги.

Законодавством України на відміну 
від законодавства деяких зарубіжних 
країн не визначені кваліфікаційні ви-
моги до представників у конституцій-
ному провадженні. Так, відповідно до 
профільних законів Румунії, Чехії пред-
ставником учасника конституційного 
провадження можуть бути тільки ад-
вокати; у низці країн передбачено, що 
адвокат є обов’язковим представником 
заявника у цьому виді провадження 
(наприклад, в Австрії, Італії, Польщі, 
Франції, Швейцарії та ін.).

В Україні відповідно до ч. 4  
ст. 1312 Конституції виключно адвокат 
здійснює представництво іншої особи в 
суді, а також захист від кримінального 
обвинувачення. Водночас аналіз статей 
розділу VIII «Правосуддя» Конститу-
ції України, який не містить жодного 
згадування про Конституційний Суд та 
конституційне судочинство (на відмін-
ну від попередньої редакції ст. 124 – до 
прийняття Закону України «Про внесен-
ня змін до Конституції України (щодо 
правосуддя)» від 02.06.2016 р.) та вра-
хування того, що положення про адво-
катуру містяться саме в цьому розділі, 
а положення щодо Конституційного 

Суду виокремлені в самостійний роз-
діл ХІІ «Конституційний Суд України», 
надають підстави зробити висновок, 
що монополія адвокатури не поширю-
ється на представництво в Конститу-
ційному Суді. Крім того, цей висновок 
підтверджується й тим, що у Перехід-
них положеннях Конституції України 
(п. 161 пп. 11), в яких закріплюється 
поетапний процес запровадження цієї 
монополії, обов’язкове представництво 
адвокатів у Конституційному Суді не 
зазначається. 

Слід відзначити, що у законопроек-
тних роботах пропонується встановити 
монополію адвокатури й на представ-
ництво в Конституційному Суді. Так, 
ст. 50 проекту Закону України «Про 
Конституційне судочинство в Украї-
ні» № 6427-1 від 16.05.2017 р. закрі-
плює: «1. Сторони конституційного 
провадження та зацікавлені суб’єкти 
беруть участь у конституційному про-
вадженні виключно через представни-
ків. 2. Фізична особа, яка є адвокатом, 
може брати участь у конституційному 
провадженні особисто, представляючи 
саму себе. 3. Представник має всі пра-
ва особи, яку він представляє, та здійс-
нює їх виключно в інтересах цієї осо-
би. 4. Представником може бути лише 
адвокат, відомості про якого внесені 
до Єдиного реєстру адвокатів Украї-
ни та свідоцтво про право на зайнят-
тя адвокатською діяльністю якого не 
є зупиненим» [10]. Думається, що ця 
законотворча пропозиція є слушною, 
враховуючи особливості конституцій-
ного судочинства. 

Як було зазначено, представництво 
інтересів фізичних і юридичних осіб під 
час здійснення конституційного судо-
чинства є одним із видів адвокатської 
діяльності (п. 6 ст. 19 Закону Украї-
ни «Про адвокатуру та адвокатську ді-
яльність»), що полягає в забезпеченні 
реалізації прав і обов’язків клієнта в 
конституційному судочинстві. Закон 
України «Про Конституційний Суд 
України» не передбачає окремо визна-
чені права та обов’язки представників 
(уповноважених осіб) у Конституційно-
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му Суді. Проте їх статус детерміновано 
зі статусом учасників конституційного 
провадження, від імені яких вони діють 
(права та обов’язки учасників консти-
туційного провадження визначені, від-
повідно, у ч. 1 та ч. 3 ст. 71 Закону). 
Таким чином, представники сторін 
(уповноважені особи) у конституцій-
ному провадженні не є відособленими 
учасниками провадження, оскільки по-
кликані представляти не свої інтереси, 
а інтереси сторін. Статус представника 
(уповноваженої особи) у конституцій-
ному провадженні пов’язаний із пра-
восуб’єктністю особи-довірителя, яка 
виступає стороною (учасником) відпо-
відних процесуальних правовідносин. 

Отже, статус представника сторо-
ни та самої сторони у цілому можуть 
співпадати, але повноваження пред-
ставника (уповноваженої особи) ціл-
ком залежить від того, яким обсягом 
повноважень наділив його клієнт – 
учасник конституційного проваджен-
ня. Так, повноваження адвоката як 
представника (уповноваженої особи) 
або обмеження його прав на вчинення 
окремих процесуальних дій мають бути 
визначені у договорі про надання пра-
вової допомоги. Крім того, здається об-
ґрунтованим закріпити в Законі Украї-
ни «Про Конституційний Суд України» 
повноваження представників (уповно-
важених осіб) у Конституційному Суді. 

Таким чином, враховуючи проана-
лізовані особливості конституційного 
провадження та правовий статус ад-
воката під час його здійснення, уявля-
ється обґрунтованою пропозиція нау-
ковців щодо важливості удосконалення 
правового статусу адвоката у конститу-
ційному провадженні. Адже, як слушно 
визначається в юридичній літературі, 
«український законодавець не приді-
ляє належної уваги правовому статусу 
адвоката під час здійснення конститу-
ційного судочинства» [11, c. 116]. Не-
доліками чинного законодавства є від-
сутність: кваліфікаційних вимог щодо 
представника (уповноваженої особи) 
в конституційному провадженні; за-
кріпленого переліку процесуальних 

прав та обов’язків представника (упов-
новаженої особи) у конституційному 
провадженні; чіткого врегулювання 
порядку посвідчення повноважень ад-
воката у конституційному проваджен-
ні. Крім того, потребує законодавчого 
уточнення та конкретизації у контексті 
адвокатської діяльності інститут упов-
новаженої особи за конституційною 
скаргою. Отже, з метою удосконалення 
правового регулювання участі адвоката 
в конституційному провадженні необ-
хідним є внесення відповідних змін до 
Закону України «Про Конституційний 
Суд України», до Регламенту Конститу-
ційного Суду України, до Закону Укра-
їни «Про адвокатуру та адвокатську ді-
яльність». Думається, що це сприятиме 
удосконаленню механізму захисту прав 
та свобод людини і громадянина, утвер-
дженню принципу верховенства права, 
що є важливими передумовами інтегра-
ції України до європейського співтова-
риства та її сталого розвитку як демо-
кратичної, правової держави.

Ключові слова: Конституційний 
Суд України, конституційне прова-
дження, конституційна скарга, адво-
катська діяльність, професійна правни-
ча допомога.

Стаття присвячена вивченню 
правових основ та визначенню осо-
бливостей діяльності адвоката в 
конституційному провадженні. На 
основі системного аналізу чинного 
законодавства зроблено висновок 
щодо необхідності удосконалення 
правового регулювання участі адво-
ката в конституційному проваджен-
ні з метою: визначення кваліфіка-
ційних вимог щодо представника 
(уповноваженої особи) в конститу-
ційному провадженні та закріплення 
переліку його процесуальних прав та 
обов’язків; врегулювання порядку 
посвідчення повноважень адвоката 
у конституційному провадженні; за-
конодавчої конкретизації інститу-
ту уповноваженої особи за консти-
туційною скаргою.
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Статья посвящена изучению пра-
вовых основ и определению особен-
ностей деятельности адвоката в 
конституционном производстве. На 
основе системного анализа действу-
ющего законодательства сделан 
вывод о необходимости совершен-
ствования правового регулирования 
участия адвоката в конституци-
онном производстве с целью: уста-
новления квалификационных требо-
ваний в отношении представителя 
(уполномоченного лица) в консти-
туционном производстве и закре-
пления перечня его процессуальных 
прав и обязанностей; урегулирова-
ния порядка удостоверения полно-
мочий адвоката в конституцион-
ном производстве; законодательной 
конкретизации института уполно-
моченного лица по конституцион-
ной жалобе.

The article deals with the study of 
the legal basis and definition of the 
activity of defense lawyer in consti-
tutional proceedings. On the basis of 
systematic analysis of the current leg-
islation it was concluded that there 
is a need to improve the legal regu-
lation of the participation of a lawyer 
in constitutional proceedings in order: 
to determine the qualification require-
ments for a representative in a consti-
tutional proceeding and consolidation 
of the list of his procedural rights and 
duties; regulation of the procedure for 
the certification of the powers of the 
lawyer as a representative (authorized 
person) in the constitutional proceed-
ing; legislative specification of the in-
stitution of an authorized person un-
der a constitutional complaint.
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РОЛЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ В РЕАЛІЗАЦІЇ 
НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Реалізація напрямів державної політи-
ки являє собою складний процес, спря-
мований на досягнення головних цілей у 
конкретних сферах діяльності держави. 
До цього процесу залучаються різні ор-
гани державної влади, місцевого само-
врядування, які утворюють розгалужену, 
багаторівневу систему. Безумовно, діяль-
ність державних інституцій, яка спрямо-
вується на реалізацію напрямів держав-
ної політики, є управлінською за своєю 
природою і тому весь комплекс дій із 
досягнення головної мети державної по-
літики здійснюється органами виконав-
чої влади. З огляду на це в юридичних 
науках предмет дослідження правових 
аспектів реалізації напрямів держав-
ної політики обмежений лише аналізом 
нормативно-правового забезпечення ді-
яльності органів виконавчої влади з ре-
алізації конкретного напряму державної 
політики. Дослідження ролі парламенту 
в механізмі реалізації напрямів держав-
ної політики в науці конституційного 
права не здійснювалось. Саме цим зу-
мовлена постановка мети цієї статті, що 
передбачає аналіз ролі та форм участі 
Верховної Ради України в  реалізації на-
прямів державної політики.

Верховна Рада України як єдиний ор-
ган законодавчої влади, окрім формуван-
ня нормативно-правової основи реаліза-
ції державної політики, через здійснення 
функції парламентського контролю та 
діяльності профільного комітету здійс-
нює вплив на процес реалізації кожного 
напряму державної політики.

Парламентський контроль на відміну 
від державного контролю в сфері управ-
лінської діяльності органів державної 
влади не є формою його (парламенту) 

основної діяльності. Такий напрям робо-
ти Верховної Ради реалізується як один 
із важелів впливу парламенту на діяль-
ність виконавчої влади, зокрема Уряду, 
та на державні та суспільні процеси.

З точки зору М.О. Теплюка, саме 
повнота реалізації парламентом своєї 
контрольної функції, системність і ефек-
тивність здійснюваного парламентського 
контролю визначають реальність впливу 
парламенту на процеси в суспільстві та 
в державі, на ефективність діяльності ін-
ституцій державної влади, перш за все 
органів виконавчої влади, а також є сут-
тєвою противагою можливим тенденціям 
відходу від демократичного державного 
режиму і переходу до авторитаризму 
[9, с. 463]. Він же наголошує, що такий 
контроль полягає у перевірці і «коригу-
ванні» діяльності органів виконавчої вла-
ди, інших державних органів і посадових 
осіб у межах наданих парламентові по-
вноважень [9, с. 469]. 

Інституціональний механізм парла-
ментського контролю, на думку Ю.Г. Ба-
рабаша, являє собою дволанкову систе-
му, в якій першою і головною ланкою є 
безпосередньо парламент, а другою – су-
купність органів, що складається із двох 
груп допоміжних у здійсненні парламент-
ського контролю суб’єктів: діючих у ме-
жах парламенту (депутатські фракції, 
групи, парламентарі), а також самостій-
них спеціалізованих суб’єктів, що діють 
поза межами парламенту, але мають ха-
рактер підзвітних йому структур (Уповно-
важений Верховної Ради України з прав 
людини та Рахункова палата) [3, с. 31]. 

Здійснення контролю передбачає 
виконання парламентом таких взаємо-
зумовлених завдань, які є одночасно 
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стадіями парламентського контролю:  
1) отримання або збір інформації, необ-
хідної для прийняття відповідних рішень 
і вироблення позицій з того чи іншого 
питання (отримання інформації); 2) по-
переднє оброблення отриманої інформа-
ції; 3) аналіз і оцінка отриманої інфор-
мації (аналіз інформації); 4) вироблення 
парламентом певної позиції з того чи ін-
шого питання або прийняття на основі 
отриманої інформації рішення, включаю-
чи можливість безпосереднього застосу-
вання санкцій [10, с. 95]. 

За допомогою парламентського 
контролю Верховна Рада не лише має 
можливість стримувати та створювати 
противаги виконавчій гілці влади, зо-
крема Уряду, а й стимулювати його ді-
яльність з реалізації всіх напрямів дер-
жавної політики. Зовнішніми виразами 
контрольної діяльності парламенту є 
форми парламентського контролю. Так, 
до таких форм відносять: парламентські 
та комітетські слухання, парламентські 
розслідування, депутатський запит, звіт 
Уряду, година запитань Уряду, резолю-
ція недовіри Уряду. Застосування кожної 
із зазначених форм має різні юридичні 
наслідки та різну мету.

Парламентські та комітетські слухан-
ня, на думку С.В. Сороки, мають вели-
ке значення для урядово-парламентської 
взаємодії: по-перше, вони сприяють при-
йняттю зважених державно-управлін-
ських рішень в інтересах суспільства, 
по-друге, забезпечують зворотний зв’я-
зок між урядом, парламентом та громад-
ськістю, по-третє, під час слухань відбу-
вається отримання та обмін необхідною 
інформацією з питань, що потребують 
вирішення. Окрім цього, автор зазначає, 
що слухання є дуже важливою парла-
ментською процедурою, значення якої 
підсилюється тим фактом, що у ній бе-
руть участь не лише представники уря-
ду та парламенту, а також експерти, 
представники громадських організацій, 
органів місцевого самоврядування тощо. 
А тому слухання дають змогу депутатам 
здійснювати дієвий контроль за органа-
ми виконавчої влади за безпосередньої 
участі громадськості [8, с. 22].

Щодо природи, поняття та функцій 
парламентських слухань в українській 
науці окремих досліджень не проводи-
лось, як правило, дослідники побіжно 
аналізують цю форму парламентського 
контролю, не заглиблюючись у сутність 
та обмежуючись виключно положення-
ми Регламенту Верховної Ради України. 
Виняток становить монографічне дослі-
дження Ю.Г. Барабаша парламентського 
контролю в Україні, в якому автор дає 
визначення поняття парламентських 
слухань, визначає типи, предмет та юри-
дичні наслідки реалізації цієї форми пар-
ламентського контролю. 

Зокрема, Ю.Г. Барабаш визначає 
парламентські слухання як одну із форм 
парламентського контролю, яка поля-
гає в отриманні інформації шляхом об-
говорення проблемних питань у сферах 
діяльності Верховної Ради України за 
участю заінтересованих сторін із широ-
ким залученням громадськості та засобів 
масової інформації [3, с. 79]. 

Особливістю української ситуації є те, 
що слухання у Верховній Раді переважно 
пов’язані із законопроектною роботою, а 
не із парламентським контролем уряду. 
Слухання ж контрольного характеру в 
Україні мають такі завдання:  забезпе-
чити контроль за впровадженням при-
йнятих Верховною Радою законодавчих 
актів;  здійснити аналіз відповідності 
закону, прийнятих на його виконання 
підзаконних актів та своєчасність їх при-
йняття;  проаналізувати практику засто-
сування державними органами, органами 
місцевого самоврядування, їх посадовими 
особами Конституції та законів Украї-
ни;  забезпечити перевірку адекватно-
сті дії нормативного акта, закладеним у 
ньому законодавчим намірам;  висвітли-
ти практичні особливості норм чинного 
законодавства;  перевірити ефективність 
функціонування виконавчої влади;  вивчи-
ти шляхи поліпшення роботи виконавчої 
влади й окремих її підрозділів;  оцінити 
адекватність дій посадових осіб завдан-
ням, які стоять перед відповідними орга-
нами державної влади [7, с. 17]. 

Поєднання парламентського контр-
олю за діяльністю Уряду та здійснен-
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ням законопроектної роботи яскраво 
ілюструють парламентські слухання з 
питань реалізації державної молодіжної 
політики. Відмінністю парламентських 
слухань у сфері реалізації зазначеного 
напряму державної політики від слухань 
з інших питань полягає в тому, що такі 
слухання є елементом механізму форму-
вання та реалізації державної молодіжної 
політики в Україні, є обов’язковими та 
щорічними. На превеликий жаль, ефек-
тивність цього інструменту реалізації 
державної молодіжної політики з огляду 
на наявну практику викликає сумніви. 
Щоразу учасники парламентських слу-
хань про становище молоді визначають 
у своїх виступах одні й ті ж проблеми: 
недосконалість нормативно-правового 
регулювання, відсутність ефективних 
механізмів підтримки молоді, недостат-
нє фінансування заходів з реалізації 
державної молодіжної політики. Аналіз 
практики проведення парламентських 
слухань з питань реалізації державної 
молодіжної політики дає підстави зроби-
ти висновок, що жодна постанова Вер-
ховної Ради України про рекомендації 
парламентських слухань не виконана в 
повному обсязі жодним з адресатів цих 
рекомендацій. Не можна погодитись з 
думкою С.В. Сороки, що «рекомендації 
парламентських слухань мають стосу-
ватись лише безпосередньої компетен-
ції Кабінету Міністрів України як ор-
гану, підконтрольного парламентові, а 
не інших суб’єктів державної влади та 
місцевого самоврядування», тому що 
парламентські слухання про становище 
молоді стосується всіх суб’єктів  реалі-
зації державної молодіжної політики як 
загальнодержавного, так і регіонального 
і місцевого рівнів [8, с. 23].  

У зв’язку з цим слід відзначити, що 
рекомендації парламентських слухань, 
які були адресовані місцевим держав-
ним адміністраціям та органам місцево-
го самоврядування мали не конкретний 
характер, а саме у формулюванні цих 
рекомендацій учасники використовували 
такі вербальні конструкції, як «сприяти», 
«активізувати», «залучати до співпраці», 
що,  своєю чергою, унеможливлює оцін-

ку їх виконання. Щодо рекомендацій, 
адресованих Верховній Раді, Президенту 
та Кабінету Міністрів, то частково вони 
були реалізовані. За результатами ви-
конання Рекомендацій Парламентських 
слухань «Про становище молоді в Украї-
ні» (22 грудня 1995 року) [5] можна ска-
зати таке: із 7 рекомендацій, адресованих 
Президенту України, було виконано за 
період до 6 липня 1999 року (дата прове-
дення наступних слухань) лише 3, оціни-
ти виконання п. 1.2. (Встановити належ-
ний контроль і перевірку використання 
міністерствами і відомствами бюджетних 
коштів, що виділяються на вирішення 
проблем молоді) та п.1.5. (Розглянути 
можливість створення Державного ко-
мітету з професійно-технічної освіти) 
не є можливим. Верховній Раді України 
під час проведення слухань було надано 
8 рекомендацій, кожна з яких не була 
виконана повною мірою. Така ж ситуа-
ція з виконанням рекомендації Кабінетом 
Міністрів України. Для ілюстрації динамі-
ки виконання рекомендацій учасниками 
передостанніх парламентських слухань 
про становище молоді в Україні на тему: 
«Участь молоді в суспільному житті: еко-
номічна активність» необхідно зазначити, 
що Президенту України було адресовано 
лише одну рекомендацію «виключити зі 
Стратегії розвитку державної молодіжної 
політики на період до 2020 року поло-
ження щодо підготовки пропозицій про 
внесення змін до законів стосовно змен-
шення вікових меж молоді до 28 років», 
яка не була виконана. Верховній Раді 
було адресовано дві рекомендації, одна з 
них виконана частково, а друга щодо при-
скорення розгляду та прийняття трьох 
законопроектів не виконана, – всі зако-
нопроекти відхилено. Не краща ситуація 
і з виконанням рекомендацій Урядом – 
жодна в повному обсязі не була викона-
на. Стосовно місцевих органів виконав-
чої влади та місцевого самоврядування з 
восьми рекомендацій оцінити виконання 
можна лише двох, проте інформація про 
їх реалізацію на офіційних сайтах місце-
вих органів влади відсутня. 

Наведене дає підстави стверджува-
ти, що в українській практиці реалізації 
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парламентом повноважень зі здійснення 
парламентського контролю парламент-
ські слухання не реалізовують весь їх 
потенціал і є неефективними.

Більш дієвим інструментом впливу 
парламенту на реалізацію напрямів дер-
жавної політики є здійснення профіль-
ними парламентськими комітетами кон-
трольних повноважень відповідно до їх 
предметної компетенції.

Згідно з правовою позицією, сфор-
мульованою в Рішенні від 5 березня 
2003 року № 5-рп/2003, Конституцій-
ним Судом було встановлено, що за 
своїм конституційним статусом комітети 
Верховної Ради України є органами, які 
мають предметно визначену компетенцію 
і забезпечують здійснення парламентом 
його повноважень. Отже, діяльність ко-
мітетів Верховної Ради України пов’яза-
на із вирішенням питань, віднесених до 
повноважень Верховної Ради України [6].

Слід підтримати позицію Г.С. Журав-
льової, що комітети Верховної Ради 
України мають здійснювати певні кон-
трольні функції щодо діяльності окремих 
профільних міністерств і відомств. Про-
те такий контроль має бути подібний до 
нагляду: даючи оцінку діяльності кон-
кретного міністерства чи відомства або 
їх посадових осіб, комітет не приймати-
ме рішення щодо відповідних кадрових 
змін в уряді. Такі рішення може прийма-
ти тільки Верховна Рада України, діючи 
спільно з Президентом України. Тим са-
мим комітет парламенту дає змістовну, 
фахову оцінку діяльності посадової особи 
центрального органу виконавчої влади за 
наслідками здійснюваного ним контр-
олю, а Верховна Рада України разом із 
Президентом України – політичну оцін-
ку цієї діяльності [1, с. 52]. 

Пріоритетною формою реалізації 
парламентськими комітетами своїх кон-
трольних повноважень є проведення ана-
лізу практики застосування законодав-
чих актів у діяльності державних органів 
та їх посадових осіб, але її застосування 
наражається на істотні труднощі. Йдеть-
ся, передусім, про надзвичайно великий 
масив законодавства, обсяги якого до 
того ж завдяки зусиллям парламенту 

невпинно збільшуються. Зрозуміло, що 
за умов порівняно невеликої кількості 
членів комітету та його секретаріату від-
стежити всі нюанси практики застосу-
вання законодавчих актів є непосильним 
завданням. До того ж через швидкоплин-
ність кадрів у системі виконавчої влади 
годі сподіватися на отримання об’єктив-
ної та повної інформації про стан об’єк-
та контролю парламентських комітетів. 
Очевидно, з урахуванням наведених об-
ставин має йтися лише про аналіз прак-
тики застосування найбільш резонанс-
них, соціально чутливих та актуальних 
законодавчих актів, оскільки охопити 
законодавчим моніторингом весь масив 
законодавства України комітети Верхов-
ної Ради України неспроможні [2, с. 28].

По суті Закон України «Про комітети 
Верховної Ради України» [4], розкрива-
ючи зміст цієї форми контролю у стат-
ті 24, покладає на комітети Верховної 
Ради України здійснення контролю за 
виконанням тих законів, проекти яких 
готувались цим комітетом до розгляду 
Верховною Радою України відповідно 
до етапів законодавчої процедури (у ре-
жимі першого-третього читань). Досить 
часто має місце ситуація, коли прикін-
цевими положеннями законів Кабінету 
Міністрів України та іншим органам 
виконавчої влади дається доручення 
розробити протягом певних строків про-
екти змін до законів, які враховують по-
ложення нового закону, привести свої 
акти та акти міністерств у відповідність 
з новоприйнятим законом. На практи-
ці виконання органами виконавчої вла-
ди цих вимог – як відповідності закону 
прийнятих органами виконавчої влади 
підзаконних нормативно-правових актів, 
а також своєчасності їх прийняття – ма-
ють контролювати відповідні профільні 
комітети Верховної Ради України (ча-
стина перша статті 24 Закону140). Адже 
логічно, як стверджує С.В. Лінецький, 
що саме на комітети Верховної Ради 
України, які здійснювали підготовку 
відповідних законопроектів покладено 
виконання цієї функції. Ці ж комітети 
можуть вносити за наслідками такого 
аналізу державним органам, органам 
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місцевого самоврядування, їх посадовим 
особам рекомендації щодо приведення 
у відповідність із законом підзаконного 
нормативно-правового акта, тобто, по 
суті, здійснюють квазісудову функцію 
[2, с. 28]. На превеликий жаль, інфор-
мація про цю діяльність профільного ко-
мітету з питань молодіжної політики у 
відкритих джерелах відсутня. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що 
парламент у цілому та профільні комітети 
активно впливають на реалізацію напря-
мів державної політики шляхом застосу-
вання парламентського контролю, проте 
дієвість такої форми, як парламентські 
та комітетські слухання, викликає сумні-
ви. Окрім того, слід звернути увагу, що 
результати застосування парламентсько-
го контролю часто не отримують відпо-
відної оцінки з боку парламенту у цілому 
та комітету зокрема і використання їх у 
процесі подальшої роботи.

Ключові слова: парламент, дер-
жавна політика, парламентський кон-
троль, парламентські слухання.

У статті здійснено аналіз форм 
участі Верховної Ради України у ре-
алізації напрямів державної політи-
ки. Проаналізовано зміст та особли-
вості застосування парламентських 
слухань як форми участі парламен-
ту в реалізації державної молодіж-
ної політики як пріоритетного на-
пряму державної політики.

В статье осуществлен анализ 
форм участия Верховной Рады Укра-
ины в реализации направлений госу-
дарственной политики. Проанали-
зировано содержание и особенности 
применения парламентских слуша-
ний как формы участия парламента 
в реализации государственной моло-
дежной политики как приоритет-
ного направления государственной 
политики.

The article analyzed the forms of 
participation of the Verkhovna Rada of 
Ukraine in realization of the directions 
of the state policy. The content and 

features of the application of parlia-
mentary hearings as a form of partic-
ipation of Parliament in realization of 
state youth policy as a priority direc-
tion of state policy have been analyzed.
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ЩОДО ПРИНЦИПІВ КОНСТИТУЦІЙНОЇ АКСІОЛОГІЇ 

У сучасних умовах конституційного 
розвитку України складаються сприят-
ливі обставини щодо формування та 
виокремлення у системі конституцій-
ного права такого його аксіологічного 
складника, як конституційна аксіологія. 
Будь-який вид аксіологічної діяльності 
як у сфері визначення змісту аксіосфе-
ри конституційних норм та конституці-
оналізму, так і ціннісної праксеології, 
спирається на певні принципи. 

Сутність принципів конституцій-
ної аксіології детермінується двояко: 
у першому розумінні, що має прояв у 
дослідницькій та практичній діяльно-
сті, а також у змісті правової системи 
України, заснованій на конституційних 
положеннях, та функціонуванні публіч-
но-владного механізму;  у другому ро-
зумінні втілюється природа цінностей 
як основ формування конституційної 
правосвідомості та критеріїв оцінки 
явищ та процесів, що мають місце у 
конституційній реальності.

Діалектична єдність цих двох аспек-
тів (методологічного та праксеологічно-
го) має бути розкрита у системі прин-
ципів конституційної аксіології.

Відштовхуючись від природи кон-
ституційних цінностей та складних 
взаємозв’язків у їх системі, для теорії 
та практики конституційної аксіології 
можна запропонувати комплексне ви-
користання системи таких принципів:

– гуманізму, що розуміється як «си-
стема світоглядних орієнтирів, центром 
яких є людина, її особистість, високе 
призначення і право на вільну саморе-
алізацію. Гуманізм визначає вивільнен-
ня можливостей людини, є критерієм 
оцінки соціальних інститутів, а людя-
ність – нормою стосунків між індивіда-

ми, етнічними і соціальними групами, 
державами»;

– системності (оцінювання цінніс-
ного компонента різних взаємодіючих 
явищ та процесів); 

– комплексності (користування не 
лише напрацюваннями юридичної нау-
ки, але й концептуальними досягнення-
ми різних наук у процесі аксіологіза-
ції політичної, соціальної, економічної, 
культурної, екологічної матерії);

– врахування об’єктивно-суб’єктив-
ної природи конституційних цінностей 
та відсутності категоричних оцінок (ле-
гальних критеріїв їх співвіднесення). 
Як справедливо зазначає Г. Гаджієв, 
«конституційні принципи не винахо-
дяться людьми, вони ними виявляють-
ся, як і будь-які об’єктивно існуючі за-
кони – природні, економічні» [3, с. 51]; 

– історичної та соціокультурної мін-
ливості конституційних цінностей, їх 
динамічний розвиток;

– ситуативності та детерміновано-
сті різними чинниками (аксіологія має 
визначити ситуацію та умови, в яких 
існують конституційні цінності, врахо-
вувати фактори впливу на процес їх до-
сягнення). За принципом детермінізму 
«реальні природні, суспільні процеси 
детерміновані, тобто вони з’являють-
ся та зникають закономірно внаслідок 
дії певних причин» [17, с. 243], що 
дає  змогу спрогнозувати їх наслідки у 
сфері конституційної аксіології;

– поєднання теорії (науки) та прак-
тики у виявленні істинного змісту кон-
ституційних цінностей; інтерактивності 
(оцінка має моделюватися на основі 
з’ясування інформації із різних джерел);

– функціональності у певних сфе-
рах суспільних відносин, оскільки ба-
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гато конституційних цінностей мають 
інструментальний характер, поєднуючи 
в собі мету та засоби її досягнення (на-
приклад, суверенітет);

– формалізації конституційних цін-
ностей, зокрема шляхом їх унормуван-
ня з метою захисту їх якісних та кіль-
кісних характеристик, поширення на 
все суспільство;

– врахування форм взаємодії між 
конституційними цінностями як їх вза-
ємозалежності, так і конкуренції; спів-
віднесення суспільних та особистісних 
конституційних цінностей; 

– балансу та пропорційності ціннос-
тей у вирішенні конституційно-право-
вих спорів та подолання конституцій-
но-правових колізій.

При цьому останній принцип у 
конституційно-правовій науці зали-
шається найбільш дискусійним. Його 
прихильники стверджують, що «най-
важливішим завданням під час реаліза-
ції Конституції є підтримка балансу і 
пропорційності конституційно захище-
них цілей, цінностей та інтересів. При 
цьому неприпустимою є підміна однієї 
цінності іншою або її зменшення за ра-
хунок іншої цінності» [9, с. 8].

Крім того, значення принципу ба-
лансу конституційних цінностей зу-
мовлюється необхідністю підтримання 
соціальної стабільності. Цей принцип 
забезпечує збереження основних 
системних правових засад соціуму – ін-
дивідуальної свободи і загального бла-
га, права і закону, влади і власності. 

Однак представники протилежної 
позиції вважають неприпустимою абсо-
лютизацію принципу балансу інтересів 
і цінностей у конституційній судовій 
практиці порівняно з універсальним 
принципом формально-правової аргу-
ментації, що виражає сутність юридич-
ної оцінки, загальну характеристику 
будь-яких галузей права. У зв’язку із 
цим ними зазначається, що «Консти-
туційний Суд всіляко уникає говори-
ти про конфлікт цінностей, веде мову 
про їх баланс <...> При цьому кожна з 
конституційних цінностей, між якими 
виникла колізія, має бути збережена 

в рамках наявної конституційно-пра-
вової суперечності, яка не обов’язково 
має долатися шляхом усунення цього 
протиріччя» [21, с. 12]. Абсолютизація 
принципу балансу цінностей може при-
звести до «негативізації» самої право-
вої функції та не враховує специфіки 
і призначення правової сфери соціаль-
ного регулювання суспільних відносин, 
оскільки у цьому разі часто втрачаєть-
ся юридичний сенс оцінки правової ко-
лізії як джерела розвитку несуперечли-
вої системи формально-нормативних 
регламентацій, що мають відображення 
в законодавчих текстах. Крім того, це 
неминуче «затіняє» суть самих соціаль-
них конфліктів і можливість створення 
більш досконалих правових норм, що 
забезпечують гарантії від їх повторно-
го виникнення, сприяють гармонійному 
соціальному розвиткові. «Проблема по-
лягає в непридатності або спірності за-
стосовності самої теорії балансу ціннос-
тей до такого порядку, в якому поряд 
зі «звичайними» цінностями формально 
констатується цінність вища, оскільки 
не можна, не суперечачи самому собі, 
побудувати баланс – рівновагу про те, 
де a priori (уже і ще на конституцій-
ному рівні) закладений конфлікт, вирі-
шення якого, його результат заздале-
гідь конституційно логічно вирішений 
<...> Правозастосовець ставить себе в 
умови аксіологічного дуалізму –  фор-
мальної (юридичної) і реальної (фак-
тичної) оцінки, причому друга коригує 
першу» [21, с. 13, 15].

Справді, абсолютизація принципу 
балансу цінностей є неприпустимою, 
тому що може протирічити ієрархічній 
природі системи конституційних цін-
ностей. Але у разі виникнення конку-
ренції та/або конфлікту між цінностя-
ми, що лежать на одному рівні ціннісної 
піраміди, використання інструментарію 
зазначеного принципу для їх вирішен-
ня видається не тільки доцільним, але 
й конче необхідним.

Як справедливо зазначає Є. Ва-
сильєва, такі принципи, як «суспіль-
но-правовий діалог, суспільна довіра, 
баланс соціальних цінностей з метою 
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формування консенсусу <...> забез-
печують комунікативну легітимність 
як в умовах соціально-правової кризи 
системи, так і в компаративістських 
оцінках різних конституційно-правових 
доктрин. Крім того, вони забезпечують 
нові можливості для змагальної юри-
дичної аргументації і можливості роз-
витку сучасних юридичних технологій, 
заснованих на постпозитивістському 
методологічному дискурсі» [1, с. 723].

Принцип балансування конститу-
ційних цінностей тісно пов’язаний із 
принципом пропорційності, що вико-
ристовується у зарубіжному законо-
давстві та судовій практиці у зв’язку з 
обмеженням прав людини. Так, Хартія 
основоположних прав Європейсько-
го Союзу закріпила широкий каталог 
прав та свобод, водночас допускаючи 
можливість їх обмежень за умови, що 
такі обмеження мають бути передба-
чені нормами права/закону; мають не 
порушувати саму сутність таких прав 
і свобод та бути підпорядкованими 
принципові пропорційності, тобто такі 
обмеження можуть бути запровадже-
ні, лише якщо вони є необхідними та 
справді відповідають цілям загально-
го інтересу, визнаного Союзом, або 
потребі захисту прав і свобод інших 
[5, с. 1249–1254].

Принцип пропорційності також вда-
ло відображений у положеннях статті 
36 Союзної Конституції Швейцарської 
Конфедерації, де визначено, зокрема, 
що обмеження основних прав має бути 
обґрунтовано публічним інтересом або 
захистом основних прав третіх осіб та 
бути пропорційним [11, с. 542]. Згада-
ний принцип випливає і з Конституції 
Республіки Португалія, а саме з по-
ложень ст. 18, за якими закон може 
обмежувати права і свободи та їх га-
рантії тільки у випадках, спеціально 
передбачених Конституцією, при цьо-
му обмеження мають бути зведеними 
до того, що необхідно для захисту ін-
ших прав чи інтересів, охоронюваних 
Конституцією; а також із положень 
ст. 19 в аспекті відповідності 40 засо-
бів, що застосовуються під час воєнно-

го або надзвичайного стану, розумній 
необхідності, а також їх адекватності з 
метою найшвидшого відновлення кон-
ституційного устрою у повному обсязі 
[5, с. 752]. 

На 13-му конгресі Конференції Єв-
ропейських Конституційних судів, у 
роботі якого брали участь представни-
ки 36 країн Європи, було висловлено 
позицію щодо необхідності дотримання 
такого важливого критерію принципу 
правового регулювання, як сумірність 
(пропорційність) обмеження прав по-
ставленим цілям. Конституційний Суд 
Республіки Білорусь часто застосовує 
принцип пропорційності як критерій 
оцінки конституційності правового 
акта, захищаючи конституційні цінно-
сті – основоположні права та свободи 
людини – від неправомірного держав-
ного втручання [2, с. 62–76].

Венеціанська Комісія у Висновку 
до Конституції України акцентувала 
на необхідності дотримання Конститу-
ційним Судом України принципу про-
порційності під час тлумачення обме-
жень прав і свобод людини, оскільки 
останній не відтворений Конституцією 
України, статті якої допускають бага-
то обмежень фундаментальних прав і 
свобод та визначають такі обмеження 
у загальних рисах. Інакше кажучи, ос-
таточне рішення має мотивуватися на 
критерії пропорційності, що передбачає 
збалансованість між дотриманням кон-
ституційності і негативними наслідка-
ми скасування конституційних змін.

В аспекті захисту фундаментального 
права на свободу та особисту недотор-
канність принцип пропорційності  став 
підґрунтям у мотивуванні Рішення Кон-
ституційного Суду України від 11 жовт-
ня  2011 р. № 10-рп/2011 (справа про 
строки адміністративного затримання) 
в частині визначення ним неконститу-
ційними відповідних положень Кодексу 
адміністративного судочинства Украї-
ни, які, зокрема, встановлювали стро-
ки адміністративного затримання особи 
без судового рішення до 10 діб. Через 
невдалу редакцію ч. 3 ст. 29 Основно-
го Закону України (якою визначено га-
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рантію щодо неможливості затримання 
особи без мотивованого рішення суду 
більше ніж на 72 години стосовно лише 
кримінального процесу) Конституцій-
ний Суд України пішов цікавим шля-
хом,  на основі принципу верховенства 
права та його важливого складника – 
пропорційності – побудував висновок 
про те, що затримання без вмотивова-
ного рішення суду в адміністративному 
процесі не може тривати довше, ніж 
затримання у кримінальному проце-
сі, пояснюючи це меншою суспільною 
небезпечністю адміністративного пра-
вопорушення порівняно зі злочином. 
На основі цього він підсумував, що 
конституційна вимога, яка міститься 
в ч. 3 ст. 29 Основного Закону Украї-
ни щодо максимально можливого часу 
обмеження свободи особи без вмотиво-
ваного рішення суду в кримінальному 
процесі, має враховуватися під час ви-
значення максимально можливого часу 
такого обмеження в адміністративному 
процесі і не може перевищувати 72 го-
дини [15].

Головне призначення принципу про-
порційності у практиці конституційно-
го судочинства полягає у контролі над 
втручанням влади у права та свободи. 
Для обґрунтування його правомірності 
необхідно не лише дотримання таких 
вимог, як наявність легітимної мети, 
для досягнення якої вводяться заходи 
обмеження, використання лише необ-
хідних і суворо зумовлених цією метою 
заходів, залишення мінімальних гаран-
тій для прав та свобод та недопущення 
скасування їх сутності, але й забезпе-
чення інших правових вимог, зокре-
ма, рівності, правової визначеності та 
балансування публічних та приватних 
інтересів [22]. Наприклад, в одній зі 
справ про свободу вираження поглядів 
та думок вийшов конфлікт між правом 
на свободу слова та правом на захист 
честі і гідності, де судовий орган ви-
словив позицію, що «приватно-право-
вий інтерес може і має поступитися, 
тим більше, коли справа стосується 
вираження поглядів, спрямованого не 
прямо проти такого інтересу в приват-

ній, особливо економічній сфері, яке не 
ставить особистих цілей, а, навпаки, є 
внеском в інтелектуальне зіткнення 
думок з питань, що становлять суттє-
вий суспільний інтерес» [20, с. 480, 
540–541]. 

Більше того у німецькому конститу-
ційному праві наголошено, що цей фор-
мальний принцип має особливу роль 
для розуміння балансу інтересів на 
практиці [5, с. 237–238]. Зв’язок цих 
двох принципів очевидний хоча б тому, 
що «…міра врахування конкуруючих 
інтересів <...> визначається знову ж 
таки відповідно до принципів пропор-
ційності…» [18, с. 26].

На ідеї пропорційності в англійсько-
му праві базуються трактування права 
свободи слова, у чому вбачається ба-
лансування публічних та приватних 
інтересів, зокрема щодо можливості 
притягнення до відповідальності за по-
ширення інформації, яка хоча й була 
справедливою, але завдала шкоди при-
ватній особі, не принісши жодної кори-
сті суспільству; за критику дій уряду, 
яка має намір повалення влади в дер-
жаві, водночас закон допускає критику 
суспільних питань з метою звернення 
уваги на необхідність проведення за-
конним шляхом реформ наявних інсти-
тутів (аналогічне стосується релігійних 
і моральних питань). Ідею пропорцій-
ності покладено також в основу розу-
міння в Англії права публічних зібрань, 
яке, як стверджує А. Дайсі, може бути 
обмежено заради абсолютної необхід-
ності збереження королівського миру, а 
саме коли незаконна поведінка учасни-
ків мітингу порушує  мир, а мир може 
бути збережений лише припиненням 
зборів [6, с. 276–280, 314–317].

Зарубіжні правники, зокрема у рам-
ках німецького права та права Євро-
пейського Співтовариства, переважно 
принцип пропорційності сприймають 
як інструмент контролю за тим, щоб 
втручання державної влади в особисту 
свободу відбувалося з метою захисту 
законних цілей, було необхідним і про-
порційним у вузькому сенсі, а агресив-
ні заходи застосовувались у тому разі, 
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коли переслідуються особливо важливі 
цілі [23, с. 96].

Ґрунтовний аналіз практики зару-
біжного конституційного судочинства 
та Страсбурзького суду щодо викори-
стання та визначення принципу пропо-
рційності здійснив С. Шевчук, сформу-
лювавши цей принцип так: «обмеження 
можуть бути покладені на особу право-
вим актом держави тільки тією мірою, 
яка необхідна для досягнення певної 
легітимної та суспільно необхідної ви-
значеної мети» [19, с. 68].

М. Савчин зазначає, що критерій 
пропорційності визначає домірність 
між здійсненням фундаментального 
права та необхідністю його обмежен-
ня, саме він забезпечує обґрунтований 
і легітимний характер обмежень прав 
людини [16, с. 281]. Він формулює 
принцип пропорційності так: «індиві-
дуальний тягар покладається на особу 
державним правовим актом тільки тією 
мірою, яка необхідна для досягнення 
певної легітимної та суспільно значу-
щої мети» [16, с. 595].

С. Рабінович обґрунтовано вказує 
на тріаду критеріїв принципу пропор-
ційності: реальний захист прав людини; 
забезпечення справедливого балансу 
між вимогами захисту особи та охоро-
ною суспільного інтересу; дотримання 
стандартів демократичного суспільства 
[14, с. 31–32]. 

В. Кампо визначає принцип пропор-
ційності не лише як принцип правомір-
ності обмеження прав та свобод та ба-
лансу приватних і публічних інтересів; у 
правовій державі він має дотримуватися 
законодавчим органом у сфері соціаль-
ного захисту громадян (пропорційності 
між соціальним захистом громадян та фі-
нансовими можливостями держави, між 
інтересами кожної особи та держави), за 
нехтування державою цього принципу в 
зазначеному питанні має місце нераціо-
нальне використання бюджетних коштів 
у соціальній сфері [13].

Однак, враховуючи ціннісний по-
тенціал принципу пропорційності, його 
слід розглядати у ширшому сенсі як 
принцип справедливого правового ре-

гулювання у цілому. М. Козюбра, ана-
лізуючи згаданий принцип в аспекті ос-
новних вимог принципів верховенства 
права та правової держави, вважає, що 
він має «застосовуватися також у вирі-
шенні питань про відповідність злочи-
ну і покарання, праці і винагороди за 
неї тощо; а також у питаннях виборчої 
сфери (зокрема, розмір виборчого по-
рога має визначатися не виключно на 
основі політичної доцільності, але й з 
урахуванням принципу пропорційності 
як вимоги верховенства права) з метою 
забезпечення демократії» [10, с. 6–7].

У зв’язку із цим можна підтрима-
ти Ю. Євтошук у тому, що «з одного 
боку, пропорційність ґрунтується на 
справедливості, а з іншого – сприяє 
її досягненню, але в жодному разі не 
підміняє її. Пропорційність – не про-
сто елемент юридичної справедливості, 
це у більшості випадків її необхідний 
інструмент, за допомогою якого спра-
ведливість відтворюється, зокрема у 
юридичній сфері» [8, с. 36]. Головна 
мета принципу пропорційності – за-
хист обсягу та змісту фундаментальних 
прав та свобод особи в усій правовій 
площині від свавільного впливу з боку 
публічних органів, а саме від їх надмір-
ного впливу (зокрема, дискреційного 
характеру); необґрунтованої дискри-
мінації, неналежного виконання ними 
своїх обов’язків щодо захисту цих прав 
та свобод. Водночас цей принцип має 
сприяти балансуванню публічних та 
приватних інтересів, що для нього є не 
лише найбажанішим результатом, але 
й методом пошуку «золотої середини» 
вирішення проблеми необхідності від-
повідного правообмеження, оскільки 
він не може ігнорувати публічно зна-
чущу мету, для досягнення якої воно 
здійснюється [8, с. 66-67].

Таким чином, можна зробити висно-
вок, що принцип балансу та принцип 
пропорційності, як правило, використо-
вуються одночасно, доповнюючи один 
одного у різних сферах державної ді-
яльності (правотворчій, правозастосов-
ній та правоохоронній) як у системі 
взаємодії людина–держава, так і під 



33

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

час зіставлення цінностей окремих ін-
дивідів та суспільства у цілому, а та-
кож під час функціонування публіч-
но-владного механізму. 

Саме застосування принципів кон-
ституційної аксіології, особливо у прак-
тиці Конституційного Суду України, 
є важливим засобом реалізації кон-
ституційної доктрини демократичного 
розвитку державності та одночасно 
універсальним інститутом вирішення 
соціальних протиріч і конфліктів у сис-
темі владовідносин. 

Ключові слова: конституційна ак-
сіологія, принципи конституційної аксі-
ології, конституційні цінності, принцип 
балансу та пропорційності.

У статті запропоновано комп-
лексне використання системи прин-
ципів конституційної аксіології, що 
зумовлені природою конституційних 
цінностей та складних взаємозв’яз-
ків у їх системі для конституційної 
теорії та практики. 

В статье предложено комплекс-
ное использование системы принци-
пов конституционной аксиологии, 
которые обусловлены природой кон-
ституционных ценностей и сложных 
взаимосвязей в их системе для кон-
ституционной теории и практики.

The article deals with the complex 
of  application of the system of princi-
ples of constitutional axiology, which 
have been caused by the nature of con-
stitutional values and by the  complex 
of interconnections in their syste, for 
constitutional theory and practice.
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КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ  
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
В УКРАЇНІ ТА В КРАЇНАХ БАЛТІЇ 

Країни Балтії (Естонія, Латвія та 
Литва) порівняно з іншими країнами 
пострадянського простору найуспіш-
ніше здійснюють суспільні реформи й 
інтеграцію в євроатлантичні структури. 
Вони є членами НАТО та ЄС.

Побудова демократичної правової 
держави передбачає створення ефек-
тивної децентралізованої системи пу-
блічної влади, яка ґрунтувалася б на 
верховенстві волі народу та пріоритеті 
людини як найвищої соціальної цін-
ності. Зазначені завдання неможливо 
реалізувати без розбудови повноцінної 
системи місцевого самоврядування. Ак-
туальність проблеми також посилюєть-
ся зовнішньополітичним пріоритетом 
державної політики України: взятий 
нею курс на вступ до Європейського 
Союзу зумовив необхідність приведен-
ня національного законодавства до рів-
ня європейських та світових правових 
стандартів, та й тому що саме тепер 
особливо гостро постало питання, в 
якому саме напрямі буде розвиватися 
місцеве самоврядування в пострадян-
ських державах, зокрема й в Україні, 
чи зможе цей інститут вирішити зада-
чі, які на нього покладаються і які про-
блеми необхідно вирішити для спри-
ятливого розвитку органів місцевого 
самоврядування в нашій демократичній 
правовій державі. При цьому досвід 

країн Балтії сприятиме розвитку дієво-
го місцевого самоврядування в Україні.

Ратифікація Європейської хартії міс-
цевого самоврядування визначила нові 
принципи організації та функціонуван-
ня органів місцевого самоврядування, 
а також напрями їх реформування. 
Однак, незважаючи на значний обсяг 
нормативно-правових документів, що 
регламентують процеси становлення 
та розвитку місцевого самоврядування, 
дослідження сучасного стану місцевої 
демократії показують низький рівень 
ефективності діючої в Україні систе-
ми місцевих органів влади. Питання 
вдосконалення системи місцевого са-
моврядування пов’язане із внесенням 
змін до чинної Конституції України та 
в чинне законодавство України про міс-
цеве самоврядування.

Після проголошення незалежності 
України й становлення в національній 
юридичній науці школи муніципаль-
ного права почався процес формуван-
ня сучасних поглядів на муніципаль-
но-правову проблематику, зокрема на 
становлення та розвиток місцевого са-
моврядування. Ця проблематика зна-
йшла своє місце в працях: М.О. Бай-
муратова, Ю.Ю. Бальція, О.В. Батанова, 
В.І. Борденюка, Ф.Г. Бурчака, І.П. Бут-
ка, В.М. Кампо, М.І. Козюбри, А.Р. Кру-
сян, О.Л. Копиленка, Н.В. Мішина, 
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М.П. Орзіх, Б.А. Пережняка, М.О. Пух-
тинського, А.О. Селіванова, В.М. Шапо-
вала, Ю.С. Шемшученка, О.Ф. Фриць-
кого, Л.П. Юзькова та багатьох інших.

Відповідно до ст. 7 Конституції 
України в Україні визнається і гаран-
тується місцеве самоврядування [1]. 
Гарантованість прав місцевого само-
врядування є необхідною передумовою 
організації, функціонування та розвит-
ку в будь-якій демократичній державі. 

Конституція України 1996 р. за-
кріплює, що «місцеве самоврядування 
здійснюється територіальною грома-
дою в порядку, встановленому законом 
як безпосередньо, так і через органи 
місцевого самоврядування: сільські, 
селищні, міські ради та їх виконавчі 
органи. Органами місцевого самовряду-
вання, що представляють загальні інте-
реси територіальних громад сіл, селищ 
та міст, є районні й обласні ради. Сіль-
ські, селищні, міські ради можуть за 
ініціативою жителів створювати будин-
кові, вуличні, квартальні та інші органи 
самоорганізації населення і наділяти їх 
частиною власної компетенції, фінан-
сів, майна» (ч. 3 ст. 143). Таким чи-
ном, законодавець на конституційному 
рівні закріпив коло основних суб’єктів 
місцевого самоврядування, що функці-
онуюють у межах територіальної само-
організації жителів на локальному рів-
ні соціуму. Цей перелік знайшов своє 
розширювальне тлумачення і подальшу 
конкретизацію, що визначає правовий 
статус цих суб’єктів, у профільному За-
коні України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» від 21 травня 1997 р. 
[2]. Уявляється, що закріплення в Кон-
ституції України (ст. 140) правового 
положення територіальної громади від-
повідає міжнародній практиці, що скла-
лася. Проте потреба в докладнішій її 
характеристиці, яка мала міститися у 
профільному законодавстві про місцеве 
самоврядування, на практиці реалізова-
на не була.

На відміну від Конституції Укра-
їни Конституція Республіки Естонія 
1992 року у спеціально присвяченому 
розділі XIV визначає, що всі місцеві 

питання вирішуються та регулюються 
органами місцевої влади, які функціо-
нують незалежно згідно із законодав-
ством, що такі органи наділяються пов-
новаженнями лише у відповідності із 
законодавством або за їхньою згодою. 
Також зазначається, що органи місце-
вої влади мають незалежні бюджети 
та право стягувати і збирати податки 
й збори, що видатки, пов’язані із вико-
нанням повноважень, які визначаються 
для органів місцевої влади законом, фі-
нансуються з державного бюджету [3]. 
Правовий статус органів місцевого са-
моврядування в Естонії закріплюється 
профільним Законом «Про організацію 
місцевого самоврядування» від 1993 р., 
відповідно до ст. 4 органи самовряду-
вання в державі поділяються на пред-
ставницькі та виконавчі [4]. Пред-
ставницьким колегіальним органом 
місцевого самоврядування в Естонії 
є рада муніципалітету (volikogu), яка 
обирається шляхом прямих виборів на 
термін чотири роки її мешканцями, які 
наділені відповідно до закону вибор-
чим правом. Рада муніципалітету оби-
рає голову (volikogu esimees) і може 
створювати постійні та спеціальні ко-
мітети відповідно до власного статуту. 
Рада призначає мера (linnapea у містах, 
valla-vanem у сільських муніципаліте-
тах) і затверджує створення мером міс-
цевого виконавчого комітету або уряду 
(valitsus). Таким чином, мер є посадо-
вою особою, яка виступає головою му-
ніципальної адміністрації, хоча часто 
цю посаду обіймають професійні полі-
тики. Якщо член ради призначається 
мером або членом місцевого уряду чи 
на оплачувану посаду в адміністрації, 
його повноваження як члена ради при-
зупиняються.

Розглядаючи конституційні засади 
місцевого самоврядування Республі-
ки Латвія, необхідно зазначити, що в 
конституції держави окремого розділу, 
присвяченого місцевому самоврядуван-
ню, немає. Хоча це згадується в кон-
тексті прав громадян і Парламенту (на-
приклад, право запитувати інформацію 
в органах місцевого самоврядування). 
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Конституція у ст. 101 також визна-
чає, що ради обираються громадянами 
Латвії та громадянами ЄС, які постій-
но проживають у Латвії [5]. Водночас 
Конституційний суд посилається на 
Європейську хартію місцевого самовря-
дування [6] як на інструмент прямого 
застосування, на базі якого можуть 
інтерпретуватися принципи місцевого 
самоврядування. Зокрема, органи міс-
цевої влади можуть посилатися на Хар-
тію у разі оспорювання національного 
законодавства, що не відповідає цьому 
документу.

Профільним нормативним доку-
ментом, який регулює місцеве само-
врядування в Латвії, є прийнятий у 
1994 році Закон «Про місцеву владу», 
у ст. 3 якого визначено, що місцевим 
самоврядуванням є місцеве управлін-
ня. Представницьким органом у Латвії 
виступає рада (dome), яка є органом 
прийняття рішень у кожній одини-
ці місцевого самоврядування, який 
обирається шляхом прямих виборів 
на 4 роки. Рада обирає серед членів 
ради голову (priekšsēdētājs), до по-
вноважень якого входить керівництво 
роботою ради, представлення органу 
місцевого самоврядування у відноси-
нах з державою або іншими органами 
влади та в суді, підписання договорів 
та видання обов’язкових до виконан-
ня розпоряджень працівникам органу 
місцевого самоврядування. У міжна-
родному контексті голову ради часто 
називають мером. За рекомендацією 
голови рада призначає виконавчого 
директора (izpilddirektors), який не 
обов’язково має бути членом ради, для 
управління роботою установ та підпри-
ємств місцевого самоврядування. За-
кон про місцеві уряди вимагає, щоб у 
раді функціонувало хоча б два постійні 
комітети – з питань фінансів та з пи-
тань освіти, соціального забезпечення 
і культури. Більшість має щонаймен-
ше три або чотири комітети і кожний 
член ради має входити до складу хоча 
б одного комітету. Крім того, закон 
певною мірою визначає повноваження 
та власні функції органів місцевого са-

моврядування і дає змогу впроваджу-
вати добровільні ініціативи в інтересах 
мешканців (якщо це не відноситься до 
компетенції інших органів та не забо-
ронено законодавством). Закон також 
встановлює загальні правила щодо ор-
ганізації роботи, виборів голів і коміте-
тів, функції голів і виконавчих директо-
рів, аудиту, майна, міжмуніципального 
співробітництва тощо. Окремі акти ре-
гулюють місцеві вибори, статус членів 
рад, місцеві бюджети та фінансове ви-
рівнювання. Закон також вимагає, щоб 
Кабінет координував свою діяльність з 
органами місцевого самоврядування з 
усіх питань, що зачіпають їх інтереси, 
включаючи законопроекти та фінансо-
ві розпорядження. Це здійснюється у 
формі річних перемовин між міністер-
ствами та Латвійською асоціацією міс-
цевих і регіональних влад, результатом 
яких є меморандум про взаєморозумін-
ня, який Міністерство фінансів подає 
до Парламенту. Щодо контролю та наг-
ляду, Закон зазначає, що під час ви-
конання делегованих функцій місцева 
влада представляє Республіку та під-
порядковується Кабінету. Крім цього, 
Міністерству навколишнього середови-
ща та регіонального розвитку доруче-
но здійснювати моніторинг діяльності 
місцевої влади. За деякими винятками 
міністр може призупинити незаконне 
рішення місцевої ради, яка має внести 
зміни, відкликати рішення або подати 
апеляцію до суду. Міністр також може 
призупинити повноваження голови (що 
також може бути оскаржено), який не 
дотримується законодавства. За певних 
обставин Парламент може розпустити 
раду у цілому, замінивши її тимчасо-
вою адміністрацією на період до прове-
дення нових місцевих виборів. Хоча це 
трапляється рідко, такі випадки були: в 
одному випадку таке рішення було при-
йнято після того, як більше половини 
членів не з’являлися на три засідання 
поспіль, а в іншому це сталося через 
неодноразові порушення, пов’язані із 
дозволами на будівництво та зведення 
незаконних споруд. Близько 12–15% 
скарг до Омбудсмена пов’язані з ор-
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ганами місцевого самоврядування. Ре-
зультат розгляду скарги Омбудсменом 
не носить обов’язкового характеру, але 
його офіс може представляти скаржни-
ків у цивільному чи адміністративному 
суді, подавати звіти до органів влади 
або подавати заяву про розгляд спра-
ви в Конституційному суді. Органи 
місцевого самоврядування зобов’язані 
залучати аудиторів і можуть створю-
вати ревізійні комісії. Державна ау-
диторська служба здійснює нагляд за 
їх діями стосовно фінансових коштів і 
майна, а Міністерство навколишнього 
середовища та регіонального розвитку 
може вимагати проведення позачерго-
вого фінансового аудиту органу місце-
вого самоврядування.

Позитивним напрацюванням можна 
також відзначити, що в Латвії система 
місцевого самоврядування побудована 
таким чином, щоб уникнути «нефінан-
сованих повноважень» принаймні на 
папері. Закон про місцеві уряди ствер-
джує, що «органи державної влади не 
мають права доручати органам місце-
вого самоврядування виконання тих 
функцій і завдань, для яких не виділя-
ється фінансування».

Крім того, треба зазначити, що піс-
ля здобуття членства в ЄС позитивні 
очікування органів місцевої влади ви-
правдалися лише частково, як про це 
говорять представники Латвійської 
асоціації місцевих і регіональних влад, 
вказуючи на те, що тому є деякі причи-
ни, а саме централізація охорони здо-
ров’я, більш суворе регулювання інших 
функцій місцевого самоврядування, об-
межена децентралізація на регіонально-
му рівні, труднощі в доступі до струк-
турних фондів та їх співфінансуванні і 
конкуренція за ресурси з центральними 
органами влади. Але сама Латвійська 
асоціація місцевих і регіональних влад 
є активною в європейських об’єднан-
нях, зокрема в Раді європейських муні-
ципалітетів і регіонів, та виконує роль 
секретаріату для Латвійської делегації 
в Конгресі місцевих і регіональних влад 
Ради Європи (CLRAE), делегація якої 
складається з семи членів та семи за-

ступників, кожен з яких є членом місь-
кої чи муніципальної ради.

Конституційні засади місцевого само-
врядування Литовської республіки ви-
значені у Конституції Литви 1992 року, 
яка має окремий розділ X «Місцеве 
самоврядування та управління», який 
присвячений органам місцевого само-
врядування та гарантує «право на са-
моврядування <...>, яке реалізовується 
через <...> ради муніципалітетів». Кон-
ституція також надає муніципалітетам 
право встановлювати місцеві податки 
та звертатися до суду за порушення 
їхніх прав. З іншого боку, основний 
закон зобов’язує муніципалітети здійс-
нювати делеговані повноваження, вста-
новлює нагляд за муніципалітетами 
з боку представників уряду та надає 
право парламенту вводити тимчасове 
пряме правління за певних обставин. 
Більш детально діяльність органів міс-
цевого самоврядування визначається в 
Законі «Про місцеве самоврядування» 
від 1994 року. Відповідно до профіль-
ного закону до органів самоврядування 
належать представницький та виконав-
чий органи самоврядування [7]. Ради 
муніципалітетів обираються шляхом 
прямих виборів на чотири роки. Рада 
(taryba) – представницький орган са-
моврядування, який є головним орга-
ном прийняття рішень. До 2015 року 
члени ради обирали мера (meras) зі 
складу ради для виконання обов’язків 
керівника муніципалітету. З 2015 року 
мери обираються шляхом прямих ви-
борів, хоча вони залишаються членами 
ради і мають подібні повноваження. До 
обов’язків мера входить складання по-
рядку денного для засідань ради і пред-
ставлення муніципалітету в суді, в раді 
регіонального розвитку та у відносинах 
з іншими установами. Рада зобов’язана 
призначити комітет з контролю (вну-
трішнього аудиту), а кожний член ради 
має входити до складу хоча б одного 
іншого комітету. Ради зобов’язані ство-
рити щонайменше дві комісії – комісію 
з адміністративних питань і комісію 
з етики. Ці комісії очолюють члени 
ради, але до їх складу можуть входити 
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державні службовці та представники 
громади (останні мають складати не 
менше однієї третини складу комісії з 
етики), а також члени ради.

Виконавчий орган самоврядуван-
ня – директор адміністрації муніци-
палітету (administracijos direktorius) 
призначається радою за рекомендацією 
мера. Директор особисто відповідає за 
виконання законів і рішень національ-
ного уряду, а також ради муніципаліте-
ту, в межах території муніципалітету. 
Також треба відзначити, що на відміну 
від України, де виконавчий орган не 
може бути одноосібним, а складаєть-
ся з певного штату, в Литві директор 
адміністрації самоврядування виступає 
одноосібним органом та є її керівником.

Як і вищезазначені республіки, Лит-
ва приєдналася до Європейського сою-
зу в 2004 році і є одним з основних ре-
ципієнтів європейських структурних та 
інвестиційних фондів ЄС. У другій по-
ловині 2013 року Президент Литви (ко-
лишній Комісар ЄС) зазначила: «Саме 
місцеве самоврядування безпосеред-
ньо впроваджує більш ніж три чверті 
acquis communautaire – і це означає, 
що місцеве самоврядування є ключо-
вим гравцем у досягненні спільних єв-
ропейських цілей». Енергозбереження, 
одна з флагманських ініціатив програ-
ми ЄС–2020, наводиться як приклад 
галузі, де місцеве самоврядування віді-
грає важливу роль у досягненні спіль-
них цілей ЄС щодо росту та створення 
робочих місць. Асоціація місцевого са-
моврядування Литви відкрила свій офіс 
у Брюсселі в 2007 році. Він виконує 
роль секретаріату Литовської делега-
ції в Комітеті Регіонів, яка складаєть-
ся з семи членів і семи заступників, 
кожен з яких є членом муніципальної 
ради. Асоціація також є членом Ради 
європейських муніципалітетів і регіонів 
(CEMR) і координує діяльність Литов-
ської делегації у Конгресі місцевих і ре-
гіональних влад Ради Європи (CLRAE).

Виходячи з вищевказаного, треба 
зазначити, що конституційні основи 
місцевого самоврядування та законода-
вчі акти стосовно місцевого самовряду-

вання в Україні та Республіках Балтії 
(Естонії, Латвії та Литви) постійно вдо-
сконалюється. Також треба відзначити, 
що більшість повноважень зосередже-
на саме у представницьких органах 
місцевого самоврядування, які мають 
пріоритетне значення, оскільки їх утво-
рення є проявом демократії.

Крім того, багато питань, що стосу-
ються ефективності системи місцевого 
державного управління та самовряду-
вання, залишаються невирішеними. 
Сподіваємося, що внесення поправок у 
чинне законодавство дасть змогу вирі-
шити багато проблем не тільки місце-
вого державного управління, але й міс-
цевого самоврядування в цих країнах 
пострадянського простору.

Отже, незалежно від рамки євро-
пейської інтеграції «фактори успіху» 
реформ місцевого самоврядування кра-
їн Балтії включили в себе підготовку 
та втілення реформи в життя спільни-
ми зусиллями центральних та місцевих 
еліт; автономію самоврядування від 
центрального уряду; а також надання 
місцевим громадам інструментів для 
консолідації своїх зусиль задля ви-
рішення питань місцевого розвитку 
власними силами. Думається, що по-
зитивний вплив країн Балтії стосовно 
місцевого самоврядування позитивно 
сприятиме побудові дієвого місцевого 
самоврядування в Україні, що ще біль-
ше наблизить Україну до Європейсько-
го Союзу.

Ключові слова: місцеве самовря-
дування, місцеве управління, вико-
навчий орган, представницький орган, 
мер, директор.

У статті розглянуті конститу-
ційні засади місцевого самовряду-
вання в Україні та в країнах Бал-
тії (Естонія, Латвія та Литва). 
Не зважаючи на те, що в державах 
присутні різні форми правління, які 
по-різному впливають на місцеве 
самоврядування, в них є як спільні 
риси, так і відмінності. Проаналізо-
вано характерні особливості функці-
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онування органів державного управ-
ління та місцевого самоврядування в 
Україні та в країнах Балтії.

В статье рассмотрены консти-
туционные основы местного само-
управления в Украине и в странах 
Балтии (Эстония, Латвия и Лит-
ва). Несмотря на то, что в госу-
дарствах присутствуют различные 
формы правления, которые по-раз-
ному влияют на местное самоуправ-
ление, у них есть как общие черты, 
так и различия. Проанализированы 
характерные особенности функцио-
нирования органов государственного 
управления и местного самоуправле-
ния в Украине и странах Балтии.

The article examines the consti-
tutional principles of local self-gov-
ernment in Ukraine and in the Baltic 
countries (Estonia, Latvia and Lithu-
ania). In spite of the fact, that there 
are various forms of government in 
the states, that influence local gov-
ernment in different ways, they have 
both common features and differences. 
The characteristic features of function-
ing of public administration and local 

self-government in Ukraine and in the 
Baltic countries are analyzed.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДЕПУТАТСЬКОЇ ЕТИКИ  
ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТСЬКИХ 

ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД

Дуже велика та відповідальна роль 
депутата місцевої ради у житті су-
спільства та територіальної громади. 
Кожний депутат місцевої ради з мо-
менту отримання депутатського ман-
дату зобов’язаний знати та ефективно 
використовувати у своїй діяльності всі 
належні права та обов’язки, які перед-
бачені для депутатів місцевих ради, як 
у виборчому окрузі, так і в представ-
ницькому органі, до якого його обрано.

Депутат місцевої ради, як представ-
ник інтересів територіальної громади, 
виборців свого виборчого округу, зо-
бов’язаний виражати й захищати ін-
тереси відповідної територіальної гро-
мади та її частини – виборців свого 
виборчого округу, виконувати їх дору-
чення в межах своїх повноважень, на-
даних законом, брати активну участь 
у здійсненні місцевого самоврядування.

Актуальність теми цієї статті зумов-
лена такими аспектами: 

– потреба у створенні сучасної кон-
цепції конституційно-правового статусу 
депутата місцевої ради; 

– необхідність розробки науково 
обґрунтованих пропозицій щодо належ-
ного використання прав та обов’язків 
депутатів місцевої ради; 

– орієнтація України на сучасному 
етапі на досвід країн з розвиненою де-
мократією задля оптимізації реалізації 
прав та обов’язків депутата місцевої 
ради; 

– пропозиції щодо вдосконалення 
юридичної відповідальності за невико-
нання прав та обов’язків, якими наді-
лений депутат місцевої ради; 

– реалізація в практиці всіх прав та 
обов’язків, якими наділений депутат 
місцевої ради у виборчому окрузі та у 
відповідній раді.

В сучасних умовах повинна підви-
щитися юридична відповідальність де-
путатів місцевих рад, які представля-
ють інтереси територіальної громади.

Також актуальність теми дослі-
дження зумовлена комплексною при-
родою поняття депутата місцевої ради 
як самостійного правового інституту, 
який наділений правами та обов’язка-
ми, як у виборчому окрузі, так і в пред-
ставницькому органі місцевого само- 
врядування.

Діяльність депутата безпосередньо 
пов’язана з проблемами депутатської 
етики та культури в цілому.

Досить великого значення набува-
ють етичні норми, дотримання яких є 
необхідним для тих, хто претендує на 
депутатський мандат і потім здійснює 
депутатські повноваження. Сукупність 
таких норм або правил являє собою 
«депутатську етику» або «етику депу-
татської діяльності» [3, с. 71–72].

Депутат місцевої ради під час здійс-
нення своїх функцій та повноважень 
зобов’язаний дотримуватися загально 
етичних норм та правил поведінки. 
Такі приписи містяться в ст. 8 Закону 
України «Про статус депутатів місце-
вих рад». А саме – депутат повинен не 
допускати образливих висловлювань, 
не використовувати у публічних ви-
ступах недостовірні або неперевірені 
відомості стосовно органів державної 
влади, органів місцевого самоврядуван-
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ня, об’єднань громадян, підприємств, 
установ і організацій, їх керівників та 
інших посадових чи службових осіб, 
депутатських груп, фракцій, окремих 
депутатів місцевих рад [2].

Нормами депутатської етики доціль-
но було б передбачити регламентацію 
виступів депутатів під час сесійних за-
сідань та засідань органів ради, а саме 
виступів по сутності питання, яке ви-
носиться на обговорення, тобто дотри-
мання етикету дискусій. Етикет диску-
сій не дозволяє висловлювати сумніви 
у мотивах, якими керується той чи ін-
ший доповідач. Іншими словами, в разі 
не згоди, критикувати слід не доповіда-
ча, а його пропозиції і точку зору, які 
й складають суть дискусій [4, с. 135].

Необхідно розробити на місцевому 
рівні Положення або Правила етики 
для депутатів місцевої ради, які б слугу-
вали для узагальнення етичних норм та 
правил службової поведінки для депу-
татів місцевої ради, яких вони повинні 
дотримуватись під час виконання своїх 
повноважень. Метою цих Правил було 
б: підвищення рівня довіри громадян 
до депутатів місцевої ради, покращен-
ня персональної відповідальності за на-
лежне виконання обов’язків депутата.

Як визначено в Законі України «Про 
статус депутатів місцевих рад», ос-
новним обов’язком депутатів місцевих 
рад є додержання Конституції та зако-
нів України, актів Президента України, 
Кабінету Міністрів України, регламен-
ту ради та інших нормативно-правових 
актів, що визначають порядок діяльно-
сті ради та її органів. До такого акту, 
зокрема, належить Регламент Херсон-
ської міської ради.

Так, відповідно до частини 1 стат-
ті 14 Регламенту, положення цього 
Регламенту, є обов’язковими для ви-
конання міською радою, її органами, 
депутатськими групами, фракціями, а 
також особами, які беруть участь у під-
готовці та роботі сесії міської ради.

Спеціальним законом, яким депута-
ти повинні керуватись під час виконан-
ня покладених на них обов’язків у раді, 
є Закон України «Про статус депутатів 

місцевих рад», де статтею 18 вони ви-
значені.

Частиною 2 статті 18 Закону пе-
редбачено такий обов’язок депутата 
місцевої ради, як участь у роботі ради, 
постійних комісій та інших її органів, 
до складу яких він входить, всебічне 
сприяння виконанню їх рішень.

Законом України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» встановлено, 
що сесія ради є правомочною, якщо 
в її пленарному засіданні бере участь 
більш як половина депутатів від загаль-
ного складу ради [1], і тому депутати 
повинні дотримуватись вищенаведено-
го обов’язку.

Визначений вище обов’язок депута-
та місцевої ради передбачений також 
нормами Регламенту. Так, статтею 
19 Регламенту визначено, що депутат 
зобов’язаний зареєструватися і бути 
особисто присутнім на засіданнях 
міської ради та її органів, до яких його 
обрано.

Також даною статтею встановлено, 
що участь у засіданнях ради та її ор-
ганів, виконання доручень ради є під-
ставою для відкладення депутатом усіх 
інших службових справ.

Контроль щодо відвідування депута-
тами пленарних засідань ради, засідань 
постійних комісій покладається на се-
кретаря міської ради.

Регламентом Херсонської міської 
ради встановлено, що інформацію про 
відвідування депутатом пленарних за-
сідань ради, постійних комісій відділ 
забезпечення депутатської діяльності 
Херсонської міської ради подає на роз-
гляд ради. Ця інформація оприлюдню-
ється на офіційному сайті Херсонської 
міської ради та її виконавчих органів.

Статтею 19 Регламенту встановле-
но, що у разі пропуску депутатом упро-
довж року понад половини пленарних 
засідань ради або засідань постійної 
комісії, членом якої він є, невиконання 
ним без поважних причин рішень і до-
ручень ради та її органів, міська рада, 
за висновком постійної комісії мандат-
ної, з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики, законності, правопо-
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рядку, прав людини, інформує про це 
виборців через засоби масової інформа-
ції та шляхом публікації інформації на 
офіційному сайті Херсонської міської 
ради та її виконавчих органів, також 
може звернутися до виборців з пропо-
зицією про відкликання такого депута-
та в установленому законом порядку.

Враховуючи зазначене, Регламен-
том встановлений важливий контроль 
за діяльністю депутатів Херсонської 
міської ради.

Досить важливим є посилання на 
частину 2 статті 49 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Укра-
їни» де законодавцем визначено, що 
депутат, крім секретаря ради, повинен 
входити до складу однієї з постійних 
комісій ради.

Рішенням Херсонської міської ради 
від 08.12.2015 № 3 затверджено поло-
ження про постійні комісії міської ради 
VІІ скликання (надалі – Положення) 
відповідно до якого, постійні комісії 
міської ради (далі – постійні комісії) є 
органами міської ради, що обираються 
з числа її депутатів для вивчення, попе-
реднього розгляду й підготовки питань, 
які належать до її відання, здійснення 
контролю за виконанням рішень ради.

Закон України «Про статус депу-
татів місцевих рад» передбачає саме 
обов’язок депутата брати участь у ро-
боті постійних комісій, але поки не буде 
реалізовано право депутата на вступ у 
будь-яку постійну комісію ради, обов’я-
зок депутата щодо участі у роботі по-
стійних комісій не буде реалізовано.

Відповідно до частини 1 статті 3 По-
ложення про постійні комісії, постій-
ні комісії обираються міською радою, 
відповідно до заяв депутатів міської 
ради, поданих на ім’я міського голо-
ви, на строк її повноважень у складі 
голови і членів комісії. Депутат міської 
ради повинен входити до складу однієї 
з постійних комісій, та не може бути 
членом двох постійних комісій міської 
ради одночасно.

Тобто, даний обов’язок передбача-
ється саме на тих депутатів, які вияви-
ли бажання або право на вступ у відпо-

відні комісії депутатські шляхом подачі 
заяви про вступ у постійну комісію, за 
яку потім голосують більшістю від за-
гального складу ради.

І вже після прийняття рішення 
щодо вступу депутата у відповідну по-
стійну комісію ради, у депутата поро-
джуються обов’язок, який встановле-
ний частиною 2 статті 18, частиною 3, 
5 статті 20 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад».

Частиною 3 статті 20 Закону Украї-
ни «Про статус депутата місцевої ради» 
визначено, що депутат місцевої ради 
зобов’язаний бути присутнім на пле-
нарних засіданнях ради, засіданнях по-
стійної комісії та інших органів ради, до 
складу яких він входить. У разі немож-
ливості бути присутнім на засіданні, де-
путат місцевої ради повідомляє про це 
особу, яка очолює відповідний орган.

Частиною 5 статті 20 встановлено, 
що у разі пропуску депутатом протягом 
року понад половини пленарних засі-
дань ради або засідань постійної комі-
сії, членом якої він є, невиконання ним 
без поважних причин рішень і доручень 
ради та її органів, відповідна рада може 
звернутися до виборців з пропозицією 
про відкликання такого депутата у вста-
новленому законом порядку.

Згідно із пунктом 5 статті 10 Поло-
ження про постійній комісії, пропуск 
депутатом міської ради протягом року 
понад половини засідань постійної  ко-
місії без поважних причин, невиконан-
ня ним рішень і доручень ради та її 
органів є підставою для виключення 
депутата міської ради зі складу комісії 
відповідним рішенням ради за пропози-
цією комісії, до складу якої він входить 
або депутатської фракції.

Пунктом 3 статті 18 Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад» 
визначено такий обов’язок депутата у 
раді, як виконання доручень ради, її ор-
ганів, сільського, селищного, міського 
голови чи голови ради, інформування 
їх про виконання певних обов’язків.

Так, Законом України «Про органи 
місцевого самоврядування в Україні» 
пунктом 20, частини 4 статті 42 вста-



44

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2018/1

новлено, що міський голова видає розпо-
рядження у межах своїх повноважень.

Контроль за діяльністю цієї робочої 
групи міський голова залишив за со-
бою. Інформування щодо діяльності ро-
бочої групи мають здійснюватися саме 
Херсонському міському голові та відпо-
відній раді.

Але в цьому розпорядженні не ви-
значено пункту, який би визначав від-
повідальність за невиконання цього 
розпорядження. Отже можливо тільки 
припускати, що депутати, які входять 
до відповідної робочої групи, будуть 
виключені з її складу за неналежне ви-
конання обов’язків, покладених на них 
розпорядженням міського голови. Це 
ж стосується і доручень міської ради. 
Тому під час прийняття відповідних до-
ручень вважаю за необхідне зазначати 
відповідальність депутата місцевих рад 
за невиконання доручень.

Таким чином, доходимо висновків. 
Депутат місцевої ради – це громад-
ський діяч, який є повноважним ви-
борним представником територіаль-
ної громади і рівноправним суб’єктом 
представницького органу місцевого 
самоврядування, який вирішує питан-
ня місцевого значення відповідно до 
Конституції, законів України та актів 
органів місцевого самоврядування та 
наділений відповідними правами та 
обов’язками.

Вважаємо, що саме такий підхід 
щодо розуміння поняття депутата міс-
цевої ради надає можливість визнати 
його самостійним конституційно-право-
вим інститутом в системі муніципаль-
ного та конституційного права України. 

Важливим було встановлення пра-
вового статусу депутатів місцевих рад, 
який визначив ті права та обов’язки, 
які депутат реалізує як у виборчому 
окрузі, так і в раді. Поняття правового 
статусу використовується в юридичній 
науці і практиці для того, щоб макси-
мально визначити права та обов’язки, 
що в своїй сукупності складають пов-
новаження депутата.

Правовий статус депутата місцевої 
ради складають: загальний правовий 

статус особи, спеціальний статус депу-
тата та індивідуальний статус.

Спеціальний статус депутата місце-
вої ради має комплексний міжгалузе-
вий характер та доповнює загальний 
правовий статус. Спеціальний право-
вий статус депутата місцевої ради ха-
рактеризується спеціальними правами 
та обов’язками, що регламентовані за-
конодавством. 

Зважаючи на те, що депутат є пред-
ставником своїх виборців, тобто упов-
новаженою особою, яка представляє 
інтереси своїх виборців у представниць-
кому органі місцевого самоврядування, 
можна визначити такі права депутата:

– прийом виборців;
– регулярні зустрічі депутатів з ви-

борцями, інформування їх про діяль-
ність представницького органу місцево-
го самоврядування в цілому; 

– доручення виборців своєму пред-
ставнику;

– контроль за діяльністю депутата 
зі сторони виборців, а саме обов’язок 
депутата звітувати у виборчому окрузі 
про свою діяльність.

Під час реалізації наведених прав, 
депутат місцевої ради наділений правом 
на депутатське звернення, депутатський 
запит, депутатське запитання [5].

Основним обов’язком депутата міс-
цевої ради є підтримання зв’язку з 
виборцями, який спрямований на ви-
вчення громадської думки, визначення 
проблем виборців та інформування їх 
про діяльність представницького орга-
ну місцевого самоврядування в цілому.

Основним обов’язком депутатів є 
участь в роботі ради, зокрема: участь в 
засіданнях місцевої ради; участь в робо-
ті постійних комісій та інших органів, 
до складу яких вони входять; всебічне 
сприяння виконанню їх рішень [6].

Що стосується прав депутатів міс-
цевої ради, то до них належить: пра-
во ухвального голосу; право обирати 
та бути обраним до органів місцевого 
самоврядування; право вносити пропо-
зиції та зауваження, які склались під 
час засідань ради та її органів; право 
об’єднуватись із іншими депутатами в 
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депутатські групи, фракції, які діють 
відповідно до регламенту [7].

Необхідно зазначити, що в умовах 
державно-правової реформи особливої 
актуальності набуває проблема вдоско-
налення законодавства щодо прав та 
обов’язків депутата місцевої ради.

Тому пропонуємо внести до законо-
давства наступні зміни та доповнення:  

– встановити норму, яка б регулю-
вала періодичність і порядок проведен-
ня депутатом місцевої ради прийому 
громадян;

– узгодити норми ст. 4 Закону 
України «Про статус депутатів міс-
цевих рад» від 11 липня 2002 року, 
ст. 49 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» від 21 травня 
1997 р., щодо терміну виникнення та 
припинення дії депутатського мандату. 
На нашу думку, термін виникнення та 
припинення дії депутатського мандату 
має співпадати з моментом офіційного 
оголошення результатів виборів, внас-
лідок чого депутат набуває спеціаль-
ного правового статусу;

– законодавство має передбачити 
обов’язковий звіт депутата з виконання 
доручення і відповідальність за їх неви-
конання або неналежне виконання;

– визначити поняття «право дорад-
чого голосу»;

– встановити відповідальність та 
процедуру покарання депутатів місце-
вих рад щодо «кнопкодавців»;

– визначитися з юридичною відпо-
відальністю депутата місцевої ради за 
невиконання розпоряджень міського 
голови, доручень місцевих рад та їх 
органів.

Ключові слова: депутат місцевої 
ради, права та обов’язки депутатів 
місцевої ради, проблеми депутатської 
етики та культури, реалізація депутат-
ських повноважень

У статті розглядаються питан-
ня статусу депутатів місцевої ради, 
особливості реалізації їх депутат-
ських повноважень, деякі проблеми 
депутатської етики та культури.

В статье рассматриваются во-
просы статуса депутатов местного 
совета, особенности реализации их 
депутатских полномочий, некото-
рые проблемы депутатской этики и 
культуры.

The article examines the issues of 
the status of local council deputies, 
specifics of the implementation of their 
deputy powers, some problems of depu-
ty ethics and culture
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Changes in public life during the last 

quarter of the century have caused sig-
nificant commercialization of the sports 
movement, which has become an inte-
gral part of a globalized society. Moreo-
ver, they significantly influenced on the 
increase of the legal relationships that 
arise in sports and related processes. At 
the same time, this arises controversial 
issues that require solving by improving 
both the legal science as a whole, and 
the adoption of new legal acts and the 
creation of new institutions and training 
of new specialists. In order to arrange all 
legal relationships that arise in the field 
of sport, leading specialists consider to 
expedient the allocation of sports law in 
a separate branch of law [1; 2]. However, 
certainly, there is no doubt the fact that 
sports law is at the junction of many in-
dustries and includes a large number of 
system elements from other branches of 
law. It should be noted that the author 
of this work (M.V.) previously system-
atized the works of various authors of 
sports law, established its features and 
indicators of formation, and defined the 
sport law as a branch of legal science 
[3–5]. In mentioned works the results 
and views on the sports law of other au-
thors were discussed, which according to 
the author (M.V.) did not have a system-
atic study of this complex system – the 
system of sports law. 

The purpose of the article is to study 
and determine the nature of sports law 

in the system of just legal science as a 
systemic phenomenon. 

The complexity of the structure of 
modern sports, the expansion of its func-
tions, and the requirement of its legal 
regulation caused the necessity of sports 
law formation as a new independent com-
plex branch of law, adapts a disparate, 
but huge array of normative and legal 
acts in the field of physical culture and 
sports in various countries of the world. 
In the states of the Anglo-American legal 
family and in the vast majority of Roma-
no-Germanic legal families, since the 90s 
of the XX century sports law has been 
identified as an independent comprehen-
sive law branch, educational institutions 
are training specialists in this field, vari-
ous sports judicial authorities are created.  
At the same time there is a certain dis-
crepancy in the development of sports 
law in countries that are recognized 
world leaders and Ukraine. This is largely 
due to the fact, that modern approaches 
to the management of sports, the organ-
ization of sports infrastructure, in gen-
eral, come to Ukraine as a third-world 
country with a certain delay. It should 
be noted that the commercialization of 
sport in Ukraine began to take place only 
from the time of its independence, that is 
with a significant adjourn. By this time, 
in the sport was dominated an admin-
istrative model within the command-ad-
ministrative system that prevailed in so-
ciety. However, it is hardly possible to 
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say that it was ineffective, in particular, 
it concerns the training of athletes and 
champions, and the Ukrainian sport of 
that time can show such achievements 
that for modern athletes seem unattaina-
ble, although it should be noted that the 
administrative model of organizing and 
running the sport was completely anoth-
er, but also systemic. The difference is 
that in the old legal system did not rec-
ognize the legal relationship associated 
with the extraction of profits: it had crim-
inal characteristics. Today in the sports 
environment the market model prevails, 
thus allowing the professionalization of 
sport not only in terms of achievements 
(they were before), but also in terms of 
the organization and financing of sports 
and athletes. Accordingly, the legal reg-
ulation of sports relations is being built, 
that is it includes elements of other 
branches of law. In the majority of coun-
tries of the world, sport management is 
characterized by “managerial dualism”, 
which is also systemic in nature, and 
subsystems, it manifest, often act as sys-
tems themselves. So together with the 
state authority the development of mass 
sports and sports of supreme achieve-
ments and propaganda of the principles 
of the Olympic movement are carried 
out by National Olympic committees and 
other committees on sports that act as 
public organizations [6, p. 251]. They 
create their “soft” law and a weighty ar-
ray of normative documents, which act 
as a system, while entering subsystems 
in other systems. Discussing the sys-
tematic understanding of sports law, we 
note that in legal science, unfortunate-
ly, system analysis was used extremely 
rarely, first of all, it was used by legal 
practitioners [7; 8]. It is appropriate to 
recall that many different concepts are 
understood by the system, but the sys-
tem always includes many elements and 
connections, are interconnected in such a 
way that they form a single whole with a 
common goal, interacting with each oth-
er and with the environment. Frequent-
ly experts consider methods as ways of 
implementing organizing influence in re-

lations between subjects and objects of 
management [9, p. 31]. This approach is 
logical to consider from the standpoint 
of system analysis, which always has 
an object and subject of management. 
Methods of system analysis were used 
by O.X. Yuldashevym in the analysis of 
the process of standardization in the field 
of management and its improvement, 
the definition of the main stages of this 
process, construction of it in accordance 
with the stages that are allocated in the 
framework of these methods [10, p. 7]. 

The system approach in law is based 
on the study of management of the or-
ganization, on a systematic approach in 
the analysis of legal relations. The sys-
tem approach involves consideration of 
any object as a system, and systemic as 
a general property of matter. The system 
approach includes methods, by which 
a real object is explored and described, 
as a set of interacting components. In 
the structure of modern system studies, 
three interrelated areas are distinguished: 
the general theory of systems, system 
approach and system analysis. The chief 
assignment of the system approach is to 
reflect the principles, concepts and meth-
ods of systemic research at the level of 
universal scientific methodology. System 
analysis mainly deals with the devel-
opment of methodological means of re-
search and includes the management of 
systems, taking into account the human 
purpose-oriented factor. In a particular 
case (the system approach in sports), 
the method is based on the basic concept 
of “system”, when it is understood the 
set of interconnected and arranged in a 
certain order of elements that constitute 
a holistic formation aimed at achieving 
a specific goal. In a particular case, the 
common theory of systems should act 
as a universal science of systems of any 
type, and the system approach acts as 
one of the general scientific methodolog-
ical directions [11, p. 23]. It focuses not 
on any special science, but on science as 
a whole, on the integration of achieve-
ments of the sciences, as well as on the 
experience of practical activity, including 
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in sports law. And here the choice of 
purpose always has a subjective charac-
ter, and the approach of the goal to an 
objective representation depends on the 
motivation of people’s activities. Because 
of this, the leading role in the integrat-
ed management mechanism belongs to 
the motivational mechanism. The legal 
mechanism of management of a sports 
organization is intended to regulate the 
legal relationship between actors of in-
teraction. Since these relationships are 
mostly moral, social, administrative and 
monetary, the objects of regulation are 
ethical, labor, administrative, economic 
and financial legal relations. Thus, sports 
law is a system that can be divided into 
a sufficient number of subsystems that 
have their own functioning mechanisms. 
So, under the system is understood a set 
of interrelated elements that is able to 
perform relatively independent functions, 
the goals of which are aimed at achieving 
the overall goal of the system. The name 
of the subsystem emphasizes that such 
part of the system must have some char-
acteristics of the system (in particular, 
the integrity attribute). Dividing the sys-
tem into subsystems, it should be borne 
in mind that, just as in the dismember-
ment of the system into elements, the 
allocation of subsystems depends on the 
purpose and can change as it is refined 
and the development of ideas about the 
system is analyzed. An important com-
ponent of the system is communication, 
it is noticeable for the functioning of the 
system, it provides an exchange between 
the elements of the system, and acts as 
a single act of communication. Commu-
nication, actually, is what connects ele-
ments and qualities in the system pro-
cess as a whole. In the case of sports 
law, it should be borne in mind that the 
regulatory function is not performed by 
the rule of law itself, but rather by the 
motivation of activity and the economic 
and organizational mechanisms corre-
sponding to this motivation. The norms 
of law in the process of their implemen-
tation affect the composition and effec-
tiveness of these mechanisms. Norms in 

themselves are subjective in nature. The 
subjective nature of the legal norms does 
not allow to exclude the contradictory 
nature of the results of the same legal 
norm on different mechanisms, when 
under the influence of this norm, some 
mechanisms increase, while others weak-
en. It is impossible to exclude the contra-
dictory nature of the various legal rules 
on the same mechanism of management. 

As a result, of the implementation of 
these legal rules the motivational mech-
anism may weaken, the motivational sig-
nificance of the goals may decrease, and 
the branch of non-motivated goals begins 
to expand. For a more complete assess-
ment of the nature of possible changes 
in the motivation of activities in the 
system approach, the concept of “den-
sity of motivation” is introduced. Under 
the density of motivation is understood 
the number of various motives aimed at 
achieving a particular subset of goals. At 
the same time, the systemic approach 
without claiming a philosophical general-
ity of conclusions appears in the legal 
science as one of the connecting links 
between the philosophical and legal 
methodology and the methodologies for 
studying specific subsystems (football 
law, power competitions, etc.) within the 
framework of sports law as a complete 
system. It is the integrity manifested in 
the combination of all the constituent el-
ements and add to the whole new prop-
erties and characteristics not inherent in 
the individual elements of the system be-
comes the main property of the system.  
As S.S. Alekseev rightly noted, the es-
sence of the problem lies in the fact that 
in literature one term “branch of law” 
denotes two superficial resemble, but dif-
ferent in their content phenomena [12]. 
In some cases, the author explains, it is 
about the scope of legal regulation – any 
set of legal norms, which is allocated on 
the subject of regulation; in others – a 
real, objectively determined and existing 
element of a holistic system – the rights 
as a single structural entity [12, p. 251]. 
In the case of sports law, the properties 
of the system, in particular, include: 



49

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

– the hierarchy of the structure, 
which is associated with the subordina-
tion of one element to another and mul-
ti-level organization;

–  the presence of various connec-
tions, both horizontal and vertical, or 
feedback;

–  structural characterization of a 
certain stable organization of intercon-
nection and interdependence;

–  the multiplicity of elements char-
acterizing the repetition of certain ele-
ments is based on the similarity of the 
individual properties of the elements of 
the whole, while retaining some individu-
al differences between these elements. 

In accordance with the above, at 
the international level sports regula-
tion is carried out in two directions. In 
one – public subjects of law cooperate, 
i.e. states interact with each other bi-
laterally, and also states interact at the 
regional level within the framework of 
intergovernmental organizations, which 
in their work deal with certain aspects 
of sports activity. So, for instance, one of 
the activities of UNESCO is the anti-dop-
ing in sport. The results of such activities 
are international treaties and resolutions 
of relevant international organizations. 
In the second case, regulation of inter-
national sports life is carried out at the 
non-governmental level within the frame-
work of the Olympic Movement by the 
International Olympic Committee and 
international sports federations. Rules 
made by them are followed by the par-
ticipants of the Olympic movement, but 
scientists disagree on the nature of such 
rules. The spread of opinions is wide: it 
varies from the proposal to qualify them 
as corporate norms (MV) until the as-
signment of the provisions of the Interna-
tional Olympic Committee to internation-
al legal customs [13, p. 2, 8]. 

There is no objection to the claim that 
sports law is at the junction of many 
branches of law, including administra-
tive, civil, economic, labor, etc. This is 
due to the fact, that the high social sig-
nificance of sport obliges to create the 
appropriate legal framework for this area 

of activity. Now in the legal system of 
Ukraine, there is a significant array of 
legal prescriptions, combining the norms 
of the constitutional, administrative, eco-
nomic, medical and other branches of 
law. Thus, sports law regulates a variety 
of legal relations with the participation of 
sports actors: athletes, clubs, those who 
organize competitions, sell broadcasts of 
competitions, supply sports equipment, 
sell souvenirs and the like. All relations 
between these subjects can be attributed 
to sports, regulated by various branch-
es of law in the broadest sense of the 
word. At the same time, sports law can 
be used as a branch of legislation, similar 
to military or medical legislation. We can 
assume that the sport law itself or its 
part (Olympic law) has developed both 
as a branch of legislation and as a branch 
of law. However, while it is difficult to 
identify the signs of regulation of sports 
law of social relations. The specificity of 
sports law in many respects lies in the 
fact that all over the world the relations 
connected with sports are regulated by 
the norms of so-called “soft law”. These 
are charters, regulations and rules of fed-
erations, sports associations and other 
organizations of a purely corporate na-
ture. These norms regulate the relations 
of subjects of sports law at times more 
effectively than the norms coming from 
the state in the form of laws and by-
laws. In principle, there should not be 
a predominance of state-legal norms in 
this sphere. So, in this way of the de-
velopment of sports law are a number 
of European countries (Austria, Belgium, 
Denmark, Germany, United Kingdom, 
Switzerland) and the United States. It is 
logical that Ukraine could choose “some 
sort of golden mean” between the exces-
sive participation of the state in regulat-
ing sports and its complete elimination 
from the regulation of sports relations. 
In addition, one of the subjects of sports 
legal relations in our country is the state, 
which manages sports through the Minis-
try of Youth and Sports. Therefore, based 
on the norms of law, which are enshrined 
in the Ukrainian legislation on physical 
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culture and sports, the legal relations, 
which are made up between subjects of 
the sphere of physical culture and sports, 
we note that sports law is a complex le-
gal institution that combines the norms 
of quite different branches of law. The 
given opinion is also based on the idea of 
the basis for the emergence and composi-
tion of sports legal relationships. 

At the same time, the analysis of 
legislation in the relevant field indicates 
the presence of a rather broad group of 
norms, internal rules, provisions that 
do not belong to any of the mechanisms 
of legal regulation of the listed branch-
es of law. In the context of the subject 
of reflection of the author (M.V.) we 
are talking about rules for admission 
to sports clubs and federations, regu-
lations for sports, rules for the trans-
fer of players, anti-doping legislation, 
legislation on sports arbitration courts, 
etc. The peculiarity of such norms is 
not only in the establishment of special 
requirements for sports clubs, profes-
sional athletes, but also in their frag-
mentation, the presence of a particular 
subject of rule-making. Meanwhile, the 
specificity of the norms of “soft law” 
consists of their diversity, which some-
times leads to the absence of a single 
legal regulation of relations and all cor-
porate norms of sports law are based 
on uniform international principles, for 
example, on the norms of the Olympic 
Charter, of which Ukraine is a party, 
on legal norms of international sports 
federations, the norms of the UNESCO 
International Convention against Dop-
ing in Sport, ratified by Ukraine, and 
the norms of the World Anti-Doping 
Code of WADA. At the corporate lev-
el, details are already being processed 
on the basis of common international 
principles. At the same time, the main 
subjects of sports legal subjects are, of 
course, those who are directly involved 
in sports activities: athletes, coaching 
staff, sports clubs, federations, other 
associations that are associated with 
the organization of sports activities. It 
seems possible to identify more than 

ten areas of activity that are regulated 
by the establishment of international 
rules. They give an understanding of 
the regulation of international rules, 
namely [3]: 

1) the activities of States, national 
sports organizations, athletes and other 
subjects of national law in international 
sporting relations;

2) participation in the international 
sports movement of international inter-
governmental and non-governmental or-
ganizations; 

3) international labor and related re-
lations in the field of sports business, in 
particular; areas of professional sports 
(international movement of labor re-
sources in the field of sports – inter-
national transfer, lease, other types of 
transfers of athlete (coach) from club to 
club, as well as international activity of 
sports agents);

4) the organization and order of in-
ternational sports events, in particular, 
the Olympic Games (at the national level 
this is manifested in the preparation of 
athletes for participation in such compe-
titions, organization of the state of mass 
sports, the provision of sports facilities, 
support of the national sports industry); 

5) the settlement of international 
sports disputes, in particular, the res-
olution of certain moral and ethical is-
sues of international cooperation in the 
field of sports (prohibition of all kinds of 
discrimination based on gender, ethnic-
ity or race, the introduction of Olympic 
principles for sporting events in accord-
ance with the requirements of honor and 
justice);

6) international commercial activities 
in the sports field (organization of joint 
ventures that produce goods of physical 
culture, sports and tourism, internation-
al trade);

7) international material support and 
foreign investments in the field of sports;

8) international protection of intel-
lectual property rights in the field of 
sports – rights to trademarks, sports and 
Olympic symbols, radio and television 
rights to sporting events;
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9) international tax relations in the 
field of sports;

10) injuries, sports medicine and in-
surance in international sports;

11) universal anti-doping policy and 
the fight against doping in international 
sports;

12) international cooperation in the 
fight against crime in the field of sports.

So, the process of registration of 
the set of norms governing the inter-
national sports movement is far from 
over. The totality of these norms can 
be characterized as a complex direc-
tion of interstate cooperation. This is 
pointed out by S.V. Alekseev in the fa-
mous monograph [1], pointing to the 
complex nature of international sports 
law. At the same time, in the concept 
of complexity, he embodies a slightly 
different meaning when he writes about 
international sports law as “a system 
of interrelated norms and rules gov-
erning social relations that are formed 
in international sporting activity”  
[1, p. 208]. Due to the heterogeneity of 
international sports relations and their 
subjects, sports law is characterized by 
a quality such as complexity, involv-
ing the integration in its composition of 
norms both international and domestic. 
“Integration itself is the subject of reg-
ulation itself – international sporting 
activity” [14, p. 214–215]. It should be 
explained the phrase about how inter-
national law can have in its composition 
the norms of national law. International 
sports law is designed to regulate sports 
relations of an international character, 
and there can be public-law or private 
law by nature. The last can be regulat-
ed by the norms, fixed both in the form 
of international treaties and in national 
legal forms [15, p. 142–143]. Thus, the 
process of registration of sports law as 
a comprehensive education is observed, 
it is a system of diverse norms that 
regulate sport relations, extend beyond 
one state. It includes both the norms of 
international public and private inter-
national law, as well as the corporate 
norms of international organizations 

within the framework of the Olympic 
Movement. S.V. Alekseev all the reg-
ulatory and legal acts in the field of 
sports that exist, as well as those at 
the development stage, conditionally 
divides into the following categories 
[14, p. 247]: 

–  legal regulation of labor relations;
–  legal regulation of managerial rela-

tions in the sphere of sport;
– regulation of financial and resource 

support;
– legal basis of sports traumatology;
– countering the use of doping;
– crimes in the sphere of sport;
– consideration and settlement of dis-

putes in the field of sports. 
Thus, the problem of finding the 

optimal combination of normative and 
subject approaches remains the focus. 
When solving this problem, there is 
in most cases an unconscious conflict: 
“support for sports” and “support for 
specific subjects of the sports (Olym-
pic) movement”. This approach should 
not be considered as an alternative. The 
developed legal system is a complex 
multilevel mechanism, the elements of 
which are combined among themselves 
by rigid static and flexible dynamic 
links. At the same time, no matter how 
branched such a system is, the core 
invariably stable, stable and unshaka-
ble must remain in it – a system of 
law that is objectively existing and 
constantly becomes more complicated.  
In the case of sports law, it is advisable 
to talk about the objective existence of 
an industry not only of legislation but 
also of law, while solving the problem 
of legal regulation of the above-men-
tioned relations, the solution of which 
can be found within the framework of a 
system-wide subject-oriented approach. 
At the same time, its main feature is 
the definition of the system of sports 
law, which is the system of sports ac-
tivities in general, as well as the actors 
involved in the development of this ac-
tivity, forming sports law as a branch of 
science, and revealing sports law as a 
systemic legal phenomenon.
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The article is devoted to the estab-
lishment of the system characteristics 
for sports law in the system of legal 
science with the corresponding regu-
larities inherent in complex systems. 
From the positions of the system ap-
proach it is shown how legal regu-
lation has conditioned the need for 
the formation of sports law as a new 
branch of law, adopting a huge ar-
ray of normative and legal acts in the 
field of physical culture and sports in 
various countries of the world. In the 
context of this approach it is proved 
that the sports law system is a devel-
oped legal system with a complex mul-
tilevel mechanism, elements of which 
are combined with both rigid static 
and flexible dynamic connections. The 
problem of legal regulation in the field 
of sports law is specified and resolved 
within the framework of a specific sys-
temic subject-oriented approach.

Статья посвящена выявлению  
системных характеристик для 
спортивного права в системе юри-
дической науки с соответствующи-
ми закономерностями, присущими 
сложным системам. С позиций си-
стемного подхода показано, каким 
образом правовое регулирование обу-
славливает необходимость формиро-
вания спортивного права как новой 
отрасли права, адаптировав огром-
ное количество нормативно-право-
вых актов в сфере физической куль-
туры и спорта в разных странах 
мира. В контексте такого подхода 
доказано, что система спортивного 
права представляет собой развитую 
правовую систему со сложным мно-
гоуровневым механизмом, элементы 
которого объединены между собой 
как жесткими статическими, так 
и гибкими динамическими связями. 
Проблема правового регулирования в 

области спортивного права конкре-
тизируется и разрешается в рамках 
определенного системного субъек-
тно-ориентованного подхода.

Стаття присвячена встановлен-
ню системних характеристик для 
спортивного права в системі юри-
дичної науки з відповідними законо-
мірностями, притаманними склад-
ним системам. З позицій системного 
підходу показано, яким чином пра-
вове регулювання зумовило потре-
бу формування спортивного права 
як нової галузі права, адаптувавши 
величезний за обсягом масив норма-
тивно-правових актів у сфері фі-
зичної культури та спорту в різних 
країнах світу. У контексті такого 
підходу доведено, що система спор-
тивного права являє собою розви-
нену правову систему зі складним 
багаторівневим механізмом, еле-
менти якого об’єднані між собою 
як жорсткими статичними, так і 
гнучкими динамічними зв’язками. 
Проблема правового регулювання у 
галузі спортивного права конкре-
тизується і вирішується в рамках 
системного суб’єктно-орієнтовано-
го підходу.
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МЕХАНІЗМ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ

Механізм законодавчого регулювання 
ринку цінних паперів у нашій країні – 
це багаторівнева ієрархічна структура, в 
основі якої лежить Конституція України.

Зокрема, в статті 92 передбачено, 
що «засади створення і функціонуван-
ня фінансового, грошового, кредитного 
та інвестиційного ринків» встановлю-
ються виключно законами України.

За роки незалежності в Україні форму-
ється законодавство з питань ринку цін-
них паперів. І тепер існує більше 80 за-
конодавчих актів, що стосуються різних 
граней регулювання правовідносин на 
українському ринку цінних паперів – це 
закони України, укази Президента Украї-
ни, постанови Кабінету Міністрів України, 
рішення Державної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку, нормативні акти 
міністерств та відомств, які в межах своїх 
повноважень здійснюють регулювання та 
контроль на ринку цінних паперів.

До цього часу вже склалися декіль-
ка напрямів формування і розвитку за-
конодавчої бази з питань регулювання 
ринку цінних паперів:

– закони, укази, постанови з питань 
формування та регулювання ринку цін-
них паперів у цілому;

– закони, укази, декрети, постано-
ви, нормативні акти з питань визначен-
ня видів цінних паперів, порядку їх ре-
єстрації, випуску та регулювання обігу;

– закони, постанови, нормативні до-
кументи з питань розвитку професійної 
діяльності на ринку цінних паперів;

– закони, нормативні документи, що 
здійснюють опосередковане законодавче 
регулювання відносин на ринку цінних 
паперів та діяльності його учасників;

– закони, укази, постанови та інші 
законодавчо-нормативні документи, які 
забезпечують здійснення фінансової та 
інвестиційної політики в Україні, що 
сприяє розвитку ринку цінних паперів;

– державні програми, специфічні 
акти-концепції, які визначають методи 
та напрями регулювання ринку цінних 
паперів. Це, зокрема, Концепція функ-
ціонування та розвитку фондового рин-
ку України, програми діяльності Уряду, 
програми приватизації та інші;

– договори, конвенції, угоди, укла-
дені з міжнародними організаціями та 
міжнародними фінансовими структура-
ми в сфері розвитку, функціонування 
та регулювання ринку цінних паперів;

– кодекси, положення яких регу-
люють встановлення правовідносин 
власності на ринку цінних паперів. 
Сюди можна віднести Цивільній кодекс 
України, Кримінальний кодекс Украї-
ни, Кодекс про адміністративні право-
порушення.

Порядок випуску та обігу цінних папе-
рів регламентується законодавством [2]:

– Законом України «Про цінні папе-
ри та фондовий ринок»;

– Законом України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в 
Україні»;

– Законом України «Про акціонерні 
товариства»;

– Законом України «Про обіг вексе-
лів в Україні».

Слід наголосити, що загальні заса-
ди регулювання відносин ринку цінних 
паперів в Україні встановлюються не 
лише згаданими законодавчо-норматив-
ними документами, а також Законом 
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України «Про власність», яким визна-
чається поняття права власності і його 
складників – прав володіння, користу-
вання і розпорядження, закріплює фор-
ми власності, підтверджує принципи 
рівності всіх форм власності і гарантії 
захисту прав та інтересів власників від 
неправомірних дій з боку юридичних 
чи фізичних осіб або держави [4].

Крім цього, Закон України «Про цінні 
папери та фондову біржу» визначає види 
цінних паперів, встановлює порядок ви-
пуску та обігу їх на ринку, вимоги щодо 
реєстрації емітентами випуску різних 
видів цінних паперів та інформації про їх 
випуск у відповідному державному орга-
ні, порядок видачі дозволу на посеред-
ницьку діяльність з цінними паперами, 
а також закріплює правовий статус та 
компетенцію фондової біржі [3]. 

Закон України «Про цінні папери 
і фондову біржу» складається з двох 
розділів:

– розділ І. Цінні папери, порядок їх 
випуску та обігу;

– розділ ІІ. Фондова біржа.
У першому розділі надані визначен-

ня цінних паперів, емітентів цінних 
паперів, їх види. Необхідно підкресли-
ти, що всі ці дані трактуються разом 
зі змінами. Наприклад, стаття 3 «Види 
цінних паперів» надана зі змінами, 
внесеними згідно із Законом № 2680-
ХІІ від 14.10.92, в редакції Закону 
№ 719-ХІV від 03.06.99. У главах 2, 3, 
5, 6 міститься інформація про випуск, 
придбання, основні характеристики 
акцій, облігацій, векселів та ощад-
них сертифікатів і векселів. У стат-
ті 26 «Діяльність по випуску та обігу 
цінних паперів» йдеться про діяльність 
щодо випуску та обігу цінних паперів, 
якою визначається посередницька ді-
яльність з випуску та обігу цінних па-
перів, здійснювана банками, а також 
акціонерними товариствами, статут-
ний фонд яких сформовано за рахунок 
виключно іменних акцій, та іншими 
товариствами (надалі – торговці цін-
ними паперами), для яких операції з 
цінними паперами становлять виключ-
ний вид їх діяльності.

Торговці цінними паперами вправі 
здійснювати такі види діяльності з ви-
пуску та обігу цінних паперів:

– діяльність з випуску цінних паперів;
– комісійну діяльність щодо цінних 

паперів;
– комерційну діяльність щодо цін-

них паперів.
Діяльністю з випуску цінних папе-

рів визнається виконання торговцем 
цінними паперами за дорученням, від 
імені і за рахунок емітента обов’язків з 
організації передплати на цінні папери 
або їх реалізації іншим способом. При 
цьому торговець цінними паперами за 
домовленістю з емітентом може брати 
на себе зобов’язання у разі неповного 
розміщення цінних паперів викупити в 
емітента нереалізовані цінні папери.

Комісійною діяльністю щодо цінних 
паперів визнається купівля-продаж цін-
них паперів, що здійснюється торгов-
цем цінними паперами від свого імені, 
за дорученням і за рахунок іншої особи.

Комерційною діяльністю щодо цін-
них паперів визнається купівля-про-
даж цінних паперів, що здійснюється 
торговцем цінними паперами від свого 
імені та за власний рахунок [9].

У розділі ІІІ містяться визначення 
фондової біржі, її правове положення із 
змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 283–96-ВР від 09.07.96. У статтях 37, 
38, 39 йдеться про захист майнових 
прав інвесторів, державний контроль за 
випуском і обігом цінних паперів. У су-
часній економіці України особливу роль 
відіграє (на ринку цінних паперів) Ан-
тимонопольний комітет України, який 
здійснює контроль за дотриманням ви-
мог антимонопольного законодавства в 
обігу цінних паперів. (Статтю 38 допов-
нено частиною третьою згідно із Зако-
ном № 82–95-ВР від 02.03.95).

Закон України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Украї-
ні» визначає правові засади здійснення 
державного регулювання ринку цінних 
паперів та державного контролю за 
випуском і обігом цінних паперів та їх 
похідних в Україні. Цим законом визна-
чаються мета та форми державного регу-
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лювання ринку цінних паперів, органи, 
що здійснюють державне регулювання, 
зокрема Державна комісія з цінних па-
перів та фондового ринку, її завдання, 
функції, повноваження, права, відпові-
дальність і відносини з іншими держав-
ними органами з питань регулювання та 
контролю на зазначеному ринку.

У Законі визначаються учасники 
ринку цінних паперів та мета держав-
ного регулювання ринку цінних папе-
рів. Так, учасниками ринку цінних па-
перів є емітенти, інвестори та особи, 
що здійснюють професійну діяльність 
на ринку цінних паперів [2].

Згідно з другою статтею цього За-
кону державне регулювання ринку цін-
них паперів здійснюється з метою:

– реалізації єдиної державної полі-
тики у сфері випуску та обігу цінних 
паперів та їх похідних;

– створення умов для ефективної 
мобілізації та розміщення учасника-
ми ринку цінних паперів фінансових 
ресурсів з урахуванням інтересів су-
спільства;

– одержання учасниками ринку 
цінних паперів інформації про умови 
випуску та обігу цінних  паперів, ре-
зультати фінансово-господарської ді-
яльності емітентів, обсяги і характер 
угод з цінними паперами та іншої ін-
формації, що впливає на формування 
цін на ринку цінних паперів;

– забезпечення рівних можливо-
стей для доступу емітентів, інвесторів 
і посередників на ринок цінних паперів;

– гарантування прав власності на 
цінні папери; 

– захисту прав учасників фондового 
ринку;

– інтеграції в європейський та сві-
товий фондові ринки;

– дотримання учасниками ринку 
цінних паперів вимог актів законодав-
ства;

– запобігання монополізації та ство-
рення умов розвитку добросовісної 
конкуренції на ринку цінних паперів;

– контролю за прозорістю та 
відкритістю ринку цінних паперів  
[Держ. рег. р. ц. п.].

Одним з основних законів, який регу-
лює правові відносини на ринку цінних па-
перів, є Закон України «Про Національну 
депозитарну систему та особливості елек-
тронного обігу цінних паперів в Україні». 
Цей Закон визначає правові основи обігу 
цінних паперів у Національній депозитній 
системі та особливості електронного обігу 
цінних паперів в Україні [10].

Цей закон містить декілька розділів:
1) загальні положення;
2) депозитарна діяльність;
3) учасники Національної депози-

тарної системи;
4) особливості електронного обігу 

цінних паперів;
5) регулювання діяльності націо-

нальної депозитарної системи;
6) прикінцеві положення.
Національна депозитарна система 

складається з двох рівнів.
Нижній рівень – це зберігачі, які ве-

дуть рахунки власників цінних паперів, 
та реєстратори власників іменних цін-
них паперів.

Верхній рівень – це Національний 
депозитарій України (далі – Національ-
ний  депозитарій) і депозитарії, що ве-
дуть рахунки для зберігачів та здійсню-
ють кліринг і розрахунки за угодами 
щодо цінних паперів.

Обслуговування обігу державних 
цінних паперів, зокрема депозитарну 
діяльність щодо цих паперів, здійснює 
Національний банк України. Особли-
вості депозитарної діяльності з дер-
жавними цінними паперами встанов-
люються Державною комісією з цінних 
паперів та Фондового ринку спільно з 
Національним банком.

У разі одержання відповідного до-
зволу депозитарії та зберігачі можуть 
вести реєстри власників іменних цін-
них паперів.

Ведення реєстрів власників іменних 
цінних паперів є виключною діяльністю 
суб’єктів підприємницької діяльності і 
не може поєднуватися з іншими вида-
ми діяльності, крім депозитарної.

Для впорядкування ринку цінних па-
перів та його подальшого розвитку Прези-
дентом України видано низку указів, серед 
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яких найбільш вагомими на ринку стали 
укази «Про корпоратизацію» (1993 р.), 
«Про інвестиційні фонди та інвестиційні 
компанії» (1994 р.), «Про державну комі-
сію з цінних паперів та фондового ринку» 
(1995 р.), «Про внесення змін і доповнень 
до Указу Президента України від 25 трав-
ня 1994 року № 247 «Про електронний 
обіг цінних паперів та Національний депо-
зитарій» (1996 р.), який пізніше частково 
використано для формування відповідно-
го Закону України.

Регулювання ринку цінних паперів в 
Україні законодавчо здійснюється також 
великою кількістю відомчих нормативних 
актів відповідних державних органів, які 
в основному розкривають делеговані їм 
конкретні регулюючі повноваження на 
інвестиційному та фінансовому ринках і 
сфері приватизації, встановлені чинним 
законодавством України. З прийняттям у 
1996 році законів України «Про держав-
не регулювання ринку цінних паперів в 
Україні», «Про внесення змін до Закону 
України «Про цінні папери та фондову 
біржу» Державна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку розробляє та затвер-
джує нормативні акти про цінні папери 
і контролює їх виконання з питань, що 
входять до її компетенції. Іншими держав-
ними органами, які беруть участь у цих 
процесах, є Фонд державного майна, На-
ціональний банк, Міністерство фінансів, 
Антимонопольний комітет України.

У законодавчому регулюванні наці-
онального фондового ринку важливу 
роль відіграють міжнародні правові ак-
ти-договори, конвенції, угоди, укладені 
з міжнародними організаціями та між-
народними фінансовими інститутами у 
сфері розвитку, функціонування та ре-
гулювання ринку цінних паперів. Укла-
дення таких актів сприяє інтеграції 
України в Європейський Союз, Міжна-
родну організацію комісій з цінних па-
перів (ІОSСО), встановленню відносин 
зі Світовим банком та МВФ. Цими між-
народними організаціями приймаються 
відповідні рекомендації, резолюції та 
директиви щодо здійснення ринкових 
реформ, які сприяють стандартизації 
та зближенню національних законо-

давств, забезпечують захист інвесто-
рів та інтеграцію національних ринків 
цінних паперів, зокрема і українського 
фондового ринку, в світові фінансові 
ринки. Велике значення для розвит-
ку вітчизняного фондового ринку має 
реалізація рекомендацій міжнародних 
організацій (ІОSСО), Комісії з цінних 
паперів та бірж США у сфері регулю-
вання фінансових ринків, діяльності 
інститутів спільного інвестування, наг-
ляду за зазначеним ринком [4].

На практиці законодавче регулюван-
ня має бути стабільним і забезпечува-
ти ефективне функціонування ринку 
цінних паперів, але зараз воно вимагає 
постійного вдосконалення у зв’язку з 
нестабільністю умов господарювання.

Стан чинного законодавства України, 
що регулює сферу функціонування цін-
них паперів, характеризується не стіль-
ки наявністю недоліків, скільки тим, 
що він відображає умови, в яких розро-
блялося і набувало чинності зазначене 
законодавство. Як свідчить історичний 
аналіз, правове поле регулювання ринку 
цінних паперів в Україні створювалося 
на початку 1990 років за умови відсут-
ності в Україні власного ринку цінних 
паперів,  свій регулюючий вплив спря-
мовувало на можливі в майбутньому, а 
не на фактично наявні відносини.

Перераховані вище законодавчі до-
кументи створювалися поспіхом, без 
достатніх розробок. Свідченням цього 
є поява лише з 1995 року кількох кон-
цепцій розвитку ринку цінних паперів в 
Україні – Концепція Української фондо-
вої біржі, Концепція функціонування та 
розвитку ринку цінних паперів в Украї-
ні, Концепція функціонування та розвит-
ку фондового ринку України та інших. 
У них врахований перший досвід функ-
ціонування вказаного ринку і визнано, 
що чинником, який має найбільший 
негативний вплив на розвиток ринку 
цінних паперів, є не досить розвинений 
характер правового регулювання. Важ-
ливо створити систему правового регу-
лювання, складовими елементами якої б 
стало нове покоління взаємопов’язаних 
і узгоджених між собою законодавчих 
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актів, вироблених на засадах сучасної 
законодавчої методології і техніки, які 
були б спроможні регулювати більшість 
важливих аспектів ринку цінних паперів 
(а не окремі з них), а, крім того, виро-
бляти та встановлювати конкретні кри-
терії, стандарти і процедури відносин 
учасників – емітентів, індивідуальних 
інвесторів, посередників, інших інфра-
структурних інститутів, регулювати бір-
жову та позабіржову систему торгівлі, 
визначати повноваження та обов’язки 
саморегулюючих організацій.

На сучасному етапі розвитку ринку 
цінних паперів ведуться роботи з доопра-
цювання та доповнення законодавчих 
актів щодо питань: «Про довірче управ-
ління майном»; «Про інститути спільного 
інвестування»; «Про торгівлю контракта-
ми з цінними паперами»; «Про державні 
та муніципальні цінні папери»; «Про ак-
ціонерні товариства»; «Про цінні папери 
та фондову біржу», а також внесення 
пропозицій з низки інших питань, які ма-
ють пряме відношення до законодавчого 
забезпечення ринку цінних паперів [8].

Поряд з тим дуже важливо, щоб одно-
часно з прийняттям законодавчих актів з 
цих питань вносилися зміни до законодав-
чих актів у суміжних галузях (приватиза-
ції, податкового законодавства, валютного 
законодавства, судових процедур, бухгал-
терського обліку й аудиту, посилення ад-
міністративного регулювання), що значно 
підвищило б ефективність застосування 
законодавчо-нормативного регулювання 
ринку цінних паперів в Україні.

Ключові слова: закони, законодав-
чі акти, постанови, цінні папери, фон-
довий ринок.

Стаття присвячена вивченню 
стану чинного законодавства Укра-
їни, що регулює сферу функціону-
вання цінних паперів,  визначенню 
правових засад здійснення держав-
ного регулювання ринку цінних па-
перів та державного контролю за 
випуском і обігом цінних паперів та 
їх похідних в Україні. 

Статья посвящена изучению со-
стояния действующего законода-
тельства Украины, которое регули-
рует сферу функционирования ценных 
бумаг, определению правовых принци-
пов осуществления государственного 
регулирования рынка ценных бумаг и 
государственного контроля за выпу-
ском и оборотом ценных бумаг и их 
производных в Украине. 

The article deals with the study 
of the state of current legislation of 
Ukraine that regulates the sphere of 
functioning of securities, the determi-
nation of legal principles of realiza-
tion of government control of market 
of equities and the state control after 
producing and circulation of securities 
and their derivatives in Ukraine.
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ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ 
ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

Протидія злочинам у сфері право-
суддя має філософсько-правове обґрун-
тування, яке зумовлюється у осмислен-
ні феномена правосуддя, його мети та 
обґрунтуванні необхідності його захи-
сту з боку суспільства. До проблеми 
осмислення діяльності суду із здійс-
нення правосуддя людство звертало-
ся в різні часи розвитку суспільства. 
Ще в 1810 р. П.А. Фейєрбах називав 
першим  серед джерел кримінального 
права філософію карного права, а вже 
потім – народні приписи, на прикладах 
справжньої Росії, приєднаних провін-
цій Ліфляндії, Польщі та ін. Причому 
до цієї філософії вчений відніс такі 
напрями: 1) психологія; 2) практична 
філософія (вкл. природне право та кри-
мінальне право у цілому); 3) криміналь-
на політика; 4) історичні науки (вкл. 
історію Держави, історію кримінальних 
законів та пізнання кримінального та 
всього законодавства іноземних дер-
жав та народів); 5) судово-лікарська 
наука [25, c. 4-7].

Тож філософсько-правове обґрунту-
вання протидії злочинам у сфері пра-
восуддя може мати широкий або вузь-
кий підхід, які включають дослідження 
юридично-психологічних, історико-пра-
вових, криміналістичних, судово-ме-
дичних або саме філософських за сво-
єю суттю  роздумів та записів окремих 
філософів різних часів, що містяться в 
стародавніх релігійних та правових дже-
релах та інших писаних дослідженнях.

Писані джерела релігій та вірувань 
містять посилання на справедливі та 

несправедливі судові процеси, на здійс-
нення правосуддя Богом (від Бога) або 
людиною професійною в цій сфері. Та-
кий підхід вказує, що ідея здійснення 
правосуддя та досягнення його мети 
є такою, що турбує людину протягом 
тисячоліть. Осмислення Людством ді-
яльності суду та пов’язаних з його ді-
яльністю органів враховує історичний 
розвиток правосуддя із виконанням 
цієї функції – Богом або від імені Бога, 
Правителем або від імені Правителя, 
Держави, Народу, Церкви тощо. Такий 
підхід може перекликатися із розвит-
ком інститутів держави та права, роз-
витку суспільства та необхідністю за-
хисту прав людини.

В іудаїзмі як в одній із стародавніх 
популярних релігій світу вже наяв-
на одна з основних із семи заповідей 
Ноя – заповідь правосуддя [28, гл. 5]. 
Й. Шварц вказує, що нащадки Ноя 
отримали цю заповідь для того, щоб 
зберегти суспільство через створення 
судів, які могли б карати правопоруш-
ників, постановляючи вироки, а також 
розглядати всілякі конфліктні ситуації 
[28, гл. 5, п. 2]. Згідно з інтерпретацією 
заповіді правосуддя (судочинства) суд-
ді мали судити згідно зі справедливими 
законами, їм заборонялося брати хаба-
рі, а право на звернення до суду мало 
розповсюджуватися на всіх. При цьому 
самосуд та самоуправство вже були су-
воро заборонені [28, гл. 6, п. 7].

У стародавніх слов’янських віруван-
нях також існував бог Ній (Вій), який 
був суддею над мертвими [21]. У ста-
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родавніх грецьких та римських віруван-
нях існувала богиня правосуддя – Фе-
міда (Стародавня Греція), Еквітас та  
з 1 ст. н.е. Юстиція (Римська імперія) 
[29, c. 39]. Феміда та Юстиція зобра-
жувалися з пов’язкою на очах та мечем 
у руках [29, c. 39], що вказувало на 
неупередженість у розгляді справи та 
неминучість покарання. Еквітас, більш 
рання богиня правосуддя в Римській 
імперії, зображувалася з терезами в 
руці та рогом достатку [29, c. 39], що 
також вказувало на здійснення нею 
саме судової функції. 

У Законах ХІІ таблиць Римської ім-
перії (451–450 рр. до н. е.) знайшли 
нормативне відображення правовий 
обов’язок з’явитись на виклик судого-
воріння, заборона переховування від 
судоговоріння, необхідність швидкого 
вирішення справи за день і т. ін. (Та-
блиця І [10]) .

Правосуддя на українських землях 
(як і на територіях інших держав) мало 
різні форми, що отримало закріплен-
ня в письмових джерелах. Правосуддя 
здійснювалося в різні етапи, що зумов-
лено змінами у розумінні змісту судо-
вої функції та переглядом світоглядних 
позицій, які існували в суспільствах 
тих часів. Судова функція у різні часи 
здійснювалася Княжим Судом (Гос-
подарським або Королівським Судом) 
[24, c. 174–175], Церковним Судом 
[17, c. 61], Судом незалежної гілки вла-
ди. Форма судового процесу залежала 
від суб’єкта, який здійснював судову 
функцію, мети та завдань, які досяга-
лись через суд. Судовий процес про-
ходив у формі змагання (битви) сторін 
[22], застосування тортур [1], оцінки 
наданих сторонами доказів, формуван-
ня сторін обвинувачення та захисту, 
надання ними речових доказів, свідків, 
ораторського мистецтва, залучення 
спеціалістів тощо.

Слід відзначити, що судова проце-
дура спрощувалася та ускладнювала-
ся  залежно від розвитку суспільства 
в різні часи, що наприкінці ХІХ – по-
чатку ХХ століть призвело до реформи 
органів кримінальної юстиції в бік вич-

ленування органів досудового слідства 
(розслідування) [13, c. 14]. Таким чи-
ном, первинне (попереднє) збирання, 
дослідження та оцінка доказів (матері-
алів) у справі здійснюється дотепер у 
різних країнах світу, включаючи Укра-
їну, саме органами досудового розслі-
дування.

Розуміння правосуддя, форм його 
здійснення та необхідності захисту та-
кої діяльності осмислювалося філосо-
фами різних часів та різносторонньо. 
Так, Платон, описуючи діалог із Сокра-
том, вказував на позицію Сократа, що 
суддя саме душею править над душа-
ми – тому не можна, щоб вона в нього 
з малих років виховувалася серед по-
рочних душ, спілкувалася з ними, про-
йшла би через усілякі несправедливо-
сті та сама чинила таким чином, – і все 
це для того, щоб за власним досвідом 
робити висновки про вчинки інших… 
Тому добрим суддею буде не молода 
особа, а старець, який лише у зрілому 
віці ознайомився із несправедливістю 
[20, c. 210–211]. Таким чином, Сократ 
вказує не тільки на те, яким має буде 
ідеальний в його розумінні суддя з точ-
ки зору віку або досвідченості, але й 
опосередковано зазначає, що через су-
довий процес суддя має досягти певної 
мети правосуддя – справедливості. До 
речі, сам Сократ постраждав від неправ-
дивого доносу афінян та був засудже-
ний через винесення несправедливого 
вироку до смертної кари [26, c. 348].

Аристотель у своїй відомій праці 
«Політика» намагається запобігти тому, 
щоб суддя не став посередником у судо-
вому процесі [3, c. 73]. Роздуми Аристо-
теля дають змогу зробити висновок про 
мету правосуддя, якою не може бути 
просте задоволення сторін у справі 
(тобто наявна якась більш висока мета). 
Аристотель також зазначав, що душею 
держави є військові та ті, на кого покла-
дено відправлення правосуддя під час 
судового розгляду [3, с. 171]. Пізніше 
він називав найбільш тяжкою владою 
ту, яка призводить до виконання виро-
ку над засудженими судом [3, c. 300]. 
Важливим є піднесення Аристотелем у 
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цілому посадовців, які відправляли пра-
восуддя,  таким чином, він вказував на 
важливість їх ролі у державі та суспіль-
стві. Аристотель у своїх роздумах пі-
шов далі, виокремлюючи судову владу 
та способи її порядку. Він називав три 
критерії класифікації судів – хто судді, 
що підлягає їх суду, як призначаються 
судді (жереб або обрання) [3, c. 213]. 
Відповідно до цієї класифікації Аристо-
тель назвав такі види судів, за  якими 
можна судити про класифікацію злочи-
нів і місце в ній злочинів проти право-
суддя: 1) суд для прийняття звітів від 
службових осіб; 2) суд над особами, 
які нанесли шкоду державі; 3) суд із 
розгляду державних злочинів; 4) суд із 
розгляду скарг між службовими та при-
ватними особами з приводу штрафів;  
5) суд із розгляду великих торгових 
угод між приватними особами; 6) суд із 
розгляду справ про вбивство; 7) суд для 
розгляду справ, що стосуються інозем-
ців; 8) суд із розгляду дрібних торгових 
угод [3, c. 213–215].

Відомий філософ та оратор М.Т. Ци-
церон поєднував проблеми справедливо-
сті та правосуддя – якщо справедливість, 
вірність своєму слову та правосуддя не 
будуть виходити з природи та якщо всі 
ці якості будуть мати на увазі одну тіль-
ки вигоду, то чесної особи нам не знай-
ти (Цицерон «Про межі  добра й зла», 
II, 59) [27]. М.Т. Цицерон фактично 
відносив здійснення правосуддя до при-
родних потреб людини, а результатом 
(мотивом) такої діяльності називав не 
вигоду, а чесність (істину). Такий підхід 
М.Т. Цицерона дає  змогу наблизити ка-
тегорію «істина» до «справедливості» та 
«правосуддя».

Філософські підходи грецьких та 
римських філософів у дохристиянський 
період до дослідження правосуддя та 
способів їх захисту відносяться до ана-
лізу категорій «правосуддя», «істина», 
«справедливість», а також зверненню 
до винесення суддею несправедливого 
(неправосудного) рішення у справі, зо-
крема через отримання вигоди.

Поступовий перехід Римської імперії 
з язичництва на християнство зумовив 

змінення світоглядних позицій щодо 
розуміння правосуддя та суміжних з 
ним категорій. У християнстві отрима-
ла популярність ідея Страшного Суду 
(Судного Дня). Вона не була новою та 
походить щонайменше з римських ча-
сів. Так, Геракліт вказує на існування 
суду над світом та над усіма (істотами) 
в ньому, що здійснюються через вогонь 
[9]. Ідея Страшного Суду також похо-
дить з іудаїзму. Цьому підтвердження 
наявне в Біблії через згадку про по-
вернення Михаїла з метою спасіння 
записаних у книзі  (як живих, так і не-
живих) та, відповідно, оцінки їх діянь  
[4, гл. 12]. Важливе місце також займає 
в християнській релігії Суд Понтія Пі-
лата над Ісусом Христом [4, гл. 15], що 
становить великий вплив на християн, 
оскільки вказує на перемогу добра над 
злом, незважаючи на лжесвідчення, 
неправосудний вирок та несправедливе 
покарання Ісуса Христа та звільнення 
від кримінальної відповідальності роз-
бійника Варавви [18; 6, c. 138–147].

В ісламі також спостерігається наяв-
ність віри в те, що настане Судний день 
(сура 69 Аль-Хакка «Судний день») [23]. 
У цьому релігійному джерелі вказувало-
ся, що Фараон та ті народи, які жили 
до нього й не увірували, громада, яка 
відвернулася від істини та від здорової 
людської природи, вчиняючи розпус-
ні, непристойні справи – відвернулися 
від Господа, який вразив їх сильною та 
страшною карою…(69:9, 69:10) [23].

Наявність таких вірувань у попу-
лярних релігіях світу щодо передчуття 
Суду над собою та власними вчинками 
в майбутньому історично давали  та да-
ють змогу дотепер досягти прагнення 
кожної особи окремо та громади (су-
спільства) у цілому скеровування вчин-
ків у бік добра у протидії зі злом. Таке 
вірування в Страшний Суд після смер-
ті давало  змогу тримати осіб у жаху 
перед обов’язковою майбутньою оцін-
кою та неминучою карою та страждан-
нях (зокрема, вічних). Про настання 
Страшного Суду згадував і відомий фі-
лософ Аврелій Августин (Блаженний), 
який зазначав, що усілякий, хто хоче 
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оминути вічні страждання, має не тіль-
ки хреститися, але й виправдатися пе-
ред Христом, та, таким чином, перейти 
від диявола до Христа (гл. XVI кн.  XXI 
«Про град Божий»)  [2, c. 212].

Розвиток християнських ідей у Рим-
ський імперії призвів до домінування 
цих ідей на території Європи, включаю-
чи українські землі, що згодом призве-
ло до хрещення Київської Русі та поя-
ві Церковного суду. Тома Аквінський 
вважав, що перекручувати релігію, від 
якої залежить життя вічне, – це більш 
тяжкий злочин, ніж підробляти моне-
ту… Ще справедливіше карати смертю 
єретиків – …для того, щоб засуджений 
на смерть пішов з цього життя [5, c. 65]. 
Саме таким чином церква надавала 
обґрунтування існуванню Церковного 
суду, жорстоким покаранням та торту-
рам, які ним здійснювалися (дії Святої 
Інквізиції). Слід констатувати, що шля-
хом побудови такого церковного орга-
ну відбувався захист церковної влади в 
суспільстві того часу, що призвело до 
інквізиції, агресивних християнських 
походів на інші держави. Відомо, що 
в цей час були актуальні зловживан-
ня суддів та судових посадовців, що 
призводили до неправдивих доносів та 
показань, неправдивих обвинувачень, 
прийняття та виконання несправедли-
вих рішень, заволодіння майном через 
винесення неправосудних рішень.

З появою більш сильної влади – 
влади монарха – над владою церкви 
з’явилися філософські роздуми щодо 
місця монарха у державі, зокрема у 
відправленні правосуддя. Н. Макіа-
веллі звертав увагу на абсолютну вла-
ду монарха в державі – він не може 
обирати народ, проте може обирати 
панство, бо його право карати та ми-
лувати, наближати чи тримати в опалі 
[15, c. 27]. У часи Томи Аквінського та 
Ніколо Макіавеллі суспільство опини-
лося між безмежною владою монарха 
та церкви, що зумовило існування світ-
ських та церковних судів. Історично це 
призвело до реформи не тільки судових 
органів, але й усієї держави та церкви 
із суттєвим обмеженням влади обох 

інституцій. Наслідком такого підходу 
стала поява ідей протестантизму. Так, 
М. Лютер почав розмежовувати Закон 
та Євангеліє. Висновком такого дослі-
дження стало те, що Закон вимагає ще 
більш високої праведності, ніж та, яка 
заснована на чеснотах та благочесті; 
тоді як Євангеліє благодаті та прощен-
ня гріхів повністю збито на землю їх 
ученням… Закон та Євангеліє відрізня-
ються одне від одного за своїм суттєвим 
характером: одне обіцяє, інше наказує, 
Євангеліє дає, а ми приймаємо, а Закон 
вказує – «Ти повинен» [14]. Існування 
абсолютної влади у ті часи вказувало 
на неможливість відмежування суду 
та його функцій від влади монарха та 
церкви. Такий підхід простежується у 
роздумах філософів того періоду. Ло-
гічним наслідком історичного розвитку 
суспільства стала поява Ж. Бодена з 
ідеєю постійної верховної влади, її не-
обмеженості та абсолютності, єдності 
та неподільності [26, c. 333].

Особливу увагу осмисленню від-
правлення правосуддя звертав Г. Гро-
цій. Він зазначав, що вирішення спорів 
між окремими громадянами здійсню-
ється державою з метою підтримання 
суспільного спокою [8, c. 20]. Далі він 
вказує, що створення судів призвело до 
того, що саме цей орган отримав мож-
ливість стягувати за скоєний злочин, а 
приватні особи втратили свободу влас-
норуч мститися за спричинену їм крив-
ду [8, c. 29]. Г. Гроцій звертався до ана-
лізу такого злочину проти правосуддя, 
як самоуправство. Він зазначав, що не 
має сумніву те, що самоуправство, яке 
існувало до заснування судів, вельми 
обмежено, та існує зараз там, де закін-
чуються межі судової влади [8, c. 142].

Суттєвий внесок в осмислення пра-
восуддя, його розвитку та посягань на 
нього здійснив Т. Гоббс. За його думкою, 
збереження громадянського суспільства 
залежить від правосуддя, а правосуддя – 
від влади над життям та смертю й інши-
ми меншими нагородами від покарання 
помсти, привласненими тими, хто має 
верховну владу в державі…[7, c. 354]. 
За Т. Гоббсом, вперше саме Адам та 
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Єва привласнили функцію Бога з від-
правлення правосуддя з питань добра та 
зла, які вкусили із забороненого дерева 
та засудили Бога з приводу оголеності 
[7, c. 163]. Таким чином, філософ нада-
вав обґрунтування абсолютної влади мо-
нарха в сфері правосуддя.

Видатний філософ Д. Локк звертав 
увагу на інші ситуації, коли шляхом 
явного порушення правосуддя та безсо-
ромного перекручування законів здійс-
нюється приховування або виправдання 
насильства чи збитків з боку яких-не-
будь людей чи групи людей, тоді важко 
уявити що-небудь інше, ніж стан війни 
[12, c. 275]. Коли особи, призначені 
відправляти правосуддя, застосовують 
насильство та наносять збитки, прикри-
ваючись іменем, видимістю та формою 
закону (мета закону – захистити неви-
нуватого та відновити справедливість 
через неупереджене застосування за-
кону до всіх, на кого він розповсюджу-
ється); коли ж це не здійснюється bona 
fide, то до потерпілих ведеться війна, й 
через те, що в них не залишається до 
кого звернутися на землі для поновлен-
ня справедливості, то в цих випадках їм 
залишається єдиний засіб – звернути-
ся до неба [12, c. 276]. Таким чином, 
Д. Локк прирівняв злочини проти пра-
восуддя до війни і вказав на те, що вони 
призводять до безвиході потерпілих, 
оскільки не залишають законних спосо-
бів здобуття справедливого рішення.

Знаковий вплив на осмислення ді-
яльності зі здійснення правосуддя 
здійснив Ш.Л. Монтеск’є, який, як 
відомо, наполягав на розподілі влади 
на законодавчу, виконавчу та судову. 
У своїх дослідженнях він вказував, що 
не буде свободи, якщо судова влада не 
відділена від влади законодавчої та ви-
конавчої. Якщо вона поєднана із зако-
нодавчою владою, то життя та свобода 
громадян виявляться у владі свавілля, 
або суддя буде законодавцем. Якщо 
судова влада об’єднана з виконавчою, 
то суддя отримує можливість стати 
гнобителем [16, c. 143]. Таким чином, 
Ш. Л. Монтеск’є увійшов в протиріччя 
із Д. Локком. Разом з цим аргументація 

першого із розвитком судової системи і 
фактичного вичленування судової вла-
ди як окремої гілки влади в демокра-
тичних формах правління призвела до 
формального закріплення такого підхо-
ду в Конституціях різних країн та зумо-
вила встановлення механізмів із захи-
сту діяльності органів судової влади від 
суспільно небезпечних діянь.

Філософське осмислення формуван-
ня системи протидії злочинам у сфері 
правосуддя дає  змогу вказати на те, 
що правосуддя залежно від форми пося-
гання на його здійснення має здатність 
змінюватись – так само, як і живий 
організм еволюціонує через зовнішній 
на внутрішній вплив на нього. Це вира-
жається в появі нових форм здійснення 
правосуддя, процедур поза здійсненням 
правосуддя, появою нових захисних 
механізмів у системі здійснення право-
суддя і т. ін. Такими формами в системі 
протидії злочинам у сфері правосуддя 
стала поява злочинів проти правосуд-
дя в системі Особливої частини Кри-
мінальних та Карних кодексів різних 
країн світу, включаючи Україну. На 
нашу думку, наявна необхідність пере-
гляду системи злочинів проти право-
суддя, що дасть  змогу встановити їх 
оптимальну кількість та формулюван-
ня диспозицій норм, що дають  змогу 
охороняти суспільство від посягань на 
правосуддя. Варто зазначити, що філо-
софи звертали увагу на такі посягання 
на правосуддя: недонесення про зло-
чин, відмова від правосуддя, неправди-
ве повідомлення про злочин (донос), 
лжесвідчення, лжеприсяга, засуджен-
ня невинуватого до кримінальної від-
повідальності, постановлення завідомо 
неправосудного судового рішення. Вва-
жаємо, що доцільним є розгляд можли-
вості включення до системи злочинів 
проти правосуддя такого посягання, як 
відмова від правосуддя. Таке посягання 
відоме протягом сотень років, як зло-
чин у різних країнах і полягає у немо-
тивованій умисній відмові у здійснення 
правосуддя, що пов’язується з почат-
ком досудового розслідування та/або 
судового розгляду.
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Процесуальна вимога розслідування 
злочинів проти правосуддя та судового 
розгляду таких справ, а також засуджен-
ня винуватих осіб пов’язується із про-
блемою: хто таку діяльність має здійс-
нювати. Так, окремі із злочинів проти 
правосуддя здійснюють за підслідністю 
слідчі органів Державного бюро розслі-
дування, детективи Національного ан-
тикорупційного бюро України, підрозділ 
внутрішнього контролю Національного 
антикорупційного бюро України, слідчі 
органів Державної кримінально-виконав-
чої служби України, а у кримінальних 
провадженнях щодо злочинів, перед-
бачених ст.ст. 384, 385, 386, 387, 388, 
396 КК України, досудове розслідуван-
ня здійснюється слідчим того органу, до 
підслідності якого відноситься злочин, 
у зв’язку з яким почато досудове роз-
слідування (ст. 216 КПК України). Та-
кий підхід щодо розслідування злочинів 
проти правосуддя в повному обсязі задо-
вольнити не може, оскільки професійні 
учасники судочинства (провадження), 
які скоюють злочини проти правосуд-
дя, перебувають під «захистом» власних 
спеціальних юридичних знань та зв’яз-
ків між собою, під прикриттям яких і 
скоюються такі злочини. Крім того, пра-
восуддя зумовлене системою зв’язків 
між професійними учасниками судочин-
ства (провадження), які підозрюються 
у скоєнні злочинів проти правосуддя, 
тому розслідування таких злочинів має 
здійснюватися тільки неупередженим 
спеціально створеним органом з роз-
слідування злочинів проти правосуддя. 
Аналогічна ситуація наявна і під час 
судового розгляду. Високий рівень про-
тидії судовому розгляду злочинів проти 
правосуддя з боку професійних учасни-
ків, обвинувачених у скоєнні таких зло-
чинів дає  змогу вказати на необхідність 
розгляду питання щодо створення в 
Україні Спеціалізованого суду з розгля-
ду кримінальних справ щодо злочинів 
проти правосуддя. Тим паче, що чинним 
законодавством передбачається захист 
працівників суду і правоохоронних орга-
нів у разі якщо їх тримають  в  устано-
ві  виконання  покарань  чи слідчому 

ізоляторі (ст. 15 Закону України «Про 
державний захист працівників суду і 
правоохоронних органів»).

Логічним продовженням створення 
спеціалізованих органів розслідування 
злочинів проти правосуддя та їх судо-
вого розгляду є забезпечення такої ді-
яльності сучасними криміналістичними 
рекомендаціями щодо техніки, тактики 
та методики розслідування та судового 
розгляду злочинів проти правосуддя. 
Вважаємо, що такий підхід дасть  змогу 
продовжити процес видозмінення сис-
теми правосуддя у зв’язку із посяган-
ням на його здійснення.

Ключові слова: злочини проти пра-
восуддя, кримінальне право, філософія, 
протидія злочинам проти правосуддя.

Стаття присвячена побудові сис-
теми протидії злочинам проти пра-
восуддя через звернення до аналізу 
розвитку філософських поглядів. 
Продемонстровано вплив філософ-
ських поглядів на змінення правових 
та політичних точок зору на розбу-
дову органів судової влади, а також 
необхідність захисту правосуддя від 
суспільно небезпечних посягань.

Статья посвящена построению 
системы противодействия престу-
плениям против правосудия через 
обращение к анализу развития фило-
софских взглядов. Продемонстрирова-
но влияние философских взглядов на 
изменение правовых и политических 
точек зрения на развитие органов 
судебной власти, а также необходи-
мость защиты правосудия от обще-
ственно опасных посягательств.

The article is devoted to the construc-
tion of a system for combating crimes 
against justice through an appeal to the 
analysis of the development of philosoph-
ical views. The influence of philosophical 
views on the change of legal and politi-
cal views on the development of the judi-
ciary, as well as the need to protect jus-
tice from persons, who committed these 
crimes, has been demonstrated.
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ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ  
ВЕРИФІКАЦІЇ ДАНИХ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 

СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ1

Одним із ключових моментів у кри-
мінальному провадженні є можливість 
верифікації даних під час проведення 
слідчих (розшукових) дій, який, своєю 
чергою, має певні особливості, пов’яза-
ні з тактикою проведення слідчої (роз-
шукової) дії, її процесуальним регла-
ментуванням та умовами проведення. 
Таким чином, у зв’язку зі збільшенням 
надання недостовірних даних або змі-
ни показань учасниками кримінального 
провадження сформувалась практична 
потреба у застосуванні нового мето-
ду, за допомогою якого можна було би 
швидко перевірити відповідність отри-
маної інформації. Верифікація даних 
під час проведення слідчих (розшуко-
вих) дій стала нагальною потребою пе-
ревірки достовірності даних встановле-
них обставин кримінально-релевантної 
події, що мала місце. 

Відповідно до ч. 1 ст. 223 Кри-
мінального процесуального кодексу 
України (далі – КПК України) слідчі 
(розшукові) дії – це дії, спрямовані на 
отримання (збирання) доказів або пе-
ревірку вже отриманих доказів у кри-
мінальному провадженні. Основними 
підставами для отримання (збирання) 
доказів або для перевірки вже отрима-
них доказів є наявність достатніх да-
них, що свідчать про можливість досяг-
нення загальної мети. Для прийняття 
рішення про необхідність проведення 
слідчої (розшукової) дії першим кроком 
є верифікація цих підстав, визначення 

складників слідчої (розшукової) дії та 
засобів її забезпечення. Зазвичай на 
цей момент накопичуються важливі 
дані для опрацювання, обираються спо-
соби та прийоми їх перевірки, додат-
кового обґрунтування чи то, навпаки, 
спростування. Найбільш дієвий і опе-
ративний спосіб верифікації даних – це 
перевірка конгруентності вербальної 
інформації невербальній, отриманої від 
учасника слідчої (розшукової) дії.

Верифікація – це криміналістичний 
метод, що застосовується у криміналь-
ному провадженні, який, ґрунтуючись 
на дослідженні невербальної інформа-
ції, дає змогу здійснити індивідуальну 
інформаційну взаємодію його учасни-
ків, в якій реалізується головна мета з 
установлення істини в кримінальному 
провадженні: перевірки відповідності 
отриманих результатів сутності кримі-
нально-релевантної події, що мала місце. 
Таким чином, верифікація, ґрунтуючись 
на дослідженні невербальної інформації 
у ході слідчої (розшукової) дії, прово-
диться шляхом зіставлення відповідності 
встановлених (ідеальних і матеріальних) 
обставин перебігу – кримінально-реле-
вантній події, що мала місце.

Під час слідчих (розшукових) дій 
наявні дві суб’єктивні сторони: сторо-
на, яка організовує та проводить слідчі 
(розшукові) дії (як правило, слідчий/
прокурор), та сторона, яка бере участь 
у слідчих (розшукових) діях у зв’яз-
ку із різними умовами та обставинами 

© О. Ващук, 2018

1 Ця публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента України за конкур-
сним проектом (Ф70/193-2017 (0117U003832) Державного фонду фундаментальних досліджень
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(потерпілий/підозрюваний/свідок/
експерт/спеціаліст/перекладач та 
ін.). Обидві сторони наділені інфор-
маційно-комунікативними ознаками і 
властивостями. Варто зазначити, що 
верифікації підлягають дані, отримані 
від осіб, які беруть участь у слідчій 
(розшуковій) дії. 

Під час верифікації даних у разі про-
ведення слідчих (розшукових) дій, коли 
має місце надання показань (наприклад, 
під час допиту), відбувається перевірка 
відповідності отриманих даних події, що 
мала місце в минулому шляхом конгру-
ентності вербального складника невер-
бальному. Слідчий/прокурор, спостері-
гаючи за проявами антроподжерельної 
невербальної інформації учасника кри-
мінального провадження, сприймає, 
аналізує, оцінює та робить висновки 
щодо їх відповідності. Подібна верифі-
кація даних має тривати весь період 
слідчої (розшукової) дії: як до початку, 
під час, так і після проведення слідчої 
(розшукової) дії. При цьому необхідно 
врахувати вплив об’єктивних та суб’єк-
тивних чинників на показники верифі-
кації достовірності даних. 

Способи та прийоми, які використо-
вуватиме слідчий/прокурор у разі про-
ведення верифікації даних під час слід-
чої (розшукової) дії, будуть залежати 
від таких груп чинників: 

1. Об’єктивні:
– природні умови слідчої (розшуко-

вої) дії;
– штучно створені умови слідчої 

(розшукової) дії.
2. Суб’єктивні:
– фізіологічний стан учасників слід-

чої (розшукової) дії;
– психічний стан учасників слідчої 

(розшукової) дії.
Дотримання вимог проведення слід-

чих (розшукових) дій, що закріплене в 
ст. 223 КПК України, визначає ті ком-
поненти, що є обов’язковими для про-
ведення тієї чи іншої слідчої (розшуко-
вої) дії (підстави, заходи забезпечення, 
обмеження, винятки, клопотання сто-
рони захисту, умови, строки тощо). 
Саме ця стаття регламентує загальний 

порядок проведення всіх слідчих (роз-
шукових) дій, а вже ст.ст. 224-245 – 
порядок та особливості проведення їх 
окремо [3; 4, с. 5]. Таким чином, зако-
нодавець виокремив спільне та окреме 
у проведенні слідчих (розшукових) дій, 
акцентувавши увагу на обов’язкових 
учасниках та окремих умовах прове-
дення всіх слідчих (розшукових) дій.

У теорії криміналістики з метою де-
тального та повного дослідження меха-
нізму слідчої (розшукової) дії прийнято 
виокремлювати такі її окремі етапи, як 
початковий, робочий та заключний [2]. 
Відповідно до такого поділу наявні осо-
бливості верифікації даних на кожному 
з цих етапів. 

Початковий етап. З моменту по-
чатку підготовки до проведення слідчої 
(розшукової) дії й отримання перших 
даних, що можуть стосуватися обставин 
кримінально-релевантної події слідчий/
прокурор отримує можливість їх опра-
цьовувати, тобто верифікувати дані. 
При цьому форма і засоби отримання 
цих даних (характеристика, доповід-
на, лікарняна справа тощо) суттєво не 
впливають на механізм верифікацію. 
Слідчий/прокурор виступає верифіка-
тором тих чи інших даних, перевіряючи 
їх достовірність, відповідність дійсності, 
застосовуючи аналіз наявної невербаль-
ної інформації. Слідчий/прокурор під 
час такого аналізу корегує наявні пер-
винні дані про кримінально-релевантну 
подію, доповнює власну тактику пове-
дінки та планує подальший розвиток 
ходу слідчої (розшукової) дії. 

Слідчий/прокурор акцентує увагу 
на своєчасній адаптації плану розслі-
дування у відповідності з отриманими 
результатами верифікації даних, що 
забезпечує більш повне та детальне 
вивчення особистості учасника кримі-
нального провадження, формує його 
уявлення щодо причетності до кримі-
нально-релевантної події та встанов-
лення ще не доведених обставин кри-
мінального провадження.

Відповідно до періодів підготовчого 
етапу верифікацію даних варто прово-
дити до прибуття на місце проведення 
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слідчої (розшукової) дії та після при-
буття на місце події, але до початку 
проведення слідчої (розшукової) дії. 
Така періодична верифікація даних 
скорегує отримані дані з тими, що вже 
аналізувалися. Тобто слідчий/проку-
рор до проведення слідчої (розшуко-
вої) дії, зібравши максимум даних як 
про кримінально-релевантну подію, 
так і про осіб, які мають до неї від-
ношення, буде здатний уніфікувати 
цю криміналістичну інформацію та з 
орієнтуючої інформації сконструювати 
доказову. Окремі дані, отримані за ре-
зультатами верифікації на підготовчо-
му етапі слідчої (розшукової) дії, ста-
нуть підставою для проведення інших 
слідчих (розшукових) дій. 

Робочий етап. Підготовчий етап 
слідчої (розшукової) дії плавно перехо-
дить до його робочого етапу з поділом 
на такі стадії:

– вступна;
– кульмінаційна;
– заключна.
Верифікація даних на кожній із 

вищевказаних стадій має свої особли-
вості. Спільне під час верифікації да-
них зумовлене проявами невербальної 
інформації учасників слідчої (розшуко-
вої) дії, які віддзеркалюються у психо-
фізіологічному стані таких учасників 
під час слідчої (розшукової) дії та спри-
яють розумінню слідчим/прокурором 
його інформаційної обізнаності щодо 
кримінально-релевантної події. 

Дані, які надходять від учасника 
на робочому етапі слідчої (розшуко-
вої) дії, вимагають індивідуального 
підходу з урахуванням об’єктивних 
складників (обставин злочинної по-
дії, виду та умов проведення слідчої 
(розшукової) дії та ін.) та суб’єктив-
них (психологічні, фізіологічні, де-
мографічні, соціальні, професійні та 
сімейні якості). Таким чином, слід-
чий/прокурор матиме змогу згрупу-
вати отримані дані на ті, що підтвер-
джують або спростовують наявні дані 
щодо кримінально-релевантної події. 
Окремим завданням для слідчого/
прокурора є формування психофізіо-

логічного портрета учасника слідчої 
(розшукової) дії з подальшою мож-
ливістю його досліджувати, допов-
нювати та змінювати. З цією метою 
слідчому/прокурору варто зосереди-
ти увагу на таких ключових характе-
ризуючих компонентах:

–  особистісні характеристики учас-
ника слідчої (розшукової) дії;

–  соціальні характеристики учас-
ника слідчої (розшукової) дії;

–  поведінка учасника слідчої (роз-
шукової) дії до злочинної події;

–  поведінка учасника слідчої (роз-
шукової) дії під час злочинної події;

–  поведінка учасника слідчої (роз-
шукової) дії після злочинної події;

–  поведінка учасника до, під час 
та після проведення слідчої (розшуко-
вої) дії. 

У робочому етапі слідчої (розшуко-
вої) дії має місце інформаційний обмін 
учасників слідчої (розшукової) дії як 
складника інформаційного поля меха-
нізму інформаційно-комунікативного 
процесу, тобто відбувається комуніка-
ція декількох учасників слідчої (розшу-
кової) дії, що супроводжується обміном 
даних (вербальних і невербальних). 
Вербальні дані інформаційного поля ме-
ханізму інформаційно-комунікативного 
процесу на робочому етапі слідчої (роз-
шукової) дії являють собою відомості, 
що передаються вербальним шляхом, 
тобто за допомогою мови. Невербаль-
ні дані інформаційного поля механізму 
інформаційно-комунікативного процесу 
на робочому етапі слідчої (розшуко-
вої) дії – це відомості, що передаються 
невербальним шляхом, тобто за допо-
могою певних знаків та емоцій (тобто 
проявів). 

Механізм верифікації даних на ро-
бочому етапі слідчої (розшукової) дії 
включає:

– суб’єкта-учасника слідчої (розшу-
кової) дії, який надає невербальну ін-
формацію, його ставлення до цих даних 
і наслідків надання цієї інформації;

– суб’єкта-учасника слідчої (розшу-
кової) дії, який сприймає невербальну 
інформацію та проводить верифікацію;
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– об’єкт верифікації слідчої (розшу-
кової) дії; 

– предмет верифікації слідчої (роз-
шукової) дії;

– спосіб надання або приховування 
даних у слідчій (розшуковій) дії;

– спосіб фіксації та дослідження 
отриманих даних під час слідчої (роз-
шукової) дії;

– результат верифікації (висновки).
Найбільш дієві під час верифікації 

даних на робочому етапі слідчої (розшу-
кової) дії такі методи: спостереження; 
розмова; інтерв’ювання; експеримент 
[1, с. 294], вербалізація, порівняння, 
аудіо-, відеозапис. Застосування ви-
щезазначених методів сприятиме опе-
ративній верифікації наявних і нових 
даних, діагностуванню інформаційного 
та психофізіологічного стану учасника 
слідчої (розшукової) дії, стане дієвим 
кроком до налагодження психологіч-
ного контакту, наштовхне слідчого/
прокурора до виявлення перших ознак 
недостовірності показань, що надають-
ся учасником слідчої (розшукової) дії. 

З криміналістичної точки зору важ-
ливим є те, що у разі проведення слід-
чих (розшукових) дій верифіковуються 
не тільки дані, що є в наявності, а й 
ті, що отримуються під час проведення 
слідчої (розшукової) дії, тобто в реаль-
ному часі. Таким чином, не менш важ-
ливою є верифікація даних на робочо-
му етапі слідчої (розшукової) дії під час 
їх безпосереднього надання. 

Результати використання невербаль-
ної інформації позитивно впливають на 
процес слідчої (розшукової) дії, висту-
паючи так званим «лакмусом» вербаль-
ного. Слідчий/прокурор, спостерігаючи 
за комплексом проявів невербальної ін-
формації учасника слідчої (розшукової) 
дії, не виокремлює їх одинично, надаю-
чи йому більшого значення, ніж іншим. 
Навпаки, маючи можливість сприймати 
цілісний комплекс проявів невербальної 
інформації учасника слідчої (розшукової) 
дії він досліджує їх у сукупності, а ре-
зультати такого дослідження використо-
вує у власній адаптації до криміналістич-
ної ситуації слідчої (розшукової) дії.

Слідчий на робочому етапі слід-
чої (розшукової) дії, спостерігаючи 
за його учасником, має можливість 
паралельно доповнити його психофі-
зіологічний та скласти інформаційний 
портрет у ракурсі події злочину та у 
світлі власного розвитку. У разі, коли 
учасник слідчої (розшукової) дії надає 
недостовірну інформацію він застосо-
вує максимум зусиль для того, щоб це 
приховати, задіює всі психофізіологіч-
ні прояви, переходячи в стан стресу, 
оскільки приховання істинного стану 
речей або наявних даних, не є в приро-
ді людини, хіба лише це відхилення у її 
розвитку або виключні випадки. Тому 
такий стан особи легше виявити, ви-
користовуючи методи пізнання, однак 
при цьому важливо встановити умови 
та чинники, що сприяли виникненню 
такої поведінки, оскільки необов’язко-
во такий стан учасника слідчої (розшу-
кової) дії викликаний кримінально-ре-
левантною подією. 

Під час слідчої (розшукової) дії має 
місце отримання недостовірної інформа-
ції від учасників слідчої (розшукової) дії. 
Ця недостовірна інформація відрізняєть-
ся від буденної брехні будь-якої особи. 
Відмінності таких даних витікають з 
обставин кримінально-релевантної події 
та доповнюються специфічною комуні-
кативною обстановкою кримінального 
провадження. Уявляється, що не існує 
універсального вербального або невер-
бального прояву, який свідчитиме про 
недостовірність показань. Проте вияви-
ти ознаки недостовірних даних можна 
за допомогою верифікації даних.

Особливу увагу привертає факт, що 
інформаційно-комунікативний простір, 
в якому працюватиме слідчий/проку-
рор, збільшуватиметься залежно від 
вчинених ним дій під час слідчої (роз-
шукової) дії, стрімко зросте й обсяг 
криміналістичної інформації. Збільшен-
ня обсягу криміналістичної інформації 
призведе до потреби її верифікації із 
використанням невербальної інформа-
ції. Найбільшу актуальність питання 
верифікації набувають у разі, коли під 
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час слідчої (розшукової) дії отримані 
дані, що є протилежними одні одним. 
Таким чином, верифікація під час слід-
чої (розшукової) дії розглядається не 
тільки як процедура, процес, підхід, але 
як один із методів пізнання обставин 
кримінально-релевантної події. 

Заключний етап. У заключній ча-
стині слідчої (розшукової) дії залежно 
від її ходу можна виділити верифікацію 
даних на таких стадіях:

– формулювання висновків слідчої 
(розшукової) дії;

– фіксація результатів слідчої (роз-
шукової) дії;

– оцінка проведення слідчої (розшу-
кової) дії.

Не зважаючи на те, що хід основної 
частини слідчої (розшукової) дії майже 
завершений, цей етап найбільш склад-
ний у плані формування результатів 
верифікації даних слідчої (розшукової) 
дії та зазвичай надає можливість кон-
структивної зміни головної версії або 
висунення іншої. 

Отже, у разі проведення слідчої 
(розшукової) дії слідчий/прокурор має 
можливість та мусить верифіковувати 
всі наявні дані, а також ті, що він от-
римає під час слідчої (розшукової) дії. 

Ключові слова: слідча (розшуко-
ва) дія, верифікація, етапи слідчої (роз-
шукової) дії, невербальна інформація, 
методи верифікації.

Стаття присвячена верифікації 
даних під час проведення слідчих 
(розшукових) дій з урахуванням їх 
етапів. Визначено поняття «вери-
фікація» як криміналістичного ме-
тоду. Виокремлені групи чинників, 
що впливають на обрання способів 
та прийомів верифікації. Охарак-
теризовані основи комплексної ве-
рифікації даних, отриманих до, під 
час і після кримінально-релевантної 
події. Проаналізовані особливості 
практичного застосування верифі-

кації даних під час проведення слід-
чої (розшукової) дії. 

Статья посвящена верификации 
данных при проведении следственных 
(розыскных) действий с учетом их 
этапов. Определено понятие «вери-
фикация» как криминалистического 
метода. Выделены группы факторов, 
влияющих на избрание способов и 
приемов верификации. Охарактеризо-
ваны основы комплексной верифика-
ции данных, полученных до, во время 
и после уголовно-релевантного собы-
тия. Проанализированы особенности 
практического применения верифика-
ции данных во время проведения след-
ственного (розыскного) действия.

The article is devoted to the verifica-
tion of data during investigative (detec-
tive) actions taking into account their 
stages. The definition of “verification” 
as a criminalistical method is proposed. 
Selected groups of factors that affect the 
selection of methods of verification. The 
bases of complex verification of data re-
ceived before, during and after a crim-
inal-relevant event are characterized. 
The peculiarities of practical application 
of data verification during the investi-
gative (detective) actions are analyzed.
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ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 
КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

Нині проблема правового регулю-
вання 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, 
що регулює особливості цивільного обі-
гу культурних цінностей, носить фра-
гментарний, безсистемний характер та 
містить цілу низку прогалин і колізій. 
У цивільному законодавстві України від-
сутня єдність у використанні дефініцій у 
сфері правового регулювання цивільно-
го обігу культурних цінностей, не визна-
чено чітко обмежень у правовому обігу 
культурних цінностей, не встановлено 
вимог до суб’єктів відносин, що виника-
ють у сфері цивільного обігу культурних 
цінностей, а також відсутня єдина кла-
сифікація культурних цінностей. 

Окремі види культурних цінностей та 
їх характеристика були предметом дослі-
дження таких авторів, як А.П. Сергєєв, 
В.Г. Горбачов, В.І. Тищенко, С.Г. Дол-
гов та ін., однак проблеми цивільного 
обігу культурних цінностей, зокрема 
на підставі договору купівлі-продажу, у 
працях зазначених науковців розгляда-
лися поряд з іншими питаннями, зокре-
ма про переміщення культурних ціннос-
тей через митний кордон. 

Метою роботи є комплексне вивчен-
ня теоретичних і практичних проблем 
цивільно-правового обігу культурних 
цінностей за законодавством України, а 
також формулювання пропозицій щодо 
удосконалення правового регулювання 
культурних цінностей та рекомендацій 
для усунення проблем у правозастосов-
ній практиці.

Для досягнення зазначеної мети у 
роботі розглянуті культурні цінності 
як об’єкт зобов’язальних відносин, 
виявлено специфіку договірних зо-
бов’язань щодо культурних цінностей, 
висвітлені тенденції розвитку законо-
давства у цій сфері.

У цивільному обігу можуть перебува-
ти як нерухомі, так i рухомі культурні 
цінності. Стосовно обігу рухомих куль-
турних цінностей у законодавстві Украї-
ни відсутні спеціальні вимоги. Однак, як 
вбачається, обіг рухомих культурних цін-
ностей також потребує спеціального ре-
гулювання за цивільним законодавством 
України. Це пов’язано, насамперед, із 
необхідністю запровадження обліку ру-
хомих культурних цінностей та введення 
окремого порядку укладення договорів 
щодо культурних цінностей. Як зазначає 
Д.В. Мазеїн, de lege ferenda, має бути 
запроваджена система реєстрового облі-
ку цивільних прав на культурні цінності 
та правочинів з ними, яка має носити 
універсальний характер і поширювати-
ся на всі без винятку культурні цінності 
незалежно від речового статусу цих цін-
ностей, форми власності на них або пе-
ребування їх у складі будь-яких фондів. 
Універсальна система реєстрового облі-
ку рухомих культурних цінностей значно 
полегшить вирішення проблем, пов’яза-
них з їх незаконним обігом. За наявно-
сті такої системи буде легше вирішити 
проблему незаконного обігу викрадених 
культурних цінностей, культурних цін-
ностей, незаконно ввезених в Україну, 
а також цінностей, отриманих у резуль-
таті несанкціонованих розкопок архео-
логічних пам’яток. Незаконно одержані 
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культурні цінності не зможуть бути вве-
дені у цивільний обіг. Права на них не 
можна буде зареєструвати в обліковому 
реєстрі. Таким чином, будь-які операції з 
культурними цінностями будуть носити 
для їх учасників завідомо незаконний ха-
рактер. У набувача не виникатиме право 
власності. Такий набувач також не роз-
глядатиметься як добросовісний. Набу-
вач культурної цінності завжди зможе 
отримати з реєстру відомості про заре-
єстрованого власника рухомої культур-
ної цінності. Система реєстрового обліку 
культурних цінностей дасть змогу також 
вирішити проблему встановлення закон-
ного власника культурної цінності та 
проблему повернення (реституції) рухо-
мих культурних цінностей їх власникам 
[1, с. 43–45; 2, с. 33–38; 3, с. 99–110]. 
Водночас слід зазначити, що така систе-
ма обліку повинна мати суворо конфіден-
ційний характер. Наприклад, у разі, коли 
річ продається з аукціону власник може 
забажати оголошення свого прізвища 
або, навпаки, не відкривати інформацію 
про продавця [4, с. 22–25]. 

Договори купівлі-продажу нерухомих 
культурних цінностей укладаються iз за-
стосуванням загальних i спеціальних пра-
вил. За загальним правилом (гл. 54 ЦК 
України) договір купівлі-продажу неру-
хомості має бути укладено у письмовій 
формі з нотаріальним посвідченням i по-
дальшою державною реєстрацією прав, 
що з нього виникають (ст. 657 ЦК Укра-
їни). Спеціальні вимоги законодавства 
щодо договору купівлі-продажу пам’яток 
культурної спадщини передбачають:

а) повідомлення у письмовій формі 
відповідний орган охорони культурної 
спадщини про намір продати пам’ятку 
культурної спадщини iз зазначенням 
ціни та інших умов продажу (оскільки 
такі органи мають право переважної 
купівлі пам’ятки) (ст. 20 ЗУ «Про охо-
рону культурної спадщини»);

б) наявність згоди від органу охоро-
ни культурної спадщини на відчуження 
пам’ятки (абз. 1 ч. 1 ст. 18 ЗУ «Про 
охорону культурної спадщини»); 

в) після укладення договору купів-
лі-продажу покупець зобов’язаний ук-

ласти з органом охорони культурної 
спадщини відповідний охоронний дого-
вір (ч. 2 ст. 23 ЗУ «Про охорону куль-
турної спадщини»).

Далі більш детально розглянемо 
вищезазначені особливості договору 
купівлі-продажу пам’яток культур-
ної спадщини, пов’язані перш за все 
із встановленим у цивільному зако-
нодавстві правом привілеєвої купівлі 
пам’яток культурної спадщини. Відпо-
відно до ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про охорону 
культурної спадщини» у разі продажу 
пам’ятки (крім пам’ятки, яка не під-
лягає приватизації) власник або упов-
новажений ним орган зобов’язаний 
у письмовій формі повідомити про це 
відповідний орган охорони культурної 
спадщини із зазначенням ціни та інших 
умов продажу. 

Нині держава Україна має привіле-
йоване право купівлі лише щодо тих 
культурних цінностей, стосовно яких 
вона поінформована шляхом занесення 
даних про них до відповідних реєстрів. 
Слід зазначити, що з огляду на це коло 
об’єктів, щодо яких може виникнути 
право привілейованої купівлі, є незнач-
ним. Тому у літературі пропонується 
поширити право держави на привіле-
йовану купівлю культурних цінностей 
щодо рухомих культурних цінностей, 
вартість яких перевищує 50 тисяч мі-
німальних розмірів заробітних плат 
[5, с. 1209–1212]. Інші дослідники про-
понують поширити право держави на 
привілейовану купівлю культурних цін-
ностей на всі види культурних ціннос-
тей [6, с. 100–101; 7, с. 131–135].

Думається, запропоновані позиції 
авторів щодо розширення кола об’єктів 
культурної спадщини, на які поширю-
ється право держави на привілейовану 
купівлю, потребують додаткової аргу-
ментації. Так, у законодавстві України 
не встановлено обов’язку власника ру-
хомої культурної цінності повідомляти 
органи охорони культурної спадщини 
про її продаж, а тому встановлення будь-
яких вартісних критеріїв не може забез-
печити переважного права держави на 
її купівлю. З цієї ж причини не можна 
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погодитися із пропозицією застосову-
вати привілейовану купівлю державою 
всіх без винятку культурних цінностей, 
що додатково ускладнить їх цивільний 
обіг. Тому пропонується поширити пра-
во держави на привілейовану купівлю 
культурних цінностей на всі види неру-
хомих культурних цінностей (а не лише 
стосовно пам’яток культурної спадщи-
ни), незалежно від їх вартості та пере-
бування на державному обліку.

Право привілеєвої купівлі пам’ят-
ки не застосовується, коли покупцем 
пам’ятки, яка перебуває у приватній 
власності, є діти, дружина і батьки 
або за їх відсутності брати і сестри, а 
також дід та бабка як з боку батька, 
так і з боку матері, небожі та небоги 
продавця (ч. 2 ст. 20 ЗУ «Про охорону 
культурної спадщини»). 

Крім того, спірним є питання конку-
ренції прав привілейованої купівлі куль-
турної цінності у разі продажу частки 
у праві спільної часткової власності. Як 
відомо, ч. 2 ст. 362 ЦК України надає 
співвласнику у праві спільної часткової 
власності переважне право перед ін-
шими особами на придбання відчужу-
ваної частки у праві спільної часткової 
власності. Однак одночасно держава 
також має переважне право купівлі 
частки пам’ятки, що перебуває у спіль-
ній частковій власності. Зазначене пи-
тання, думається, має вирішуватися на 
користь співвласників пам’ятки і саме 
вони володіють правом привілейованої 
купівлі культурної цінності у разі її 
продажу іншим співвласником.

 Залежно від того, до якої із катего-
рій належить пам’ятка – до пам’яток 
національного чи місцевого значення, 
право привілейованої купівлі реалізу-
ється різними державними органами. 
Центральні органи виконавчої влади, 
що забезпечують формування та ре-
алізують державну політику у сфері 
охорони культурної спадщини, мають 
право привілеєвої купівлі пам’ятки 
національного значення. Орган вико-
навчої влади Автономної Республі-
ки Крим, органи охорони культурної 
спадщини обласних, Київської та Се-

вастопольської міських, районних дер-
жавних адміністрацій та відповідний 
виконавчий орган сільської, селищної, 
міської ради мають право привілеєвої 
купівлі пам’ятки місцевого значення  
(абз. 1 ч. 2 ст. 20 ЗУ «Про охорону 
культурної спадщини»). 

У разі відмови від здійснення цього 
права чи нездійснення його протягом 
місяця з дня одержання повідомлення 
власник або уповноважений ним орган 
має право на продаж пам’ятки. Однак у 
судовій практиці зустрічаються випадки, 
коли мовчання спеціально уповноваже-
них органів, які мають право привілеє-
вої купівлі пам’ятки місцевого значення, 
сприймається як згода на придбання 
культурної цінності. Так, рішенням Вер-
ховного Суду України від 25.05.2011 р. 
було скасовано рішення Приморського 
районного суду м. Одеси від 24.03.2010 р. 
та ухвалу апеляційного суду Одеської об-
ласті від 06.06.2010 р., а також ухвалено 
нове рішення про відмову в задоволен-
ні позовних вимог управління охорони 
об’єктів культурної спадщини Одеської 
обласної державної адміністрації. Роз-
глянувши у судовому засіданні цивільну 
справу за позовом управління охорони 
об’єктів культурної спадщини Одесь-
кої обласної державної адміністрації до 
ОСОБА 6, публічного акціонерного това-
риства «Райффайзен Банк Аваль» (далі – 
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»), третя 
особа – управління з питань охорони 
об’єктів культурної спадщини Одеської 
міської ради, про визнання недійсним 
договору купівлі-продажу нежилого при-
міщення, судом було встановлено, що у 
січні 2008 р. управління охорони об’єктів 
культурної спадщини Одеської обласної 
державної адміністрації звернулося до 
суду із зазначеним позовом та просило 
визнати недійсним договір купівлі-про-
дажу від 28.12.2007 р., укладений між 
ОСОБА 6 та ПАТ «Райффайзен Банк 
Аваль», та повернути сторони до попе-
реднього стану. 

В обґрунтуванні позовних вимог 
було зазначено, що договір купів-
лі-продажу пам’ятки архітектури міс-
цевого значення – нежилої будівлі 
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(колишнього ломбарду, споруджено-
го в 1904–1905 рр.), що розташована 
за адресою: АДРЕСА_1, укладено без 
погодження зі спеціально уповноваже-
ним органом охорони культурної спад-
щини – управлінням охорони об’єктів 
культурної спадщини Одеської облас-
ної державної адміністрації – та з по-
рушенням його права привілеєвої ку-
півлі й умов охоронного договору від 
31.04.2005 р. № 20–05/Н–1. 

Рішенням Приморського районного 
суду м. Одеси від 24.03.2010 р., зали-
шеним без змін ухвалою апеляційного 
суду Одеської області від 06.06.2010 р., 
позов було задоволено. У касаційній 
скарзі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 
просив скасувати судові рішення у 
зв’язку з порушенням судами норм ма-
теріального й процесуального права та 
ухвалити нове рішення про відмову в 
позові. На думку суду, касаційна скар-
га підлягає задоволенню з тих підстав, 
що ухвалюючи рішення про визнання 
недійсним договору купівлі-продажу від 
28.12.2007 р., укладеного між ОСОБА 
6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», 
суд першої інстанції, з висновками якого 
погодився апеляційний суд, виходив із 
того, що у порушення вимог ст. ст. 6, 18  
ЗУ «Про охорону культурної спадщини» 
договір укладено без письмової згоди 
управління охорони об’єктів культурної 
спадщини Одеської обласної державної 
адміністрації, тому ця угода не ство-
рює юридичних наслідків для сторін, 
є недійсною з дня укладення. З таким 
висновком суд не погодився, оскільки 
скасовуючи попередні рішення, колегія 
суддів Судової палати у цивільних спра-
вах Верховного Суду України в ухвалі 
від 11.11.2009 р. зазначила як помил-
кові висновки попередніх судів, які за-
довольнили позов, про те, що позивач 
не надавав згоди на продаж зазначеного 
будинку, та вказано, що суди не враху-
вали, що ОСОБА 6 виконала всі вимоги 
договору щодо здійснення ремонтно-рес-
тавраційних робіт, тому за умовами до-
говору з управлінням охорони об’єктів 
культурної спадщини Одеської обласної 
державної адміністрації вона мала право 

на подальше відчуження цього об’єк-
та нерухомості, тобто попередня згода 
управління на відчуження цього об’єкта 
висловлена у договорі [8]. 

Також слід зазначити, що Цивіль-
ний кодекс УРСР 1963 р. [9] взагалі 
не передбачав правил про привілейова-
ну купівлю державою культурних цін-
ностей. Цікаво, що Цивільний кодекс 
РСФСР 1964 р. [10] у ст. 137-1 вста-
новлював, що продаж, дарування або 
інше відчуження пам’яток історії та 
культури допускаються з обов’язковим 
попереднім повідомленням державних 
органів охорони пам’яток. У разі про-
дажу пам’яток держава має переважне 
право купівлі. Норма, яка містилася у 
ст. 137-1 Цивільного кодексу РСФСР 
1964 р., як наслідки недодержання пра-
вила про привілейовану купівлю держа-
вою культурних цінностей передбачала 
недійсність такого правочину.

Натепер у чинному ЦК України не 
передбачається недійсність правочину, 
вчиненого із порушенням права пере-
важної купівлі. У ч. 4 ст. 362 ЦК Украї-
ни визначені правові наслідки порушен-
ня співвласниками права переважної 
купівлі, які мають застосовуватися за 
аналогією до відносин, пов’язаних із ци-
вільним обігом культурних цінностей. 
У разі продажу частки з порушенням 
цього права співвласник може у ме-
жах річного терміну позовної давності 
звернутися до суду із позовом про пе-
реведення на нього прав та обов’язків 
покупця. Переведення на співвласника 
прав та обов’язків покупця, як випливає 
зі змісту закону, здійснюється без по-
переднього визнання договору продажу 
частки сторонній особі недійсним. Пози-
вач одночасно зі зверненням до суду із 
позовом вносить на депозитний рахунок 
суду грошову суму, яку за договором 
має сплатити (чи сплатив) покупець.

Таким чином, у цивільному законо-
давстві України необхідно передбачи-
ти наслідки порушення переважного 
права держави на купівлю культурної 
цінності у вигляді можливості пере-
ведення на державу прав і обов’язків 
набувача культурної цінності та вста-
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новити строк позовної давності для 
пред’явлення позову про переведення 
на державу прав і обов’язків набувача 
культурної цінності в один рік.

У разі якщо держава не скористалася 
наданим їй правом привілейованої купів-
лі, процедура відчуження пам’ятки куль-
турної спадщини (за винятком пам’яток, 
відчуження або передача яких обмежу-
ється законодавчими актами України) 
однаково вимагає обов’язкового пого-
дження із відповідним органом охорони 
культурної спадщини (ч. 1 ст. 18 ЗУ 
«Про охорону культурної спадщини»). 
Спеціальний порядок такого погоджен-
ня нині у законодавстві України пере-
буває у стадії розроблення, зокрема, 
прийнято Проект Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження 
Порядку прийняття органами охорони 
культурної спадщини рішень про надан-
ня дозволу, погодження чи висновку» 
[11] від 06.09.11 р. Якщо відчужується 
пам’ятка місцевого значення, то органа-
ми, з якими проводиться погодження, 
виступають на підставі ст. 6 ЗУ «Про 
охорону культурної спадщини» – це ор-
гани охорони культурної спадщини Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, 
органи охорони культурної спадщини 
обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій. Пого-
дження на відчуження пам’яток націо-
нального значення видає центральний 
орган виконавчої влади у сфері охорони 
культурної спадщини, яким нині є Мі-
ністерство культури України. 

Погодження органу охорони куль-
турної спадщини видається в письмовій 
формі та залишається у справах нота-
ріуса, оскільки метою його одержання 
є укладення конкретного договору. На 
жаль, законодавством не встановлено 
чіткої форми видачі такого погоджен-
ня, тому нотаріус не має змоги оста-
точно впевнитися у достовірності по-
даного документа. Таке погодження 
може мати форму листа із зазначенням 
адресатів, вихідного номера та дати, 
підпису уповноваженої особи із зазна-
ченням посади, прізвища, ініціалів та 
без скріплення печаткою. У погоджен-

ні обов’язково визначається спосіб 
відчуження (наприклад, купівля-про-
даж), прізвище, ім’я, по батькові або 
найменування набувача. Як правило, у 
погодженні зазначається перелік умов, 
які є істотними та мають бути включе-
ні до тексту правочину. В іншому разі 
договір буде визнано недійсним. Одні-
єю з таких умов є обов’язок набувача 
у місячний строк з моменту реєстрації 
права власності укласти охоронний до-
говір на пам’ятку культурної спадщини 
з органом охорони культурної спад-
щини (ст. 23 ЗУ «Про охорону куль-
турної спадщини»). Крім того, істот-
ною умовою договору купівлі-продажу 
пам’ятки є мета її використання. У разі 
порушення власником режиму викори-
стання пам’ятка культурної спадщини 
може бути примусово відчужена у по-
рядку, передбаченому чинним законо-
давством, за позовом органу охорони 
культурної спадщини.

У погодженні органу охорони куль-
турної спадщини на відчуження пам’ят-
ки має зазначатися про відмову органу 
охорони культурної спадщини від здійс-
нення права привілеєвої купівлі пам’ят-
ки чи нездійснення його протягом міся-
ця з дня одержання повідомлення.

Серед переліку документів, необ-
хідних для отримання документа доз-
вільного характеру (погодження від-
чуження або передачі пам’яток їхніми 
власниками чи уповноваженими ними 
органами іншим особам у володіння, ко-
ристування або управління), має бути 
експертний висновок щодо утримання 
та використання пам’ятки культурної 
спадщини (з метою продажу), який 
включає в себе інформацію про статус 
пам’ятки, про власника, набувача (по-
купця), про охоронний договір власни-
ка, функціональне призначення згідно 
з охоронним договором. Якщо відсутні 
будь-які обмеження для відчуження та 
використання пам’ятки, висновок ха-
рактеризується як позитивний. 

У контексті розгляду особливостей 
договору купівлі-продажу культурних 
цінностей також слід зупинитися на пи-
таннях форми такого правочину. Слід 
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зазначити, що у ЦК України відсутні 
спеціальні норми, якими визначається 
форма договору купівлі-продажу куль-
турних цінностей, однак у ст. 33 ЗУ 
«Про вивезення, ввезення та повернен-
ня культурних цінностей» такі правила 
наявні стосовно договорів купівлі-про-
дажу рухомих культурних цінностей. 
Зокрема, для запобігання незаконному 
вивезенню культурних цінностей та пе-
редачі права власності на них договори 
щодо культурних цінностей, які підпада-
ють під дію зазначеного Закону, укла-
даються у письмовій формі. Договори, 
укладені з порушенням цього правила, 
визнаються недійсними. Отже, зако-
нодавством передбачена обов’язкова 
письмова форма договору (не односто-
роннього правочину) лише щодо тих 
рухомих цінностей, які вивозяться чи 
ввозяться на територію України

Слід зазначити, що натепер механізм 
контролю за додержанням норм зако-
нодавства України щодо цивільно-пра-
вового обігу культурних цінностей не 
можна визнати задовільним. З огляду 
на особливу суспільну значимість куль-
турних цінностей вважаємо за необхід-
не законодавчо закріпити обов’язкову 
письмову форму договору купівлі-про-
дажу рухомих та нерухомих культур-
них цінностей, а також нотаріальне 
посвідчення договору купівлі-продажу 
нерухомих культурних цінностей. 

Посвідчення договорів відчуження 
нерухомого майна, що є об’єктом куль-
турної спадщини, має певні особливос-
ті. Нотаріус може дізнатися із правов-
становлюючого документа про те, що 
нерухоме майно є об’єктом культурної 
спадщини. Проте трапляються випад-
ки, коли нерухомість набута задовго до 
того, як відповідний орган державної 
влади видасть постанову чи рішення 
про занесення такого нерухомого май-
на до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України. У разі якщо у пра-
вовстановлюючому документі відсутня 
потрібна інформація, нотаріусу пода-
ються додаткові документи, які містять 
дані про належність нерухомості до 
пам’яток культурної спадщини.

Згідно зі ст. 16 ЗУ «Про охорону 
культурної спадщини» центральний 
орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері охорони 
культурної спадщини, забезпечує пу-
блікацію Реєстру та внесених до нього 
змін у спеціалізованому періодичному 
виданні. Проте, на жаль, нині ця нор-
ма не виконується. Тому опубліковані 
у будь-яких джерелах (зокрема, й на 
інтернет-сторінках) списки пам’яток 
культурної спадщини не є офіційними 
й остаточними. За офіційною інформа-
цією слід звертатися безпосередньо до 
Міністерства культури України.

Згідно зі ст. 23 ЗУ «Про охорону 
культурної спадщини» набувач пам’ят-
ки має укласти охоронний договір з від-
повідним органом охорони культурної 
спадщини, копію якого нотаріус зали-
шає у своїх справах під час посвідчен-
ня договору купівлі-продажу пам’ятки. 

Відповідно до вимог ч. 8 ст. 23 ЗУ 
«Про приватизацію невеликих держав-
них підприємств (малу приватизацію)» 
органи приватизації здійснюють контроль 
за виконанням покупцем умов договору 
купівлі-продажу, а в разі їх невиконання 
застосовують санкції, передбачені чин-
ним законодавством, та можуть у вста-
новленому порядку порушувати питання 
про розірвання договору.

Істотною умовою будь-якого до-
говору купівлі-продажу культурних 
цінностей є його предмет. Предметом 
договору купівлі-продажу культурних 
цінностей може бути будь-яка рухома 
чи нерухома річ, яка відповідно до за-
конодавства України визнається куль-
турною цінністю. 

Ціна договору купівлі-продажу куль-
турних цінностей не є істотною умовою 
цього договору і стосовно пам’яток куль-
турної спадщини може бути визначена 
відповідно до цивільного законодавства 
України. Зокрема, згідно із ст. 19 ЗУ 
«Про охорону культурної спадщини» 
кожна пам’ятка має майнову цінність, 
що обчислюється у грошовій одиниці 
України. Пам’ятки підлягають грошовій 
оцінці за нормативами і Методикою гро-
шової оцінки пам’яток (далі – Методи-
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ка), що затверджена постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 26.09.2002 р. 
№ 1447 [12], відповідно до якої грошова 
оцінка нерухомих пам’яток проводиться 
у разі їх відчуження, передачі у володін-
ня, користування, управління, передачі 
в оренду, переоцінки основних фондів 
для цілей бухгалтерського обліку, пере-
дачі в заставу, передачі до статутного 
фонду господарського товариства, стра-
хування, інших випадках, передбачених 
законодавством. Положення Методики 
не поширюються на визначення вартості 
рухомих археологічних предметів, творів 
монументального образотворчого мисте-
цтва та елементів декоративно-приклад-
ного мистецтва, які можна відокремити 
від пам’ятки без нанесення їй шкоди. 
Здійснює таку оцінку будь-який суб’єкт 
оціночної діяльності. Отже, нотаріусу 
для посвідчення договору відчуження 
потрібно надати звіт про грошову оцінку 
пам’ятки культурної спадщини.

Таким чином, для нотаріального 
посвідчення договору відчуження не-
рухомого майна, яке є об’єктом куль-
турної спадщини, сторони правочину 
мають надати нотаріусу, серед інших 
необхідних документів, додатково таке: 
погодження органу охорони культурної 
спадщини, охоронний договір, звіт про 
грошову оцінку пам’ятки культурної 
спадщини. 

Під час проведення відчуження 
пам’ятки за договором купівлі-продажу 
можуть виникати також питання визна-
чення правового статусу земельної ді-
лянки, на якій її розташовано. Відповід-
но до ст. 377 ЦК України та ст. 120 ЗК 
України у разі переходу права власності 
на пам’ятку, яка є житловим будинком, 
будівлею або спорудою, разом з нею 
переходить і земельна ділянка, на якій 
вона розміщена. Істотною умовою та-
кого договору відчуження є розмір та 
кадастровий номер земельної ділянки. 
У багатоквартирних будинках зазначене 
правило не застосовується. Однак мож-
ливою є ситуація, коли пам’ятка є нежи-
лим приміщенням у багатоповерховому 
будинку. З цього приводу Консультатив-
но-методична рада з питань нотаріату 

при Департаменті нотаріату, фінансово-
го моніторингу юридичних послуг та реє-
страції адвокатських об’єднань затверди-
ла 26.11.2010 р. Методичні рекомендації 
щодо застосування нотаріусами деяких 
положень цивільного та земельного за-
конодавства під час посвідчення право-
чинів, предметом яких є нерухоме майно 
[13]. Згідно з п. 5 ст. 5 ЗУ «Про держав-
ну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 р. 
№ 1952–IV [14] приміщення як частини 
внутрішнього об’єму житлових будин-
ків, будівель, обмежені будівельними 
елементами, є самостійними об’єктами 
нерухомого майна, право власності на 
які підлягає державній реєстрації. Тому 
Консультативно-методична рада з пи-
тань нотаріату дійшла висновку, що ви-
моги ст.ст. 377 ЦК України та 120 ЗК 
України під час посвідчення договорів 
відчуження приміщень у житлових бу-
динках, будівлях не застосовуються.

Підсумовуючи, зазначимо, що норми 
щодо права привілеєвої купівлі пам’яток 
у ЦК України відсутні. Така ситуація не 
може бути визнана задовільною, оскіль-
ки створюється неясність у застосуван-
ні державою права привілеєвої купівлі 
пам’яток. З огляду на зазначене, дума-
ється, необхідно закріпити право дер-
жави на привілеєву купівлю пам’яток 
культурної спадщини у ЦК України. 

Для формування моделі правового ре-
гулювання переважного права держави 
на придбання культурних цінностей ко-
рисним є вивчення зарубіжного досвіду 
в цій сфері. Так, у країнах Латинської 
Америки, де ситуація з обігом культур-
них цінностей багато у чому нагадує 
ситуацію, яка має місце в Україні, за 
державою закріплено право переважної 
купівлі культурних цінностей. Усі знай-
дені культурні цінності в обов’язковому 
порядку передаються владним органам, 
які видають сертифікати їх автентичнос-
ті, або оголошують про те, що держава 
використовує своє переважне право ку-
півлі, або випускають річ у вільний обіг. 
У скандинавських країнах культурні цін-
ності шляхом викупу або безоплатної 
передачі з приватної чи навіть державної 



78

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2018/1

власності передаються у власність спеці-
альної організації, яка має «королівський 
статус» і створена виключно з метою 
охорони культурних цінностей. Таким 
чином, влада будь-якої держави піклуєть-
ся про охорону культурних цінностей, що 
знаходяться на її території [5, 1209-1212].

Ключові слова: культурні цінно-
сті, договір купівлі-продажу, переважні 
права.

У статті розглядаються питан-
ня особливостей переходу прав на 
культурні цінності на підставі дого-
вору купівлі-продажу. Автором про-
водиться дослідження спеціального 
законодавства у сфері охорони куль-
турних цінностей та зроблені від-
повідні висновки щодо необхідності 
його удосконалення.

В статье рассмотрены вопросы 
особенностей перехода прав на куль-
турные ценности на основании дого-
вора купли-продажи. В результате 
проведенного исследования специаль-
ного законодательства в сфере охра-
ны культурних ценностей автором 
сделаны выводы о необходимости его 
усовершенствования и внесены кон-
кретные предложения.

The article deals with the peculiar-
ities of transferring the rights to cul-
tural values under sale contracts. The 
author studies specific legislation in 
the field of cultural values and made 
appropriate conclusions about the need 
for its improvement.
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ПРО СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ 
НАВЧАННЯ. МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ.  

ДОСВІД РОБОТИ

Ретроспективний огляд свідчить, що 
наявні на сьогодні навчальні комп’ютерні 
програми (далі – КП) і мультимедійні за-
соби навчання (далі –МЗН) мають низ-
ку недоліків [1–4]. А саме: а) підтриму-
ють лише незначну частину навчального 
курсу (предмета); б) жорстко прив’язані 
до запропонованої методики подачі мате-
ріалу, до конкретного навчального пла-
ну; в) недостатньо документовані, тоб-
то бракує методичних вказівок щодо їх 
використання; володіють одновимірною 
жорсткою фіксованою лінійною струк-
турою; г) мають невиразну форму і пе-
реважно текстовий зміст, а також обме-
жену кількість статичних схем, рисунків 
і таблиць; ґ) спрямовані на сприйман-
ня тексту виключно засобом читання; 
д) бракує взаємодії студента, курсанта 
(суб’єкта навчання, далі – СН) з на-
вчальним засобом і, як правило, зворот-
ного зв’язку. Виходячи з цього, у роботі 
поставлено задачу визначити основні 
фактори щодо підвищення ефективності 
процесу навчання шляхом розширення 
можливостей СН щодо отримання нових 
знань, формування необхідних умінь та 
вдосконалення практичних навичок на 
основі навчального матеріалу. СН має 
знати, як розв’язувати окремі навчальні 
та дослідні задачі без «методичного дик-
тату» викладача. 

Мотивація створення електронних 
засобів навчання. Загальною метою 
створення і використання електронних 
(МЗН) і КП навчального призначення 
можна вважати таке: 

З метою визначення місця МЗН і 
КП у навчальному процесі розглядати-
мемо їх як систему [5]. Справа у тому, 
що педагогічна наука трактує навчан-
ня як процес управління засвоєнням 
знань, тобто як процес управління піз-
навальною діяльністю студіюючих осіб. 
Цей процес реалізується у замкненій 
системі управління, якій притаманні 
такі характерні риси: мета, завдання, 
об’єкт (студіюючі особи), суб’єкт (ви-
кладач), зворотний зв’язок.

Розглядаючи процес навчання як си-
стему, слід відокремити групові, індиві-
дуальні заняття і самостійне навчання, 
визначити наявні цикли управління 
навчальною діяльністю, місце і ступінь 
впливу електронних засобів навчання 
на ефективність навчання. 

Процес групових занять може про-
ходити без зворотного або часткового 
зворотного зв’язку. Це, як правило, 
лекційні заняття, на яких викладач од-
нобічно передає інформацію і вводить 
корективи до змісту і форм її подачі 
(зворотний зв’язок) лише на підставі 
візуальних або асоціативних факторів. 

© В. Загородній, С. Сакал, 2018
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Практичні та лабораторні заняття як 
групові проходять з більш вираженим 
зворотним зв’язком, зрозуміло, за на-
явності більшої кількості запитань.

Процес самостійної роботи студен-
та, або індивідуальних занять прохо-
дить під контролем та за участю викла-
дача за наявності зворотного зв’язку. 
Це можуть бути заняття зі студентом 
відокремлено або у складі групи, коли 
вони переходять до категорії індивіду-
ально-групових занять.

Процес самостійного навчання необ-
хідно розглядати як сінергетичний про-
цес, тобто процес самоорганізації (управ-
ління на ґрунті власної мотивації, власної 
активності, власного складу характеру, 
темпераменту) без участі викладача [6; 7].

Реальний процес навчання є зміша-
ним. Так, практичні і лабораторні занят-

тя можна розглядати як групові у тому 
разі, коли викладач передає інформацію 
і дає пояснення. При цьому він може 
працювати з окремим студентом інди-
відуально. Щодо суб’єкта навчання, то 
він, виконуючи завдання, певну части-
ну часу працює самостійно. Аналогічна 
ситуація має місце під час виконаня 
розрахункових, курсових, дипломних та 
інших робіт (у разі значної питомої ваги 
процесу самостійного навчання).

Розглянемо ці процеси детальніше із 
визначенням типових циклів управління і 
місця у них засобів навчання (ЗН) у ціло-
му. Останнє дасть змогу потім детальніше 
визначити вимоги до МЗН та здійснити 
спробу визначення їх типів. Структурну 
схему процесів самостійного навчання 
студента, індивідуальних та індивідуаль-
но-групових занять наведено на рис. 1.

 
Рис. 1. Структурна схема процесу самостійного навчання студента,  

індивідуальних та індивідуально-групових занять
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У циклі самоуправління «студент» 
виступає одночасно об’єктом і суб’єк-
том управління і самоуправління, що 
дає змогу процес самостійного навчан-
ня розглядати системно [8]. Він може 
мати іншу послідовність за самостійної 
роботи, що спонукає студента на побу-
дову процесу самонавчання як процесу 
використання засобу навчання, видів, 
змісту, кількості тощо. Отже, виходя-
чи із мотивації, студент будує власну 
шкалу оцінок для досягнення тих умінь 
і навичок, яких бажає досягти. Мотива-
ція при цьому суттєво залежить від за-
вдань, які пропонує викладач, а також 
від прогнозу оцінювання викладачем 
здобутих студентом знань. Оволодіння 
методикою оцінювання власних знань, 
умінь та навичок відкриває перед сту-
дентом можливість змінювати динаміку 
процесу самонавчання, корегувати ви-
бір та темп використання навчального 
матеріалу. Отже, доступ до останнього 
має бути не лише відкритим, але і висо-
коефективним. Саме високої ефектив-
ності можна досягти, пропонуючи сту-
діючому добре розроблені МЗН та КП.

Окрім циклу самоуправління, існує 
також цикл управління процесом са-
мим викладачем, коли студент зверта-
ється до нього за допомогою і отримує 
її, тобто процес навчання переходить у 
площину індивідуальних занять. Крім 
видачі нових завдань, проведення пояс-
нень, уточнень процедура оцінювання 
знань суттєво впливає на формування 
мотивації до накопичення нових знань. 
Викладач у форматі індивідуальної ро-
боти з окремим студентом здійснює ро-
боту з певною групою студентів шля-
хом виконання типових завдань, оцінює 
виконану роботу групи в цілому, надає 
додаткову інформацію, необхідні пояс-
нення щодо використання МЗН і КП.

Критерії щодо створення електро-
нних засобів навчання. До засобів нав-
чання входять підручники, навчальні 
посібники, тренажери, довідники, ен-
циклопедії та інші засоби, які дають 
змогу студентові засвоювати знання, 
виконувати практичні завдання, кур-
сові, дипломні, розрахункові роботи, 

виконувати науково-дослідну роботу, а 
також задовольняти інші потреби в здо-
бутті знань. Останнє накладає на МЗН 
вимоги щодо модульної структури. 
Для того, щоб задовольняти більшість 
потреб майбутніх користувачів, здійс-
нювати самооцінювання, стимулювати 
роботу тощо. Електронні засоби нав-
чання мають забезпечити зворотний 
зв’язок у динаміці процесу самостійної 
роботи (цикл самоуправління), а також 
у динаміці, розділеної в часі, технології 
навчання, тобто у послідовності розв’я-
зання сукупності дидактичних задач, 
що цілком відповідає традиційній орга-
нізації навчального процесу.

Структурна схема процесу прове-
дення групових занять (рис. 2) у ви-
вченні окремих тем і предмета у цілому 
включає до циклу управління адапта-
цію як елемент зворотного зв’язку. 
Отже, елемент адаптації позначимо як 
деякий блок зворотного зв’язку, що на-
лежить до суб’єкта управління і не є 
від’ємним від нього. Елемент адаптації 
реагує на відхилення від заданих па-
раметрів інформації про фактичні ре-
зультати навчання, а також приймає 
рішення про зміну параметрів управ-
ління. У такому разі елемент адаптації 
розглядається у внутрішньому контурі 
оцінювання результатів засвоєння ок-
ремих тем (матеріалів занять), а також 
у зовнішньому – під час оцінювання 
вивчення предмета у цілому. У циклі 
управління із зовнішнім блоком адап-
тації процес здійснюється поетапно 
зі зміною послідовності видів занять, 
методики і планів їх викладання, змі-
нами та створенням нових ЗН. Під 
вхідною інформацією визначається не 
тільки предметна інформація, що на-
лежить засвоєнню, а й додаткова, яка 
призначена для організації навчаль-
ного процесу, формування у студен-
тів необхідної мотивації. У цьому разі 
зворотний зв’язок виконує педагогічні 
функції корекції. Формалізм структур-
них схем, що пропонується для опису 
наявних типів занять, може бути допу-
стимим для питань, що розглядаються, 
якщо він використовується у визначе-
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них рамках спрощень і не вимагає від 
схем трактувати ті особливості процесу 
навчання, які зумовлені властивостями 
їх об’єктів – живими людьми зі всіма 
особливостями їх поведінки та харак-
терів. Розумова діяльність людини не 
піддається опису жодної системи пара-
метрів. Навіть такий важливий пара-
метр, як вихід (результат навчання) не 
може піддаватися опису за допомогою 
величин, які однозначно трактуються і 
вимирюються. 

Вище наведений термін «електронні 
засоби навчання» необхідно розуміти 
як будь-який комп’ютерний засіб, що 
використовують для навчальних цілей. 
Щодо тих електронних засобів навчан-
ня, які є необхідними для реалізації 
розглянутих вище циклів управління 
процесом навчання, то вони потребу-

ють подальшого дослідження, обґрун-
тування, систематизації і визначення 
вимог до них. 

Електронні засоби навчання, як ві-
домо, ґрунтуються на кібернетичному 
уявленні процесу навчання: вони ха-
рактеризують зміни щодо функцій, які 
відповідають новим можливостям ін-
формаційних технологій, особливо із 
забезпечення зворотного зв’язку. 

Отже, засоби навчання мають бу-
дуватися на основі сценарію процесу 
навчання, містити основні навчальні 
матеріали із предмета, завдання, сис-
теми аналізу повідомлень студента 
та зворотного зв’язку, методичні ре-
комендації щодо роботи з ним, систе-
му тестування і контролю, додаткову 
інформацію, підсистему діагностики 
стану студента, тобто засоби навчан-

 
Рис. 2. Структурна схема процесу групової форми навчання
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ня можуть бути класифіковані за та-
кими ознаками:

1. За системно реалізуючим об’єк-
том призначення в навчальному процесі 
МЗН можуть бути орієнтовані на викла-
дача, студента або бути комбінованими. 
Щодо викладача, то вони мають бути 
спрямованими на створення середовища 
для викладання лекційного матеріалу, 
проведення лабораторних і практичних 
занять. Щодо студентів, то МЗН при-
значені як для самостійного засвоєння 
навчального матеріалу, так і самоконтр-
олю знань, тренінгу, наукових дослі-
джень, отримання довідкової інформації, 
виконання завдань та іншого. 

2. Щодо об’єкта вивчення МЗН, 
то вони можуть бути створені для 
вивчення навчального предмета, роз-
ділу, параграфа, окремого явища, про-
цесу тощо.

3. Щодо дидактичних задач, то 
МЗН можна поділити на: засвоєння 
нових знань; формування нових умінь 
і навичок; застосування умінь і на-
вичок; узагальнення, систематизація 
знань, умінь, навичок, визначення 
рівня навчальних досягнень, корекція 
знань, умінь і навичок.

4. За етапами проведення навчаль-
ного процесу МЗН можуть бути поді-
лені на: навчальні, контрольні, довід-
кові, довідково-інформаційні, змішані 
(комплексні).

5. За формами організації навчаль-
ного процесу МЗН мають бути орієн-
товані на індивідуальну, групову або 
колективну форму комп’ютерно орієн-
тованого навчання.

6. За способом організації зворот-
ного зв’язку МЗН можуть бути: 1) із 
замкненим зв’язком у циклі самоуправ-
ління, коли МЗН мають забезпечити 
реалізацію зворотного зв’язку у процесі 
самостійного навчання студента або ін-
дивідуальних занять, коли МЗН мусять 
мати набір засобів, за допомогою яких 
викладач має змогу реалізовувати зво-
ротний зв’язок; б) із розімкненим зв’яз-
ком, коли МЗН мають забезпечувати 
пряму передачу інформації студентам. 
Зазначений розподіл має місце лише 

для тих МЗН, які реалізовують лише 
вузькі дидактичні задачі або функції. 

Розроблення МЗН як елемента на-
вчальної системи треба розпочинати з 
визначення мети створення, а також 
навчально-функціональної спрямовано-
сті, типу та вимог до всіх видів його 
забезпечення (організаційного, мето-
дичного, інформаційного, програмно-
го, технічного та ін.). Головною метою 
створення МЗН слід вважати підви-
щення якості навчання відповідно до 
вимог освітньо- кваліфікаційних харак-
теристик бакалавра, спеціаліста або 
магістра, а також якості їх підготовки 
до повноцінної життєдіяльності в умо-
вах інформаційного суспільства. 

Концепції у новітніх інформацій-
них технологіях навчання. Академіком 
В.І. Скурихиним [6] було запропоно-
вано концепцію «Чотрирьох І», яка 
визначає якість нових інформаційних 
технологій прийняття рішень стосов-
но традиційних. Розглянемо ці кон-
цептуальні положення відносно нових 
інформаційних технологій навчання 
і МЗН, які можна вважати основною 
компонентою:

1. Індивідуалізація навчання. Пер-
сональний комп’ютер дає змогу органі-
зувати для студента ефективну само-
стійну навчальну діяльність за умови 
колективної роботи групи (як це було 
визначено вище). Для реалізації цього 
принципу необхідно враховувати мож-
ливі напрями індивідуалізації, їх почат-
ковий і кінцевий рівні, а також можли-
ві шляхи досягнення кінцевого рівня. 
Цього можна досягти шляхом створен-
ня підсистем визначення індивідуаль-
но-особистого рівня розвитку студента 
та його мотивацій і адаптивного під-
строювання технології та моделі нав-
чання. Це може бути створено, напри-
клад, під час виконання лабораторних 
робіт, коли студента може зацікавити 
природа результатів, які він отримує, 
у нього виникне бажання додаткового 
більш глибокого дослідження.

2. Інтеграція навчання. Реалізацію 
цього принципу слід розглядати бага-
тогранно. З одного боку, підключення 
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персональних комп’ютерів до локаль-
них мереж комп’ютерного класу або 
навчального закладу відкриває мож-
ливості електронної комунікації між 
студентами, викладачем і навчальними 
ресурсами. Це дає змогу проводити 
традиційні групові заняття, поєднати 
колективну форму навчання з індиві-
дуальною і самостійною. Важливою 
проблемою, що виникає при цьому, є 
визначення раціональних пропорцій 
між колективною, індивідуальною та 
самостійною формами навчання, а та-
кож організація ефективного управ-
ління навчальним процесом з метою 
виконання цілей навчання. З іншого 
боку, необхідно забезпечити внутріш-
ньо-предметну та міжпредметну інте-
грацію з метою системного і повноцін-
ного здобуття спеціальності. Має бути 
забезпечена інтеграція всіх функцій 
навчання: навчальної, контролюючої, 
самостійної підготовки, дослідницької, 
довідково-додаткової та ін.

3. Інтелектуалізація навчання. 
Використання баз знань і даних дає 
можливість розробляти та використо-
вувати інтелектуальні програмні засо-
би, які розпізнають ситуації, що вини-
кають, і допомагають студентові у них 
розібратися, що дає змогу більш об’єк-
тивно оцінювати результати самотесту-
вання і тестування.

4. Інформованість навчання. Мож-
ливість доступу до додаткової, довідкової, 
навчально-наукової та іншої інформацій 
із різних джерел стає обов’язковою фор-
мою сучасної освіти.

Ці концептуальні положення або 
принципи створення та використання 
МЗН можуть бути доповнені іншими, 
які сформульовані багатьма дослідника-
ми на основі узагальнення багаторічно-
го досвіду навчання і використання тра-
диційних засобів навчання. До їх числа 
слід віднести: принцип науковості, який 
розвиває викладений вище принцип 

інтелектуалізації; принцип наочності, 
який пропонує максимальне залучен-
ня органів чуття, залучення студентів 
до перетворення моделей об’єктів ви-
вчення, а не лише за його розглядом; 
принцип системності, що передбачає 
багатогранне використання системного 
аналізу, послідовного засвоєння предме-
та, уявлення міжпредметних зв’язків, ві-
дображення логіки засвоєння матеріалу 
про об’єкт вивчення, формування пов-
ного обсягу знань згідно з освітньо-ква-
ліфікаційними характеристиками спеці-
аліста; принцип доступності та інші.

Отже, у вирішенні питання розро-
блення МЗН необхідно розглянути, за 
рахунок чого ж може відбуватися по-
ліпшення процесу підготовки фахівця. 
Досвід показує, що фактори, які можуть 
бути реалізовані у форматі викладених 
вище принципів та вимог до МЗН за ра-
хунок включення додаткових елементів, 
систематизовані нами у такий спосіб: 

1. Розширене використання можли-
востей комп’ютера під час подачі ін-
формації, особливо у тому разі, коли її 
неможливо надати за допомогою тради-
ційних засобів навчання. 

2. Створення імітаційно-моделюю-
чих засобів, які дають змогу вивчати, 
аналізувати і досліджувати складні 
процеси та явища. 

3. Створення, використання кібер-
нетично орієнтованих тренажерів, ко-
трі сприяють закріпленню знань, умінь 
і навичок, що може бути використано, 
наприклад, для вивчення автоматизова-
них робочих місць професіоналів1. 

4. Засоби інтерактивного спілку-
вання у контексті студент–викладач – 
програмний засіб – навчальний ресурс. 

5. Сруктуроване представлення ві-
зуальної інформації із використанням 
гіпертекстових посилань. 

6. Використання віртуальних серед-
овищ для вивчення складних процесів 
та явищ.

  Такий досвід накопичено в НУ «ОАЮ» під час вивчення дисциплін правового циклу, основ наукових дослі-
джень та інших навчальних дисциплін [6; 7]. Тренажери використовуються у виконанні розрахункових, курсових 
та дипломних і магістерських робіт, якщо у студента виникають проблеми. Після усунення проблеми на трена-
жері студент переходить до виконання наступного завдання. Слід відзначити, що тренажери незамінні під час 
закріплення умінь і навичок роботи на складному обладнанні, вивчення, наприклад, швидкоплинних процесів.
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7. Збільшення гнучкості багатови-
мірної структури.

8. Урізноманітнення форм презента-
ції навчального матеріалу і наявність 
різних видів наочності. 

9. Розширення можливостей висвіт-
лення інформації у текстовому, звуко-
вому і комбінованому вигляді. 

10.  Відкриття нових можливостей 
для студента керувати навчанням, а та-
кож втручатися у навчальний матеріал.

На цей час важливою є проблема 
державної організації розроблення та 
супроводження МЗН, для розв’язання 
якої необхідно здійснити таке: а) орга-
нізувати підготовку викладачів для їх 
використання; б) здійснити необхідне 
матеріально-технічне забезпечення на-
вчального процесу; в) створити систе-
му процесу розроблення та супроводу 
МЗН (розробників, систему фондів ал-
горитмів та програм, нормативно-пра-
вове та методичне забезпечення, систе-
му стимулювання та інше).

Із використанням вищезазначено-
го здійснюється спроба розроблення 
програмно-методичного посібника з 
інформатики для загальноосвітніх на-
вчальних закладів за державним за-
мовленням. 

Практичний досвід. У Національ-
ному університеті «Одеська юридична 
академія» створене і запроваджене у 
навчальний процес програмне забезпе-
чення у вигляді комп’ютерної програми 
(далі – КП) «Автоматизоване робоче 
місце слідчого, детектива та процесу-
ального керівника (прокурора)» [6; 7]. 
Використання цієї КП відкриває широ-
кі можливості щодо отримання прак-
тичних навичок фахівцями з вищою 
юридичною освітою для органів МВС, 
прокуратури, НАБУ, СБУ та інших 
правоохоронних органів і судів. Кон-
цептуальна модель автоматизованої 
системи «Автоматизоване робоче місце 
слідчого, детектива та процесуального 
керівника (прокурора)» – це багато-
функціональний апаратно-програмний 
комплекс, який створений на базі пер-
сонального комп’ютера, що забезпечує 
запровадження комп’ютерних техноло-

гій у діяльності прокурора, слідчого та 
детектива [6; 7]. 

Програма створена на основі норм 
Кримінального процесуального кодексу 
України 2012 року. Під час розроблен-
ня КП використовувались методичні 
рекомендації Генеральної прокурату-
ри України, позитивний досвід роботи 
слідчих підрозділів Національної поліції 
України та наукові розроблення нау-
ковців НУ «ОЮА». 

До структури комп’ютерної програми 
[6] входять такі функціональні блоки: 

а) «Правова інформація», що вклю-
чає нормативно-правову базу, яка за-
безпечує процес досудового слідства; 

б) «Функціональні системи», що 
включають методики організації роз-
криття та розслідування тяжких та 
особливо тяжких злочинів, типові зраз-
ки процесуальних документів, зразки 
постанов про призначення судових екс-
пертиз тощо.

Параметри програми [6; 7]: 
– навчально-інформаційна програма 

створена як автоматизована система 
відкритого типу. Це дає можливість за 
введення додаткових функціональних 
підсистем або комплексів включати в 
діючу інформаційну структуру доку-
менти, а також корегувати наявні ти-
пові зразки процесуальних документів; 

– формування, редагування й обро-
блення процесуальних документів, на-
ведених у програмі, проводиться за до-
помогою текстового редактора «Word»; 

– програма створена та діє за допо-
могою бази даних «Inter Systems» та 
може бути використана лише індивіду-
ально на персональному комп’ютері;

– програма може завантажуватись 
як із CD-диску, так і шляхом інсталяції 
локальною мережею НУ ОЮА для ін-
дивідуального користування. 

У процесі вивчення спецкурсу, ви-
користовуючи можливості КП [6; 7], 
студенти мають можливість засвоїти 
методику організації досудового розслі-
дування, розкриття тяжких злочинів. 
Крім цього, у процесі роботи з КП ви-
носять постанови про призначення різ-
номанітних судових експертиз, готують 
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проекти клопотань слідчого або проку-
рора до слідчого судді з різних підстав, 
складають обвинувальний акт та інші 
процесуальні документи. 

У КП враховані вимоги, що висува-
ються до процесуальних актів у кри-
мінальному судочинстві слідчою та 
судовою практикою, наукою криміна-
лістикою, що надає можливість фор-
мування та друку процесуальних доку-
ментів на персональному комп’ютері.

Кожен студент на практичних за-
няттях отримує «навчальну фабулу» 
щодо скоєного кримінального правопо-
рушення і виходячи із обставин визна-
чає попередню кваліфікацію, складає 
план досудового розслідування, а по-
тім, використовуючи базу комп’ютер-
ної програми, відпрацьовує всі необхід-
ні процесуальні документи.

Процедура формування «Навчаль-
ного кримінального провадження» про-
водиться із використанням типових 
зразків процесуальних документів, роз-
міщених у базі даних КП [6; 7]. Про-
цесуальні документи роздруковуються 
згідно з нормативними документами 
на папері формату А-4 без виправлень 
та прошиваються з відповідною нуме-
рацією. Сформоване у зазначеному 
вище порядку «Навчальне криміналь-
не провадження» і обвинувальний акт 
оцінюються в процесі складння заліку 
зі спецкурсу «Автоматизоване робоче 
місце слідчого, детектива та процесу-
ального керівника (прокурора)».

Слід підкреслити, що КП [6; 7] при-
значена для організації роботи сту-
дента з інформаційними базами даних 
(далі – ІБД). В ІБД розміщені правова 
інформація, бланки та зразки процесу-
альних документів, накази Генерально-
го прокурора України, методики здійс-
нення кримінального провадження і 
таке інше. Це дає змогу оптимізувати 
виконання основних завдань, пов’яза-
них з роботою слідчого, детектива та 

процесуального керівника під час про-
ведення досудового розслідування в 
умовах, наближених до реальних.

Використання КП дає змогу переко-
натися у тому, що саме комунікативний 
підхід залишається все ж таки пріори-
тетним напрямом, який відповідає до-
слідженню документальних юридичних 
текстів, зокрема, в умовах непрямого 
відстрочення у часі передачі та сприй-
няття інформації.
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ЩОДО ПРАВОВОГО ЗНАЧЕННЯ СТАТУТУ  
У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Одним із проявів поєднання ринко-
вого саморегулювання та державного 
регулювання економічних процесів у 
країні є локальне регулювання корпо-
ративних відносин. Воно спрямовано 
на  конкретизацію загальних положень 
актів законодавства для практичних, 
нагальних потреб діяльності конкрет-
ного господарюючого суб’єкта, дає змо-
гу здійснити «врахування економічних, 
організаційних, територіальних, вироб-
ничо-технологічних та інших особли-
востей кожного господарського підроз-
ділу» [4, с. 528].

Проблеми локального правового ре-
гулювання корпоративних відносин до-
сліджували у своїх працях такі вчені: 
О.М. Вінник, О.В. Джуринський, О.Р. Кі-
бенко, В.С. Щербина, О.В. Щербина, 
В.Ф. Яковлев. Проте порядок застосу-
вання локального акта у разі супереч-
ності його окремих положень чинному 
законодавству в їхніх наукових працях 
не розкривався. Водночас питання спів-
відношення імперативних приписів зако-
ну та положень статуту корпорації ви-
магає наукового осмислення як із суто 
практичних завдань правозастосування, 
так і для розвитку теорії джерел госпо-
дарського права. З огляду на викладене 
тема цієї статті є актуальною.

Метою цієї статті є розкриття пра-
вового значення статуту у сфері госпо-
дарювання. Для досягнення вказаної 
цілі необхідно вирішити такі завдання: 
співвідношення правової сили закону 
та статуту у разі наявності супереч-
ностей між ними за внесення змін до 
чинного законодавства; порядок засто-
сування статуту акціонерного товари-
ства у разі невідповідності його норм 
нормам зміненого законодавства.

На статут як на основу локального 
регулювання вказують учені, що до-
сліджували ці питання як із господар-
сько-правових позицій [1, с. 76], так і 
з цивілістичних [3, с. 4]. Справді, він 
приймається у встановленому зако-
нодавством порядку, у чітко визначе-
ній формі, внесення змін до нього та-
кож підлягає офіційній процедурі, він 
містить загальнообов’язкові правила 
поведінки, розрахований на неодно-
разове застосування. Саме у статуті 
конкретизуються всі питання щодо ді-
яльності корпорації, перелік та компе-
тенція її керівних органів та порядку 
прийняття ними рішень тощо. 

М.П. Руденко справедливо зазначає, 
що «локальне регулювання за своєю 
суттю є саморегулюванням» [2, с. 109]. 
Тут необхідно наголосити, що таке са-
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морегулювання не є безмежним. Тому 
справедливо О.В. Джуринський ви-
діляє серед особливостей  локальних 
нормативно-правових актів господар-
ського законодавства, і зокрема стату-
ту корпорації, необхідність їх відповід-
ності чинному законодавству України 
[1, с. 75].

Ідеальним є, коли чинне законодав-
ство і статут корпорації відповідають 
одне одному. Складною є ситуація 
наявності невідповідності між їх поло-
женнями. Якщо у статуті корпорації не 
дотримано вимоги законодавства, то й 
інші локальні корпоративні акти, при-
йняті на його основі, можуть скоріше 
породжувати проблеми для корпорації, 
аніж регулювати внутрішньогосподар-
ські відносини. Ситуація ще більше 
ускладняється, коли статут прийнято 
за одних «правил гри», а згодом внаслі-
док прийняття змін до чинного законо-
давства з’являються інші. У такому разі 
може виникнути певна правова колізія. 
Очевидно, що на момент прийняття ста-
туту корпорації він відповідав вимогам 
законодавства, а з прийняттям змін до 
чинного законодавства перестав бути 
таким. Який же порядок застосування 
статутів акціонерних товариств, ство-
рених до набрання чинності законом, 
яким внесені зміни щодо змісту статуту 
корпорації? Таке питання постало піс-
ля прийняття у 2008 році Закону «Про 
акціонерні товариства» (далі – Закон) 
[7]. Вимоги до статуту акціонерних то-
вариств до набрання чинності Законом 
були закріплені в ст.ст. 4, 37 Закону 
України «Про господарські товариства» 
[8]. З моменту набрання чинності За-
коном вимоги до статуту акціонерних 
товариств закріплені в його ст. 13.

Неузгодженість між приписами 
закону та положеннями статуту гос-
подарського товариства є правовою 
аномалією, яка усувається шляхом са-
мостійних дій учасників правовідносин, 
на яких приписи закону орієнтовані, 
або під час правозастосування, коли 
положення відповідних установчих до-
кументів можуть бути визнані недійс-
ними (у разі суперечності), коли пря-

мо застосовуються положення закону, 
незважаючи на відсутність відповідних 
положень в установчих документах (у 
разі неврегульованості в статуті окре-
мих корпоративних відносин).

Строк, наданий для приведення ста-
тутів чи інших актів, які приймаються 
суб’єктами приватного права, означає 
встановлення часового проміжку для 
усунення неузгодженостей положень 
статутів із положеннями Закону, реє-
страцію відповідних змін у встановле-
ному порядку, що є необхідним для 
забезпечення суспільного господар-
ського порядку та усування правової 
аномалії. Строк, встановлений законом 
для приведення статутів акціонерних 
товариств у відповідність із законом, 
очевидно, виключає застосування адмі-
ністративно-господарських санкцій до 
акціонерних товариств та унеможлив-
лює позов інших акціонерів із вимогою 
про приведення статутів у відповідність 
із законом. Але цей строк не виклю-
чає застосування приписів Закону у 
безпосередньому порядку, тим паче у 
разі, коли Закон встановлює додаткові 
імперативні положення, які не перед-
бачаються у статуті. Юридична сила 
таких імперативних положень Закону 
прямо не поставлена у залежність від 
наявності чи відсутності відповідного 
відображення у статуті, зокрема протя-
гом строку, встановленого Законом на 
приведення статуту у відповідність із 
вимогами Закону.

Наявність прогалини у цьому разі 
підтверджується порівнянням відповід-
них приписів п. 5 Прикінцевих та пе-
рехідних положень Закону (у первісній 
редакції) із положеннями п. 4 Прикін-
цевих та перехідних положень Закону 
щодо дії нормативно-правових актів, 
які суперечать Закону: «До  приведен-
ня  у  відповідність  із  цим  Законом  за-
кони України,  інші  нормативно-пра-
вові  акти  діють  у частині,  що не 
суперечить цьому Закону»  (абз. 1 п. 4), 
а також щодо встановлення обов’язку 
Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку протягом шести міся-
ців з дня опублікування цього Закону 



89

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

розробити і прийняти відповідні під-
законні нормативно-правові акти, пе-
редбачені цим Законом (абз. 2 п. 4). 
Як видно, строк, встановлений для 
розроблення та прийняття нових нор-
мативно-правових актів на виконання 
Закону, не виключає правила щодо 
його пріоритету перед іншими норма-
тивно-правовими актами. 

Таким чином, для нормативно-пра-
вових актів, які суперечать Закону, 
встановлена колізійна норма – ці акти 
діють у частині, що не суперечать За-
кону, а для статутів та інших внутріш-
ніх документів акціонерних товариств, 
створених до набрання чинності цим 
Законом, порядок співвідношення із 
його нормами не було встановлено.

Відповідно до ст. 94 Конституції 
України закон набирає чинності через 
десять днів з дня його офіційного опри-
люднення, якщо інше не передбачено 
самим законом, але не раніше дня його 
опублікування [5]. Згідно з п. 4 Ука-
зу Президента України від 10 червня 
1997 року № 503/97 «Про порядок 
офіційного оприлюднення норматив-
но-правових актів та набрання ними 
чинності» нормативно-правові акти 
Верховної Ради України і Президента 
України  набирають чинності через 
десять днів з дня їх офіційного опри-
люднення, якщо інше не передбачено 
самими актами, але не раніше дня їх 
опублікування в офіційному друковано-
му виданні [9]. 

Згідно з п. 3 Указу Президен-
та України від 10 червня 1997 року 
№ 503/97 «Про порядок офіційного 
оприлюднення нормативно-правових 
актів та набрання ними чинності» гро-
мадяни, державні органи, підприємства, 
установи, організації під час здійснення 
своїх прав і обов’язків мають застосо-
вувати закони України, інші акти Вер-
ховної Ради України, акти Президента 
України і Кабінету Міністрів України, 
опубліковані в офіційних друкованих 
виданнях або одержані у встановлено-
му порядку від органу, який їх видав. 

Бачиться, природа статуту акціонер-
ного товариства як локального право-

вого акта є більш подібною до природи 
підзаконних нормативно-правових актів, 
а отже, його співвідношення із новими 
приписами закону має визначатися на 
таких саме засадах, як і співвідношення 
нового закону із нормативно-правовими 
актами, які діяли до його прийняття.

Майже кожний законодавчий акт, 
що приймається Верховною Радою 
України, містить вказівку на потре-
бу приведення у відповідність із його 
положеннями інших нормативно-пра-
вових актів. Зазвичай відповідне до-
ручення надається Кабінету Міністрів 
України чи іншим органам державної 
виконавчої влади. Але період приведен-
ня підзаконних нормативно-правових 
актів у відповідність із приписами за-
кону не означає пріоритету  положень 
цих підзаконних нормативно-правових 
актів перед законом на період такого 
приведення.  

Відповідно до пріоритету імператив-
них положень закону перед положення-
ми підзаконних правових актів, а також 
статутів та договорів як актів волевияв-
лення учасників приватних правовідно-
син є вимогою публічного порядку. 

Невипадково у листі Міністер-
ства юстиції України (п. 1) від 
26.12.2008 № 758-0-2-08-19 «Щодо 
практики застосування норм права у 
випадку колізії» зазначено, що у разі 
існування неузгодженості між норма-
ми права застосовується акт, виданий 
пізніше, навіть якщо прийнятий рані-
ше акт не втратив своєї чинності [10]. 
Така неузгодженість може виникнути 
внаслідок того, що прийняття нової 
норми не завжди супроводжується ска-
суванням «застарілих» норм з одного й 
того ж питання. За розбіжності між за-
гальним і спеціальним нормативно-пра-
вовим актом перевага надається спеці-
альному  (п. 4 Листа). 

Аналогічний підхід має бути засто-
сований й щодо поширення на статути 
акціонерних товариств імперативних 
положень нового законодавства, зокре-
ма до моменту приведення відповідних 
статутів у відповідність із цим законо-
давством.
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Згідно з п. 1 Розділу VXII «Прикінце-
ві та перехідні положення» Закону він 
набирає чинності через шість місяців з 
дня його опублікування, крім другого ре-
чення частини другої статті 20, яке на-
бирає чинності через два роки з дня опу-
блікування цього Закону. Закон набрав 
чинності 29.04.2009 року (крім другого 
речення частини другої статті 20). 

Згідно з пунктом 4 Розділу VXII 
«Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про акціонерні то-
вариства» до приведення у відповід-
ність із цим Законом закони України, 
інші нормативно-правові акти діють 
у частині, що не суперечить цьому 
Закону. Відповідно до пункту 5 Роз-
ділу VXII «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону статути та інші 
внутрішні положення акціонерних то-
вариств, створених до набрання чин-
ності цим Законом, підлягають при-
веденню у відповідність з нормами 
цього Закону не пізніше ніж протягом 
двох років з дня набрання чинності 
цим Законом.

До приведення статуту акціонерного 
товариства у відповідність із приписами 
Закону фактично статут акціонерного 
товариства як локальний правовий акт 
міг бути застосований до регулювання 
діяльності акціонерних товариств лише 
в частині, що не відповідала чи супере-
чила його нормам. 

Відповідно до ч. 10 ст. 11 ГПК 
України, якщо спірні відносини не 
врегульовані законом і відсутній зви-
чай ділового обороту, який може бути 
до них застосований, суд застосовує 
закон, що регулює подібні відносини 
(аналогія закону) [6]. Оскільки ста-
тути акціонерних товариств до при-
ведення їх у відповідність із норма-
ми Закону України «Про акціонерні 
товариства» не могли повною мірою 
регулювати правовідносини, які вини-
кають у сфері діяльності акціонерних 
товариств, тому за аналогією закону 
до приведення статутів акціонерних 
товариств із нормами Закону України 
«Про акціонерні товариства» потріб-
но було застосовувати норми закону, 

які регулюють такі правовідносини. 
Таким законом є Закон України «Про 
акціонерні товариства». 

Проведене дослідження свідчить 
про перспективність подальших науко-
вих розробок щодо усунення невідпо-
відностей між чинними законодавчими 
локальними корпоративними правови-
ми актами та дає  змогу дійти таких 
висновків. 

1. З моменту набрання чинності 
Закону України «Про акціонері това-
риства» його публічно-правові норми 
стали обов’язковими для учасників 
корпоративних відносин незалежно 
від їх волевиявлення, позаяк Закон 
не передбачив спеціальних приписів 
щодо переваги приписів статутів чи 
інших внутрішніх положень акціонер-
них товариств перед його нормами 
до їх приведення у відповідність із  
Законом. 

2. Наявність строку на приведення 
статуту у відповідність з приписами 
Закону означає встановлення часового 
проміжку для усунення неузгоджено-
стей положень статутів із положення-
ми Закону, протягом якого мають бути 
внесені зміни до відповідних поло-
жень, зареєстровані у встановленому 
порядку.

3. Статут є локальним правовим 
актом, який має відповідати закону. 
Співвідношення закону та статуту 
ґрунтується на подібних підставах, 
як і співвідношення закону із норма-
тивно-правовими актами нижчої юри-
дичної сили. Враховуючи, що норми 
Закону «Про акціонерні товариства» 
у п. 4 Прикінцевих та перехідних по-
ложень передбачають дію норматив-
но-правових актів до приведення їх у 
відповідність із нормами Закону лише 
у частині, яка не суперечить йому, 
саме такий підхід має бути застосо-
ваний до локальних актів, яким є ста-
тут. Відповідно, аналогічно до приве-
дення статутів акціонерних товариств 
у відповідність із нормами Закону 
України «Про акціонерні товариства» 
мають застосовуватися норми Закону, 
які регулюють такі відносини.
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У статті розкриваються питання 
співвідношення дії положень локаль-
ного корпоративного акта – стату-
ту та закону. Робиться висновок, що 
статут є локальним правовим актом, 
який має відповідати закону. У разі 
внесення змін до спеціального закону 
вони мають бути відображені у ста-
туті, а до приведення його положень 
у відповідність із нормами закону ма-
ють застосовуватися норми закону, 
які регулюють такі відносини.

В статье раскрываются вопросы 
соотношения действия положений 
локального корпоративного акта – 
устава и закона. Делается вывод, 
что устав является локальным пра-
вовым актом, который должен соот-
ветствовать закону. В случае внесе-
ния изменений в специальный закон 
они должны быть отражены в уста-
ве, а до приведения его положений 
в соответствие с нормами закона 
должны применяться нормы закона, 
регулирующие такие отношения.

The article reveals the issues of the 
correlation of the provisions of the lo-
cal corporate act – the statute and the 
law. It is concluded that the charter is 
a local legal act, which must comply 
with the law. In the case of amend-
ments to a special law they should be 
reflected in the statute, and to bring 
its provisions into line with the rules of 
the law, the rules of law that regulate 
such relations should be applied.
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«ПРО ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД»

1 березня Верховною Радою Укра-
їни прийнято в першому читанні про-
ект Закону України «Про Вищий анти-
корупційний суд», реєстр. № 7440 від 
22.12.2017 р., що був внесений на 
розгляд Президентом України. З ог-
ляду на особливу актуальність цього 
питання, що не потребує додаткового 
підтвердження, вважаємо за необхідне 
висловити і свої міркування на зазна-
чену проблему. З цією метою проана-
лізовано положення вказаного зако-
нопроекту на предмет їх відповідності 
рекомендаціям Європейської комісії 
за демократію через право (Венеціан-
ська комісія), що викладені у виснов-
ку від 9 жовтня 2017 р. № 896/2017  
(CDL-AD(2017)020), а також вимогам 
чинного натепер Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів».

Правовий статус Громадської 
ради міжнародних експертів

Участь міжнародних експертів у до-
борі суддів можлива, але «з урахуван-
ням принципу суверенітету України» 
(п. 49 Висновку Венеціанської комісії). 
Тимчасово міжнародним організаціям та 
донорам, які активно надають підтримку 
антикорупційним програмам в Україні, 
слід відігравати вирішальну роль у органі, 
який компетентний у виборі спеціалістів 
з питань протидії корупції (п. 73 Виснов-
ку Венеціанської комісії).

Статтею 9 проекту Закону 
№ 7440 передбачено порядок створен-
ня та повноваження Громадської ради 
міжнародних експертів. Проте визна-
чальну роль у цьому аспекті відіграє 
Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України, що є державним органом суд-
дівського врядування, який на постій-
ній основі діє у системі правосуддя 
України (ч. 1 ст. 92 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів»).

Так, Громадська рада міжнародних 
експертів утворюється строком на 
шість років Вищою кваліфікаційною 
комісією суддів України для сприяння 
їй у підготовці рішень з питань призна-
чення на посади суддів Вищого анти-
корупційного суду та є її допоміжним 
органом (ч. 1 ст. 9 проекту Закону).

Громадська рада міжнародних екс-
пертів складається з членів у кілько-
сті не більше семи, які призначають-
ся Вищою кваліфікаційною комісією 
суддів України виключно на підставі 
пропозицій міжнародних організацій, з 
якими Україна співпрацює у сфері за-
побігання та протидії корупції відповід-
но до міжнародних договорів України 
(ч. 2 ст. 9 проекту Закону). При цьому 
згідно з ч. 4 ст. 8 проекту Закону Гро-
мадська рада доброчесності, що утво-
рена і здійснює діяльність відповідно 
до Закону України «Про судоустрій і 
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статус суддів», на час діяльності Гро-
мадської ради міжнародних експертів 
не залучається до встановлення від-
повідності кандидатів на посади суддів 
Вищого антикорупційного суду перед-
баченим законом критеріям для цілей 
кваліфікаційного оцінювання.

Таким чином, діяльність Громад-
ської ради міжнародних експертів, що 
утворюється національним органом 
суддівського врядування – Вищою ква-
ліфікаційною комісією суддів України 
як її допоміжна інституція, не може пі-
дірвати принцип суверенітету України 
та не порушує виключних повноважень 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України щодо проведення добору кан-
дидатів для призначення на посаду суд-
ді (п. 2 ч. 1 ст. 93 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів»).

Формою участі Громадської ради 
міжнародних експертів у доборі суддів 
Вищого антикорупційного суду є надан-
ня Вищій кваліфікаційній комісії суддів 
України інформації щодо кандидатів на 
посади суддів Вищого антикорупційно-
го суду (п. 2 ч. 9 ст. 9 проекту Закону) 
та у відповідних випадках – вмотиво-
ваного висновку про невідповідність 
кандидата на посаду судді Вищого ан-
тикорупційного суду необхідним крите-
ріям (п. 3 ч. 9 ст. 9 проекту Закону). 
При цьому рішення Громадської ради 
міжнародних експертів про надання та-
кого висновку приймається двома тре-
тинами, а з інших питань – більшістю 
голосів від складу Громадської ради 
(ч. 12 ст. 9 проекту Закону).

Відповідно до ч. 5 ст. 8 проекту За-
кону, якщо Громадська рада міжнарод-
них експертів у своєму вмотивованому 
висновку встановила, що кандидат на 
посаду судді Вищого антикорупційно-
го суду не відповідає зазначеним у ча-
стині четвертій цієї статті критеріям, 
то Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України може ухвалити рішення про 
підтвердження здатності такого канди-
дата на посаду судді здійснювати пра-
восуддя у Вищому антикорупційному 
суді лише у разі якщо таке рішення 
підтримано не менше ніж одинад-

цятьма її членами. Таким чином, для 
подолання негативного висновку Гро-
мадської ради необхідна кваліфікована 
більшість голосів (2/3 від загального 
складу) Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України, до складу якої згідно зі 
ст. 94 Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» обираються (признача-
ються) шістнадцять членів. Слід звер-
нути увагу, що вказане є винятком 
із загального правила, адже зазвичай 
рішення Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України ухвалюється більшістю 
від установленого цим Законом складу 
Комісії (ст. 101 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів»).

Разом з тим низка питань щодо ор-
ганізації функціонування Громадської 
ради міжнародних експертів залиша-
ються суперечливими або взагалі не 
вирішені у проекті Закону. Так, зокре-
ма, вказівка на тимчасовий характер 
цієї ради (утворення строком на шість 
років) є зайвою та не узгоджується з 
іншими положеннями законопроекту. 
Слід також звернути увагу, що чин-
на на сьогодні Громадська рада добро-
чесності відповідно до ст. 87 Закону 
України «Про судоустрій і статус суд-
дів» створена на постійній, а не тим-
часовій основі.

Запропонована редакція ч. 1  
ст. 9 проекту Закону встановлює лише 
граничну чисельність членів Громад-
ської ради міжнародних експертів – 
не більше семи осіб. При цьому не 
визначено, за яких умов Громадська 
рада вважається правомочною, тобто 
якою є мінімальна необхідна кількість 
призначених членів ради.

Наявність доступу до відкри-
тих державних реєстрів не гарантує 
ефективності виконання завдань, по-
кладених на Громадську раду між-
народних експертів, зокрема щодо 
збирання, перевірки та аналізу ін-
формації щодо кандидатів на посади 
суддів Вищого антикорупційного суду 
(п. 1 ч. 9 ст. 9 проекту Закону). З цією 
метою необхідно передбачити повно-
важення членів Ради щодо отримання 
інформації з інших джерел, зокрема, 
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від фізичних та юридичних осіб, у 
тому числі за письмовими запитами.

Важливо, що у проекті Закону не 
встановлено вимоги до інформації, на 
якій може базуватися висновок Гро-
мадської ради міжнародних експертів 
щодо невідповідності кандидата на 
посаду судді Вищого антикорупційно-
го суду встановленим у цьому Законі 
критеріям. Тому з метою недопущення 
упередженості та необґрунтованості 
цих висновків проект Закону слід до-
повнити відповідними положеннями.

Підсудність Вищого антикоруп-
ційного суду

Юрисдикція Антикорупційного суду 
та апеляційної інстанції має відпові-
дати вимогам Національного антико-
рупційного бюро та Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури з ураху-
ванням вимоги про те, щоб юрисдик-
ція судів була чітко визначена законом 
(п. 73 Висновку Венеціанської комісії).

У ст. 4 проекту Закону закріплено, що 
Вищий антикорупційний суд здійснює 
правосуддя як суд першої та апеляцій-
ної інстанцій у кримінальних проваджен-
нях щодо злочинів, віднесених до його 
юрисдикції (підсудності) процесуальним 
законом, а також шляхом здійснення у 
випадках та порядку, визначених проце-
суальним законом, судового контролю за 
дотриманням прав, свобод та інтересів 
осіб у таких кримінальних проваджен-
нях. Територіальна юрисдикція (підсуд-
ність) Вищого антикорупційного суду 
поширюється на всю територію України.

Проектом Закону також передба-
чено внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України шля-
хом доповнення його статтею 33-1 під 
назвою «Предметна підсудність Вищого 
антикорупційного суду». Згідно з цією 
статтею Вищому антикорупційному 
суду підсудні кримінальні проваджен-
ня стосовно корупційних злочинів, 
передбачених статтями 191, 262, 308, 
312, 313, 320, 357, 410 Кримінально-
го кодексу України, у разі їх скоєн-
ня шляхом зловживання службовим 
становищем, статтями 210, 354, 364, 
364-1, 365-2, 368–369-2 Кримінально-

го кодексу України, інших пов’язаних 
із такими злочинами та об’єднаних із 
ними в одне кримінальне провадження 
злочинів за умови, що розмір предме-
та злочину (предметів злочинів) або 
завданої ним (ними) шкоди в п’ят-
сот і більше разів перевищує розмір 
прожиткового мінімуму для працез-
датних осіб, встановленого законом на 
час скоєння злочину (злочинів).

Слід зауважити, що у вказаній стат-
ті дублюється перелік злочинів, ви-
значених корупційними відповідно до 
примітки ст. 45 Кримінального кодексу 
України. Крім того, єдиним критерієм 
для визначення підсудності криміналь-
ного провадження Вищому антикоруп-
ційному суду встановлено розмір пред-
мета злочину або завданої ним шкоди. 
Зазначене не відповідає положенням 
ч. 5 ст. 216 КПК України щодо пред-
метної підслідності злочинів детекти-
вам Національного антикорупційного 
бюро України.

Також слід звернути увагу на те, що 
законопроектом передбачено внесен-
ня змін до ч. 13 ст. 31 КПК України, 
згідно з якими у разі якщо склад суду, 
передбачений цією статтею, неможли-
во утворити у Вищому антикорупцій-
ному суді, кримінальне провадження у 
першій інстанції здійснює апеляційний 
суд, юрисдикція якого поширюється 
на місто Київ, і в цьому разі ухвалені 
судові рішення оскаржуються в апеля-
ційному порядку до Апеляційної палати 
Вищого антикорупційного суду. Таким 
чином, незважаючи на створення окре-
мого спеціалізованого судового орга-
ну – Вищого антикорупційному суду, 
запроваджується фактична можливість 
розгляду підсудних йому справ судом 
загальної юрисдикції.

Вищий антикорупційний суд як 
суд апеляційної інстанції

Потрібно забезпечити, щоб Апеля-
ційна палата була фактично відокрем-
лена від решти Вищого антикоруп-
ційного суду, зокрема щодо її складу 
(п. 73 Висновку Венеціанської комісії).

У законопроекті передбачено низ-
ку гарантій щодо особливого порядку 
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організаційно-матеріального забез-
печення Апеляційної палати Вищого 
антикорупційного суду. Так, згідно з 
ч. 2 ст. 14 проекту Закону видатки на 
утримання Апеляційної палати Вищого 
антикорупційного суду визначаються 
у Державному бюджеті України окре-
мим рядком. Апеляційна палата Ви-
щого антикорупційного суду та судові 
палати Вищого антикорупційного суду 
для здійснення правосуддя в першій 
інстанції не можуть розміщуватися в 
одному будинку (ч. 2 ст. 15 проекту 
Закону). В апараті Вищого антикоруп-
ційного суду утворюється самостійний 
структурний підрозділ для організацій-
ного забезпечення роботи Апеляційної 
палати Вищого антикорупційного суду 
(ч. 2 ст. 16 проекту Закону). Голова 
Апеляційної палати Вищого антикоруп-
ційного суду обирається в порядку та 
здійснює повноваження, що передбаче-
ні Законом України «Про судоустрій і 
статус суддів» (ч. 4 ст. 6 проекту Зако-
ну). Не може бути обрано слідчим суд-
дею суддю Апеляційної палати Вищого 
антикорупційного суду (ч. 3 ст. 5 про-
екту Закону).

Натомість у законопроекті не пе-
редбачено особливості конкурсного 
добору суддів в Апеляційну палату 
Вищого антикорупційного суду, а та-
кож додаткові (підвищені) кваліфі-
каційні вимоги до таких кандида-
тів. Так, згідно з ч. 1 ст. 28 Закону 
України «Про судоустрій і статус 
суддів» суддею апеляційного суду 
може бути особа, яка, наприклад, має 
стаж роботи на посаді судді не менше  
п’яти років.

Лише в ч. 6 ст. 8 проекту Закону 
визначено додаткові критерії, що вра-
ховуються, коли кандидати на зайнят-
тя посади судді Апеляційної палати 
Вищого антикорупційного суду посіли 
однакові позиції за рейтингом.

Кваліфікаційні вимоги до суддів
Спеціальні правила для антикоруп-

ційних судів та суддів (включаючи їх 
призначення та статус), які відрізня-
ються від загальних положень, визначе-
них Законом України «Про судоустрій 

та статус суддів», мають бути обмежені 
до необхідного рівня для забезпечення 
ефективної роботи (п. 72 Висновку Ве-
неціанської комісії).

У ст. 127 Конституції закріплено, 
що для суддів спеціалізованих судів від-
повідно до закону можуть бути вста-
новлені інші вимоги щодо освіти та 
стажу професійної діяльності. Згідно 
з ч. 2 ст. 33 Закону України «Про су-
доустрій і статус суддів» суддею Вищого 
антикорупційного суду може бути особа, 
яка відповідає вимогам до кандидатів на 
посаду судді, за результатами кваліфіка-
ційного оцінювання підтвердила здатність 
здійснювати правосуддя у Вищому анти-
корупційному суді, а також відповідає ін-
шим вимогам, встановленим законом.

Окрема стаття 7 проекту Закону 
присвячена спеціальним вимогам до 
суддів Вищого антикорупційного суду. 
Аналіз її положень дає підстави для 
висновку про те, що окремі кваліфі-
каційні вимоги до цих суддів є необ-
ґрунтовано завищеними, деякі вимоги 
не відповідають принципу правової 
визначеності, що є складовою части-
ною верховенства права.

Так, зокрема, у ч. 2 ст. 7 проекту 
Закону передбачено віковий ценз не 
нижче тридцяти п’яти років для 
судді Вищого антикорупційного суду. 
Натомість у ч. 1 ст. 127 Конституції 
України встановлено, що на посаду 
судді може бути призначений громадя-
нин України, не молодший тридцяти 
та не старший шістдесяти п’яти років. 
Проектом також передбачено, що для 
призначення на посаду судді особа має 
відповідати одній із таких вимог:

1) має стаж роботи на посаді судді 
не менше п’яти років;

2) має науковий ступінь у сфері пра-
ва та стаж наукової роботи у сфері пра-
ва щонайменше сім років;

3) має досвід професійної діяльно-
сті адвоката, зокрема щодо здійснення 
представництва в суді та/або захисту 
від кримінального обвинувачення що-
найменше сім років;

4) має сукупний стаж (досвід) зазна-
ченої у пунктах 1–3 цієї частини робо-
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ти (професійної діяльності) щонаймен-
ше сім років.

Слід зауважити, що вищезазначені 
вимоги згідно зі ст. 28 Закону Украї-
ни «Про судоустрій і статус суддів» є 
обов’язковими для судді апеляційного 
суду. Проте з урахуванням того, що 
Вищий антикорупційний суд діє також 
як суд першої інстанції відповідати цим 
вимогам мають тільки судді Апеляційної 
палати Вищого антикорупційного суду.

Юридично невизначеними є перед-
бачені у проекті Закону вимоги щодо 
значного досвіду здійснення у міжна-
родних міжурядових організаціях чи 
міжнародних судових установах за 
кордоном професійної діяльності у 
сфері права з питань протидії та бо-
ротьби із корупцією, володіння знан-
нями та практичними навичками 
застосування сучасних міжнародних 
антикорупційних стандартів і най-
кращих світових практик у сфері 
протидії та боротьби із корупцією.

Окремої уваги заслуговує ч. 4  
ст. 7 проекту Закону, якою встановлено 
невиправдану заборону призначення 
суддями Вищого антикорупційного 
суду осіб, які упродовж десяти років, 
що передують призначенню, працю-
вали (проходили службу) в правоохо-
ронних органах (органах правопо-
рядку) та інших державних органах. 
Адже у чинному Законі України «Про 
очищення влади» встановлено чіткі кри-
терії та механізм недопущення до уча-
сті в управлінні державними справами 
осіб, які своїми рішеннями, діями чи 
бездіяльністю здійснювали заходи (та/
або сприяли їх здійсненню), спрямовані 
на узурпацію влади Президентом Укра-
їни Віктором Януковичем, підрив основ 
національної безпеки й оборони України 
або протиправне порушення прав і сво-
бод людини.

Значною загрозою для гарантій не-
залежності судді є положення стат-
ті 11 проекту Закону щодо порядку 
моніторингу доброчесності суддів Ви-
щого антикорупційного суду. Зокрема, 
згідно з ч. 5 зазначеної статті відмова 
судді Вищого антикорупційного суду 

пройти психофізіологічне дослідження 
із застосуванням поліграфа за відсут-
ності медичних протипоказань для про-
ведення дослідження є підставою для 
притягнення судді до дисциплінарної 
відповідальності в установленому за-
коном порядку та грубим нехтуванням 
обов’язками судді, що є несумісним зі 
статусом судді або виявляє його невід-
повідність займаній посаді.

Склад і структура Вищого анти-
корупційного суду

Згідно із запропонованою в проек-
ті Закону редакцією ч. 12 ст. 31 КПК 
України кримінальне провадження у 
Вищому антикорупційному суді здійс-
нюється:

1) в суді першої інстанції – колегі-
ально судом у складі трьох суддів, хоча 
б один з яких має стаж роботи на поса-
ді судді не менше п’яти років;

2) в апеляційному порядку – колегі-
ально судом у складі трьох суддів, хоча 
б один з яких має стаж роботи на поса-
ді судді не менше п’яти років.

Відповідно до ч. 4 ст. 31 Закону 
України «Про судоустрій і статус суд-
дів» у складі вищого спеціалізованого 
суду можуть утворюватися судові па-
лати для розгляду окремих категорій 
справ у першій інстанції, а також утво-
рюється апеляційна палата для розгля-
ду справ в апеляційній інстанції.

Істотним недоліком законопроек-
ту є те, що у ньому не визначено 
кількість судових палат та гра-
ничну чисельність суддів Вищого 
антикорупційного суду. Так, згідно з 
ч. 1 ст. 5 проекту Закону до складу 
Вищого антикорупційного суду вхо-
дять судді у кількості, що визначаєть-
ся відповідно до Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» у межах 
видатків, передбачених у Державно-
му бюджеті України на утримання 
цього суду, та із окремим встановлен-
ням, у межах кількості суддів Вищо-
го антикорупційного суду, кількості 
суддів Апеляційної палати Вищого 
антикорупційного суду. Водночас у 
ч. 7 ст. 155 вказаного Закону України 
передбачено, що структура і штатна 
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чисельність апаратів вищих спеціа-
лізованих судів затверджується Дер-
жавною судовою адміністрацією Укра-
їни за погодженням з головою суду в 
межах видатків на утримання відпо-
відного суду. Однак у Законі України 
«Про Державний бюджет України на 
2018 рік» не передбачено видатків 
на забезпечення діяльності Вищого 
антикорупційного суду. Таким чином, 
реалізація вказаного положення нара-
зі унеможливлена.

Крім того, у ч. 2. ст. 5 проекту Зако-
ну передбачено, що для здійснення су-
дового контролю за дотриманням прав, 
свобод та інтересів осіб у кримінальних 
провадженнях, віднесених до підслід-
ності Вищого антикорупційного суду, 
з числа суддів цього суду обираються 

слідчі судді строком на один рік без 
права переобрання слідчим суддею 
два роки поспіль.

По-перше, слід зауважити, що кри-
мінальні провадження не можуть бути 
підслідні Вищому антикорупційного 
суду. Натомість вони йому підсудні.

По-друге, обмеження щодо строку 
повноважень слідчих суддів Вищого 
антикорупційного суду суперечить по-
ложенням ч. 7 ст. 21 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів», згідно 
з якими слідчі судді (суддя) обирають-
ся зборами суддів цього суду за пропо-
зицією голови суду або за пропозицією 
будь-якого судді цього суду, якщо про-
позиція голови суду не була підтрима-
на, на строк не більше трьох років і 
можуть бути переобрані повторно.
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УДК 341.1/8

Р. Абдуллаєв,
аспірант кафедри права Європейського Союзу 

та порівняльного правознавства 
Національного університету «Одеська юридична академія»

ҐЕНЕЗА ТА СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ САНКЦІЙ  

У ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Санкції все частіше застосовують-
ся Європейським Союзом як засіб 
міжнародного впливу чи примусової 
дипломатії [10, p. 2]. Зокрема, сучас-
на практика демонструє тенденцію до 
введення власних автономних санкцій, 
впровадження яких заходить далеко 
за рамки відповідних заходів ООН або 
відбувається самостійно. Як відзнача-
ється в доповіді Центру дослідження 
європейських політик, ЄС сам по собі 
здатний до потужного санкційного еко-
номічного впливу [5, p. 1]. Це не дивно, 
враховуючи солідарність держав-чле-
нів та рішучість ЄС «відстоювати його 
інтереси та цінності на міжнародній 
арені» [1, ст. 32]. ЄС володіє лише до-
сить помірною військовою потужністю, 
проте має величезну економічну міць. 
Отже, застосування ЄС економічних 
та фінансових санкцій чи навіть по-
гроза такого застосування є потужним 
інструментом ЄС, за допомогою якого 
він здійснює вплив на інших акторів на 
міжнародній арені. 

Необхідно відзначити, що серед нау-
ковців відсутня єдина позиція щодо того, 
яка саме подія може вважатися початком 
існування санкцій у праві ЄС [4, c. 173]. 
Зокрема, на думку Р. Гінзберга, таким 
моментом слід вважати момент підпи-
сання Римських угод у 1957 році, відпо-
відно до яких будь-яка країна-учасниця 
Співтовариства має право застосовувати 
такі заходи, які вважатиме за необхідні 

для захисту докорінних інтересів своєї 
безпеки, що пов’язані із виробництвом 
чи торгівлею зброєю, амуніцією та воєн-
ними матеріалами [11, p. 49]. Погоджу-
ючись з цією думкою, Ж. Девіс додає, 
що цією статтею було вперше узгоджено 
перелік товарів, на які можуть бути на-
кладені обмеження у торгівлі з третіми 
країнами [9, p. 80]. Своєю чергою А. де 
Вре та Х. Хазельт вважають, що такою 
датою слід вважати 1970 рік, коли було 
сформовано міждержавний механізм ко-
ординації зовнішньої політики країн ЄЕС 
та започатковано дипломатичну практи-
ку взаємодії у виконанні санкційних ре-
золюцій Ради Безпеки ООН [15, p. 96]. 
Слід відзначити, що ця полеміка не є 
суто абстрактною, адже вона зачіпає ви-
значення сутності санкцій у рамках ЄС. 

А.М. Саргсян виділяє чотири етапи 
становлення правового регулювання 
застосування економічних санкцій у 
праві ЄС [3, c. 237]. На першому етапі 
(1958–1970) питання про застосування 
санкцій залишалося у веденні окремих 
держав-членів Європейських Еконо-
мічних Спільнот, що діяли на власний 
розсуд або згідно з резолюціями Ради 
Безпеки ООН. На цьому етапі санкції 
відрізнялися хаотичністю та малою 
ефективністю через неузгодженість дій 
держав-членів ЄЕС. Водночас виникає 
єдність розуміння того, що фінансо-
во-економічні важелі зовнішньополі-
тичного впливу мають свої переваги та 
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думка про те, що європейські санкційні 
механізми потребують удосконалення 
[4, c. 173]. 

Другий етап (1980–1992) характе-
ризується підвищенням ролі інституцій 
ЄЕС, що діяли в рамках спільної торго-
вельної політики. Прийняті інституція-
ми ЄС рішення стають обов’язковими 
для держав-членів, а накладення цими 
інститутами економічних санкцій – 
незалежним від рішень Ради Безпеки 
ООН. Про початок цього етапу мож-
на говорити із виданням 13 жовтня 
1981 року так званої Доповіді про єв-
ропейське політичне співробітництво 
(Лондонської доповіді) [14]. Нею було 
запропоновано впорядкувати механіз-
ми реагування ЄЕС на міжнародні кри-
зи через механізм Політичного коміте-
ту міністрів держав-учасниць. 

Третій етап розпочався в 1992 році 
із підписанням Маастрихтського дого-
вору, статтею 228а якого передбачала-
ся можливість переривання економіч-
них відносин з однією чи декількома 
третіми країнами в рамках спільної 
зовнішньої політики та політики без-
пеки, при чому Союз мав виступати 
з єдиних позицій. Перелік підстав для 
застосування санкцій при цьому суттє-
во розширювався порівняно зі Стату-
том ООН, який допускає використання 
санкцій лише в разі виникнення загроз 
міжнародному миру та безпеці. Но-
востворений ЄС передбачив для себе 
можливість застосовувати санкції в разі 
порушень прав людини, загроз демо-
кратії, для стимулювання руху держав 
до вільного ринку, захисту власних ді-
лових інтересів [15, p. 96]. З еволюцією 
європейських інституцій та особливо у 
зв’язку з війною в колишній Югославії 
у ЄС дійшли висновку про недостатню 
ефективність власних санкційних ін-
струментів через непрозору процедуру 
прийняття рішень та через несприятли-
ві гуманітарні наслідки їх застосування 
[4, c. 177]. Починається рух від всеохо-
плюючих до цільових санкцій. 

Нарешті четвертий етап пов’язаний 
із набранням чинності Лісабонським 
договором у 2009 році, в якому були 

остаточно прописані основні принципи 
Союзу, заради захисту яких можливе 
застосування санкцій [3, c. 243]. 

Необхідно відзначити, що протягом 
тривалого часу в праві ЄС поняття 
«санкції» чи «обмежувальні заходи» не 
використовувалися. Йшлося про торго-
вельні обмеження, створення списків 
товарів, що не підлягають продажу, 
торговельні ембарго тощо. Першим до-
кументом, де вжито саме термін «санк-
ції», стало, як здається, Керівництво з 
імплементації та оцінки обмежуваль-
них заходів (санкцій) у рамках спільної 
зовнішньої політики та політики без-
пеки ЄС, що було ухвалене Комісією 
в 2003 році [12]. У ньому зазначалося 
таке: «Бажано, аби заходи, що здій-
снюються, стосувалися так близько, 
наскільки можливо, відповідальних за 
політику чи дії, що призвели до рішен-
ня ЄС застосувати запобіжні заходи, 
а також брали до уваги гуманітарні 
наслідки, що вони можуть потягнути. 
Отже, заходи є «цільовими заходами» 
у майже всіх випадках, тобто обмежу-
вальними заходами, які не зачіпають 
всіх транзакцій певної категорії з тре-
тьою країною, але лише ту частину та-
ких транзакцій, яка стосується добре 
визначеної категорії фізичних чи юри-
дичних осіб. Цільові заходи підвищують 
ефективність заходів та мінімізують 
їхні гуманітарні наслідки. Приклади 
включають фінансові обмеження, за-
мороження фондів та обмеження в’їз-
ду». У продовження документ визначив 
види можливих санкцій, серед яких – 
ембарго на постачання зброї, ембарго 
на постачання обладнання, що може 
використовуватися для внутрішніх ре-
пресій, інші обмеження експорту, об-
меження імпорту, заборона польотів, 
обмеження в’їзду. 

Подальший розвиток Керівництво 
набуло в 2004 році, коли Рада ЄС ви-
значила свою загальну політику щодо 
санкцій, прийнявши документ під наз-
вою «Базові принципи застосування 
обмежувальних заходів (санкцій)», роз-
роблений Комітетом з питань політики 
та безпеки [6]. Ним було закріплено 
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рішучість ЄС застосовувати санкції 
як інструмент зовнішньої політики та 
встановлено основні стратегічні засади 
їх застосування. 

У документі відзначалося, що санк-
ції застосовуються у співробітництві з 
ООН, однак вказувалося і на те, що 
Союз може вдатися до санкцій у рам-
ках спільної зовнішньої політики та 
політики безпеки. Що ще важливіше, 
Принцип 3 давав змогу накладати санк-
ції ЄС автономно як частину заходів у 
боротьбі з тероризмом, розповсюджен-
ням зброї масового ураження, а також 
як обмежувальний захід для підтримки 
поваги до прав людини, демократії та 
верховенства права. Згідно з Принци-
пом Союз «здійснюватиме їх відповідно 
до власної спільної зовнішньої політики 
та політики безпеки».

У 2005 році було прийнято нову 
редакцію Керівництва 2003 року [13]. 
На відміну від попередньої у цій ре-
дакції основний упор зроблено на впо-
рядкуванні механізмів ЄС з реаліза-
ції санкцій. Зокрема, було визначено 
компетенцію основних органів ЄС у 
впровадженні санкцій та механізм їх 
впровадження на європейському та на-
ціональному рівнях.

Як уже відзначалося, вирішальним 
для становлення європейського санк-
ційного інструментарію став Лісабон-
ський договір. Ним було визначено 
принципи діяльності Союзу на міжна-
родній арені. У Договорі про функціо-
нування Європейського Союзу статтю 
301 Лісабонським договором було за-
мінено статтею 215, в якій, зокрема, 
було вказано таке: «Якщо рішення, ух-
валене відповідно до Глави 2 Розділу V 
Договору про Європейський Союз, пе-
редбачає припинення або обмеження, 
частково або повністю, економічних 
та фінансових відносин з однією або 
більше третіми країнами Рада, діючи 
кваліфікованою більшістю за спільною 
пропозицією Верховного представника 
Союзу з питань закордонних справ і 
політики безпеки та Комісії, ухвалює 
необхідні заходи. Рада інформує про 
це Європейський парламент. Якщо це 

передбачено рішенням, ухваленим від-
повідно до Глави 2 Розділу V Договору 
про Європейський Союз, Рада може 
ухвалити обмежувальні заходи щодо 
фізичних або юридичних осіб та груп 
або недержавних організацій згідно з 
процедурою, зазначеною у частині 1» 
[2]. Таким чином, вперше на договір-
ному рівні було встановлено, що санк-
ційна політика ЄС може стосуватися 
не тільки держав, але й фізичних та 
юридичних осіб, інакше кажучи, було 
закріплено можливість використання 
цільового підходу до впровадження 
санкцій.

Імплементації цих положень Ліса-
бонського договору в аспекті санкцій 
має сприяти Керівництво з імплемен-
тації та оцінки обмежувальних заходів 
(санкцій) у рамках Спільної зовнішньої 
політики та політики безпеки ЄС [7], 
яке стало продовженням та подаль-
шим розвитком Базових принципів 
2004 року. Цей більш деталізований 
документ визначає низку принципів, 
що мають спрямовувати дії інституцій 
ЄС та держав-членів у формулюванні 
та імплементації санкцій. Також ним 
створено єдиний набір стандартних де-
фініцій, що можуть використовуватися 
в правових актах. 

Ще одним документом, що регулює 
використання санкцій Європейським 
Союзом, є Методичні рекомендації 
для ефективної імплементації обмежу-
вальних заходів (Best practices for the 
effective implementation of restrictive 
measures) [8]. Слід відзначити, що Ре-
комендації не носять зобов’язального 
характеру. Вони вважаються реко-
мендаціями, що не мають обов’язкової 
юридичної сили. 

Прийняті наприкінці 2016 року Ре-
комендації визначили такі ключові ме-
тодичні питання використання санкцій, 
як порядок ідентифікації фізичних та 
юридичних осіб, проти яких спрямовані 
санкції, питання помилок у визначенні 
таких осіб, видалення осіб із санкційних 
списків, фінансові питання обмежуваль-
них заходів. Серед таких фінансових 
питань можна виділити адміністрування 
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заморожування активів, застосовуван-
ня інформації компетентними особами, 
вплив на фінансові фонди, виключення 
із санкцій окремих осіб тощо. 

Таким чином, станом натепер скла-
лася єдина система правового регу-
лювання інституту санкцій у праві 
Європейського Союзу. Ця система 
еволюціонувала від всеохоплюючих 
санкцій до сучасних цільових санк-
цій. Водночас необхідно констатувати 
відсутність єдиного загальнозобов’язу-
ючого документа високого рівня, що 
регулював би поведінку держав-членів 
ЄС у питанні санкцій. Ця проблемати-
ка врегульована численними актами 
(рекомендаціями, керівництвами) неви-
сокого рівня, що робить систему гнуч-
кою та здатною пристосовуватися до 
конкретних ситуацій. 

Ключові слова: Європейський 
Союз, санкції, цільові санкції, санкції в 
праві Європейського Союзу.

Стаття присвячена ґенезі та 
сучасному стану правового регулю-
вання інституту санкцій у праві 
Європейського Союзу. Розглядають-
ся стадії становлення правового ре-
гулювання інституту санкцій. До-
сліджуються основні документи, що 
регулюють питання використання 
санкцій нині. Робиться висновок про 
відсутність єдиного загальнозобов’я-
зуючого документа та регулювання 
інституту санкцій у праві ЄС на 
рівні окремих нормативних актів. 

Статья посвящена генезису и 
современному состоянию правового 
регулирования института санкций 
в праве Европейского Союза. Рас-
сматриваются стадии становления 
правового регулирования институ-
та санкций. Исследуются основные 
документы, которые регулируют 
вопрос использования санкций в на-
стоящее время. Делается вывод об 
отсутствии единого общеобязыва-
ющего документа и регулировании 
института санкций в праве ЕС на 

уровне отдельных нормативно-пра-
вовых актов. 

The article deals with the genesis 
and contemporary state of legal reg-
ulation of the institute of sanctions in 
the law of the European Union. It fur-
ther reviews the stages of development 
of legal regulation of the institute of 
sanctions. Main documents regulating 
the use of the institute of sanctions at 
present are considered. It is conclud-
ed that there are no general document, 
and the regulation of the institute of 
sanctions in the EU law takes place on 
the level of separate acts. 
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FOREIGN EXPERIENCE OF ECONOMIC-LEGAL 
REGULATION OF ELECTRONIC FINANCIAL SERVICES

The usage of electronic systems in the 
processing and transmission of informa-
tion has become universal and general. 
Such systems are used in many areas, and 
the financial services market, especially 
banking, is not an exception. Therefore, 
the e-commerce is actively developing all 
over the world. 

Modern information technologies allow 
coordinate the activities of financial insti-
tutions, expand and establish new relation-
ships between such institutions, for exam-
ple, interbank ones. They help financial 
institutions operate at the financial services 
markets of a number of countries and at 
the international level. The automation of 
financial transactions, application of infor-
mation technologies by banks and other fi-
nancial institutions allow to solve complex 
problems of development and creation of 
regional, interregional and international fi-
nancial and banking systems.

The mechanization of the activity of fi-
nancial institutions contributes to the solu-
tion of strategic tasks and has a significant 
positive influence. The main goals of the 
introduction of information technologies at 
the financial services market are reducing of 
costs and increasing the quality of services. 
The issues of creation of efficient services 
providing system and the decrease of prices 
by means of the direct delivery of financial 
services without mediation are sharpened. 
Therefore, the direct service with the use of 
the latest technologies, especially the Inter-
net, is increasingly being used. That is why 
electronic financial services sometimes are 
called “direct financial services”. 

The North America dominates in the 
development of modern Internet technolo-
gies (65.3% of all Internet addresses), the 

Western Europe takes the second place 
(22.4%), followed by Australia, Japan and 
New Zealand (6.4%). Thus, the rest of 
the world accounts less than 6% of all In-
ternet address. However, researches sug-
gest that almost half of companies from 
such countries as China, Mexico, South 
Africa, Colombia, Jordan and other ones 
are also actively using the Internet in their 
activities and are involved in e-commerce 
[1, p. 56]. Therefore, our state should not 
stay away from this process.

The above-mentioned tendencies caused 
the necessity to improve the economic-le-
gal regulation of electronic financial servic-
es. The developed countries successfully 
find the ways to improve their current leg-
islation. The adoption of the experience of 
such countries and their legal mechanisms 
that are approbated at practice will help to 
improve the economic-legal regulation of 
the electronic financial services market in 
Ukraine and will promote its further pro-
gressive development. But all the amend-
ments of legislation should be carried out 
in the light of scientific developments in the 
field of jurisprudence, because only theoret-
ically substantiated legislative changes may 
be practically effective.

The importance of electronic financial 
services for further development of nation-
al and global financial services markets 
caused considerable interest of scientists 
in this sphere. Thus, different aspects 
of providing electronic financial services 
were studied by M.M. Kliap, B.M. Kryvol-
apov, V.L. Pleskach, N.V. Savchuk, 
H.V. Yurchuk, H.A. Wan and other schol-
ars, but they were focused mostly on the 
economic aspects of the issue, while the 
legal side remained unnoticed. Therefore, 

© N. Kyreieva, 2018
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researching the legal aspects of providing 
electronic financial services in foreign coun-
tries is topical.

The aim of the article is to research the 
foreign experience of economic-legal reg-
ulation of electronic financial services in 
order to implement positive practices into 
Ukrainian legal system.

Electronic financial services may be de-
fined as such financial services that are 
provided with the use of information and 
communication, computer systems, elec-
tronic communication systems and other 
technological means, for example, via the 
Internet, bank machines, etc. The most 
popular among consumers types of elec-
tronic financial services are e-banking, 
e-payments, e-insurance, e-trading end 
e-fundraising [2]. 

The main problems, related to the intro-
duction e-commerce systems, which include 
electronic financial services in Ukraine, are 
the following: traditions of cash payments 
at the consumer market; insufficient level 
of infrastructure development to be able to 
use the e-commerce, including electronic 
financial services; lack of mechanisms for 
guaranteeing the safety of electronic fi-
nancial operations; imperfection of norma-
tive-legal regulation; restrained attitude of 
market participants to ensuring transparen-
cy of their business; lack of widespread use 
of electronic money [3, p. 412]. 

It should be mentioned, that the pro-
vision of electronic financial services is 
based on the establishment of appropriate 
software and technology complexes by fi-
nancial institutions. Such complexes should 
provide the reliability of information sys-
tems; the high level of information security; 
the possibility of standardization and certi-
fication of financial products, including the 
ones provided with the use of information 
and communications systems; the possibili-
ty of integration and information interaction 
with products and projects of the financial 
institution and the consumers [3, p. 413].

Foreign countries also used to face sim-
ilar problems, when they started to intro-
duce e-commerce. But nowadays a lot of 
countries have well-developed electronic 
financial services markets.

Thus, the growth of electronic financial 
services market is the fastest in Spain, Ita-
ly, Germany, France and the United King-
dom. At the same time, very high level of 
the development of such market has been 
achieved in Belgium, Netherlands, Sweden, 
Denmark and Norway.

In the United States of America the 
situation is similar. There are up to 
15 million Americans who work online. 
In the North America electronic financial 
services, especially banking Internet ser-
vices, are progressively used for transfers, 
orders and foreign loans. At the same time 
the efficiency of banking payment opera-
tions increases, while the time and effort 
spent for opening an account, accessing 
to it, obtaining information about its state 
and making payments is substantially re-
duced [4, p. 52].

Today almost fifty American banks that 
belong to the largest ones (including “Bank 
One”, “First Union”, “Welis Fargo”) pro-
vide Internet services. At the same time 
such banks, as “Security First Netbook 
Bank” (SFNB) carry out payment oper-
ations exclusively through the Internet, 
without having physical representations. 
Their services are provided with the usage 
of different Web-forms, with the help of 
which payment, savings, urgent and card 
accounts are opened and closed, loans are 
provided and serviced.

The importance of financial sphere 
for the whole state causes the necessity 
of its state control. Thus, the Federal Fi-
nancial Institutions Examination Council 
(the FFIEC) was established in the United 
States of America with the aim of prescrib-
ing uniform principles and standards for the 
federal examination of different financial in-
stitutions and developing recommendations 
for the promotion of uniformity in the su-
pervision of such institutions. The FFIEC 
has developed the Guidance on Electronic 
Financial Services and Consumer Compli-
ance (the Guidance), which is a very signif-
icant document, although it is not an Offi-
cial Staff Commentary and does not protect 
institutions that fulfil this Guidance from 
civil liability for violations under a variety 
of statutes addressed [5].
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The financial institutions that provide 
electronic financial services have to consid-
er the information, given in the Guidance. 
They are responsible for ensuring that their 
electronic financial operations are complete-
ly, in compliance with current laws and 
regulations. According to the Guidance the 
financial institutions are informed that a lot 
of the general principles and requirements 
that apply to traditional financial services 
and paper transactions may also apply to 
electronic financial services [6].

In Canada, where electronic financial 
services are popular as well, financial in-
stitutions develop and adopt some rules 
concerning the provision of such services 
themselves. Thus, the Toronto-Dominion 
Bank that is the second largest financial 
holding in Canada, which provides banking, 
insurance and investment services, has de-
veloped and posted at its official website 
the Cardholder and Electronic Financial 
Services Terms and Conditions (the Agree-
ment). It is applied, when a client uses a 
Card or accesses and uses any electronic 
financial service, provided by the Bank.

This Agreement contains the detailed 
terms concerning the provision of electron-
ic financial services by the Bank, including 
security and confidentiality; lost or stolen 
card, PIN or credentials; liability of a client 
and the Bank for transactions; limits for the 
use of electronic financial services; foreign 
currency transactions; resolving disputes 
and others [7].

The experience of French banks is a 
very good example of the intensive de-
velopment of electronic financial servic-
es. These services are used by almost a 
quarter of all customers, 24% of which 
are served over the telephone. But the 
broadest opportunities for all participants 
of electronic financial services market are 
opened by the combined usage of the tele-
phone and the Internet.

The market of direct banking services 
has reached even more advanced develop-
ment in the United Kingdom, where elec-
tronic financial services compose about 
30% of the whole financial services mar-
ket. Almost 2/3 of e-commerce works for 
financial services in this state.

The number of the consumers of elec-
tronic financial services in Germany has 
increased to over 22 million people. The 
volume of investments in the e-com-
merce segment is the largest in Europe 
and exceeds 1 billion dollars in this coun-
try [8, p. 275].

The European states, named above, are 
the member states of the European Union. 
So, the legislation of the European Union 
is obligatory for them. In addition, consid-
ering that the implementation of the stra-
tegic course of Ukraine for European Un-
ion membership is central for the further 
development of the national administrative 
and legal system [9, p. 554], the study of 
the European experience of legal regulation 
of electronic financial services is extremely 
important for Ukraine.

The Directive 2002/65/EC of the 
European Parliament and of the Coun-
cil of 23 September 2002 concerning the 
distance marketing of consumer financial 
services and amending Council Direc- 
tive 90/619/EEC and Directives 97/7/
EC and 98/27/EC is one of the legal acts 
that creates a legal framework for electro- 
nic financial services in the European Union.

This Directive is aimed primarily at pro-
tecting the rights of consumers of distance 
financial services. It is imperative to the 
extent that consumers cannot refuse the 
rights granted them by the Directive, and 
the member states should take all neces-
sary measures to exclude the possibility of 
losing such rights by consumers [10].

The Directive guarantees the protec-
tion of the rights of consumers of financial 
services that are provided distantly, in par-
ticular by telephone, fax or via the Internet. 
Such guarantees include the following ones:

1. The obligation of the financial insti-
tution to provide consumers with the infor-
mation about the supplier, financial service, 
distance contract and satisfaction of claims 
before the relevant contract is concluded;

2. The consumer’s right to refuse to ex-
ecute the contract without the use of sanc-
tions and without explaining the reasons in 
some cases;

3. The prohibition of imposing financial 
services: it is not allowed to provide finan-



106

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2018/1

cial services to a consumer without his pri-
or consent to this, and the non-receipt of 
the consumer’s response shall not be con-
sidered as his consent;

4. The restriction of some types of 
activities, such as the use of automated 
voice communication systems that perform 
non-personally-owned calls, e-mail (spam) 
and other types of distant communication 
without the prior consent of the consumer 
to their use;

5. The obligation of the member states 
to apply sanctions to distance financial 
services providers that violate the require-
ments of the Directive. Thus, the consum-
er’s right to terminate an agreement with 
the supplier without paying for the latter, 
as well as the imposition of fines may be 
provided with this purpose;

6. The application of judicial and non-ju-
dicial means of satisfaction of claims of con-
sumers, whose legal rights were violated [6].

Thus, the analysis of foreign experience 
of regulating the provision of electronic 
financial services allows develop general 
recommendations, the observance of which 
will contribute to improving the legal regu-
lation of this area in Ukraine. 

Ukrainian financial institutions, includ-
ing banks, need to create and implement 
an appropriate strategy for the develop-
ment of new financial services channels 
in order to enter the new markets of 
electronic financial services. Such strate-
gy should be based on the development 
and implementation of complex projects, 
which may be classified into three types 
according to their functional features and 
customer orientation [3, p. 414].

The first type of complex projects in-
cludes creation of a corporate information 
and reference system, which should be 
posted on the Internet on a special webserv-
er of the financial institution and gradually 
transformed into a “supermarket” of elec-
tronic financial services, that are provided 
with the usage of the Internet. It is very 
important to create a special instruction for 
the consumers that would explain in detail 
how to use the system. The typical content 
of such instruction should be established by 
the profile state body.

The second type of complex projects 
provides the development of the subsys-
tem of provision of electronic financial 
services with its subsequent integration 
into the corporate payment system of 
the financial institution. Such system re-
quires a very high level of technological 
and personnel provision.

The last type of complex projects in-
cludes development and implementation 
of e-business systems and gradual in-
volvement of a wide range of consumers 
in this sphere. This stage requires a lot of 
work and may be successfully achieved 
only, if the financial institutions work 
properly and are stable enough.

It would be reasonable to develop a 
typical strategy for the development of 
new electronic financial services chan-
nels at the legislative level, which would 
not be mandatory, but would serve as a 
standard for financial institutions, espe-
cially small and new ones at the market. 
Additionally, the official Internet sites of 
state bodies may also contain information 
useful to financial institutions.

It should be mentioned, that in the na-
tional legislation of Ukraine there are no 
special rules regulating the issue of protect-
ing the rights of consumers of electronic 
financial services. Therefore, it is necessary 
to amend the national legal acts with the 
aim to eliminate this gap. As a model for 
rulemaking, it is expedient to use the Eu-
ropean experience of resolving this issue, 
since the above-mentioned provisions of the 
Directive 2002/65/EC of the European 
Parliament and of the Council of 23 Sep-
tember 2002 seem to be quite detailed, sys-
tematic and effective.

To sum up, it should be mentioned, that 
the introduction of Internet technologies 
at the financial services market, including 
banking, has led to significant changes in 
this sphere, increased financial globaliza-
tion and reduced transaction costs. The 
usage of the Internet helps to strengthen 
financial globalization both in the process 
of the activity of traditional banks, which 
use modern technologies as a component 
of their ordinary activity, as well as those 
banks that operate exclusively in the virtu-
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al space, without paper carriers of informa-
tion. But electronic financial services may 
not be considered as a complete substitute 
for traditional bank branches yet.

Anyway, new changes at the electron-
ic financial services market will cause the 
necessity to bring the legislation in con-
formity with the current requirements of 
the market. Therefore, further research of 
economic-legal regulation of electronic fi-
nancial services remains topical.

Key words: information society, 
e-commerce, financial services, electron-
ic financial services.

The article is dedicated to the study 
of foreign experience of economic-legal 
regulation of the market of electronic 
financial services. Positive approach-
es to the regulation of this sphere that 
may be applied in Ukraine have been 
identified. It is proposed to develop 
a strategy for the development of the 
electronic financial services market. 
The conclusion about the expediency of 
establishing the guarantees of the pro-
tection of the consumers’ of electronic 
financial services rights according to 
the European model is made.

Статтю присвячено досліджен-
ню зарубіжного досвіду господар-
сько-правового регулювання ринку 
електронних фінансових послуг. 
Визначено позитивні підходи до ре-
гулювання цієї сфери, які можуть 
бути застосовані в Україні. Запро-
поновано розробити стратегію роз-
витку ринку електронних фінансо-
вих послуг. Зроблено висновок про 
доцільність закріплення гарантій 
захисту прав споживачів електро-
нних фінансових послуг за європей-
ським зразком.

Статья посвящена исследованию 
зарубежного опыта хозяйствен-
но-правового регулирования рын-
ка электронных финансовых услуг. 
Определены положительные подхо-
ды к регулированию данной сферы, 
которые могут быть применены в 

Украине. Предложено разработать 
стратегию развития рынка элек-
тронных финансовых услуг. Сделан 
вывод о целесообразности закрепле-
ния гарантий защиты прав потре-
бителей электронных финансовых 
услуг по европейскому образцу.
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ПРИНЦИП NON BIS IN IDEM  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ США

В американській науковій літературі 
чимало написано про так зване прави-
ло double jeopardy clause, яке перед-
бачає заборону подвійного (чи повтор-
ного) притягнення до відповідальності 
за вчинення одного і того ж самого 
діяння. Застосування цього припису є 
вкрай важливим з огляду на двох’ярус-
ну систему американського законодав-
ства, відповідно до якої діяння особи 
може підпадати одночасно під дію за-
конодавства декількох штатів та феде-
рального законодавства тощо. За таких 
умов необхідні дійові гарантії, що пока-
рана одного разу особа не підлягатиме 
новому переслідуванню за той самий 
злочин в іншій юрисдикції. Також ціка-
вою є і практика американських судів, 
які нерідко надто широко тлумачать 
double jeopardy clause, в підсумку вин-
ні особи часто уникають покарання за 
формальними критеріями застосування 
цього правила, що викликає певний на-
уковий та практичний інтерес до реле-
вантної судової практики в США. 

До цілей цього дослідження ми від-
носимо аналіз та узагальнення судової 
практики в питаннях виключення пов-
торного притягнення до кримінальної 
відповідальності за одне й те ж саме ді-
яння в кримінально-правовій доктрині 
США. Отримані результати є частиною 
дослідження принципів кримінального 
права США, а також надають змогу 
справедливо оцінити американський 
досвід в умовах українського права. 
У вітчизняній літературі останнім ча-
сом дослідження цієї проблематики 
не проводилося, проте так чи інакше 
ця сфера інформації певною мірою пе-
ретиналась з науковими інтересами 

А.В. Савченка, що знайшло своє відо-
браження в тексті його дисертації.

Концепція захисту проти подвійно-
го кримінального переслідування при-
йшла в американське право із англій-
ського загального права через приписи 
auterfois acquit та auterfois convict, а 
також інститут помилування. Ці припи-
си надавали засудженому можливість 
покласти край подальшому криміналь-
ному переслідуванню, якщо його вже 
було засуджено, виправдано чи поми-
лувано за скоєння конкретного злочину 
[1, с. 217]. Концепт виключення подвій-
ної відповідальності був добре розро-
блений у американському праві вже 
наприкінці XVIII століття, але майже 
не знаходив закріплення в законодав-
стві. На момент ратифікації американ-
ського Білля про права лише консти-
туція штату Нью-Гемпшер передбачала 
заборону подвійної відповідальності, 
але при цьому норма конституції була 
значно вужчою порівняно із загальним 
правом, оскільки виключала повторне 
притягнення до відповідальності лише 
в разі наявності попереднього виправ-
дувального вироку. 

Перший варіант правила, яке увійш-
ло до П’ятої поправки до Конституції 
США, був запропонований Дж. Меді-
соном і викладався у такій редакції: 
«Жодна особа, крім як у справах про 
імпічмент, не може бути двічі обвину-
вачена чи покарана за один і той самий 
злочин». До речі, таке формулювання 
викликало сумніви з боку членів Кон-
гресу, які виказали побоювання, що не-
правильне трактування цього правила 
призведе до обмеження права засудже-
них на апеляційне оскарження вироків, 
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оскільки за логікою воно передбачало 
нове судове провадження у справі про 
скоєння того ж самого злочину. Тому 
конституційне визначення принципу 
виключення подвійної відповідально-
сті залишається не просто неповним: 
напевно, без напрацювань загального 
права воно взагалі не мало би змоги 
бути застосованим. Крім того, специ-
фіка дворівневого американського пра-
ва вносила свій вклад і в актуальність 
проблеми подвійної відповідальності. 
Виникали колізії юрисдикції штатів за 
дією законодавства щодо кола осіб, у 
просторі та часі. У багатьох випадках 
одне й те саме діяння підпадало під 
кримінально-правові заборони в зако-
нодавстві одразу деяких штатів, така 
сама проблема виникала і як результат 
конкуренції локального та федерально-
го законодавства. 

У 1833 році Верховний Суд США 
постановив, що правило про виключен-
ня подвійної відповідальності не засто-
совувалося стосовно штатів [2, с. 243]. 
Звичайно, йшлося не про притягнення 
штатів до кримінальної відповідально-
сті, а про вирішення суперечок, в яких 
штат виступав однією із сторін. Про-
те у позаминулому столітті Верховний 
Суд нечасто звертався у своїй практи-
ці до питання подвійної відповідально-
сті за одне й те ж саме діяння, хоча в 
XX столітті ситуація дещо змінилася. 
У 1969 році Суд видав нове рішення, 
за яким правило виключення подвійної 
відповідальності мало застосовуватися 
до штатів включно, оскільки воно було 
конкретизовано в Чотирнадцятій по-
правці до Конституції США. У 1975 році 
Верховний Суд розглянув справу Джор-
джа Уїлсона, який раніше був визна-
ний винним у фінансових махінаціях 
одним із районних судів у Пенсильванії 
[3, с. 332]. Точніше: журі присяжних 
визнало Уїлсона винним відповідно 
до пунктів обвинувачення, але суддя 
відмовився постановити вирок, моти-
вувавши своє процесуальне рішення 
грубими порушеннями процедури, яка 
мала місце з боку учасників процесу. 
Сторона обвинувачення подала скаргу, 

однак окружний суд (федеральний суд 
апеляційної інстанції – авт.) послався 
на неприпустимість повторного притяг-
нення до кримінальної відповідальності 
і в задоволенні скарги відмовив. Спра-
ва дійшла до Верховного Суду США в 
порядку certiorari, який підійшов до 
розв’язання суперечки іншим чином. 
Суд «дослідив історію принципу ви-
ключення подвійної відповідальності в 
англійському та американському пра-
ві» та дійшов висновку, що «ідея та-
кого принципу була спрямована проти 
множинності обвинувачень за фактом 
скоєння одного злочину, тому право на 
апеляційне оскарження не мало бути 
обмеженим за умови, що не йдеться 
про початок нового судового процесу» 
[3, с. 358].

Три роки потому у справі United 
States v. Scott, 437 U.S. 82 (1978) 
Верховний Суд продемонстрував дещо 
інший погляд на принцип заборони пов-
торного притягнення до відповідально-
сті за один і той самий злочин. Джон 
Скотт був звинувачений у розповсю-
дженні наркотиків. Він неодноразово 
звертався із клопотанням скасувати 
звинувачення проти нього на підста-
ві порушення процесуальних правил. 
У результаті після надання доказів 
суд задовольнив його клопотання, втім 
воно було оскаржено представниками 
обвинувачення. У рішенні, що значною 
мірою спиралося на нещодавно вирі-
шену справу Верховного Суду United 
States v. Jenkins, Апеляційний суд 
Шостого округу ухвалив, що апеляція 
державних органів порушує принцип 
виключення подвійної відповідальності 
і відмовив у задоволенні клопотання. 
Справа дійшла до Верховного Суду 
США, який задовольнив certiorari і 
прийняв її до розгляду. Суд визначив, 
що затягування судового слідства та 
провокація процесуальних порушень 
цілком відповідали певній стратегії 
захисту підсудних, коли вони нама-
галися досягти бажаного результату 
шляхом створення перешкоди для пов-
торного притягнення до відповідальності:  
«…Щоб уникнути повторного судово-
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го переслідування в разі відсутності 
виправдувального чи обвинувального 
вироку підсудні вдаються до хитрощів, 
сподіваючись на припинення судом роз-
гляду справи за іншими обставинами. 
Продовження переслідування таких 
осіб не заплямовує репутації держа-
ви, якщо підсудні ще не визнані судом 
невинуватими або якщо ж вони самі 
наполягають на продовженні судово-
го процесу». Суд зазначив, що «орга-
ни державної влади виявили бажання 
представити нові докази, щоб довести 
провину підсудного перед присяжними. 
Втім підсудний вимагав припинення пе-
реслідування за відсутністю факту дове-
дення його вини, тобто без вирішення 
питання про його винуватість чи неви-
нуватість». Верховний Суд США рішу-
че провів межу між таким сценарієм та 
фактом наявності вердикту присяжних 
про невинуватість чи виправдувальним 
вироком суду у зв’язку із браком до-
казів, які насправді не можуть бути 
оскаржені відповідно до принципу ви-
ключення подвійної відповідальності. 
У разі постановлення виправдувального 
вироку питання про його правильність 
не може бути поставлено за будь-яких 
обставин [4, с. 82]. Не має значення, чи 
був він законним, чи не припустилися 
сторони процесу помилок та ін. Прин-
цип виключення подвійної відповідаль-
ності в такому разі не знає винятків. 

Аналіз судової практики підтвер-
джує, що double jeopardy clause має 
не лише характер принципу як певної 
декларації, вимогам якої мають слідува-
ти в процесі правозастосування, але є 
цілковито самодостатнім – так би мови-
ти «принципом прямої дії». Одночасно 
це і конституційна гарантія, і принцип 
права, і безпосередньо чинна норма. 
Цей принцип має певні ознаки чи вла-
стивості, які можна визначити, виходя-
чи із розглянутої практики Верховного 
Суду США. Так, можна говорити про 
абсолютність цього положення, адже 
воно, безумовно, застосовується в усіх 
випадках, коли суд приймає пряме чи 
опосередковане процесуальне рішення 
про визнання невинуватості. У такому 

разі подальше переслідування є немож-
ливим, незважаючи на будь-які факти з 
приводу скоєння злочину, які можуть 
стати відомими пізніше. Крім того, аб-
солютний характер принципу прояв-
ляється не лише у випадках визнання 
підсудного невинуватим, а також і за 
інших процесуальних обставин. Пока-
зовою є справа Smalis v. Pennsylvania, 
Підсудні були власниками приміщення, 
яке згоріло за загадкових обставин, при 
цьому загинули дві особи, які в ньому 
мешкали. Підсудні погодилися на про-
цес без участі присяжних, а напри-
кінці судового слухання заявили про 
недостатність доказів їхньої вини. Суд 
задовольнив їхнє клопотання, погодив-
шись, що докази були недостатні для 
визнання їх винними «поза можливими 
сумнівами» [5, с. 140–142]. Апеляція 
сторони обвинувачення була відхиле-
на Вищим судом штату, адже він по-
бачив виправдання в припиненні спра-
ви судом першої інстанції та послався 
на неприпустимість подвійної відпо-
відальності. Однак Вищий суд штату 
переглянув своє ж рішення, визначив-
ши, що суддя виправдовує підсудного, 
ґрунтуючись на фактичних обставинах 
справи, тобто по суті обвинувачення 
у скоєнні злочину. Суд зазначив, що, 
розглядаючи клопотання про недостат-
ність доказів, суддя не зважує докази, 
що підтверджують винність чи неви-
нуватість підсудного, а лише вирішує, 
чи є достатньою така сукупність дока-
зів для засудження поза можливими 
сумнівами. Таким чином, клопотання 
підсудного стосувалося лише юридич-
них питань, але не було пов’язане із 
фактичним вирішенням справи по суті, 
тобто рішення суду не ставило кра-
пку у питанні про винність підсудно-
го. Тому суд визначив, що припинення 
судового переслідування на зазначених 
вище підставах не є виправданням і 
не виключає продовження судового 
переслідування на підставі принципу 
виключення подвійної відповідальності.

Далі справа була прийнята до про-
вадження Верховним Судом США, 
який скасував рішення Вищого суду 
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Пенсильванії. Він постановив, що «по-
даючи клопотання, підсудний бажає 
отримати рішення, що юридично до-
казів його винності недостатньо для 
постановлення обвинувального вироку 
та вини у скоєнні злочину» [5, с. 143]. 
Суд обґрунтував своє рішення справою 
Scott, яка ясно демонструвала, що «до 
виправдання підсудного дорівнюється і 
рішення про недостатність доказів його 
винності». 

У справі Smith v. Massachusetts 
Верховний Суд ще раз довів непоруш-
ність своєї позиції у справі Scott. Сміт 
був обвинувачений у скоєнні декількох 
злочинів, зокрема в незаконному воло-
дінні вогнепальною зброєю. Одним із 
пунктів обвинувачення у скоєнні цього 
злочину було носіння зброї, завдовж-
ки меншої, ніж шістнадцять дюймів. 
Під час процесу цей пункт обвинува-
чення доводився лише показаннями 
однієї особи, яка стверджувала, що 
зброєю був пістолет типу «револьвер». 
Наприкінці процесу підсудний заявив, 
що наданих доказів у незаконному но-
сінні пістолета було недостатньо для 
доведення його вини, що сторона об-
винувачення не впоралася із задачею 
цей факт довести. Суддя погодилася з 
аргументами, але потім прийняла пози-
цію сторони обвинувачення, яка навела 
приклад аналогічної справи, в якій осо-
бу було засуджено на підставі показань 
єдиного свідка, та включила обвинува-
чення у незаконному носінні зброї до 
питань, поставлених перед присяжними 
[6, с. 380]. У підсумку Сміта було засу-
джено за всіма трьома епізодами обви-
нувачення. Проте він подав апеляцію, 
в який заявив про порушення принци-
пу не притягнення до відповідальності 
повторно. Апеляційний суд штату від-
мовив у задоволенні заяви, мотивуючи 
рішення тим, що факт змінення суддею 
її рішення про достатність доказів для 
поставлення присяжним запитання про 
винність підсудного жодним чином не 
містить жодної характеристики повтор-
ного притягнення до відповідальності. 
Верховний Суд штату також відмовив 
у перегляді справи. 

Втім Верховний Суд США прийняв 
скаргу засудженого та переглянув спра-
ву, вирок у який він змінив [7, с. 466]. 
Було зазначено, оскільки суддя один 
раз винесла процесуальне рішення про 
недостатність доказів для обвинувачен-
ня, то Сміта було фактично виправда-
но. Суд відмовився прийняти до ува-
ги факти, що первинне рішення судді 
було спонтанним та необґрунтованим. 
Юридичне значення мав лише той 
факт, що обвинуваченого було визнано 
невинуватим у інкримінованому злочи-
ні, з того моменту він потрапляв під 
захист принципу виключення подвійної 
відповідальності. 

Цікавим є і факт, що принцип ви-
ключення повторної відповідальності 
має і таку властивість, як перспек-
тивну дію, зумовлену причинністю, 
адже поширюється на всі епізоди ін-
кримінованого злочинного діяння: 
якщо особу було виправдано за одним 
обвинуваченням, то обвинувачення в 
інших релевантних злочинних епізодах 
виключається. Показовою була справа 
Ashe v. Swenson. Декілька озброєних 
чоловіків пограбували шістьох картко-
вих гравців. Еша та ще трьох осіб було 
обвинувачено у пограбуванні одного з 
цих гравців. Втім доказів його вини у 
скоєнні злочину бракувало, тому його 
захист базувався на доведенні факту, 
що підзахисний участі у цьому погра-
буванні не брав. У результаті Еша було 
виправдано присяжними за фактом 
цього обвинувачення. Втім прокурор 
висунув Ешу нові обвинувачення – у 
пограбуванні іншого гравця. Справа ді-
йшла до Верховного Суду США, який 
скасував обвинувальний вирок стосов-
но Еша та вказав, що присяжні чітко 
надали негативну відповідь на запитан-
ня: чи був Еш серед грабіжників. Та-
ким чином, це питання було остаточно 
визначено у прив’язці до одного зло-
чинного епізоду, але завдяки юридич-
ній конструкції формулювання відповіді 
присяжних притягнення до відповідаль-
ності за інші епізоди, в яких підсудний 
таки брав участь, було унеможливлено 
[8, с. 299]. 
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Верховний Суд США навіть застосо-
вував визначені ним керівні ідеї щодо 
питань призначення смертної кари. 
Принцип виключення подвійної від-
повідальності не гарантує особі, яка 
оскаржує свій вирок та вимагає нового 
розгляду, призначення більш м’якого 
покарання в новому процесі, натомість 
покарання може виявитися і значно су-
ворішим [9, с. 430]. Втім зі смертною 
карою ситуація є дещо іншою. В усіх 
без винятку штатах (після рішення 
Верховного Суду у справі Furmann) 
законодавство встановлює спеціальну 
процедуру, відповідно до якої присяжні 
мають визнати не лише вину особи у 
скоєнні злочину, а також визнати мож-
ливість застосування до особи смерт-
ної кари. Якщо журі відмовляється 
від призначення смертної кари, то за 
можливого перегляду справи засудже-
ний підпадає під захист принципу ви-
ключення подвійної відповідальності. 
Якщо присяжні чи суддя знаходять, 
що підсудного не можна засудити до 
смертної кари його певною мірою «ви-
правдовують» від застосування цього 
покарання, тому держава в особі її ор-
ганів обвинувачення більше не може 
намагатися добитися призначення 
смертної кари для цієї особи в межах 
визначеної справи. При цьому не має 
значення навіть помилка чи неправиль-
не застосування законодавства. Якщо 
ж не було факту визнання неможли-
вості призначення смертної кари під-
судному, то за перегляду справи таке 
покарання може бути призначено. Та-
ким чином, рішення Верховного Суду 
США у справі Scott стало знаковим та 
вирішальним стосовно застосування 
принципу виключення подвійної відпо-
відальності. За ідеєю Верховного Суду 
будь-яке процесуальне рішення суду чи 
присяжних, в якому безпосередньо чи 
опосередковано визнається невинува-
тість підсудного, є підставою для ви-
никнення в нього імунітету від переслі-
дування за тим самим обвинуваченням. 

Факт заплутаності американського 
кримінального та кримінально-процесу-
ального права є добре відомий для фа-

хівців. У ньому існує безліч юридичних 
«псевдопрогалин», які надають засудже-
ним можливості вимагати перегляду 
своїх справ безліч разів. Зокрема, вони 
можуть подавати петиції habeas corpus 
до федеральних судів у разі вичерпан-
ня всіх можливостей для захисту в су-
дах штатів. Цікавою видається справа 
Schlup v. Delo, в якій Верховний Суд 
США уточнив межі застосування прин-
ципу виключення подвійної відповідаль-
ності. Так, засуджений, який оскаржує 
обвинувальний вирок, має продемон-
струвати, що, виходячи із доказів у 
справі, кожний розумний присяжний 
мав би визнати його невинуватим. При 
цьому суд, який переглядає справу, не 
має обмежуватися лише доказами, які 
були наявними під час первинного роз-
гляду справи, він може опрацьовувати 
й інші докази, зокрема і ті, що за за-
гальним правилом не можуть вважати-
ся прийнятними [10, с. 298]. Але зміст 
формулювання «кожний розумний при-
сяжний» створює суттєві перешкоди на 
шляху оскарження вироку в порядку 
habeas corpus, а саме формулювання 
також не відрізняється прозорістю. На 
практиці перспектива успіху є лише у 
справах, де сторона обвинувачення на-
дала надто слабкі докази, або ж сторо-
на захисту знайшла нові докази неви-
нуватості, які на момент попереднього 
розгляду справи доступними не були. 
Якщо суд знайде можливим задоволь-
нити клопотання засудженого, то ви-
знання його невинуватим виключає 
новий розгляд справи, що цілковито 
відповідає принципу виключення по-
двійної відповідальності. На аналогіч-
них підставах була вирішена Верхов-
ним Судом США і справа Sawyer v. 
Whitley. Засуджений до смертної кари 
Сойєр подав клопотання habeas corpus, 
в якому добивався перегляду справи 
в частині призначення покарання, мо-
тивуючи тим, що з огляду на ступінь 
тяжкості злочину та його індивідуальну 
характеристику він не заслуговував на 
таке суворе покарання [11, с. 333]. Суд 
визнав, що клопотання засудженого 
може бути задоволено, якщо засудже-
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ний впорається доказово переконати 
суд у тому, що жодний розумний при-
сяжний не визнав би його вартим стра-
ти. Таким чином, для double jeopardy 
clause певною мірою характерною є і 
така ознака, як ретроспективність. 

Практика застосування double 
jeopardy clause видається цілком 
впорядкованою. Як ми бачимо, суди 
йдуть шляхом максимально широкого 
тлумачення принципу, часто прино-
сячи в жертву ідеї справедливої кари 
заради забезпечення прав осіб, які 
притягуються до кримінальної відпо-
відальності. Проте у цьому проявля-
ється реалізація принципу законності 
в кримінальному праві США. Консти-
туційні і процесуальні гарантії в сфері 
кримінального права і кримінального 
судочинства є непорушними аксіомами 
і мають бути додержані за будь-яких 
підстав. 

Ключові слова: принцип non bis 
in idem, положення double jeopardy 
clause в американському праві, ви-
ключення повторної кримінальної від-
повідальності. 

Стаття присвячена гарантіям 
виключення повторної кримінальної 
відповідальності за один і той самий 
злочин у кримінальному праві США. 
Основний акцент у дослідженні зро-
блено на аналізі судової практики, 

яка визначає зміст та межі double 
jeopardy clause.

Статья посвящена гарантиям 
исключения повторной уголовной 
ответственности за одно и то же 
преступное деяние в уголовном праве 
США. Основной акцент в исследова-
нии сделан на анализе судебной прак-
тики, которая определяет содержа-
ние и пределы double jeopardy clause. 

The article is dedicated to the dou-
ble jeopardy guarantees in American 
criminal law. Particular emphasis is 
done at judicial practice, involving 
double jeopardy clause, which estab-
lishes and defines essence and ranges 
of the clause. 
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Governments of European welfare 
states face an uncomfortable predica-
ment. To transfer their welfare-state ob-
ligations to the EU level would jeopard-
ize the political basis of their legitimacy. 
However, since at least the mid of 1980s 
the processes of European integration, to 
which those governments are irreversi-
bly committed, have become increasingly 
pervasive1. As a result, European integra-
tion creates a problem-solving gap in that 
“member governments have lost more 
control over national welfare policies, in 
the face of the pressures of integrated 
markets, than the EU has gained de facto 
in transferred authority» [11],  substantial 
though the latter may be.

At face value, health care seems to 
be a case in point to illustrate this pre-
dicament. Indeed, with some limited ex-
ceptions the European Union has no le-
gal competence to adopt EU law in the 
field of health care2,  this being a matter 

of national competence according to the 
EU’s founding or “constitutional” docu-
ment, the EC Treaty (to be replaced by 
the Treaty of Lisbon (Тreaty of Lisbon, 
above n. 3.) once it has been ratified by 
all the Member States. Unsurprisingly, 
both Member States and EU institu-
tions are heavily bound in their ability 
and willingness (on account of national 
interests, political sensitivities and the 
huge diversity of health care systems in 
an EU of 27) to issue legislation in this 
area. Those who are (politically) respon-
sible for health care at the domestic level 
are faced with a second problem: since 
the very beginnings of what is now the 
European Union, other areas of EU law 
have had unintended effects in health 
care contexts. The second section of this 
chapter provides an overview of the main 
examples of this phenomenon. It involves 
several areas of EU law. Their effects on 
health care in the Member States form a 
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1 See F. Scharpf, ‘A new social contract? Negative and positive integration in the political economy of 
European welfare states’, European University Institute Working Paper RSC 96/44 (1996 ); R. Dehousse, 
‘Integration v regulation? On the dynamics of regulation in the European Community’, Journal of Common 
Market Studies 30 (1992 ), 383–402; G. Majone, ‘The European Community between social policy and social 
regulation’, Journal of Common Market Studies 31 (1993 ), 153–70; F. Scharpf, ‘The European social model: 
coping with the challenges of diversity’, Journal of Common Market Studies 40 (2002 ), 645–70; C. Offe, ‘The 
European model of “social” capitalism: can it survive European integration?’, Journal of Political Philosophy 
11 (2003 ), 437–69; M. Ferrera, The boundaries of welfare: European integration and the new spatial politics 
of social protection (Oxford: Oxford University Press, 2005); L. Moreno and B. Palier, ‘The Europeanisation 
of welfare: paradigm shifts and social policy reforms’, in P. Taylor-Gooby (ed.), Ideas and welfare state reform 
in Western Europe (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005 ), pp. 145–71.  S. Leibfried, ‘Social policy. Left 
to judges and the markets?’, in H. Wallace, W. Wallace and M. Pollack (eds.), Policy-making in the European 
Union (Oxford: Oxford University Press, 2005 ), p. 243.

2 Article 152(5) EC. See, for instance, Case 238/82, Duphar [1984] ECR 523, para. 16; Joined Cas-
es C-159/91 and 160/91, Poucet and Pistre [1993] ECR I-637, para. 6; Case C-70/95, Sodemare [1997]  
ECR I-3395, para. 27; Case C-120/95, Decker v. Caisse de Maladie des Employes Prives [1998] ECR 1831, 
para. 21; Case C-158/96, Kohll v. Union des Caisses de Maladie [1998] ECR I-1931, para. 17; Case C-157/99, 
Geraets-Smits and Peerbooms [2001] ECR I-5473, para. 44. See also Consolidated Version of the Treaty on the 
Functioning of the European Union, OJ 2008 No. C115/1, which, if the Treaty of Lisbon of 17 December 2007, 
OJ 2007 No. C306/1, is ratified, confirms in a new Title I, Article 6, that the EU has competence to carry 
out actions to support, coordinate or supplement national actions in the fields of ‘protection and improvement 
of human health’.
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kind of patchwork, unconnected by legal 
or policy conference.

In spite of this predicament, the EU 
has developed since the early 1990s its 
own health care policies in response to 
these unintended consequences of the 
application of EU law in health care set-
tings and their consequent effects on the 
national health care systems of the Mem-
ber States. Because the EU has no formal 
legal powers to develop its own health 
care law, the EU’s emergent health care 
policy is also something of a patchwork. 
EU health care law and policy is formed 
from a variety of provisions that consti-
tutionally “belong” to different policy do-
mains, principally those of the internal 
market, social affairs, public health, en-
terprise and economic policy. The third 
part of the chapter explores the processes 
through which the various sets of actors 
representing these five policy domains 
at the EU level have tried to shape the 
terms of the EU health care debate and 
expand their influence upon it. 

Both the substance of – and the in-
stitutional arrangements for – EU health 
care law and policy-making are therefore 
highly displaced, in comparison with na-
tional health care law and policy-making, 
which has its own constitutional struc-
tures and established mechanisms. While 
national health care policy tends to be 
the domain of national (political or ad-

ministrative) “health” experts, in the EU 
context most legal measures and policies 
that have implications for health care are 
adopted within institutional structures 
and procedures that were developed for 
quite different policy domains. Further-
more, EU-level health care law and policy 
occupies a highly contested space in the 
EU’s current constitutional settlement. 
Traditionally understood, EU law and pol-
icy-making is legitimated through a con-
stitutional settlement within which pow-
ers are formally conferred by the Member 
States, in a negotiated political settlement 
represented in legal documents (the EC 
and EU Treaties) to an institutional trip-
tych of the European Commission, Eu-
ropean Parliament and Council of Minis-
ters. In policy areas outside those where 
the EU has competence to legislate, the 
Member States enjoy autonomy of action. 
Recently, however, this binary distinction 
between EU and national competence has 
been challenged by the emergence of new 
governance practices in the EU3. By “new 
governance” we mean “a range of pro-
cesses and practices that have a norma-
tive dimension, but do not operate primar-
ily or at all through the formal mechanism 
of traditional command and control-type 
legal institutions”4. These apply in areas 
from which EU competence is formally 
excluded. But they involve the EU institu-
tions (and especially the European Com-

3 See F. Scharpf, ‘A new social contract? Negative and positive integration in the political economy of 
European welfare states’, European University Institute Working Paper RSC 96/44 (1996 ); R. Dehousse, 
‘Integration v regulation? On the dynamics of regulation in the European Community’, Journal of Common 
Market Studies 30 (1992 ), 383–402; G. Majone, ‘The European Community between social policy and social 
regulation’, Journal of Common Market Studies 31 (1993 ), 153–70; F. Scharpf, ‘The European social model: 
coping with the challenges of diversity’, Journal of Common Market Studies 40 (2002 ), 645–70; C. Offe, ‘The 
European model of “social” capitalism: can it survive European integration?’, Journal of Political Philosophy 
11 (2003 ), 437–69; M. Ferrera, The boundaries of welfare: European integration and the new spatial politics 
of social protection (Oxford: Oxford University Press, 2005); L. Moreno and B. Palier, ‘The Europeanisation 
of welfare: paradigm shifts and social policy reforms’, in P. Taylor-Gooby (ed.), Ideas and welfare state reform 
in Western Europe (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005 ), pp. 145–71.  S. Leibfried, ‘Social policy. Left 
to judges and the markets?’, in H. Wallace, W. Wallace and M. Pollack (eds.), Policy-making in the European 
Union (Oxford: Oxford University Press, 2005 ), p. 243.

4 Article 152(5) EC. See, for instance, Case 238/82, Duphar [1984] ECR 523, para. 16; Joined Cases C-159/91 
and 160/91, Poucet and Pistre [1993] ECR I-637, para. 6; Case C-70/95, Sodemare [1997] ECR I-3395, para. 27; 
Case C-120/95, Decker v. Caisse de Maladie des Employes Prives [1998] ECR 1831, para. 21; Case C-158/96, 
Kohll v. Union des Caisses de Maladie [1998] ECR I-1931, para. 17; Case C-157/99, Geraets-Smits and Peerbooms 
[2001] ECR I-5473, para. 44. See also Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Un-
ion, OJ 2008 No. C115/1, which, if the Treaty of Lisbon of 17 December 2007, OJ 2007 No. C306/1, is ratified, 
confirms in a new Title I, Article 6, that the EU has competence to carry out actions to support, coordinate or 
supplement national actions in the fields of ‘protection and improvement of human health’.
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mission) in the creation of distinctly nor-
mative elements, including non-binding 
measures such as mutually agreed objec-
tives, indicators and benchmarks, or man-
datory reporting mechanisms, which are 
often embedded in participatory, non-hier-
archical and iterative procedures. 

Health care law, policy and governance 
in the EU can thus be understood through 
a metaphor of a double patchwork. Vari-
ous parts of long-standing EU law have 
effects in health care policy settings. The 
EU institutions, as well as the Member 
States, have themselves responded to this 
phenomenon, again using a variety of dif-
ferent policy domains and discourses as 
their platform. It is our contention that, 
so far, these patchworks have largely de-
veloped in parallel (with governance pro-
cesses being developed rather defensively 
in an attempt to soften the consequences 
of law), but that law and soft modes of 
health governance are becoming increas-
ingly interwoven, thereby opening the 
door for hybrid EU policy instruments.

Health is and will continue to be an 
area within which the competence of the 
EU institutions is highly constrained. 
This has been reconfirmed by the Treaty 
of Lisbon5. At the same time, however, 
health is no longer a “non-topic” for the 
EU, and neither the EU institutions, nor 
the governments of the Member States, 
can now retreat from that position, for 
how could the EU not be “for” health 
and health care? 

We have described EU health care law, 
policy and governance as a double patch-
work. The limitations of: (a) the political 
incapacity to adopt “positive” legislation; 
(b) a longstanding but increasing impact 
of EU law on national health care sys-
tems; and (c) a divided policy space, have 
triggered “political spillovers pushing con-
secutive rounds of EU policy initiatives, 
pressed for by domestic policy-makers, to 
deal with the unintended consequences” 

[10].  More particularly, those responsible 
for health care at the national levels have 
responded, feeding into the EU’s use of 
the ‘governance tool kit’ in health care 
fields. No less than five sets of actors, 
which we have labelled as “public health”, 
“social affairs”, “internal market”, “en-
terprise” and “economic”, have crowded 
the EU health care governance space and 
have established different (as opposed to 
integrated) and largely uncoordinated re-
sponses, all of which, at least, have the 
potential to have an impact at the domes-
tic level. So far, law and governance have 
existed largely in parallel, with govern-
ance processes “in the shadow” of legis-
lation. We have seen that, within each of 
these sets of players, the European Com-
mission, often from a very early stage, 
set the terms of the debate, including in 
processes such as the patient mobility 
processes and the OMC. In other words, 
governance does not seem to significant-
ly destabilize the independent agency, 
or even hegemony, of the Commission 
as the lynch pin of Community law and 
policy-making. However, there are strong 
indications now that the different health 
care processes are “up and running”, the 
Commission’s internal divisions may al-
low the Council and national governments 
to reassert control. One should recall in 
this context that, under the United King-
dom Presidency, the Council (daringly) 
asked for ‘more leadership’ in the Euro-
pean health care debate. A clear message 
addressed to the Commission, it seems. 
And one key actor is quite skeptical: DG 
Social Affairs has the legal instruments 
(legal base), but it does not have the legit-
imate constituency at national level. DG 
SANCO has privileged relationships with 
national actors, but it does not have the 
legal instruments. Result: we have to find 
a compromise, but for the moment it is a 
real conflict, a battle for power. Of which 
we do not see the end yet.  

5 See Article 168(7), Treaty on the Functioning of the European Union: ‘Union action shall respect the 
responsibilities of the Member States for the definition of their health policy and for the organization and 
delivery of health services and medical care. The responsibilities of the Member States shall include the 
management of health services and medical care and the allocation of the resources assigned to them’.
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Another clear feature of the double EU 
health care governance patchwork is that 
public consultations are increasingly used 
by the European Commission as a tool to 
legitimize further initiatives and to create 
ownership of the final proposal among 
stakeholders. Examples include consulta-
tions on the draft strategic guidelines for 
the new programming period of the Struc-
tural Funds, on freeing Europe from expo-
sure to environmental tobacco smoke, on 
the follow-up to the Court’s jurisprudence 
relating to the reimbursement of medical 
expenses incurred in another Member 
State, on health-related information for 
patients, on how to ensure legal certain-
ty regarding cross-border health care, and 
David Byrne’s electronic Reflection Pro-
cess in 2004 on the Commission’s new EU 
health strategy. These consultations seem 
to help to depoliticize debates (which are 
sometimes even said to be too technical to 
be discussed among politicians) and thus 
remain relatively isolated from high profile 
media or other public scrutiny. And yet, as 
we have shown, in most cases their effect 
is significant, as in the case of the Pharma-
ceutical Forum, which was instrumental 
in bypassing issues which were rejected in 
the Pharmaceutical Review.

 Another feature of the new EU health 
care governance patchwork is an increas-
ing interlinking between classical EU 
law-making and governance processes. 
Examples of this linkage include the High 
Level Process of Reflection, which played 
a key role in pressing the Commission to 
propose legislation on health services in 
the internal market. They include the net-
worked governance processes of “Europe 
against Cancer” feeding into tobacco leg-
islation. They also include the High Level 
Group on Health Services and Medical 
Care, which organized pressure to increase 
EU funding for health care infrastructure 
through the Structural Funds, and pro-
moted coordination of national health care 
policies and adopted soft law measures 
such as the 2005 “EU Guidelines for Pur-
chase of Treatment Abroad”, effectively 
bypassing the lack of legislative guidance 
from the EU on this issue. Other exam-

ples include the Transparency Committee 
(set up under Directive 89/105/ EEC) 
[5],  which was reactivated because of the 
information requirements of the Pharma-
ceutical Forum, and which spilled over 
into new kinds of cooperation. Thus, new 
Member States are using the (formal and 
especially informal) exchanges of informa-
tion between Committee members (e.g., 
on the therapeutic value-added of new 
medicines) “to arm themselves against 
the invasion of new pharmaceutical prod-
ucts on their markets”. Another example 
is the data protection regulation (covered 
by Directive 95/46/EC) [5], for which 
the Commission offers: “to work with the 
Member States <…> to raise awareness” 
of the provisions of the Directive that ap-
ply to the health care sector. This govern-
ance approach presumably sits alongside 
more classical modes of implementation 
and enforcement of EU legislation by the 
Commission envisaged by the Treaty. 
Taking all these examples together, it will 
come as no surprise, then, that non-bind-
ing measures are far from being perceived 
as irrelevant by the Member States and 
that the decision-making process leading 
to their adoption involves hard politics.

 In sum, the cross-fertilization between 
law and governance seems to point to-
wards the future development of “hybrid” 
policy instruments: far from abandoning 
legislative responses, the EU institutions 
are keen to pursue them alongside the 
array of governance mechanisms now 
available to them. A case in point of such 
“instrument hybridity” [4] is the inter-
linking between the OMC and the ESF. 
The scope of the ESF was redirected in 
1999, so that the Fund could support, dur-
ing the 2000–2006 programming period, 
the newly launched “European employ-
ment strategy”, another EU governance 
process launched in 1997 [6].  Even more 
important in the context of this chapter is 
that the new ESF Regulation, which de-
termines the tasks of the ESF, the scope 
of its assistance and the eligibility criteria 
for the 2007–2013 programming period, 
explicitly refers to the  “open method of 
coordination on social protection and so-
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cial inclusion” [1],  of which the health 
care OMC is now one particular strand. 
Consequently, there is no reason why in 
the near future certain elements of the 
health care OMC would not be taken into 
account by the Commission, de jure or de 
facto, to determine whether expenditure is 
eligible for assistance under the Fund.  

What will happen in the future? Most 
importantly, EU health law and govern-
ance will be increasingly interlinked. At 
first glance, it would seem that we are 
unlikely to see significant additions to the 
legislative landscape, in terms of EU law 
that directly treats the provision of health 
care in the internal market or competition 
law. Even if the Commission’s proposal for 
a directive on health care services in the 
internal market does emerge, it will not 
significantly change the current position. 
However, this may be too hasty a conclu-
sion, since support for further legislation 
may be spurred by the information and 
new understandings generated through the 
learning mechanisms of governance proce-
dures, such as the OMC, other forms of 
policy coordination, and information gen-
eration and dissemination drawing on EU 
funding opportunities. Furthermore, legis-
lation in other fields of EU law that indi-
rectly affects health care systems will con-
tinue to be adopted, but the “health care 
mainstreaming” obligation, which will be 
further embedded in the Treaty following 
the Lisbon amendments [2], will be applied 
more seriously due to the increased visi-
bility of health in the Commission’s vista, 
and because of Member States’ increased 
willingness to discuss health care at the 
EU level, at least in the context of gov-
ernance processes. Finally, consistent with 
the “constitutional asymmetry” thesis, the 
“negative integration” and destabilizing 
dynamic of litigation before the Court will 
continue. But this will only be at the mar-
gins and arguably, because the Court is no 
more blind to governance measures than 
it is to legislation – and proposed legisla-
tion – it will increasingly be inspired by 
the outcomes of the governance process in 
its judgements (e.g., perhaps, when inter-
preting “undue delays”, “solidarity” or a 

definition of “public interest” in the context 
of cross-border health care services; or an 
agreed list of justifications for non-discrimi-
natory restrictions on the free movement to 
provide services, freedom of establishment 
or free movement of persons). 

Non-hierarchical, networked methods 
of governance, based on shared learning, 
information collection and dissemination, 
benchmarking, and so on, are likely to 
continue to be important, since the EU 
is likely to continue to use information, 
influence and incentives, rather than hi-
erarchical law-making and regulation 
in health care fields. The challenges of 
non-hierarchical governance that apply in 
any field will apply perforce in the health 
care governance arena. How will the rel-
evant actors be included, each with an 
“equal voice” at the table? At present, EU 
health care governance remains largely a 
“closed shop” of high level civil servants, 
EU officials and experts, and many gov-
ernance practices are particularly poorly 
integrated into domestic policy processes. 
Consequently, (European and domestic) 
parliamentary overview remains poorly 
developed. What about Member States 
where human capacity is scarce, so par-
ticipation in these processes is more lim-
ited than in those better endowed with 
human capacity? How will the processes 
be protected from “capture” by powerful 
interests, be they in the pharmaceutical, 
tobacco or private health insurance in-
dustries? These questions are not only 
questions for non-hierarchical governance 
structures – they apply equally in the 
context of more traditional hierarchical 
law-making and regulatory processes. 
Some empirical evidence of longer-stand-
ing governance processes suggests that 
they are being used as an increasingly 
important trigger for ambitious domestic 
welfare state reform [8].  It seems that 
Frank Vandenbroucke was right when he 
said: “Open co-ordination can and should 
be a creative process, because it will en-
able us to translate the much discussed 
but often unspecified “European social 
model” into a tangible set of agreed ob-
jectives, to be entrenched in European 
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co-operation. <…> Efficient EU co-oper-
ation can help identify and prepare the 
legislative work [at] both a national and 
EU level” [7].  The synergies offered by 
such an integration of law and govern-
ance provide the EU with an opportunity 
to take health care policy forward, while 
balancing the interests of the internal 
market and competition, alongside those 
of “social Europe”.

In the final analysis, neither positive 
nor negative integration in the classical 
senses will be the dominant mode for EU 
law or policymaking in the health care 
context. Rather, we can expect an inter-
action, or set of interactions, between 
legislative and governance processes. Al-
though the story we tell in this chapter 
may be read to imply that the law and 
policy patchwork is becoming increas-
ingly “joined up”, for all the reasons 
explained here, it will never become a 
single all-encompassing woven tapestry.
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ЗАПОЧАТКУВАННЯ ВИКЛАДАННЯ  
КАНОНІЧНОГО ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ У НОВОРОСІЙСЬКОМУ 

ІМПЕРАТОРСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В ОДЕСІ

З недавніх часів у загальноосвітніх 
закладах України факультативно поча-
ли вводити предмети, пов’язані із ви-
вченням канонічного права православ-
ної церкви. Це пов’язано із виданням 
15 травня 2010 р. наказу № 273 Ви-
щої атестаційної комісії України, згід-
но з яким Богослов’я було внесене 
до переліку спеціальностей, за якими 
проводиться захист дисертацій на здо-
буття наукового ступеня і присвоєння 
вчених звань. Така практика існувала 
ще з XIX ст., коли Закон Божий був 
обов’язковим предметом практично в 
усіх світських навчальних закладах Ро-
сійської імперії. Згідно з чинним тоді 
законодавством правом на викладання 
цього предмета в університетах воло-
діли виключно священнослужителі, що 
мали вищу духовну освіту. 

У часи середньовіччя православна 
і римо-католицька церкви дотримува-
лись концепції, згідно з якою каноніч-
не право не належало до світського, 
отже, виходило, що воно не може 
бути віднесене до будь-якої його гіл-
ки. Тільки з часів Реформації з’яви-
лися спроби вписати церковне право 
у систему світського права. У XIX ст. 
погляди вчених почали розходитись, 
внаслідок чого священик М.П. Аль-
бов писав: «Следовало только желать, 
чтобы наука церковного права полу-

чила <…> более строгую юридичес-
кую конструкцию» [1].

Торкаючись питання історії викла-
дання канонічного права в Росії, доціль-
но також нагадати деякі аспекти з істо-
рії розвитку канонічного права загалом. 
Думка про необхідність його викладан-
ня в Росії вперше була висловлена за 
царювання Федора Олексійовича Рома-
нова (1676–1682) у проекті Статуту 
Московської слов’яно-греко-латинської 
академії. Проте цей статут так і не 
був прийнятий. До цієї самої пробле-
ми звернувся Феофілакт, у миру Федір 
Леонтійович Лопатинський, який ви-
значив засади світського і канонічного 
права, проте і його проект не був вклю-
чений до системи освіти. 

Отже, на відміну від Європи в Росій-
ській імперії канонічне право як наука 
з’являється набагато пізніше. Одна зі 
згадок про його викладання пов’язана 
з 1798 р., коли Св. Синод повелів ви-
кладати Кормчу у всіх Духовних ака-
деміях [2]. Цікавим фактом в історії 
вищої юридичної освіти в Європі є і те, 
що юристам аж до останньої третини 
XVIII ст. надавався науковий ступень 
доктора обох прав (Dr juris utriusque), 
тобто цивільного та канонічного. 

З 1808 р. у Російській імперії було 
започатковано реформування духовних 
шкіл та поставлено завдання зібрати й 
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систематизувати джерела церковного 
права. Однак викладання й вивчення 
церковних законів у цей період носи-
ли переважно прикладний характер, 
без здійснення ґрунтовних наукових 
узагальнень. 1835 рік став важливим у 
розвитку науки «Історія Православної 
церкви». З того часу в університетах 
передбачалось подавати і ази церков-
ного права на юридичних факультетах 
[3]. Тоді викладання мало переважно 
богословський характер, що істотно 
ускладнювало інтеграцію канонічно-
го права до системи юридичних наук. 
Тож, на думку сучасних істориків пра-
ва, 1835 рік можна вважати часом за-
провадження вивчення канонічного 
права в світських університетах імперії.

Слід погодитись із думкою дослідни-
ці І.А. Бальжик, яка вважає, що на роз-
виток церковного права в Російській 
імперії як навчальної дисципліни, так 
і науки вплинув процес систематизації 
права в державі, активно розпочатий 
за царювання Миколи І. Отже, хоча 
зведення законів Російської імперії не 
систематизувало церковне право, воно 
закономірно сприяло визначенню необ-
хідності систематизації цієї галузі [4]. 
Вже під час кодифікації російського 
права у 1830–1840-х рр. були система-
тизовані всі постанови, що стосуються 
церковного управління, починаючи із 
запровадження синодальної системи. 

Наукове осмислення канонічного 
права почалося в той момент, коли, 
власне, формувалися основні озна-
ки правової системи Російської імпе-
рії. Це, з одного боку, полегшувало 
завдання, тому що давало змогу пе-
реглянути різні варіанти, але з іншо-
го – змушувало звертатися до зару-
біжного досвіду, шукати оптимальні 
шляхи поєднання сформованої тради-
ції із розвитком юридизації суспільних 
відносин. Розвиток науки канонічного 
права був також пов’язаний із поши-
ренням у Російській імперії ідей істо-
ричної школи права [5], що робило 
неминучим звернення до церковного 
права як історично усталеної частини 
правової системи країни.

Ці обставини вплинули і на перег-
ляд викладання канонічного права як 
самостійної дисципліни. Таким чином, 
його було включено до системи нав-
чання не тільки богословів, а і юристів 
у Російській імперії. Однак після при-
йняття Статуту 1835 р. в університе-
тах почали виникати певні труднощі. 
Згідно з офіційними настановами до 
складу богословського університет-
ського курсу було включено, окрім бо-
гослов’я, елементи церковної загальної 
та російської історії, а для студентів 
юридичного факультету ще й елемен-
ти церковного законознавства. Однак 
у той час матеріали церковної історії 
та церковного законознавства виклада-
лись в університетах у рамках єдиного 
курсу дисципліни богослов’я, отже, їх 
не можна було назвати повноцінними 
університетськими дисциплінами. На 
це було звернено увагу під час обгово-
рення в 1862–1863 рр. нового загаль-
ноуніверситетського Статуту [6], після 
чого було запропоновано заснувати для 
викладання церковної історії і церков-
ного законознавства окремі кафедри.

Доцільно також нагадати, що ви-
вчення церковних законів як самостій-
ної дисципліни було запроваджено і в 
духовних академіях та семінаріях згід-
но з Визначенням Святішого Синоду 
від 10 травня 1840 р. Вірогідно, саме 
ця подія надихнула архімандрита Гав-
рилу (Воскресенського) спробувати ви-
значити систему церковного права та 
дати короткий нарис його історії. Своє 
бачення він показав у праці «Поняття 
про церковне право та його історія» 
(1844 р.) [7]. 

Варто зазначити, що на початку 
1860-х рр. з ініціативи М.І. Пирогова 
в суспільстві відбулася дискусія щодо 
доцільності обов’язкового викладання 
богослов’я у світських вищих навчаль-
них закладах. Він пропонував заміни-
ти цю дисципліну на церковну історію 
та закріпити її викладання виключно 
на історико-філологічних факультетах, 
а для юридичних факультетів лишити 
виключно канонічне право [8]. Однак 
ці погляди не співпадали ані з думкою 
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вищого духовенства в імперії другої по-
ловини ХІХ ст., ані з політикою цар-
ського уряду в галузі освіти. Тож за-
уваження й пропозиції М.І. Пирогова 
щодо викладання богослов’я в універ-
ситетах було проігноровано [9].

У процесі розроблення нового ста-
туту для університетів імперії вперше 
було чітко виділено три рівні бого-
слов’я як дисципліни викладання: 

1. Релігійного, морального, культур-
ного фундаменту системи людського 
знання у цілому; 

2. Вивчення спеціальних областей 
гуманітарних наук: церковної історії, 
церковної словесності, церковного пра-
ва, релігійної філософії; 

3. Самостійної галузі науки з влас-
ною структурою, принципами, метода-
ми і перспективами дослідження [10].

Таким чином, з прийняттям ново-
го загальноуніверситетського Статуту 
в червні 1863 р. при університетах 
мали бути засновані дві окремі ка-
федри – церковної історії, що мала 
увійти до складу історико-філологіч-
ного факультету, та церковного за-
конознавства, яка передбачалась на 
юридичних факультетах [11]. Але 
на практиці становлення нових ка-
федр здійснювалося вкрай повільно. 
Професор богослов’я Московського 
університету протоієрей М.О. Сергі-
євський, направлений у 1865 р. для 
інспектування богословських кафедр 
в університетах імперії, відзначав, що 
через два роки після прийняття ново-
го Статуту положення богословських 
наук все ще потребує затвердження 
в університетському середовищі [12]. 
Для підвищення їх авторитету ним 
було запропоновано низку заходів, 
але справа рухалась повільно, тож 
окремі з таких кафедр певний час 
лишались вакантними. Тож не є див-
ним, що в умовах, коли не існувало 
чіткої позиції навіть у питанні про те, 
в чиєму підпорядкуванні перебуває 
затвердження кандидатів на зайняття 
вакансій на цих кафедрах, їх відкрит-
тя відкладалося. Крім того, фінансу-
вання цих кафедр за новим Статутом 

передбачалося лише з 1867 р. Також 
не вистачало відповідних професор-
сько-педагогічних кадрів та навчаль-
ної літератури [13].

На час відкриття в 1865 р. універси-
тету в Одесі там фактично діяла тільки 
одна кафедра – богослов’я, яка не вхо-
дила до жодного з факультетів. Вивчаю-
чи листування юридичного факультету 
з Радою Новоросійського університету 
в лютому 1866 р., ми знайшли цікаві 
матеріали, які свідчать про той факт, 
що «<…> хотя до Устава 1863 года 
особой кафедры Церковного законове-
дения на Юридическом факультете не 
полагалось, но тем не менее Церковное 
законоведение было предметом факуль-
тетского преподавания и составляло 
один из необходимых для приобретения 
1-й ученой степени предметов факуль-
тетского испытания…» [13]. Тож сту-
денти юридичного факультету вивчали 
цю дисципліну з початку діяльності фа-
культету ще до створення окремої ка-
федри при університеті. 

На початковому етапі розвитку, між 
1866 та 1867 роками, на юридичному 
факультеті було засновано кафедру 
канонічного права, яку слід розгляда-
ти як похідну від кафедри богослов’я. 
Стосовно заснування нової кафедри 
збереглось небагато інформації. Так, 
нам пощастило відшукати згадки про 
проблеми щодо заміщення кафедри 
канонічного права в листі юридичного 
факультету до Ради Новоросійського 
університету від 26 листопада 1866 р. 
[13]. У ньому зазначалось, що запропо-
нований для факультету кандидат на 
заміщення цієї кафедри – магістр Ка-
занської Духовної академії К.А. Орлов 
не погодився на їхню пропозицію. Тож 
вакансія на заміщення цієї кафедри в 
Новоросійському університеті, як і в 
більшості інших юридичних факульте-
тів імперії, у 1866 р. лишалась вільною. 

Першим завідувачем цієї кафедри в 
Новоросійському університеті став екс-
траординарний професор Казанського 
Імператорського університету Олексій 
Степанович Павлов [14]. Згідно з нака-
зом Міністра Народної просвіти Росій-
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ської імперії №2 від 31 січня 1870 р. 
його було переведено на кафедру ка-
нонічного права в Новоросійському 
університеті із затвердженням у зван-
ні ординарного професора з 9 вересня 
1869 р. [15]. 

Обґрунтування вимог щодо кваліфі-
кації викладачів канонічного права на-
водить І.А. Бальжик, аналізуючи лист 
Ради Новоросійського університету 
№ 52 від 17.01.1873 р. до Міністра 
Народної просвіти: «Относительно 
кафедры церковного законоведения: 
Церковное законоведение, по суще-
ству своему, прежде всего есть наука 
юридическая, для разработки и изло-
жения которой необходимо такое же 
отношение к ея материалам, какое 
усвоено вообще разработке и изло-
жению наук юридических. Для при-
ведения материалов церковного зако-
новедения к научному юридическому 
значению необходимы юридические 
приемы, юридический способ доказа-
тельств, юридический метод изложе-
ния. Но находясь по существу своему 
в ряду наук юридических, церковное 
законоведение в то же время состоит 
в связи с наукою богословскою, и при 
разработке и изложении ею должны 
быть принимаемы в основание догма-
ты вероучения и истины нравоучения 
православной церкви. Посему препо-
даватель церковного права должен 
быть юрист, получивший общее юри-
дическое образование, но обладающий 
вместе с тем достаточными для науки 
церковного законоведения познания-
ми в богословской науке и приобрет-
ший специальные ученые степени по 
юридическому факультету. Что каса-
ется степени познания в богословской 
науке, то преподавателю необходимо 
знать те пункты православного вероу-
чения и нравоучения, которые сопри-
касаются с предметами церковного за-
коноведения и знать настолько, чтобы 
понимать догматическое и нравствен-
ное значение этих пунктов, быть в 
состоянии отличать догматы вероу-
чения и истины нравоучения от юри-
дических положений и не смешивать 

право с верою и нравственностью. 
Наконец условия требуемыя от лиц, 
желающих занять кафедру церковного 
законоведения, должны быть прино-
ровлены к требованиям, изложенным 
в университетском уставе относитель-
но преподавателей по всем другим ка-
федрам» [16]. 

Стосовно навчально-методичного за-
безпечення студентів юридичного фа-
культету Новоросійського університету 
зазначимо, що на початковому етапі ді-
яльності кафедри у навчальному проце-
сі, імовірніше за все, спиралися на пра-
цю професора Київського університету 
Святого Володимира протоієрея Іоанна 
Скворцова – «Записки по церковному 
законоведенью» (1848 р.). Сучасні вчені 
вважають її першим систематичним ви-
кладенням курсу церковного права без 
історичного нарису, яке значно сприя-
ло трансформації духовно-богословської 
традиції у світсько-філософську та попу-
ляризувало на російських теренах окре-
мі ідеї німецької класичної філософії. 

У 60-х роках ХІХ ст. Св. Синод до-
ручив переробити цю працю як посіб-
ник для всіх вищих навчальних закла-
дів [17]. У ній І.М. Скворцов зазначив: 
«Церковное законоведенье он всегда 
признавал и признает нужным для вся-
кого просвещенного христианина, осо-
бенно сына православной церкви, ко-
торая составляет дух и жизнь нашего 
отечества» [18]. Праці І.М. Скворцова 
окреслили шлях розвитку викладання 
і наукового дослідження церковного 
права на багато років уперед. Його 
безперечною заслугою є створення 
однієї з перших у Російській імперії 
програми викладання церковного зако-
нознавства у ВНЗ, яка стала орієнти-
ром для багатьох наступних поколінь 
освітян і науковців, що працювали у 
царині церковного права в Україні та 
поза її межами. Ще однією з можливих 
праць, що використовували в навчаль-
ному процесі на юридичних факульте-
тах імперії в 60-х роках ХІХ ст., була 
робота єпископа Іоанна (Соколова) 
«Опыт курса церковного законоведе-
ния» 1851 р. [19]. 
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У Російській імперії Статут 1863 р. 
відкрив нові можливості для розвит-
ку канонічного права як науки і на-
вчальної дисципліни. На юридичних 
факультетах відкривались спеціальні 
кафедри, а викладання переводилось 
з богословської в юридичну площину, 
що визначило появу фундаментальних 
досліджень з центральних розділів ка-
нонічного права. 

Саме тоді розгорнулась гостра по-
леміка щодо галузевої приналежності 
канонічного права. Так, у Російській 
імперії склалась власна концепція, 
згідно з якою воно було віднесено до 
публічного. Так, наприклад, такі росій-
ські юристи, як професор М.Ф. Рожде-
ственський [20] і професор М.К. Рен-
ненкампф відносили канонічне право 
до державного права. Як відзначав 
М.К. Ренненкампф, канонічне і вій-
ськове право відносяться до держав-
ного права, тому що «<…> внешняя 
организация церкви (насколько она 
определяется правом) и порядок вое-
нный составляют существенную при-
надлежность государственной жизни, 
а между тем не успели развиться (если 
исключить неоправданные притязания 
средневековых юристов) в особые 
самостоятельные ветви публичного 
права <…> Церковная организация и 
управление <…> получают юридиче-
ское значение только вследствие при-
знания их государством» [21]. 

Схожої точки зору дотримувався 
М.С. Суворов, який писав: «В церков-
ном праве нет надобности различать 
публичное и частное право, потому что 
все вообще церковное право носит пу-
бличный характер» [22]. Таким чином, 
визначаючи місце церковного права в 
правовій системі, російські дослідни-
ки до 1919 р. добре знали зарубіжні 
концепції, але з огляду на сформовану 
історично «симфонію влади» в Росії, 
а також особливий статус Російської 
православної церкви в Російській імпе-
рії, запропонували власну теорію, що 
не мала аналогів у католицькому і про-
тестантському світі. Згідно з нею цер-
ковне право відноситься до публічного 

права. Отже, за сформованою в Росій-
ській імперії традиції канонічне право 
включало в себе як церковні канони, 
так і державне законодавство у спра-
вах церкви [23].

Нагальною потребою в освітній сфері 
тих часів була підготовка наукових ка-
дрів, здатних досліджувати церковно-ю-
ридичні явища не тільки з богословської 
або історичної, але, головним чином, з 
юридичної точки зору. І такі учені не-
забаром з’явилися. Назвемо лише деякі 
найвідоміші імена професорів каноніч-
ного права, які працювали в Імператор-
ському Новоросійському університе-
ті, – це О.С. Павлов, О.М. Кудрявцев, 
О.І. Алмазов, О.П. Доброклонський, 
О. І. Покровський. Багато хто з них вів 
плідну науково-дослідну та публіцистич-
ну діяльність, присвячуючи свої роботи 
різним сферам релігійної та громадської 
діяльності, і всі вони внесли вагомий 
внесок у розвиток вітчизняного релігієз-
навства та канонічного права. 

Тут також доцільно нагадати, що в 
період 1905–1917 років у науці «Цер-
ковне право» йшла боротьба двох на-
прямів. Представники старого напря-
му (І.С. Бердников, П.А. Лашкарьов, 
М.Є. Красножон та інші) присвячу-
вали свої роботи новим проблемам 
(співвідношення церкви і держави, 
свобода совісті та ін.). У цілому вони 
відстоювали традиційну для церковно-
го права точку зору про необхідність 
збереження основних державних під-
валин, зокрема стосовно церкви. До-
слідники нового напряму, наприклад, 
Н.А. Заозерський, Є.Н. Темников-
ський та інші, вивчали церковне зако-
нодавство зарубіжних країн та боро-
лися за відносну незалежність церкви 
від держави через скликання Поміс-
ного собору Російської православної 
церкви, що неминуче мало спричини-
ти серйозні зміни в церковному праві 
Російської імперії.

Але з приходом до влади більшови-
ків всі кафедри богослов’я було лікві-
довано ще до ліквідації університетів, 
а більшість фахівців канонічного права 
та церковної історії – репресовано. 



125

ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Ключові слова: викладання цер-
ковного права, юридична освіта,  
Новоросійський імператорський універ-
ситет, кафедра церковного права.

Стаття присвячена розгляду 
питань, пов’язаних із введенням 
до навчальної програми юридич-
ного факультету Новоросійського 
імператорського університету но-
вої дисципліни – «Церковне право». 
Ця подія була зумовлена низкою іс-
тотних трансформацій як в галу-
зі освітньої реформи, так і в сфе-
рі систематизації законодавства 
в Російській імперії. У цій статті 
також відстоюється ідея стосовно 
того, що розвиток науки церковно-
го права безпосередньо пов’язаний 
із поширенням у імперії ідеї істо-
ричної школи права, що сприяло 
зверненню до церковного права як 
до історично зумовленої частини 
правової системи держави.

Статья посвящена рассмотре-
нию вопросов, связанных с введением 
в учебную программу юридического 
факультета Новороссийского им-
ператорского университета новой 
дисциплины – «Церковное право». 
Данное событие было обусловлено 
рядом существенных трансформа-
ций как в области образовательной 
реформы, так и в области система-
тизации законодательства в Рос-
сийской империи. В данной статье 
также отстаивается идея, что раз-
витие науки церковного права непо-
средственно связано с распростра-
нением в империи идеи исторической 
школы права, что способствовало 
обращению к церковному праву, как 
к исторически обусловленной части 
правовой системы государства.

The article considers the issues relat-
ed to the introduction into the curricu-
lum of the law faculty of Novorossiysk 
Imperial University a new discipline – 
“Canon Law”. The event was due to a 
number of significant transformations 
in the field of educational reform and 

in the systematization of legislation in 
the Russian Empire. This article also 
defended the idea of the fact that the 
development of the science of can-
on law is directly connected with the 
spread of the empire ideas of the his-
torical school of law, which contributed 
to the treatment canon law, as a his-
torically conditioned part of the legal 
system of the state.
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ЦИВІЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ 1895 Р.

Одним із важливих етапів розвитку 
австрійського цивільно-процесуально-
го права було прийняття австрійсько-
го Цивільно-процесуального кодексу 
1895 р., що діяв на території Галичини 
та Буковини як складових частин Ав-
стрійської імперії, а з 1867 р. і Австро-У-
горської монархії. Важливим аспектом 
під час його аналізу є з’ясування пи-
тання завершення розгляду справи та 
винесення судом судового рішення, яке 
вирішувало спір між сторонами. Ак-
туальність цього питання пов’язана зі 
значимістю історико- правового досвіду 
для сучасного правотворення, оскільки 
врахування помилок минулого є гаран-
тією запобігання їх у майбутньому, що 
є важливим в умовах реформування за-
конодавства незалежної України.

Питання закінчення розгляду справи 
та ухвалення судового рішення у Галичи-
ні за австрійським Цивільно-процесуаль-
ним кодексом 1895 р. були предметом 
наукового інтересу деяких польських, 
українських, австрійських та російських 
учених, зокрема: І. Бойко, Е. Васьков-
ського, С. Дністрянського, П. Едер, 
К. Левицького, Б. Тищик, А. Яковліва, 
W. Godlewski, J. Trutter та ін.

Метою статті є детальний аналіз іс-
торико-правової літератури та подаль-
ша характеристика сутності останньої 
частини судового засідання в цивіль-
но-процесуальному праві як винесення 
судового рішення. Винесення судом 
судового рішення є одним із важливих 
елементів реалізації особою права на 
звернення до суду, а також вирішення 
спору між сторонами. 

Австрійський Цивільно-процесу-
альний кодекс 1895 р. чітко визначав 
порядок розгляду справ, винесення су-
дового рішення та виконання всіх його 
складників у строгій послідовності, що 
сприяло найповнішій реалізації мети 
процесу. А саме захисту порушених, 
невизнаних або оспорюваних прав, сво-
бод чи інтересів фізичних та юридич-
них осіб. Судові рішення були кінце-
вим і найважливішим актом цивільного 
процесу, тому що містили відповідь 
суду по суті спірної справи і встанов-
лювали справедливість.

Якщо справа на основі судового 
розгляду і перевірки доказів вважала-
ся вирішеною, суд виносив рішення  
(§ 390) [1, s. 745]. Під судовим рішен-
ням у загальному розумінні того слова 
розумілося будь-яке судове рішення, 
незважаючи на його юридичну силу і 
значення; у вузькому і більш вживано-
му значенні – вирішення судом спірної 
справи по суті, кінцевий момент судово-
го процесу. Варто звернути також увагу 
на те, що судові рішення не наділялися 
силою закону [2, c. 9]. Рішення могло 
бути остаточним (кінцевим), коли за-
доволено всі домагання позову, або ж 
частковим – коли задоволена лише ча-
стина домагань (§ 391) [1, s. 764].

Винесеним судом рішенням мали 
розв’язати всі вимоги, висунуті по суті 
справи, за винятком тих, стосовно яких 
уже були оголошені відповідні рішення 
раніше, або ж ті, які скеровувалися в 
окреме провадження. Зміст рішення 
мав відповідати позовному домаганню 
і суд не мав права присудити того, що 
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від нього не вимагалося (§ 404–405) 
[1, s. 774–776]. Щоправда, згідно з  
§ 1418 Цивільного кодексу суд міг при-
судити на майбутнє сплату аліментів  
[3, s. 27]. У декількох справах, об’єдна-
них згідно з нормами § 187 для спільно-
го розгляду, виносилося єдине рішення. 
Винятком могло бути розмежування од-
нієї справи на декілька окремих прова-
джень або ж ситуація, коли по одному з 
таких проваджень уже ухвалено окреме 
рішення (§ 404) [1, s. 774].

Для означення робочих рішень (роз-
поряджень) судів, які діяли у Галичині 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., 
вживався термін «судова постанова». 
До прикладу, у чинному Цивільно-
му процесуальному кодексі України 
розрізняють судові рішення у таких 
формах: 1) ухвали; 2) рішення; 3) по-
станови; 4) судові накази. Процедурні 
питання, пов’язані з рухом справи в 
суді першої інстанції, клопотання та 
заяви осіб, які беруть участь у спра-
ві, питання про відкладення розгляду 
справи, оголошення перерви, зупинен-
ня або закриття провадження у справі, 
залишення заяви без розгляду, а також 
в інших випадках, передбачених Кодек-
сом, вирішуються судом шляхом поста-
новлення ухвал (ст. 258) [4, c. 114]. 
За Цивільним процесуальним кодексом 
1895 р. суд повідомляв сторонам свої 
постанови і розпорядження, якщо це 
відбувалося поза засіданням, у письмо-
вій формі. Після підписання резолюції 
суддя не мав права змінювати своєї 
думки. За потреби писані постанови 
відправлялися сторонам на адресу їх-
нього проживання (або їхніх представ-
ників). Якщо не існувало можливості 
вручити чи переслати постанову сторо-
ні, котра не вказала своєї адреси, така 
постанова залишалася у судовій канце-
лярії і сторона не могла вживати від-
мовку про те, що не змогла її отрима-
ти [5, c. 315–316]. Це, на мою думку, 
позбавляло від можливих зловживань з 
боку незацікавлених у набутті чинності 
судового рішення.

Письмові ухвали суд видавав лише 
тоді, коли одна сторона чи обидві сто-

рони були відсутні під час її усного 
оголошення або ж коли суд вирішив 
таким чином оповістити своє рішення 
(§ 426) [1, s. 812–813]. Нині в Україні 
ухвала суду, що викладається окремим 
документом, складається із: 1) вступ-
ної частини із зазначенням дати і місця 
її постановлення; найменування суду, 
прізвища та ініціалів судді (суддів); 
імен (найменувань) учасників справи; 
2) описової частини із зазначенням 
суті клопотання та імені (найменуван-
ня) особи, яка його заявила, чи іншо-
го питання, що вирішується ухвалою;  
3) мотивувальної частини із зазначенням 
мотивів, з яких суд дійшов висновків, і 
закону, яким керувався суд, постанов-
ляючи ухвалу; 4) резолютивної частини 
із зазначенням: висновків суду; строку 
і порядку набрання ухвалою законної 
сили та її оскарження (ст. 260 Цивіль-
ного процесуального кодексу України) 
[4, c. 115]. Фактично форма рішення як 
за австрійським Цивільним процесуаль-
ним кодексом 1895 р., так і за Цивіль-
ним процесуальним кодексом України 
2018 р. була досить подібною.

Відповідь, яку суд давав у своєму 
рішенні, була висновком суду на під-
ставі встановлених фактів та чинних 
юридичних норм, зокрема Цивільного 
процесуального кодексу 1895 р. Рі-
шення формувалося шляхом логічного 
методу дедукції, коли на основі окре-
мих доказів висувалися висновкові 
положення. Перший крок у цьому на-
прямі – встановлення фактичних об-
ставин справи – проводився на основі 
процесуальних правил щодо вивчення 
доказової бази, встановлення фактів 
шляхом запитань і відповідей на них, 
відокремлення спірних фактів від не-
спірних, виведення фактів з пояснень 
та заяв сторін. Другий крок полягав 
у встановленні відповідності норм 
цивільно-процесуального права до 
виявлених раніше фактів. Причому 
обов’язком суду було не просто знайти 
відповідну норму закону, але й з’ясува-
ти її точний зміст і силу [6, c. 51–52]. 
Встановлення точного змісту закону 
суд здійснював шляхом його тлумачен-
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ня, виявляючи зв’язок певної норми до 
інших частин цивільного законодавства 
та права загалом. Визначивши точ-
ний зміст закону, суд використовував 
абстрактну формулу норми закону до 
конкретного спірного випадку, напов-
няючи її предметним змістом. Унаслі-
док такої логічної операції суд утворю-
вав, по суті, нову норму, пристосовану 
до конкретного спірного випадку [7, 
s. 24]. Звісно, винайдена судом нова 
чи спеціальна норма не повинна була 
суперечити загальній нормі закону 
[6, c. 52].

Рішення у справі могли винести 
тільки ті судді, котрі брали участь у за-
сіданні, під час якого відбувалися сло-
весні дебати, що передували остаточ-
ній ухвалі. Якщо до винесення рішення 
відбувалася зміна головуючого чи ко-
гось із суддів, то словесні дебати згідно 
з Цивільним процесуальним кодексом 
необхідно було повторити перед новим 
складом суду на основі позову, наданих 
доказів і протоколу попереднього засі-
дання (§ 412) [1, s. 791]. У складних 
цивільних справах, що розглядалися 
декількома суддями, головуючий мав 
право призначити основного доповіда-
ча (§ 413) [1, s. 791–792]. 

Нарада суддів і голосування відбува-
лися таємно у нарадчій кімнаті. Присту-
паючи після закінчення всіх процесу-
альних актів до підготовки рішення, суд, 
щоби мати можливість спокійно обмір-
кувати отриману інформацію від сторін 
справи, свідків, експертів, переходив в 
іншу кімнату (нарадчу кімнату), доступ 
до якої стороннім був заборонений. 
Принцип гласності не поширювався на 
цю стадію судочинства. Під час перебу-
вання в нарадчій кімнаті суддя (судді) 
не мав права розглядати інші судові 
справи і розголошувати хід обговорення 
та ухвалення рішення [8, s. 77]. 

Колегіально обговорюючи обстави-
ни спірної справи, головуючий звертав 
увагу на предмет позову, формулював 
спірні запитання на підставі вимог 
позивача і заперечень відповідача. Рі-
шення суду ухвалювалося більшістю 
голосів, а кожен присутній суддя мав 

право подати у письмовій формі свою 
окрему думку, яка не завжди збігала-
ся з думкою більшості [6, c. 53]. Під 
час ухвалення рішення суд вирішував 
питання, пов’язані з тим, чи мали міс-
це обставини, якими обґрунтовувалися 
вимоги і заперечення, та якими дока-
зами вони підтверджувалися; чи були 
інші фактичні дані (пропущення строку 
позовної давності тощо), які мали зна-
чення для вирішення справи, та докази 
на їх підтвердження; які правовідноси-
ни сторін випливали зі встановлених 
обставин; яка правова норма підлягала 
застосуванню до цих правовідносин; 
чи потрібно було позов задовольнити 
або в позові відмовити; як розподілити 
між сторонами судові витрати; чи були 
підстави допустити негайне виконання 
судового рішення; чи були підстави для 
скасування заходів забезпечення позо-
ву (аналогічно і в чинному Цивільно-
му процесуальному кодексі України, 
ст. 264) [4, c. 117].

Рішення ухвалювалося на основі ус-
ного розгляду, по можливості – одразу 
після закінчення судових дебатів (це, 
як видається, було найбільш оптималь-
ним). Одночасно з рішенням необхідно 
було проголосити й підстави, на осно-
ві яких це рішення ухвалене. Рішення 
оголошувалося навіть у ситуації, коли 
сторони були відсутніми при цьому. 
Якщо судове рішення уже цілком було 
викладене письмово, суд міг обмежи-
тися усним зачитуванням лише резуль-
тативної частини. За потреби чіткого 
визначення судових витрат, проголо-
шення рішення могло бути відкладе-
ним до підготовки письмового варіанта 
рішення. Копія такого рішення надава-
лася кожній зі сторін процесу (§ 414) 
[1, s. 792]. 

Судове рішення складалося з трьох 
частин: 1) зазначення домагання і по-
криття коштів на процес; 2) змісту 
процесу; 3) обґрунтування рішення із 
посиланням на доказову базу (§ 417)  
[1, s. 795–796]. Проте, якщо в якійсь 
частині судового рішення була виявле-
на певна неточність, кожна зі сторін 
володіла правом протягом восьми днів 
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з часу оголошення рішення запропо-
нувати відповідні уточнення (§ 424) 
[1, s. 807–808]. Очевидні писарські чи 
арифметичні неточності суд виправляв 
без додаткового процесу, натомість зміс-
тове доповнення могло бути ухваленим 
на основі нового усного розгляду з тими 
ж сторонами процесу (§ 423) [1, s. 807].

Рішення, оприлюднене у присутно-
сті обох сторін, вважалося оголошеним 
з часу озвучення. Крім результативної 
частини, суд зобов’язувався навести 
докази, на підставі яких ухвалено рі-
шення [9, c. 146]. Якщо обидві сторони 
були присутніми під час оголошення 
рішення, то копія рішення надавалася 
їм лише у тому разі, якщо вони цьо-
го вимагали; у всіх інших випадках 
копія рішення надавалася сторонам 
згідно з розпорядженням судді (§ 452)  
[1, s. 851]. Під час оголошення рішення 
сторони отримували попередження, що 
рішення може бути оскаржене лише на 
основі пунктів 1–7 § 447, і це попере-
дження мало містити також письмовий 
виклад рішення [1, s. 841–842].

Під час формулювання рішення суд-
ді брали до уваги всі представлені сто-
ронами документи і докази, викладені 
сторонами усно та письмово. Проте, 
зважаючи на принцип змагальності, 
суд не мав права доповнювати зібра-
ний сторонами фактичний матеріал, а 
зобов’язувався обмежитися розглядом 
й оцінкою тих даних, які були подані 
і доведені сторонами (iudex secundum 
allegata et probata iudicare debet). 
Одночасно згідно з принципом диспо-
зитивності суд не мав права присуджу-
вати те, чого позивач не вимагав, або 
більше того, що він вимагав (ne eat 
iudex ultra petita partium) [5, c. 367]. 
Підготовлене рішення складалося з 
двох редакцій: короткої – резолюції та 
повної – власне рішення. Резолюцію 
готував головуючий на засіданні, після 
чого її підписували судді, котрі брали 
участь у розгляді. Відтак головуючий 
оголошував резолюцію у присутності 
зацікавлених осіб. Якщо справа вва-
жалося складною і потребувала більше 

часу для обмірковування, то суд мав 
право відкласти оголошення резолюції 
на інший день. Рішення в остаточній 
редакції містило коротке резюме по-
зовного прохання, вимоги позивача й 
заперечення відповідача, докази та їх 
оцінку, аргументацію думки, якої дій-
шов суд та посилання на відповідні 
норми цивільного законодавства, які 
суд прийняв до уваги, резолюцію у 
справі [6, c. 53].

Судовий процес, який уже закін-
чився ухваленням рішення (навіть не-
правосильним), допускалося відновити 
скаргою, якщо вона ґрунтувалася на: 
1) виявленні факту підробки докумен-
тів (доказів); 2) раптовому зізнанню 
свідка або експерта; 3) виявленні зло-
чинних дій судді; 4) якщо несподівано 
були виявлені нові обставини справи, 
які мали вплив на її вирішення (§ 531) 
[1, s. 988]. За таких умов скаргу про 
відновлення процесу (як і скаргу про 
неважливість) вносили до суду, який 
розглядав цю справу. Як першу, так і 
другу скарги потрібно було подати не 
пізніше місяця (§ 534) [1, s. 994–995].

Для поновлення процесу необхідно 
було подати інформацію про: 1) попе-
реднє рішення; 2) аргументовану при-
чину поновлення; 3) обставини, які 
свідчать про те, що скаргу внесено у за-
конний спосіб; 4) зазначення того, чого 
домагається позовна сторона. Суд, до 
якого було внесено скаргу про віднов-
лення процесу, зобов’язувався, переду-
сім, прийняти ухвалу про допустимість 
відновлення процесу, а вже потім ви-
рішити справу, якщо цього домагалася 
сторона. Якщо ж вирішення справи пе-
редбачалося в суді нижчої інстанції, то 
він мав скерувати відповідному адреса-
ту. Проте варто звернути увагу, що ав-
стрійське цивільно-процесуальне право 
у разі подання скарги про відновлення 
процесу не зупиняло виконання вже 
ухваленого рішення. Щоправда, суд міг 
дозволити затримати виконання такого 
рішення (§ 547) [1, s. 1007].

Цивільно-процесуальне право вста-
новлювало 14 днів на виконання судо-
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вого рішення, відштовхуючись з дати на-
буття його чинності (§ 409) [1, s. 780]. 
Відзначимо, що подібний термін вико-
нання рішень був встановлений у цивіль-
но-процесуальному праві інших європей-
ських країн. Рішення, на яке не була 
вчасно подана апеляція, ставало право-
сильним (§ 411) [1, s. 782–785]. Судові 
рішення, що набрали законної сили, вва-
жалися обов’язковими як для фізичних 
і юридичних осіб, так і для всіх органів 
державної влади у Галичині. Чинний 
Цивільний процесуальний кодекс ана-
логічно визначає: «Судові рішення, що 
набрали законної сили, обов’язкові для 
всіх органів державної влади і органів 
місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій, посадових чи 
службових осіб та громадян і підлягають 
виконанню на всій території України… 
Невиконання судового рішення є підста-
вою для відповідальності, встановленої 
законом» (ст. 18) [4, c. 11–12]. У ни-
нішніх суспільно-політичних обставинах 
така норма є важливою для зміцнення 
правового суспільства в Україні.

Австрійське цивільно-процесуальне 
право передбачало можливість оскар-
жувати винесене судом першої інстан-
ції рішення у цивільній справі (§ 461)  
[1, s. 867]. Кодекс 1895 р. передбачав три 
способи оскарження судових рішень: 
апеляцію (спосіб оскарження рішень у 
цивільних справах перших інстанцій); 
касацію (спосіб оскарження рішень у 
цивільних справах других інстанцій); 
рекурс (спосіб оскарження судових 
ухвал у цивільних справах) [9, c. 149]. 
Вищий крайовий суд у Львові мав пра-
во розглядати апеляції та рекурси щодо 
судових рішень і ухвал крайових та ок-
ружних судів [10, арк. 10–13]. 

Передбачений термін апеляційного 
оскарження в австрійському цивільно-
му судочинстві складав 14 днів з часу 
отримання сторонами процесу письмо-
вих примірників судового рішення, а 
в дріб’язкових справах – від дня ого-
лошення судового рішення в залі суду  
(§ 464) [1, s. 871]. 

Отже, винесення судового рішення 
завершувало цивільний процес у спір-

ній справі й унеможливлювало подаль-
ші процесуальні дії, метою яких могло 
бути продовження спору й розгляду 
справи. Судове рішення формально 
усувало можливість нового процесу 
між сторонами щодо того самого пред-
мета спору й у тому полягала його 
правова сила. Встановлення істини у 
цивільних справах і гарантування ви-
конання судового рішення слугувало 
засобом захищеності прав та інтересів 
особи. Судове рішення не тільки вирі-
шувало спір між сторонами, але й ви-
знавало за однією зі сторін правоту.

Ключові слова: цивільно-процесу-
альне право, рішення суду, Австрійська 
монархія, австрійський Цивільний про-
цесуальний кодекс 1895 р., Галичина.

Стаття присвячена розкриттю 
сутності та змісту судового рішен-
ня як акта реалізації судової влади 
в цивільних справах у Галичині дру-
гої половини ХІХ ст. – на початку 
ХХ ст. Значну увагу зосереджено на 
характеристиці судового рішення, а 
саме змісті, структурі, порядку його 
винесення за австрійським Цивіль-
ним процесуальним кодексом 1895 р. 
Зроблено висновок, що судове рішен-
ня вирішувало спір між сторонами, 
але й за ними залишалось право кло-
потати перед судами вищих інстан-
цій про перегляд рішення суду.

Статья посвящена раскрытию 
сущности и содержания судебного 
решения как акта реализации судеб-
ной власти по гражданским делам в 
Галиции второй половины XIX в. – в 
начале ХХ в. Значительное внимание 
уделяется характеристике судебно-
го решения, а именно содержанию, 
структуре, порядку его вынесения по 
австрийскому Гражданскому процес-
суальному кодексу 1895 года. Сделан 
вывод, что судебное решение решало 
спор между сторонами, но за ними 
оставалось право ходатайствовать 
перед судами высших инстанций о 
пересмотре решения суда.
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The article is devoted to the disclo-
sure of the essence and content of the 
court decision as an act of realization of 
judicial power in civil cases in Galicia in 
the second half of the XIX century – at 
the beginning of the XX century. Consid-
erable attention is paid to the character-
istics of the court decision, namely, the 
content, structure, and procedure for its 
passing by the Austrian Civil Procedure 
Code of 1895. It is concluded that the 
court decision resolved the dispute be-
tween the parties, but also left them the 
right to petition the higher courts for a 
review of the decision the court.
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ЗАСАДИ ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ  
І КАРДИНАЛЬНІ ПРАВА ШЛЯХТИ  

В АРТИКУЛАХ ГЕНРІХА ВАЛУА 1573 Р.

Різноманітні проблеми виникнення, 
еволюції і занепаду Речі Посполитої, а 
також функціонування владних інсти-
туцій цієї східноєвропейської країни 
неодноразово висвітлювалися як укра-
їнською, так і польською історіографія-
ми. Більшість дослідників внутрішнього 
устрою Польсько-Литовської держави 
схиляються до думки, що за характер-
ними політико-правовими ознаками 
вона була федеративною шляхетською 
республікою з оригінальною системою 
управління, що дістала назву зміша-
ної станово-представницької монархії 
(Monarhia Mixta).

Протягом тривалого часу, почи-
наючи від Люблінської унії 1569 р. 
і закінчуючи Третім поділом Польщі 
1795 p., королівська державна влада, 
польсько-литовське сеймове законодав-
ство й адміністративно-територіальний 
устрій Корони Польської поширювали-
ся майже на всі українські етнографічні 
землі, а саме на Лівобережну Україну – 
з 1569 до 1648 pp., Правобережжя – з 
1569 до 1648 pp. і з 1699 до 1795 pp. і 
територію Західної України – включаю-
чи період з середини першої половини 
XV ст. й закінчуючи 1792 р.

У 1573 р. на виборчому з’їзді у Вар-
шаві було підписано два документи: 
Pacta conventa (договірні статті, що ви-
значали зобов’язання нового короля пе-
ред виборцями) і Artykuly henrykowskie 
(Артикули генриціанські, в 21 статті 
яких викладалися засади польської дер-
жавності, порушувати які король не мав 
права) [3, с. 104]. Згодом кожний на-
ступний король підписував власні Pacta 

conventa, але Артикули генриціанські 
(від імені Генріха Валуа, який вперше 
підписав ці два документи) залишалися 
без змін протягом майже двох сторіч. 
Саме ці статті закріпили право шляхти 
на виступ проти короля в разі порушен-
ня ним її традиційних прав і свобод.

Новітня бібліографія по темі наво-
диться в працях польських, литовських, 
українських дослідників – Ю. Барда-
ха, Г. Віснера, Я. Тазбіра, В. Чаплин-
ського, І. Мацішевського, А. Рахуба, 
Г. Люлевіча, Г. Блащіка, К. Петкевича, 
А. Крігсайсена, А. Сухені-Грабовської, 
Т. Зелінської, Н. Яковенко, Е. Гуда-
вічюс, З. Кяупи та ін.

Мета статті полягає в тому, щоб ви-
світлити процес формування артикулів 
Генріха Валуа 1573 р. та їхні особли-
вості.

Основи державного устрою та систе-
ми управління Речі Посполитої заклали 
рішення об’єднавчого польсько-литов-
ського сейму 1569 p., що відбувся у Лю-
бліні. Згідно з рішеннями сейму Польща 
та Литва зливалися в єдину федератив-
ну державу. На її чолі стояв спільний 
володар – польський король і великий 
литовський князь в одній особі. Єдиним 
був і законодавчий орган – сейм. Разом 
із тим як поляки, так і литовці продов-
жували мати свої окремі закони, власну 
державну адміністрацію, військо, суд, 
скарбницю тощо. Натомість на терито-
рію України-Русі, більша частина якої 
перед тим входила до складу Великого 
князівства Литовського, поширювалися 
політико-правові норми Корони Поль-
ської. Це було зроблено в односторон-
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ньому порядку королем Сигізмундом II, 
який впродовж діяльності сейму 1569 р. 
видав кілька універсалів про інкорпора-
цію Волині, Підляшшя, Брацлавщини та 
Київщини до складу Польщі.

Як дослідив історик М. Коялович, ко-
роль приєднав Підляшшя, Волинь, По-
ділля і Київщину «своєю владою і поз-
бавив посад і маєтностей тих осіб, що 
не побажали приєднатися до Польщі» 
[5, с. 55].

А польський учений Ю. Геровський 
зазначив, що саме дуалістичний харак-
тер Речі Посполитої, який полягав у ви-
вищенні польської та литовської шлях-
ти порівняно з руською (українською 
та білоруською) елітою, заклав великі 
суперечності в тогочасних суспільно-по-
літичних відносинах і викликав сепара-
тистські тенденції в Україні протягом 
наступних років [2].

Крім рішень, що ухвалювалися на 
Люблінському сеймі 1569 p., основи 
державного устрою Речі Посполитої 
до кінця XVIII ст. визначали так звані 
Генріхові артикули (статті) та Пакта 
Конвента (Pacta Conventa), які були 
укладені 1573 р. між королем Генріхом 
Валуа та польсько-литовською шлях-
тою. По суті вони значно обмежували 
владу короля й коригували форму прав-
ління Польської-Литовської держави в 
напрямі так званої шляхетської демо-
кратії. Ухвалені на той час зобов’язання 
монарха, власне, стали законодавчим 
актом, що на тривалий час, включно до 
1795 p., визначали державний і політич-
ний устрій країни.

Артикули генриціанські підписані 
Манлуком, послом новообраного поль-
ського короля Генріха Валуа, на ви-
борчому сеймі у Варшаві 1572 р. Згід-
но із законом і звичаєм це ті ж Pacta 
Conventa, які підписували і попередни-
ки Генріха, але за своїм змістом вони 
значно від тих різняться. Тут дуже силь-
но виступає принцип не спадковості, а 
вибірковості королівської влади, яка до 
того ж дуже обмежується різними умо-
вами, як, наприклад, тим, щоб завжди 
король як радників мав при собі 16 се-
наторів, кожні два роки повинен скли-

кати сейм і давати четверту частину 
доходів з королівських земель на утри-
мання постійного війська; оскільки ця 
частина називалася «кварта», то і вій-
сько отримало назву «кварцяне військо» 
[6, с. 103]. З тих пір мало-помалу зни-
щується в Польщі традиція спадковості 
королівської влади, отже, вже через сто 
років жоден син Яна Собеського не міг 
потрапити на престол.

Тому, зокрема, Генріхові артикули 
передбачали таке:

– вільні вибори короля;
– обов’язкове скликання королем 

один раз на два роки вального сейму;
– тривалість засідань сейму Речі По-

сполитої не мала перевищувати шести 
тижнів;

– король мав право скликати поспо-
лите рушення лише за згодою сейму;

– тільки за погодженням із сеймо-
вою шляхтою король мав накладати 
нові податки та мита;

– зовнішня політика королівського 
уряду, зокрема оголошення війни чи 
миру, мала проводитися за погоджен-
ням із сенатом;

– при королі засновувалася дорад-
чо-контрольна рада з 16 сенаторів, які 
визначалися сеймом кожні два роки;

– король мав виконувати положення 
акта Варшавської конфедерації 1573 р. 
й особливо дотримуватися пункту щодо 
проголошення релігійної віротерпи-
мості;

– за рахунок прибутків зі своїх мает-
ностей король зобов’язувався утримува-
ти кварцяне військо;

– король мав також оплачувати ви-
трати шляхти за участь у посполитому 
рушенні за межами Речі Посполитої.

Якби король не дотримувався цих 
положень, то шляхта мала право від-
мовляти йому в покорі (так зване пра-
во рокошу). Крім того, вступаючи на 
трон, Генріх Валуа підписав ще один 
документ під назвою «Пакта Конвента», 
який складався з 11 пунктів і конкрети-
зував права та обов’язки нового монар-
ха Речі Посполитої.

Державно-політичний устрій нової 
союзної держави, що складалася з Ко-
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рони Польської та Великого князівства 
Литовського, визначався існуванням 
замкненої сеймово-сеймикової парла-
ментської системи. При цьому найваж-
ливішими владними інститутами були 
король, сейм, сенат (він був складовою 
частиною сейму) та повітові сеймики. 
Основним джерелом права були юри-
дичні норми, що затверджувалися на 
чергових сеймах. Рішення вального (за-
гальнодержавного) сейму як вищого ор-
гану законодавчої влади забезпечували 
централізацію окремих воєводств Речі 
Посполитої [1, с. 7].

Отже, перейдемо до розкриття пе-
редумов становлення та формування 
артикулів Генріха Валуа. У 1573 р. 
польським королем і великим князем 
литовським був обраний анжуйський 
герцог Генріх Валуа. Із затвердженням 
Генріха Валуа на престолі була надія на 
кінцеве вирішення загострених проблем 
з Портою – військовим або мирним 
шляхом (Франція в той час підтримува-
ла непогані відносини з турками).

Після переговорів польського посоль-
ства з Генріхом на урочистій церемонії в 
Нотр-Дамі 10 вересня 1573 р. він приніс 
присягу і прийняв на себе зобов’язання 
виконувати «Пакти конвенту» і так зва-
ні Генріхові артикули [7, с. 17].

«Пакти конвенту» 1573 р. носили 
порівняно вузький і конкретний ха-
рактер: зобов’язання дотримуватися 
привілеїв шляхти, укласти вічний мир 
між РП і Францією, погасити державні 
й особисті борги Сигізмунда-Августа, 
зміцнити польський флот на Балтиці, 
відкрити французький порт для купців 
РП, звідки відправлялися судна до Но-
вого Світу й Олександрії тощо.

Більш важливе значення мали Ген-
ріхові артикули, що визначали основні 
принципи суспільно-політичного ладу 
РП. З деякими змінами вони підтвер-
джувалися кожним новим монархом,  
азі 663 р. об’єднувалися в один блок з 
черговими «пактами конвенту». Вони зо-
бов’язували: періодично скликати валь-
ні сейми, дотримуватися Варшавської 
конфедерації: вступати в шлюб лише з 
санкції сенату; відправляти і приймати 

посольства, а також стверджувати трак-
тати тільки за згодою сенаторів-рези-
дентів, очолювати посполите рушення, 
право на скликання якого зберігалося 
за сеймом; за свої кошти забезпечува-
ти належну охорону кордонів; не сади-
ти на трон спадкоємця престолу (віль-
на елекція); не використовувати свій 
(«покоєвий») друк для затвердження 
державних документів без присутності 
канцлера; без згоди сейму не вводити 
нових податків і мита та ін. «А якщо, не 
дай бог, з нашого боку буде допущено 
чого-небудь проти прав, вольностей, ар-
тикулів, кондицій або що-небудь не буде 
виконано, тоді обивателі обох народів 
вільні будуть від послуху і належного 
коронованій особі поваги» [6, с. 241].

Після смерті свого брата Карла IX 
Генріх таємно втік до Франції. Вілен-
ський воєвода в листі віденському біску-
пу Валеріану Протасовичу скептично 
оцінив спроби домогтися його повернен-
ня до Польщі: «не повернеться тому, бо 
там [у Франції] absolutum dominium». 
Обраний королем селміградський воєво-
да Стефан Баторій 1576 р. прийняв ка-
толицьку віру і без особливих претензій 
підписав Генріхові артикули і «Пакти 
конвенту» [6, с. 238].

У XVI ст. в основному закінчилася 
станова консолідація білорусько- литов-
ської шляхти, яка становила, за при-
близними оцінками істориків, 8–10% 
від чисельності всього населення. ВКЛ 
не володіло постійним професійним 
військом. Судячи за переписами 1528, 
1565, 1567 pp., шляхта виставляла за-
звичай до 20–30 тисяч вершників; за 
відомостями папських нунціїв, повна 
мобілізація посполитого рушення мог-
ла дати до 50–70 тисяч кіннотників. До 
середини XVI ст. невелика група маг-
натів володіла приблизно 40 відсотками 
всіх феодальних маєтків, але переважну 
більшість шляхти становили середні і 
дрібнопомісні зем’яни.

До кінця XVI ст. шляхта утвори-
ла практично замкнутий рівноправний 
стан. Конституція 1578 р. визнала ви-
няткове право зведення в шляхетство 
(нобілітації) за вальним сеймом. Тільки 
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під час військових дій король міг дарува-
ти шляхетство за важливі державні та 
лицарські заслуги. Селянин чи міщанин 
легально в кращому разі міг розрахову-
вати на перехід у розряд служивих лю-
дей. Так, 1569 р. Іван Кіркор на прохання 
великого литовського гетьмана Григорія 
Ходкевича за свої військові заслуги (за-
хопив багато полонених «за Смолен-
ськом на Словажи») отримав 12 служб 
пустовщини у волості могилевського 
замку і статус панцирного боярина.  
«А до того теж знаючи про те, що і в ін-
ших справах може бути потрібен, – пи-
сав Ходкевич у своєму поданні, – бо бу-
вав у багатьох сторонніх землях і знає 
різні мови – турецьку, татарську, бол-
гарську, сербську і волоську» [6, с. 257].

Інший рідкісний випадок пов’яза-
ний зі справою про образу польського 
короля і великого князя литовського в 
1561 р. Як свідчать документи, якийсь 
Тростянський Войтович Томас Пухловіч 
прибив на воротах віденського замку 
лист з якоюсь загрозою «Здоров’ю на-
шому господарчому». Зловмисник був 
пізніше пізнаний за його зовнішністю 
господарським комірником хлопцем Зе-
ніцей Федором Мартиновичем Милень-
ким. Пильний підданий удостоївся шля-
хетських вольностей і герба, описаного 
і розмальованого («вималеваного») в 
привілеї – «олені роги в дубі» [6, с. 265].

Зростаюча «герметичність» шляхет-
ської верстви вимагала особливих за-
ходів щодо зарубіжних претендентів. 
Процедура визнання шляхетства РП 
за закордонним шляхтичем, «громадян-
ство», спочатку здійснювалася королем 
на сеймах, а з 1641 р. стала винятковою 
функцією останніх.

Війни середини XVII ст. привели до 
значного зростання нобілітації, що ви-
кликало серед «природженої» шляхти 
прагнення до їх повної заборони. До 
цього справа не дійшла, але побічним 
продуктом подібного невдоволення 
стало введення в «Пакту конвенту» з 
1669 р. «скартабелята» – неповного 
шляхетства із забороною до третього 
покоління відправляти державні і по-
сольські посади.

Постійною лазівкою для проникнення 
в привілейований стан залишалися судові 
процеси по справах про образу шляхти, 
«висновки шляхетства», які іноді вдава-
лося виграти за допомогою досить піддат-
ливих або зацікавлених свідків, пред’яв-
ленні далеко не безперечних документів, 
включаючи посилання на опубліковані 
геральдичні видання, акти на різні зе-
мельні угоди і шляхетські посади. Образа 
повноправного шляхтича прирівнювалося 
до тяжких злочинів, каралася високими 
штрафами та іншими, правда, рідко засто-
совуваними, заходами (урізування язика). 
Особливо зачіпало шляхту зарахування її 
до простого люду, смердів і хлопів.

Однією з характерних ознак станової 
консолідації і шляхетської рівності ста-
ла відміна аристократичних і спадкових 
титулів (князів, баронів, графів), крім 
тих з них, що були даровані раніше і 
допущені Люблінською унією. Шляхта 
болісно ставилася до всяких спроб зо-
внішнього розмежування стану.

Іншою зовнішньою ознакою шляхет-
ської рівності стало прийняте в світ-
ських і сеймових колах звернення один 
до одного – «пане браце», перетворення 
шляхетської садиби, палацу, будинку на 
недоступне для влади володіння. Тоді ж 
зародилася і прислів’я – «шляхтич на 
загродзе рівний воєводі» (загрода – шля-
хетський двір за межами великого на-
селеного пункту. Загродкова – проста, 
нерідко зовсім бідна шляхта) [4, с. 75].

Звичайно, правова рівність була да-
лекою від фактичної: в судових докумен-
тах і актах Метрики збереглося чимало 
скарг дрібної і середньої шляхти на па-
нів і магнатів (порушення володінь, на-
їзди, примус до відправлення нешляхет-
ських повинностей, побиття, «тягання 
за бороди» та ін.). Навіть досвідчена в 
судових позовах шляхта нерідко потра-
пляла в складні перипетії.

Далеко не у всіх країнах звичайний 
парафіяльний священик міг викликати 
в суд вищого представника духовної 
ієрархії (справа Воложинського попа з 
митрополитом Іоною, 1570 р.). Ще біль-
ші судові складнощі виникали в зв’яз-
ку із замахом на життя або вбивством 
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шляхтича. Так, на початку XVII ст. Кри-
штоф Монвід Дорогостайський, дізнав-
шись про амури дружини з його підда-
ним, звернувся за довірчою порадою до 
її братів – Януша і Криштофа Радзивил-
лів: чи може він стратити дрібного при-
сяжного служка без наслідків? Великий 
литовський маршалок побоювався, що 
його викличуть у сеймовий суд у справі 
про вбивство шляхтича.

Політичний устрій РП наприкінці 
XVI ст. знайшов майже завершені правові 
та інституційні форми. Три сеймові стани 
взаємодіяли і якоюсь мірою врівноважува-
ли один одного. Влада короля і великого 
князя литовського звужувалася, але він 
мав у своєму розпорядженні ще певні фі-
нансові засоби, роздавав і підтверджував 
привілеї на володіння, виробляв номінації 
на найважливіші державні пости, пов’яза-
ні з чималими доходами і престижем. 

При дворі монарха складалося і 
жило своїм (і чужим) життям придвор-
не оточення, зав’язувалися і розрива-
лися політичні й генеалогічні зв’язки 
та спілки, що давало змогу досвідченим 
політикам (не тільки регалістам) тією 
чи іншою мірою впливати на всі полі-
тичні процеси. Тут же виношувалися 
концепції поліпшення державного ладу, 
обговорювалися проекти міжнародних 
договорів, влаштовувалися аудієнції для 
послів тощо. Монарх володів правом 
вищої судової та контрольної інстанції, 
а господарські канцелярії в Польщі та 
ВКЛ володіли найбільшим архівом пу-
блічно-правових і приватних документів 
з нотифікаційними функціями – Метри-
ка ВКЛ і Корона [5, с.83]. 

До кінця існування РП особистість 
монарха і престол були оточені майже 
східною повагою, що, однак, не відповіда-
ло фактичному стану справ. У сеймових 
виступах монарха нерідко порівнювали 
з сонцем, видатними діячами давнини, в 
пишних макаронічних стразах, посипаних 
латинськими афоризмами, оспівували 
його політичні і військові дії, незрівнянну 
мудрість, високі моральні чесноти та ін.

По суті, однак, це був нескінчен-
ний панегірик самій шляхті, бо монарх 
завжди залишався символом державно-

го ладу РП з його вільною елекцією і 
гарантом шляхетських вольностей.

Полемічні й опозиційні виступи та 
друковані видання були рідкісні, часті-
ше пристосовувалися до періоду інтер-
регнум, критичні голоси звучали як ніби 
під сурдинку. Великі політичні виступи 
магнатів і шляхти (рокоши, конфедера-
ції), як правило, інспірували олігархією 
і зазвичай не ставили під сумнів основи 
державного ладу.

Згідно з кардинальними правами 
сеймові рішення мали прийматися з 
обов’язковою участю всіх сеймових ста-
нів. Монарх мав право відкинути ті чи 
інші пропозиції, але не міг самостійно 
розпустити сейм. Сенатори виконували 
дорадчі та рекомендаційні функції. Ре-
альні сеймові повноваження поступово 
зосередилися в посольській хаті, де засі-
дали обрані в повітах, пов’язані зобов’я-
зуючими інструкціями представники зем-
ства. В ослаблення доцентрової тенденції 
в ХVІІ – ХVІІІ ст. свій внесок внесли 
як Корона, так і ВКЛ. Польща увійшла 
в РП разом зі своєю шляхтою, яка про-
йшла досить довгий шлях розвитку, що 
досягла високого ступеня консолідації, 
яка звикла відстоювати свої станові ін-
тереси, що здійснила екзекуцію прав і іс-
тотно обмежила вплив феодальної еліти 
й аристократії. Сформована в Короні до 
середини XVI ст. станово-представниць-
ка система сама по собі помітно звузила 
владу монарха, центральної адміністрації, 
міністрів. Магнатерія ВКЛ значною мі-
рою зберегла свої позиції, поступившись 
судовим імунітетом і домігшись значної 
відособленості ВКЛ у «Речі Посполи-
тій обох народів» [4, с. 88]. Службова 
і придворна кар’єра в господарському 
оточенні або в канцелярії ВКЛ, важли-
вий державний «навряд» або високий 
церковний сан, як і раніше, відкривали 
чималі можливості для привілейованої 
еліти, що підтверджує поспішне створен-
ня багатьох великих панських фортун, 
магнатських латифундій, висування на 
авансцену суспільно-політичного життя 
малопримітних феодальних родів.

  Великий вплив на формування дер-
жавної системи Речі Посполитої мали 
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«Артикули» Генріха Валуа 1573 року, 
які проголошували тут дворянську рес-
публіку на чолі з королем. Згідно з «Ар-
тикулами» короля обирали. Він відмов-
лявся від принципу успадкування влади 
і зобов’язувався найважливіші питання 
внутрішньої та зовнішньої політики ви-
рішувати з урахуванням думки сенату, 
кожні два роки скликати сейм. За «Ар-
тикулами» в разі порушення королем 
прав і привілеїв шляхти остання мала 
право відмовитись від покори королю.

Відповідно до Люблінської унії ви-
щим законодавчим органом республіки 
був Вальний сейм, до складу якого вхо-
дили король, сенат і посольська еліта.

Король головував на засіданнях сейму. 
До сенату входили вищі посадові особи 
Речі Посполитої. Сенатори не брали уча-
сті у голосуванні, вони лише висловлюва-
ли свою думку з того чи іншого питання. 
Визначальну роль у прийнятті сеймових 
рішень відігравала посольська еліта. До 
неї входило 170 депутатів-послів від зем-
ської шляхти. Як правило, посольська 
еліта збиралася за кілька тижнів до від-
криття сейму. Депутати в посольську елі-
ту вибиралися на шляхетських повітових 
сеймиках, перед якими вони і звітували 
після закінчення роботи сейму.

Свої рішення Вальний сейм оформ-
ляв постановами, які називалися кон-
ституціями. Центральне управління в 
Речі Посполитій здійснювали король і 
низка посадових осіб. Так, королівським 
двором відав коронний або великий 
маршалок, королівською канцелярією – 
канцлер, скарбницею Корони – корон-
ний підскарбій, військом Корони – ко-
ронний гетьман.

Ключові слова: артикули, статті, 
сеймове законодавство, король, шлях-
та, Річ Посполита, Генріх Валуа.

У статті висвітлюються тео-
ретичні аспекти становлення та 
розвитку Артикулів Генріха Валуа 
1573 р. Підкреслено, що вони складені 

вперше як установка, що окреслюва-
ла обсяг і компетенцію королівської 
влади; зумовлювали взаємозобов’я-
зання пана і підданих – шляхти.

В статье освещаются теорети-
ческие аспекты становления и раз-
вития Артикулов Генриха Валуа 
1573 г. Подчеркнуто, что они со-
ставлены впервые как установка, 
которая очерчивала объем и ком-
петенцию королевской власти; обу-
словливали взаимообязательство го-
сподина и подданных – шляхты.

The article deals with the theoreti-
cal aspects of becoming and develop-
ment of the Articles of Henry Valya 
1573. It was underlined that they were 
made first as setting that outlined a 
volume and competence of royal power; 
stipulated the obligation of mister and 
nationals – gentry.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 
КРИМСЬКИХ ТАТАР У 40-50-ТІ РОКИ ХХ СТ.: 

ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Актуальність теми полягає у тому, 
що у роки Великої Вітчизняної війни 
радянська держава, прирікаючи низку 
народів на фізичне і моральне знищен-
ня, насильницьке переселення в райо-
ни з суворими кліматичними умовами, 
ліквідувавши їх національно-державні 
утворення, не обмежилася цим. Вищи-
ми органами радянської влади, що во-
лоділи правом законодавчої ініціативи, 
була прийнята низка указів і постанов, 
що визначають обмежений правовий 
статус спецпереселенців, умови їх про-
живання і працевлаштування. Багато з 
проблем, з якими зіткнулися спецпере-
селенці на місцях, були пов’язані з не-
визначеністю їх статусу та неоднознач-
ністю їх виокремлення. 

Саме історико-правовий розгляд 
проблеми правового статусу спецпере-
селенців кримських татар дасть змогу 
якнайкраще дослідити проблему «пра-
вового статусу» як правової категорії 
в історичному розрізі, зважаючи на 
існування специфічних (родових) пра-
вових станів, та виокремити специфіку 
спецпереселенців кримських татар від-
повідно до їх правового становища та 
кола правомочностей, якими були на-
ділені спецпереселенці кримські татари 
відповідно до їх правового статусу. 

Метою цієї статті є окреслення пра-
вового статусу спецпереселенців крим-
ських татар у 40-50-ті роки ХХ ст. у 
контексті історико-правового аналізу. 

Під час окреслення теоретичної 
основи дослідження у науковій стат-
ті проаналізовано праці О.Ф. Скакун, 
В.М. Сафронова, Б.В. Пхаладзе та ін-
ших учених-юристів.

Слід зазначити, що обрана тема не 
була предметом комплексного дослі-
дження науковців-юристів, що визна-
чає її актуальність.

Існують різноманітні підходи до ви-
значення правової категорії «правовий 
статус». На нашу думку, досить пов-
ним буде проведення розгляду цього 
поняття в історичному розрізі. 

Варто зазначити, що відповідно до 
думки радянських учених до 60-х ро-
ків XX ст. у вітчизняній юридичній на-
уці правовий статус ототожнювався з 
правоздатністю. Мотивувалося це тим, 
що правовий статус і правоздатність 
виникають і припиняються у суб’єкта 
одночасно, що вони є однаковою мірою 
невідчужуваними [1, с. 386]. У подаль-
шому правова категорія «правовий ста-
тус» починала розвиватися, вчені пору-
шували її як одну з основних проблем 
та категорій у правовій науці.

Відповідно до думки В.М. Сафро-
нова, правовий статус особи в СРСР 
характеризується зв’язком (автор мав 
на увазі специфічний правовий зв’я-
зок) між державою та окремим індиві-
дом. Науковець зазначав, що залежно 
від змісту цього зв’язку особа займає в 
радянському суспільстві і державі або 
правове становище громадянина СРСР, 
або іноземця, або особи без громадян-
ства, або особи, що проживає на тери-
торії Радянського Союзу через надання 
їй політичного притулку. Сукупність 
прав і обов’язків, які набуває та чи 
інша особа в межах правового зв’яз-
ку з державою, і визначає правоздат-
ність цієї особи [2, с. 8]. Отже, варто 
зазначити, що науковець виділяв види 
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правового статусу вужче, ніж сучасні 
автори, та не виділяв певні специфічні 
правові статуси. 

Інший радянський науковець 
Б.В. Пхаладзе визначав правовий ста-
тус особи в СРСР через структуру 
правового статусу. Відповідно до його 
думки правовий статус складається з 
єдності прав, обов’язків та правоздат-
ності [3, с.29]. Відповідно до сучасного 
конвенційного розуміння правоздат-
ності можна зазначити, що правовий 
статус складається з прав та обов’язків 
особи та зі здатності особи бути носі-
єм певних прав і обов’язків та із їх за-
кріплення у законодавстві. Отже, стає 
зрозумілим, що відповідно до сучасної 
концепції це визначення втратило ак-
туальність.

Досить прогресивне визначен-
ня було в 1966 році запропоновано 
А.І. Лепешкіном, котрий зазначив, що 
правовий статус особи визначається 
сукупністю прав, обов’язків та гаран-
тіями прав та обов’язків. Також автор 
визначав основу правового статусу 
особи в СРСР, на його думку, це ра-
дянське громадянство [4, с. 3]. Отже, 
автор зазначав, що лише в громадян 
може бути правовий статус. 

Сучасні концепції розуміння пра-
вового статусу є дещо відмінними від 
тогочасних. Р.А. Ромашов вважає, що 
правовий статус – сукупність прав та 
обов’язків, які персоніфікують особу 
як учасника юридично значимих від-
носин [5, с. 3]. Але нашому розумінню 
правового статусу особи та для більш 
точної, на нашу думку, характеристи-
ки правового статусу спецпереселен-
ців кримських татар відповідає визна-
чення, запропоноване Є.А. Зорченко, 
Н.А. Полящук, Н.М. Юрашевичем. 
Вони розглядали правовий статус 
особи як правову категорію, яка ві-
дображає взаємозв’язок особистості 
і держави, наділених відповідними 
правами й обов’язками. Елементами 
правового статусу поряд із суб’єк-
тивними правами та юридичними 
обов’язками виступають гарантії їх 
реалізації. Автори виділяють при цьо-

му загальний правовий статус (єди-
ний і неподільний для всіх, що являє 
собою сукупність прав та обов’язків, 
закріплених, насамперед, на консти-
туційному рівні), спеціальний (родо-
вий) правовий статус особи (правове 
становище окремих категорій осіб) 
і індивідуальний статус (сукупність 
персоніфікованих прав людини, зу-
мовлених віком, статтю, професією 
тощо) [6, с. 288–289].

Отже, варто зазначити, що, на нашу 
думку, характеристика правового ста-
тусу спецпереселенців має відбуватися 
в межах характеристики їхніх прав, 
обов’язків та гарантій, котрими вони 
були наділені. Але також, на нашу дум-
ку, для характеристики спецпереселен-
ців потрібно проводити характеристи-
ку обмежень, котрі були в кримських 
татар спецпереселенців порівняно з 
іншими громадянами СРСР, тому що 
саме обмеження їх виділяють у родову 
категорію (за правовим статусом) як 
спецпереселенців. 

Варто зазначити, що правовий 
статус спецпереселенців встановлю-
вався прийнятою 8 січня 1945 року 
Постановою РНК №35 «Про правове 
положення спецпереселенців» [7]. До 
цього не було регламентації правово-
го статусу спецпереселенців, а отже, 
і не було чіткої позиції влади до їхніх 
прав та обов’язків і обмежень, котри-
ми вони наділені, тому місцеві органи 
радянської влади розглядали всіх де-
портованих як небезпечних і неблаго-
надійних осіб. 

Варто проаналізувати вищезгада-
ну постанову. Відповідно до першого 
пункту постанови спецпереселенці 
користуються всіма правами грома-
дян СРСР, за винятком обмежень, 
передбачених цією Постановою [7]. 
Отже, відповідно до цього пункту 
обмеження можуть встановлюватися 
лише постановою і жодними іншими 
правовими актами. 

Згідно з другим пунктом постано-
ви всі працездатні спецпереселенці 
зобов’язані займатися суспільно ко-
рисною працею. З цією метою місцеві 
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Ради депутатів трудящих за погоджен-
ням з органами НКВС організовували 
трудове влаштування спецпереселенців 
у сільському господарстві, на промис-
лових підприємствах, на будівництвах, 
у господарсько-кооперативних орга-
нізаціях і установах. За порушення 
трудової дисципліни спецпереселенці 
залучались до відповідальності згідно з 
чинними законами [7]. Так, відповідно 
до постанови РНК СССР № 34-14с від 
8 січня 1945 року, якою було затвер-
джено «Положення про спецкоменда-
тури НКВС» [8, с. 80] з метою запо-
бігання втечі спецпереселенців з місць 
їхнього поселення, а також контролю 
за їх господарсько-трудовим пристроєм 
створювалися спецкомендатури.

Також відповідно до постанови 
РНК СРСР №35 встановлювалися 
обмеження в пересуванні і наглядо-
во-контролюючі функції державних 
органів. Відповідно до пункту третьо-
го цієї постанови спецпереселенцям 
заборонялося без дозволу коменданта 
спецкомендатури НКВС відлучатися 
за межі району розселення. Само-
вільне полишення меж визначеного 
району розглядається як втеча і тяг-
не за собою кримінальну відповідаль-
ність [7]. Отже, відповідно до цього 
встановлювалася і презумпція втечі 
за самовільне полишення визначеної 
території та встановлювалося обме-
ження в праві на вільне пересування 
територією СРСР. 

Також варто зазначити, що 
пунктом 4 постанови РНК СРСР 
№ 35 встановлювався обов’язок глав 
сімей спецпереселенців в 3-денний 
термін повідомляти в спецкомендату-
ри НКВС про всі зміни, що відбулися 
в складі сім’ї (народження дитини, 
смерть члена сім’ї, втеча тощо) [7]. 
Але варто зауважити, що хто є голо-
вою сім’ї не визначалося. 

Пунктом 5 вищезазначеної поста-
нови встановлювалося, що спецпере-
селенці зобов’язані суворо дотримува-
тися встановленого для них режиму 
і громадського порядку в місцях по-
селення і підкорятися всім розпоря-

дженням спецкомендатур НКВС. За 
порушення режиму та громадського 
порядку в місцях поселення спецпере-
селенці піддаються адміністративному 
стягненню [7]. Варто зазначити, що 
цим положенням були розширені пра-
ва спецкомендатур НКВС. 

Після примусового переселення 
кримських татар до Узбецької РСР 
був прийнятий Указ Президії Верхов-
ної Ради СРСР від 30 червня 1945 р 
№ 121/145 «Про перетворення Крим-
ської АРСР на Кримську область у 
складі Української РСР» [8, с. 270]. 

До документів, що регламентують 
правовий статус спецпереселенців, та-
кож відносилась Постанова РНК від 
28 липня 1945 р № 1 927 «Про пільги 
спецпереселенцям». У ній вказувало-
ся, що всі спецпереселенці звільняли-
ся в 1945 р і 1946 р від обов’язкових 
поставок сільгосппродукції державі і 
від сплати сільгоспподатку, прибут-
кового податку з доходів від сільсько-
го господарства в місцях та селищах 
[8, с. 298]. Варто зазначити, що це 
єдині пільги, котрі встановлювалися, 
тому кримським татарам почало зда-
ватися, що держава почала до них 
більш м’яко та лояльніше ставитися. 
Але вже 24 листопада 1948 року була 
прийнята Постанова РНК «Про висе-
ленців», що значно посилювала міри 
покарання за втечу. 

Указ Президії Верховної Ради 
СРСР від 2 червня 1948 року «Про 
виселення у віддалені райони осіб, 
які злісно ухиляються від трудової 
діяльності в сільському господарстві, 
ведуть антигромадський паразитич-
ний спосіб життя». Відповідно до 
цього указу передбачалося покарання 
у вигляді 8 років виселення за межі 
краю, області, у віддалені місця, пере-
лік яких було встановлено Радою Мі-
ністрів СРСР [8, с. 267]. У спецкомен-
датурах був створений породинний і 
індивідуальний облік спецпереселен-
ців, а в Якутській АРСР і Краснояр-
ському краї було створено кілька ре-
жимних поселень для тих з них, хто 
(за відомостями оперативників) від-
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різнявся підвищеною схильністю до 
втечі. Цим документом закріплювало-
ся повне безправ’я людей і депортова-
них народів.

Наступним заходом щодо посилен-
ня покарання за втечу спецпереселен-
ців був наказ Міністерства внутрішніх 
справ СРСР і Генеральної прокурату-
ри СРСР від 22 грудня 1948 р. «Про 
порядок притягнення до кримінальної 
відповідальності виселенців за втечу з 
місця поселення і ухилення від сус-
пільно корисних робіт». Відповідно 
до цього наказу закріплювалося на-
вічно переселення осіб, виселених у 
віддалені райони Радянського Союзу 
в період Великої Вітчизняної війни. 
З виходом цих законодавчих актів 
спецпереселенці отримали нове ста-
тусне найменування «виселенці»; з 
кожного виселенця співробітник МВС 
брав розписку про ознайомлення з 
указами Президії ВР СРСР від 26 ли-
стопада 1948 р і 9 жовтня 1951 року. 
З 2,3 млн осіб, що перебували в цей 
час на спецпоселенні, до категорії «ви-
селенці» відносилося більше 1, 8 млн, 
або 80% [9, с.124]. 

До того ж після 11 березня 1952 року, 
коли був прийнятий Указ Президії Вер-
ховної Ради СРСР «Про направлення 
на спецпоселення засуджених, котрі 
відбули покарання, члени сімей котрих 
перебувають на спецпоселенні», склад 
контингенту поповнився за рахунок 
репресованих етнічних і соціальних 
груп, які до того часу відбували своє 
покарання у виправно-трудових табо-
рах ГУЛАГу. До цього часу об’єктивно 
назріли передумови для хоча б частко-
вої реабілітації депортованих народів. 
Суперечливість їх цивільного та соці-
ального статусів ставала дедалі очевид-
нішою [10, с. 6]. 

Зазначені законодавчі акти 1940 – по- 
чатку 1950-х рр. явно суперечили Кон-
ституції СРСР (1936 р.) і були пору-
шенням міжнародно-правових актів, які 
гарантували права і свободи людини, а 
також суперечили офіційно проголоше-
ним радянською державою принципам 
національної політики.

За підсумками проведених репресив-
них заходів переселенці переводилися 
на спецпоселення навічно без права по-
вернення до місць проживання, а за са-
мовільний виїзд, який розцінювався як 
втеча, передбачалася міра покарання в 
20 років каторжних робіт.

Виселення кримськотатарського на-
роду було проведено по всій Республіці 
Крим, спираючись тільки на національ-
ну приналежність. У результаті висе-
лення кримськотатарський народ втра-
тив рідну землю; освітні установи з 
рідною для них мовою, пам’ятники на-
ціональної культури, театри, національ-
ні ансамблі, засоби масової інформації, 
які включають газети, видавництва, 
радіомовлення тощо рідною мовою; та-
кож були знищені кладовища і могили 
предків; вилучені національні музеї; бі-
бліотеки на рідній мові; і найважливі-
ше – мечеті і медресе. Була сфальси-
фікована історія народності кримських 
татар, перейменовані міста, села, ву-
лиці. В результаті проведених заходів 
було знищено генофонд, підірвана на-
ціональна незалежність і заплямована 
честь кримськотатарського народу.

У 1954 р. Н.С. Хрущов передає пів-
острів Крим під юрисдикцію Україн-
ської РСР. Оскільки Українська РСР 
входила до складу СРСР, то всі акти, 
прийняті вищими органами влади 
СРСР, поширювалися і на неї і, відпо-
відно, на Крим.

Переломним періодом у житті крим-
ських татар можна вважати прийняття 
Указу Президії Верховної Ради СРСР 
від 28 квітня 1956 р. № 135/42 «Про 
зняття обмежень щодо спецпоселенців 
кримських татар, балкарців, турок – 
громадян СРСР, курдів, хемшилів і чле-
нів їхніх сімей, виселених у період Ве-
ликої Вітчизняної війни» [11]. Цей указ 
був спрямований на зняття з обліку 
спецпоселень і звільнення з-під адміні-
стративного нагляду кримських татар і 
членів їхніх сімей без права повернен-
ня в місця виселення і повернення кон-
фіскованого майна. 

Це було першим кроком до реабілі-
тації кримськотатарського населення. 
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Після зняття обмежень як спецпересе-
ленців кримських татар вони неоднора-
зово робили спроби домогтися дозволу 
на повернення до Криму і отриман-
ня автономії, але їм було відмовлено, 
оскільки вважалося, що Кримська об-
ласть заселена в порядку планового 
заселення, а кримським татарам кра-
ще створити автономію на території 
Узбецької РСР.

Отже, варто зробити висновок, 
що спецпереселенці кримські татари 
були наділені родовим правовим стату-
сом, котрий мав більше обмежень та 
обов’язків, ніж прав та гарантій. Також 
акції з примусового переселення, вжиті 
в 1940–1950-х рр. у СРСР, спровоку-
вали створення нормативно-правової 
бази, що суперечила основним поло-
женням Конституції СРСР. Було вияв-
лено повну зневагу до прав як окремої 
особистості, так і цілих народів. Ана-
ліз законотворчого процесу радянської 
держави щодо депортованих народів у 
1940–1950-х рр. дає змогу зробити ви-
сновок, що грубе порушення прав і сво-
бод людини в Радянському Союзі стало 
можливим в умовах тоталітарного ре-
жиму, який утвердився в суспільстві у 
зазначений період.

Ключові слова: кримські татари, 
спецпереселенці, радянська влада, ви-
селенці, правове становище.

У статті досліджено основні під-
ходи в історичному розрізі до пра-
вової категорії «правовий статус». 
Проведено аналіз правових доку-
ментів того часу, що встановлю-
вали права, обов’язки, які існували 
у спецпереселенців як в особливої 
категорії осіб. Описано законодавчі 
обмеження спецпереселенців крим-
ських татар у радянський період. 
Проаналізовано особливий контроль, 
що був встановлений щодо спецпере-
селенців кримських татар, дослідже-
но контрольно-наглядові органи, що 
призначалися законодавством щодо 
спецпереселенців кримських татар. 

В статье исследованы основные 
подходы в историческом разрезе к 
правовой категории «правовое поло-
жение». Проведен анализ правовых 
документов того времени, которые 
устанавливали права, обязанности, 
существовавшие у спецпереселенцев 
как у особой категории лиц. Опи-
саны законодательные ограничения 
спецпереселенцев крымских татар в 
советский период. Проанализирован 
особый контроль, который устанав-
ливался по отношению к спецпере-
селенцам крымским татарам, ис-
следованы контрольно-надзорные 
органы, которые создавались за-
конодательством по отношению к 
спецпереселенцам. 

The main approaches in the his-
torical section to the legal category 
“legal status” are investigated. The 
analysis of the legal documents of 
the time, which established the rights, 
duties that existed in special settlers 
as a special category of persons. The 
legislative restrictions of Crimean 
Tatars’ special settlers during the So-
viet period are described. The special 
control, which was established con-
cerning the special immigrants of the 
Crimean Tatars was analyzed, and 
the supervisory bodies, which were 
established by law, were investigated 
with regard to the special settlers of 
the Crimean Tatars.
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ск: ГУИПП. Курск, 1999. 198 с.



145

ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

УДК 340.12

О. Іляшко,
кандидат юридичних наук,

директор Навчально-наукового гуманітарного інституту
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

АНЕКСОВАНІ ТЕРИТОРІЇ У СВІТІ У ХХ СТ.  
КРІЗЬ ПРИЗМУ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ 

Протягом останніх років послаблена 
дієвість принципів територіальної ціліс-
ності та непорушності державних кор-
донів. Це пояснюється багатьма чинни-
ками, як-от: посиленням тенденцій до 
дезінтеграції держав через реалізацію 
права народів на самовизначення; від-
родженням доктрин, зокрема, гумані-
тарної інтервенції; зовнішніх військо-
вих інтервенцій, що завдали значного 
удару територіальному суверенітету; 
процесами глобалізації, що в окремих 
випадках призвели до руйнування 
зв’язків держави і народу, внаслідок 
чого проявлялися тенденції до етнона-
ціоналізму та радикалізації націоналіс-
тичних рухів [1, с. 64]. 

Аналіз подій, що відбуваються в Укра-
їні протягом останніх років, дає підстави 
зробити висновок не тільки про недоско-
налість сучасних принципів міжнарод-
ного права, а й про нездатність самих 
держав, міжнародних організацій і надна-
ціональних утворень та світової спільноти 
загалом своєчасно й адекватно реагувати 
на агресивні дії її членів, зокрема притя-
гати до відповідальності за вчинення ак-
тів агресії чи анексії, порушення інших 
правових норм і принципів тощо. 

Багатий світовий досвід демонструє 
велику кількість таких прикладів в іс-
торії людства. Недаремно склалась на-
родна мудрість, за якою «хто не знає 
свого минулого, той не матиме майбут-
нього…». А ще важливіше – робити ви-
сновки, особливо стосовно негативного 
досвіду, щоб не допускати відповідних 
помилок надалі.

Питання анексованих територій, на 
жаль, достатньою мірою не вивчено як 

у вітчизняній науковій літературі, так 
і в зарубіжній. Хоча, як зазначалось 
вище, прикладів існує багато. Пооди-
нокі дослідження здійснювались пред-
ставниками історичної і географічної 
науки, юристи ж рідше звертались до 
порушеної проблематики. Це стосу-
ється питань війни і миру, території 
держав і державних кордонів, поство-
єнного врегулювання конфліктів і так 
далі (роботи Г. Гроція, Л. Дюгі, Г. Еллі- 
нека, С. Бабуріна, М. Баймуратова, 
В. Березенка, М. Дамірлі, В. Єнгіба-
ряна, О. Задорожнього, Л. Волової, 
Б. Клименка, А. Мостиського, С. Дні-
стрянського, Н. Камінської, A. Порка, 
Н. Пронюк, Ю. Скуратова, І. Трайніна, 
Т. Цимбалістого та інших). 

Їх аналіз засвідчує потребу продов-
ження історичних, теоретичних, міжна-
родно-правових, кримінально-правових 
та інших досліджень у цьому напрямі.

Тому метою цієї статті є вивчен-
ня прикладів анексованих територій у 
світовій історії протягом ХХ ст., порів-
няння їх з окупованими територіями, 
визначення юридичних наслідків за 
таку протиправну зміну статусу дер-
жавних територій.

Людству відомі різноманітні прикла-
ди анексування територій, причинами 
котрих стали різні обставини, проте в 
результаті всі вони мали схожі наслід-
ки і тенденції розвитку. На нашу дум-
ку, з метою уникнення термінологічної 
невизначеності слід розмежувати такі 
категорії, як анексія, військова / во-
єнна окупація (окупація в стані війни, 
післявоєнна окупація) та окупація в 
мирний час.

© О. Іляшко, 2018
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Анексія (лат. annexio – приєднан-
ня) – насильницьке приєднання те-
риторії однієї держави до території 
іншої. Військова окупація (від лат. 
Occupatio – захоплення) – це тимчасо-
ве захоплення збройними силами одні-
єї держави території іншої без набуття 
суверенітету над нею [2]. Режим і пра-
вові норми воєнної окупації визначені 
спеціальними міжнародними угодами, 
прийнятими на IV Гаазькій конференції 
1907 р., а також Женевськими конвен-
ціями 1949 р. і протоколами до них від 
1977 р. Згідно з цими міжнародними 
документами воєнна окупація є тим-
часовим зайняттям збройними силами 
однієї держави території іншої держави 
з прийняттям на себе найважливіших 
функцій управління.

Режим і правові норми післявоєн-
ної окупації встановлюються, як пра-
вило, спеціальними міжнародними уго-
дами зацікавлених держав конкретно 
для цієї країни або території з метою 
виконання умов мирного договору – 
наприклад, у разі накладення контри-
буції Окупація може бути не пов’яза-
на з війною та застосована в умовах 
мирного часу. Режим і правові норми 
неворожої (англ. non-belligerent – не-
воюючий) окупації в умовах мирного 
часу, як і у випадку з післявоєнною, 
встановлюються особливими міждер-
жавними угодами [2-4].

До Першої світової війни анексія 
була поширеною практикою набут-
тя нових територій, яка чітко узгод-
жувалася з політикою колоніалізму й 
експансіонізму великих з геополітич-
ної точки зору держав. Тоді анексія 
вважалася законним способом зміни 
правового статусу території, яка ста-
вала об’єктом агресії з боку сильнішої 
держави. На зламі ХІХ–ХХ ст. з при-
йняттям Гаазьких конвенцій виникли 
обмеження щодо jus bello, вплинувши 
на анексію. Тому набуло актуальності 
детальне вивчення історичного досвіду 
анексованих територій.

Анексія США Гавайських островів 
(1900). До кінця XVIII ст. від трьох-
соттисячного полінезійського населен-

ня Гавайських островів через занесе-
ні з континенту хвороби залишалося 
лише близько 30 тис. осіб. Це призвело 
до масового завезення робітників-іммі-
грантів з країн Південно-Східної Азії та 
Європи. У 1893 р. група осіб американ-
ського походження за підтримки флоту 
США здійснила державний переворот і 
повалила королеву Ліліуокалані, а че-
рез рік була проголошена маріонеткова 
Республіка Гаваї. У 1898 р. США анек-
сували Гаваї і в 1900 надали їм ста-
тус самокерованої території, а згодом 
1959 р. Гавайські острови отримали 
статус 50-го штату США [5].

Анексія Австро-Угорщиною Бос-
нії і Герцеговини (1908). Боснійський 
конфлікт викликаний анексією 7 жовт-
ня 1908 р. Австро-Угорщиною Боснії і 
Герцеговини (на той час провінції, на-
селеної сербами і хорватами, що знахо-
дилась під окупацією Австро-Угорщини 
на підставі рішень Берлінського конгре-
су 1878). Захопленням цих провінцій, 
які залишилися до жовтня 1908 р. під 
номінальним суверенітетом турецького 
султана, правлячі кола Австро-Угор- 
щини прагнули завдати удару по зроста-
ючому національно-визвольному руху 
південнослов’янських народів монархії 
Габсбургів. Боснійській кризі переду-
вала домовленість, на основі якої цар-
ський уряд Росії обіцяв не заперечувати 
проти анексії Австро-Угорщиною Боснії 
і Герцеговини в обмін на підтримку ви-
сунутого Росією плану відкриття чор-
номорських проток для проходу росій-
ських військових кораблів.

Туреччина після безуспішно протес-
ту проти анексії за угодою з Австро-У-
горщиною 1909 р. відмовилася від свого 
суверенітету над Боснією та Герцегови-
ною за компенсацію в 2,5 млн фунтів 
стерлінгів і очищення австрійськими 
військами Новопазарського санджа-
ка [6]. Сербія, яка розглядала Боснію 
і Герцеговину як частину майбутньої 
югославської держави, різко протес-
тувала проти анексії, сподіваючись в 
першу чергу на допомогу Росії. Цар-
ський уряд, що не зумів через проти-
дію Англії та Франції здійснити опера-
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цію в Бухлау в частині, що стосується 
проток, висловив невдоволення одно-
сторонніми діями Австро-Угорщини. 
Однак Росія, ослаблена в результаті 
поразки в Російсько-японській війні 
(1904–1905), прагнула врегулювати 
Боснійську кризу дипломатичним шля-
хом. З цією метою царський уряд скли-
кав конференцію держав, що приєдна-
лись до Берлінського трактату 1878 р. 
22 березня 1909 р. Водночас німецький 
уряд в ультимативній формі зажадав 
від російського уряду негайного ви-
знання анексії Боснії і Герцеговини, 
що було прийнято. 31 березня 1909 р. 
уряд Сербії також заявив про визнан-
ня анексії Боснії та Герцеговини і про 
припинення антиавстрійскої агітації 
всередині країни. У квітні 1909 анексія 
була визнана Англією та Францією. За-
галом Боснійська криза призвела як до 
загострення відносин між Австро-Угор-
щиною та Сербією, так і поглиблення 
протиріч між Антантою і Троїстим со-
юзом, ставши одним із етапів на шляху 
до Першої світової війни.

Анексія Японією Кореї (1910). 
Договір про приєднання Кореї до Япо-
нії був підписаний 22 серпня 1910 р. 
представниками Корейської та Япон-
ської імперій. З цього часу Корея пе-
рейшла під управління Японії, а на 
підставі положень згаданого догово-
ру «Його Величність Імператор Кореї 
повністю і безстроково передає Його 
Величності Імператору Японії всі су-
веренні права на управління Кореєю» 
[7]. Договір 1910 р. фактично припи-
нив свою дію в 1945 р. після поразки 
Японії у Другій світовій війні і був 
офіційно анульований японо-південно-
корейською угодою 1965 р.

Анексія та окупація Великобри-
танією Єгипту (1914). У зв’язку з 
початком Першої світової війни Ве-
ликобританія 18 грудня 1914 р. ого-
лосила Єгипет своїм протекторатом. 
Скинутого британцями Аббаса II Хіл-
ьмі-пашу (1892–1914) змінив Хусейн 
Каміль (1914–1917), який прийняв ти-
тул султана. Законодавчі збори було 
розпущено і в країні було оголошено 

військовий стан, встановлена військова 
цензура, а з єгиптян утворено «трудо-
ві корпуси». Зросли видатки на утри-
мання збільшених контингентів бри-
танських військ, чисельність яких до 
1916 р. досягла 500 тисяч. Військова 
кон’юнктура дозволила єгипетській 
буржуазії, головним чином торгово-ли-
хварській, і поміщикам накопичити 
значні капітали завдяки поставкам 
армії і спекуляції продуктами харчу-
вання. Відбувався потужний підйом 
національно-визвольного руху, і в кін-
ці 1918 р. кампанія зі збору підписів 
під вимогою націоналістичної організа-
ції «Вафд» про надання незалежності 
Єгипту вилилася в потужні антибри-
танські повстання. У 1918–1919 рр. у 
Каїрі, Олександрії та Порт-Саїді були 
створені перші соціалістичні групи, які 
об’єдналися в Соціалістичну партію 
Єгипту (з 1922 року – Комуністична 
партія). Розмах національно-визвольної 
боротьби змусив Великобританію на 
початку 1922 р. скасувати протекторат 
і проголосити незалежність Єгипту. 
Султан Фуад I був проголошений ко-
ролем, проте Великобританія зберегла 
права «на оборону Єгипту», на охорону 
імперських шляхів, що проходять через 
Єгипет, на «співуправління Суданом». 
В Єгипті залишалися британські оку-
паційні війська, радники, верховний 
комісар, зберігалися панівні економічні 
позиції британського капіталу [8].

Анексія Великобританією Кіпру, 
що належав Туреччині (1914). Як відо-
мо, з 1570 р. 60-тисячна турецька армія 
захопила Кіпр, грецьких і вірменських 
християн, і фактично до 1914 р. Кіпр 
входив до складу Османської імперії. 
Тим самим зв’язки Кіпру з Європою були 
перервані, тоді як грецька православна 
церква повернула собі незалежність. 
З відкриттям Суецького каналу 1869 р. 
стратегічне значення Кіпру зросло, адже 
Велика Британія могла контролювати 
морський шлях в Індію. Згодом було під-
писано таємну угоду Великої Британії 
з Туреччиною про передачу правління 
острова, 1925 р. Кіпр був оголошений 
колонією британської корони.
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Лише 1960 р. в результаті чотири-
річної визвольної війни Кіпр став неза-
лежною республікою. Проте у справи 
Кіпру постійно втручалися Велика Бри-
танія, Туреччина і Греція, відповідно у 
1963–1964 і 1967 рр. на острові поча-
лись міжобщинні зіткнення між гре-
ками-кіпріотами і турками-кіпріотами. 
Проти законного уряду Кіпру в липні 
1974 року грецькою військовою хун-
тою був організований переворот, що 
дало Туреччині привід для вторгнення 
на острів. При цьому під час конфлік-
ту і османського завоювання загинуло, 
втекло або було захоплено у рабство 
майже все венеціанське населення ост-
рова, а також багато греків – близь-
ко 56 000 осіб, а для відшкодування 
втрат султан наказав поселити на Кі-
прі 20 000 мусульман. Так на острові 
з’явилися перші турки-кіпріоти [9–10].

Анексія Бессарабії Румунією 
(1918). До 1918 р. Бессарабія входила 
до складу Російської Імперії, і приєд-
нання не було визнано Радянським уря-
дом. На картах, які випускав СРСР, цю 
територію позначали, як окуповану Ру-
мунією. Бессарабія перебувала у складі 
Румунії протягом 22 років з 27 березня 
(9 квітня) 1918 р., коли Сфатул Церій 
(Рада Краї) Молдавської Демократич-
ної Республіки проголосував за приєд-
нання, до 28 червня 1940 р., коли піс-
ля нот Радянського уряду про передачу 
Бессарабії Радянському Союзу на її те-
риторію була введена РККА.

Анексія Італією Південного Тіро-
лю (1919). Після Першої світової війни 
Південний Тіроль за Сен-Жерменським 
мирним договором був приєднаний до 
Італії. До цього він входив до складу 
Австрії, будучи частиною коронної зем-
лі Тіроль. В італійському Тіролі на той 
момент 86% місцевих жителів говорили 
німецькою мовою. 24 квітня 1921 року 
італійськими фашистами було скоєно 
напад на святковий парад в столиці про-
вінції. Під час антинімецької кампанії 
були перейменовані на італійський лад 
всі населені пункти Південного Тіролю, 
за винятком Лани. За законом 1927 р. 
визнавалися лише італійські дипломи. 

Союз фашистської Італії та нацистської 
Німеччини поставив німецькомовне на-
селення на грань зникнення: пропонува-
лося або покинути батьківщину і пере-
селитися в Третій рейх, або залишитися 
і піддатися італьянізації та асиміляції. 
Тому після 1938 р. 78 000 жителів по-
кинули регіон [11]. 

Мирний договір 1947 року підтвер-
див кордон Італії з Австрією станом 
на 1919 рік. Німецькомовній меншині 
Південного Тіролю гарантувалося рів-
ність прав з італомовним населенням, 
було створено автономний регіон Трен-
тіно-Альто-Адідже, в якому Південний 
Тіроль є північною провінцією Боль-
цано (Боцен). Після закінчення Дру-
гої світової війни створений «Комітет 
визволення Південного Тіролю», що 
характеризувався прагненням уник-
нути поранення або загибелі людей. 
1961 р. ним проведений підрив опор лі-
ній електропередачі, який знеструмив 
провінцію («Вогняна ніч»), і світова 
громадськість дізналася про становище 
німецькомовної громади в Італії. 

За угодами Італії та Австрії 1969 р. 
«регіон отримував права розширеної 
автономії, зростав вплив тирольців на 
національну політику в провінції, ні-
мецька мова отримувала відповідний 
статус, визнавалася німецька назва те-
риторії – Південний Тіроль (Sьdtirol). 
Однак остаточно питання Південного 
Тіролю було врегульовано в 1992 р., 
коли Італія надала німецькомовним 
жителям регіону Трентіно-Альто-Адід-
же право здобувати освіту німецькою 
мовою, представництво в муніципаль-
них органах влади і право звернення 
до Міжнародного суду ООН в Гаазі. 
Тоді ж австрійська влада оголосила 
ООН про припинення протиріч з Італі-
єю стосовно Південного Тіролю. Лише 
2001 р. регіон отримав статус окремої 
німецькомовній провінції, розташованої 
на півночі Італії. Згідно Статусу регіо-
ну Трентіно-Альто-Адідже уряд гаран-
тує збереження культурних і мовних 
відмінностей окремих етнічних груп, 
а також утворено регіональний парла-
мент, що володіє законодавчою владою 
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на регіональному рівні, обирає прези-
дента, двох віце-президентів і міністрів 
автономії, до того ж протягом термі-
ну повноважень обраного парламенту 
пост президента регіону почергово ма-
ють займати представники німецької та 
італійської громади.

Окупація та анексія Туреччиною 
Західної Вірменії і частини Східної 
Вірменії (1920). Російські війська, за-
йнявши 1915–1916 рр. частину терито-
рії 3ахідної Вірменії (озеро Ван; міста 
Ван, Ерзурум, Трапезунд, Ерзінджан), 
після Жовтневого перевороту були 
змушені покинути її. Тоді вірменське 
населення регіону було знищено під 
час геноциду, а після закінчення війни 
мандат Вірменії перейшов до США: за 
Севрським мирним договором 1920 р. 
уряд Османської імперії, що перебував 
в окупованому Антантою Константино-
полі, визнав Вірменію як незалежну і 
вільну державу та відмовився від усіх 
прав на території, які відійшли до Вірме-
нії. Але підписаний султанським урядом 
договір не був ратифікований Велики-
ми національними зборами Туреччини, 
і згодом кемалістська Туреччина, від-
мовившись від будь-яких поступок, від-
новила війну. За укладеними Москов-
ським та Карським договорами 1921 р. 
до Туреччини перейшли Карс, Ардаган, 
Сурмалінський повіт, а позиція турець-
кої сторони щодо вірменського питання 
ще більше зміцнилася внаслідок Лозан-
ської конференції 1923 р. [12].

Анексія Японією Маньчжурії 
(1931). У результаті японської інтер-
венції до Маньчжурії 1931–1932 рр. за-
хоплено північно-східну територію Китаю 
японськими військами з подальшим від-
новленням маньчжурської династії Цин в 
новоствореній державі Маньчжоу-го [13]. 

Для Республіки Китай втрата 
Маньчжурії була тяжкою, адже на її 
теренах знаходилося майже 35% ву-
гілля країни, 40–50% нафти і майже  
80% залізної руди, 40% лісових ресур-
сів. 29 лютого 1932 в Мукдені було скли-
кано Всеманчжурське зібрання, на яко-
му 1 березня оголосили про створення 
Маньчжурської держави. Згодом Кван-

тунська армія Японської імперії отрима-
ла право контролювати всі комунікації 
новоствореної держави за умови побу-
дови нових. За угодою між Маньчжур-
ською державою і Японською імперією 
офіційно Японія має особливі права і 
привілеї на території Маньчжурії, дозво-
лено перебування Квантунської армії на 
її території та встановлено відповідаль-
ність за оборону нової країни [14]. 

8 серпня 1945 р. СРСР оголосив 
війну Японській імперії відповідно до 
угоди, прийнятої на Ялтинській кон-
ференції. Радянські війська вторглися 
на територію Маньчжурської держави 
з території МНР, здійснюючи операцію 
«Шторм». Імператор Пуї був захопле-
ний радянськими військами та виданий 
комуністичному уряду Китаю, після 
чого його заарештували як військового 
злочинця разом з усіма іншими чино-
вниками Маньчжурії. 

Анексія Італією Ефіопії (1936). 
Друга італо-ефіопська війна (Друга іта-
ло-абіссинська війна, Італо-ефіопська 
війна 1935–1941 рр.) – війна між Іта-
лійським королівством та Ефіопською 
імперією, підсумком якої стала анексія 
Ефіопії й проголошення разом з Ери-
треєю та Італійським Сомалі колонії 
Італійська Східна Африка. Ця війна 
демонструвала неспроможність Ліги 
Націй, членами якої були Італія та Ефі-
опія, в урегулюванні міжнародних кон-
фліктів. 7 травня 1936 р. Італія анек-
сувала Ефіопію, а 9 травня італійський 
король Віктор Еммануїл III був прого-
лошений імператором Ефіопії. Ефіопія, 
Еритрея та Італійське Сомалі були 
об’єднані у Італійську Східну Африку.

30 червня на надзвичайній сесії 
Ліги Націй, присвяченій анексії Ефіо-
пії, Хайле Селассіє виступив із закли-
ком повернути Ефіопії незалежність, 
критикував міжнародне співтовариство 
за бездіяльність. 15 липня економічні 
санкції проти Італії було скасовано. 
Тим не менше, більшість країн світу не 
визнала приєднання Ефіопії до італій-
ських володінь, як це зробила 25 липня 
1936 р. Німеччина, а у 1938 році також 
Англія і Франція. Радянський Союз ка-
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тегорично не визнавав окупацію Ефіо-
пії. У 1937 році Італія вийшла зі складу 
Ліги Націй, а ефіопські партизани про-
довжували боротьбу до 1941 року, коли 
англійські війська, наступаючи з Кенії 
через Італійське Сомалі, з південного 
Ємену через Британське Сомалі та з 
Англо-Єгипетського Судану, розгроми-
ли італійські війська та визволили Ефі-
опію. 5 травня 1941 року ефіопський 
імператор Хайле Селассіє повернувся 
до своєї столиці [15].

Аншлюс Австрії (1938). 12–13 бе-
резня 1938 р. відбулося приєднання 
Австрії до складу Німеччини. Унас-
лідок аншлюсу територія Німеччини 
збільшилася на 17%, населення – на 
10% (на 6,7 млн. осіб). Після приєд-
нання Австрії Адольф Гітлер отримав 
більше коштів для подальшого насту-
пу на Балканах. Незалежність Австрії 
була відновлена лише в 1945 р.

Австрійський референдум про 
Аншлюс відбувся в окупованій Німеч-
чиною Австрії 10 квітня 1938 р. разом 
з аналогічним референдумом у Німеч-
чині. Тоді окупована країна в ході ре-
ферендуму була приєднана до Третього 
Рейху як «Остмарк» [16]. Таким чином, 
Австрія перестала бути суверенною 
державою аж до 1945 р.

Анексія Чехословаччини Німеччи-
ною (1938). Анексія Судетської облас-
ті – перший етап окупації Чехословач-
чини нацистською Німеччиною перед 
Другою світовою війною, здійснений 
1–10 жовтня 1938 р. із мовчазної згоди 
Великобританії, Франції, Італії, відпо-
відно до Мюнхенської угоди [17]. 

У 1938 р. в Чехословаччині прожива-
ло 14 мільйонів осіб, з них 3,5 млн етніч-
них німців, які компактно проживають у 
Судетській області, а також у Словаччи-
ні та Закарпатській Україні (карпатські 
німці). Промисловість Чехословаччини, 
в тому числі і військова, була однією з 
найрозвиненіших у Європі. Відповідно 
до Мюнхенської угоди була проведена 
анексія Судетів, до того ж дуже швидко 
й успішно. Це стало першим кроком до 
окупації Чехословаччини та ліквідації 
незалежності країни в цілому [18]. 

Анексія території Польщі (1939). 
Польська кампанія (нім. Polenfeldzug; 
1 вересня 1939 – 6 жовтня 1939) – вій-
ськова операція збройних сил Німеччи-
ни, Словаччини та СРСР проти Польщі 
з метою анексії Польщі була розпочата 
Німеччиною і Словаччиною 1 вересня 
1939 р. У відповідь Велика Британія і 
Франція, згідно з попередніми домовле-
ностями з польським урядом, 3 вересня 
1939 року оголосили війну Німеччині, 
що ознаменувало початок Другої світо-
вої війни. 17 вересня у конфлікт втру-
тився Радянський Союз – союзник на-
цистської Німеччини – і окупував східні 
області Польщі. Результатом кампанії 
став розгром польських збройних сил, 
евакуація польського уряду і залишків 
його армії за кордон. Відповідно до се-
кретного доповнення до Договору про 
ненапад між Німеччиною і Радянським 
Союзом територія Польщі була поділена 
між Третім Рейхом та СРСР, а також 
Словаччиною і Литвою [19]. 

Анексія СРСР частини Фінляндії 
(1939). Радянсько-фінська або Зимова 
війна (фін. talvisota, рос. Советско-фин-
ская война) – збройний конфлікт 
між СРСР і Фінляндією у період від 
30 листопада 1939 року до 13 берез-
ня 1940 року. Після відмови фінського 
уряду від радянських пропозицій про 
зміну кордонів у Карелії і передачу вій-
ськово-морської бази Ханко 28 листопа-
да 1939 р. СРСР розірвав дипломатичні 
стосунки з Фінляндією. 30 листопада 
чотири армії СРСР чисельністю 540 ти-
сяч чоловік напали на сусідню держа-
ву на фронті від Балтійського до Ба-
ренцевого моря. Це стало причиною 
визнання Лігою Націй Радянського 
Союзу агресором і виключення його зі 
свого складу. Розглядається як частина 
Другої світової війни [20]. У радянській 
пропаганді та офіційній радянській  
«історіографії» називалася «збройним 
конфліктом на кордоні з Фінляндією» 
або «оборонною війною СРСР проти 
агресії буржуазної Фінляндії». В більш 
пізній радянській та сучасній російської 
історіографії ця війна розглядається як 
окремий двосторонній локальний кон-
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флікт, що не є частиною Другої світо-
вої війни; так само, як, наприклад, бої 
на річці Халхин-Гол у Монголії. Війна 
завершилася підписанням Московсько-
го мирного договору, що зафіксував 
відторгнення від Фінляндії значної ча-
стини її території.

Анексія Прибалтики СРСР 
(1939–1941). Таємний протокол до до-
говору про ненапад між Німеччиною і 
СРСР, підписаний 23 серпня 1939 р., 
розділив сфери впливу: Естонія, Лат-
вія, частина Фінляндії та східна Поль-
ща були включені в сферу впливу 
СРСР, а Литва і західна Польща – Ні-
меччини. Протягом двох років Естонія, 
Литва і Латвія були анексовані Радян-
ським Союзом під виглядом допомоги 
братнім народам. 

У зв’язку з цим Черчілль писав: 
«Здача народів країн Балтії під владу 
Радянської Росії проти їх волі супере-
читиме всім принципам, за якими ми 
ведемо цю війну, і буде ганьбити нашу 
справу» [18].

Окупація Японією Бірми 
(1941–1945). Під час Другої світової 
війни Бірма була окупована японськи-
ми військами (грудень 1941 – травень 
1945). У ході визвольної боротьби проти 
японських окупантів ліве крило такінів 
та компартія в серпні 1944 створили 
організацію єдиного фронту – Антифа-
шистську лігу народної свободи (АЛНС). 
Ліга в березні 1945 підняла бірманський 
народ на збройне повстання. Англійські 
війська, що повернулися в Бірму, нама-
галися відновити англійське панування, 
але піднесення національно-визвольно-
го руху примусило Англію визнати не-
залежність Бірми, яка 4 січня 1948 р. 
була проголошена незалежною держа-
вою – Бірманським Союзом. На перших 
(1951–1952) і других (1956) парламент-
ських виборах більшість голосів одержа-
ла АЛНС [21].

Окупація Угорщиною території 
Королівства Югославії (1941–1944). 
Угорська окупація югославських зе-
мель – угорське загарбання з наступ-
ним приєднанням до Угорщини части-
ни території Королівства Югославії, 

зокрема Бачки, Барані, Меджимур’я 
та Прекмур’я, відбулося під час Дру-
гої світової війни і тривало з 1941 до 
1944 року. Після завершення Першої 
світової війни на Паризькій мирній 
конференції держави Антанти з огляду 
на розпад Австро-Угорщини підписали 
Тріанонський договір, який визначав 
кордон між Угорщиною та новоство-
реним Королівством сербів, хорватів і 
словенців (перейменованим на Коро-
лівство Югославія 1929 р.). Договір 
розділив раніше керовані Угорщиною 
області Банат, Бачка і Бараня між 
Угорщиною, КСХС і Румунією та пе-
редав Меджимурський край і близь-
ко двох третин області Прекмур’є від 
Угорщини до КСХС. У районах, що 
ввійшли в КСХС, залишилася зна-
чна кількість угорців і фольксдойчів. 
Протягом 1918–1924 рр. в Угорщину 
з територій, переданих в Югославію, 
було депортовано 44 903 угорців, вод-
ночас югославський уряд переселив у 
Бачку і Бараню 10 000 югославських 
військових поселенців «салоніцьких до-
бровольців» (Solunskidobrovoljci) [22]. 
У міжвоєнний період Угорщина ратува-
ла за перегляд установлених Тріанон-
ським договором кордонів, а відносини 
між країнами залишалися складними.

22 серпня 1938 р. Чехословаччина, 
Румунія і Югославія погодилися на пе-
регляд Тріанону, що дозволило Угор-
щині переозброїтися.

Окупаційна влада відразу ж поділи-
ла населення Бачки і Барані на тих, 
які жили в цих краях, коли вони вос-
таннє були під угорським правлінням у 
1920 році, та на переважно сербських 
поселенців, які прибули сюди, відколи 
ці райони стали частиною Югославії. На 
думку вчених-експертів, політика, що 
проводилася угорською владою на оку-
пованих територіях, була «геноцидар-
ною», тобто спрямованою на знищення 
політичного, соціального, культурного, 
релігійного й економічного існування 
та мови людей, які живуть на окупо-
ваних територіях. Угорські окупанти 
почали зганяти тисячі місцевих сербів 
у концтабори і виселяли їх у Незалеж-
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ну державу Хорватія, окуповану Італі-
єю Чорногорію та окуповану німцями 
Сербію. Загалом десятки тисяч сербів 
було депортовано з окупованих тери-
торій. Услід за цим почалося здійснен-
ня політики мадяризації політичного, 
суспільного й економічного життя на 
окупованих територіях, яка включала 
переселення угорців і секеїв з інших ча-
стини Угорщини. Мадяризація не торк-
нулася фольксдойчів, які під угорським 
правлінням набули особливого статусу, 
а у Прекмур’ї угорська влада була більш 
поблажливою до етнічних словенців.

Анексія Тибету Китаєм (1950). 
Офіційний Пекін назвав анексію Тибе-
ту звільненням китайських територій. 
МЗС Тибету пропонував Мао Цзе-ду-
ну провести дипломатичні переговори, 
щоб залагодити всі територіальні пи-
тання. Копії листа з такою пропозицією 
від Тибету були послані урядам Індії, 
Великобританії і США – прихильникам 
мирного врегулювання питання. Але 
позиції цих країн не завадили Китаю 
проігнорувати дипломатію, і в жовт-
ні 1950 р. Народна визвольна армія 
(НАО) Китаю почала військове втор-
гнення в Тибет, який був незалежною і 
суверенною державою. Сорокатисячне 
китайське військо атакувало адміні-
стративний центр Східного Тибету – 
Чамдо. Незначні тибетські сили, що 
складалися з восьми тисяч солдатів і 
міліції, були розбиті. Чамдо був узятий 
через два дні, а глава регіону заарешто-
ваний. Чотири тисячі тибетських бійців 
загинули. До 1951 р. на території Ти-
бету був встановлений повний військо-
вий контроль [23].

Влада з нетерпимістю ставлилася до 
всіх проявів політичного націоналізму, 
тибетці піддавалися арештам і тюрем-
ному ув’язненню або відправлялися на 
трудові виховні табори навіть за мирне 
вираження своїх політичних поглядів. 
Вся інформація, яка надходила до Ти-
бету з зовнішнього світу і виходила з 
нього, ретельно контролювалася [24].

Анексія Ієрусалиму Ізраєлем 
(1967). У 1967 р. Ізраїль зайняв оби-
дві частини Єрусалима – і західну, і 

східну. У муніципальний кордон міста 
були включені землі, які раніше лежали 
навколо міста і були не заселені. На ча-
стині з них були побудовані нові кварта-
ли. Всім жителям Східного Єрусалиму 
було запропоновано ізраїльське грома-
дянство; спочатку більшість з них від-
мовилася, понадіявшись на повернення 
під владу Йорданії, але з часом багато 
людей його прийняли. Ці події увійшли 
в історію під назвою Чеченська війна. Її 
результатом стало те, що в традиційно 
арабському східному Єрусалимі стало 
діяти ізраїльське цивільне право. Юри-
дичне закріплення анексії сталося лише 
через 13 років, коли в 1980 р. Ізраїль 
прийняв відповідний закон [23].

За ізраїльськими законами Східний 
Єрусалим є частиною Ізраїлю і сто-
лицею єврейської держави. Однак па-
лестинці, як і раніше, хочуть бачити 
в Східному Єрусалимі свою столицю. 
Міжнародне співтовариство не визнало 
об’єднання Єрусалиму.

Анексія Кувейту Іраком (1990). 
1990 р. Саддам Хусейн зажадав від 
Кувейту пробачити іракський борг і за-
платити компенсацію у розмірі 2,5 мі-
льярди доларів за нібито незаконний 
видобуток іракської нафти Кувейтом. 
Однак кувейтський емір не прийняв цю 
вимогу. У результаті війська Іраку ста-
ли стягуватися до кордонів Кувейту, і 
2 серпня іракська армія вторглася на 
кувейтську територію. До кінця серпня 
Кувейт був оголошений 19 провінцією 
Іраку. Уже 2 серпня Рада Безпеки ООН 
ухвалила резолюцію 660, у якій засу-
дила вторгнення і зажадала від Іраку 
негайно вивести свої війська з Кувейту. 
Іракське керівництво проігнорувало цю 
резолюцію.12 січня 1991 Конгрес США 
ухвалив рішення про застосування 
збройних сил для звільнення Кувейту 
від окупації [25]. 

Серед інших прикладів анексованих 
територій можна навести анексію о. 
Рокол Великобританією (1955), анек-
сію Гоа Індією (1961), анексію Сіккіма 
Індією (1975), анексію Західної Сахари 
Марокко (1975), анексію Голанських 
висот Ізраїлем (1981).
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У наступних статтях ми проана-
лізуємо анексію Закарпаття Угорщи-
ною (1938), Радянську анексію захід-
ноукраїнських земель (1939), анексію 
СРСР Тувинської Народної Республіки 
(1944).

Висновки. Аналізуючи зарубіжний 
досвід правового регулювання анексо-
ваних території у світі у XX ст. крізь 
призму історичного досвіду, слід під-
креслити відмінності анексованих те-
риторій та окупованих територій або 
територій, статус і режим яких змінено 
в інший спосіб. Спостерігається, що 
війни існували протягом тривалих ро-
ків, починаючи з давніх часів, проте, як 
бачимо, досвід заруіжних країн щодо 
правового регулювання анексованих 
території у світі у XX ст. різниться. Як 
правило, права людини порушувалися 
на окупованих або анексованих терито-
ріях. Однак початок розквіту правового 
регулювання окупованих та анексова-
них територій якраз припадає на період 
розвитку прав людини на окупованих 
територіях в XIX та першій половині 
XX ст. та період розвитку прав людини 
на окупованих територіях з 90-х років 
XX ст. і до теперішнього часу. Юри-
дичні наслідки за протиправну зміну 
статусу державних територій почали 
визначатися в міжнародних норматив-
них правових актах ще в XIX та першій 
половині XX ст. 

Україна сьогодні застосовує зару-
біжний досвід правового регулювання 
анексованих території крізь призму 
історичного досвіду, адже події, що 
сталися в 2014 році на території Ав-
тономної Республіки Крим, Донецької 
та Луганської областей, вимагають від 
нашої держави не лише відновлення 
своєї територіальної цілісності, а й за-
безпечення прав людини на тимчасово 
окупованих територіях.

Ключові слова: анексія, окупація, 
агресія, правовий режим, тимчасово 
окуповані території.

Розкрито основні приклади анек-
сії територій зарубіжних держав 

на різних континентах протягом 
ХХ століття. Підкреслено відмін-
ності анексованих  територій та 
окупованих територій або терито-
рій, статус і режим яких змінено в 
інший спосіб. Зроблено висновки на 
основі узагальнення зарубіжного від-
повідного досвіду для України.

Раскрыты основные примеры ан-
нексии территорий зарубежных го-
сударств на разных континентах в 
течение ХХ века. Подчеркнуты раз-
личия аннексированных территорий 
и оккупированных территорий или 
территорий, статус и режим ко-
торых изменены другим способом. 
Сделаны выводы на основе обобще-
ния зарубежного соответствующего 
опыта для Украины.

The main examples of the annex-
ation of territories of foreign states on 
different continents during the twenti-
eth century are discovered. The differ-
ences between annexed territories and 
occupied territories or territories, the 
status and mode of which have been 
changed in a different way, are under-
lined. The conclusions are drawn on 
the basis of generalization of foreign 
relevant experience for Ukraine.
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Громадської організації «Свідома Громадськість»

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ  
«ГІБРИДНА ВІЙНА» В КОНЦЕПТУАЛЬНИХ 
ДОКУМЕНТАХ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ  

БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Сучасний стан міжнародного миру 
під впливом невпинного росту інновацій-
них технологій, розвитку та гальмування 
економік різних суб’єктів міжнародного 
права, укріплення апаратів передачі ін-
формаційних даних та інших новітніх 
засобів, підривається внаслідок виявлен-
ня нового явища –  «гібридної війни». 
Проблема виникає в тому, як можна 
визначити місце гібридної війни в між-
народному праві, надто з урахуванням 
чинного права на війну і права війни. 
Усвідомлення наявності нового порогу 
небезпеки піднімає рівень оборони сто-
рони, на яку звернено такі засоби. 

Виділення цього нового поняття «гі-
бридна війна» (або його пояснення) та 
внесення в акти законодавства Украї-
ни стало прерогативою не тільки нау-
кового дослідження, а й обов’язковою 
ланкою роботи державного апарату в 
галузі захисту безпеки всіх сфер дер-
жави та підтримання безпеки. З огля-
ду на нагальну потребу напрацювання 
способів і методів боротьби з цим яви-
щем вивчення його сутності, ознак та 
складників набуває особливої актуаль-
ності. Для України, на жаль, шукане 
поняття становить життєво важливу 
актуальність, що зумовлює важливість 
його дослідження.

Важливі публікації з цієї теми 
були зроблені такими науковцями, як: 
Є.В. Магда, В.П. Горбулін, А.С. До-

рошкевич, В.А. Ліпкан, М.П. Требін, 
В.В. Власюк,  Я.В. Карман,  Н.М. Во-
лошина, О.Ф. Приліпко,  О.О. Місяць, 
Д.П. Музиченко, Ю.В. Пунда, В.М. Те-
лелим, Ю.І. Радковець, відомими екс-
пертами світового рівня як М. Маклюен, 
Ф. Гофман (США), а також Френк ван 
Каппен (Нідерланди) та інші.

Та незважаючи на значну кількість 
публікацій на тему гібридної війни 
та спроб міжнародної спільноти дати 
йому універсальне визначення, по-
няття «гібридна війна» залишається 
неконвенційним. Визначення цього 
поняття відсутнє і в актах законодав-
ства України.

Метою статті є аналіз сучасних по-
глядів на поняття «гібридна війна» в 
контексті актуалізації норм внутріш-
нього національного законодавства 
України (в оборонній сфері) до вимог 
(викликів та загроз) сьогодення.

В одному із найбільш поширених 
на Заході тлумачень явища «гібридна 
війна» роз’яснюється, що цей тип про-
тиборства являє собою «<...> комбіна-
цію відкритих і таємних військових дій, 
провокацій і диверсій у сполученні із 
запереченням власної причетності до 
них, що ускладнює повноцінну відпо-
відь на них». Авторитетний довідник 
“Military Balance” за 2015 р. тлумачить 
«гібридну війну» як «<...> використан-
ня воєнних і невоєнних інструментів в 
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інтегрованій кампанії, спрямованій на 
досягнення неочікуваності, захоплення 
ініціативи та отримання психологічних 
переваг, що використовують диплома-
тичні можливості; масштабні й блиска-
вичні інформаційні, електронні і кібе-
роперації; прикриття і приховування 
військових і розвідувальних дій у поєд-
нанні з економічним тиском» [7].

За вдалим визначенням дослідника 
Франка ван Каппена, «<...> гібридна 
війна» – це змішування класичного 
типу війни із використанням нерегу-
лярних військових формувань.

Держава, яка веде «гібридну війну», 
реалізує угоду з недержавними виконав-
цями – бойовиками, групами місцевого 
населення, організаціями, зв’язок із яки-
ми повністю заперечується. Ці виконав-
ці можуть здійснювати такі речі, яких 
сама держава здійснювати не може... 
Усю «брудну роботу» можна перекласти 
на плечі недержавних формувань».

На думку польського автора Лука-
ша Вуйчика, головна риса нової війни 
в тому, що вона вестиметься не по-ста-
рому на полях битв або вулицях міст, 
а  насамперед у головах людей. Пара-
доксальним чином мета такої війни – 
привести до ситуації, коли застосуван-
ня фізичної сили стане просто зайвим, 
як це було в Криму. Потрібно, щоб 
люди самі зрадили свою державу і під-
тримали агресора [6].

Наразі щодо поняття «гібридна вій-
на» можна лише зустріти невичерпний 
перелік складників цього явища.

Так, у Резолюції Європейського пар-
ламенту «Ситуація в Україні» вказано 
на такі елементи гібридної війни: ін-
формаційна війна (зокрема, із застосу-
ванням інструментів кібервійни), вико-
ристання регулярних та нерегулярних 
військ, пропаганда, економічний тиск, 
енергетичний шантаж, дипломатична 
та політична дестабілізація [11].

Автори заключної доповіді Мюнхен-
ської конференції з безпеки 2015 виді-
лили подібний список елементів гібрид-
ної війни: використання регулярних 
військових сил, використання мілітар-
них сил спеціального реагування, ви-

користання нерегулярних озброєних 
формувань, підтримка місцевих завору-
шень, економічна війна, кібератаки, ін-
формаційна війна і пропаганда, дипло-
матичний і політичний тиск [10].

Загалом, погоджуючись з наведеним 
переліком, зазначимо, що всі переліче-
ні елементи можна віднести до одного 
із чотирьох секторів: мілітарного (вій-
ськового), економічного, політичного, 
інформаційного (ідеологічного).

Тому гібридну війну характеризу-
ють як комплексне явище, яке загро-
жує безпеці суспільства у всіх сферах. 
Ефективних засобів боротьби з нею ще 
не сформовано, тому світовій спільноті 
слід активізувати роботу щодо розро-
блення нового міжнародного договору 
який би «осучаснив» норми міжнарод-
ного гуманітарного права відповідно до 
викликів та загроз сьогодення.

Кожна держава, стосовно якої здій-
снюються нестандартні методи ведення 
війни, повинна мати чітке розуміння 
процесів, які відбуваються, що дасть 
змогу розробити ефективну стратегію 
захисту територіальної цілісності та не-
залежності держави. 

Принципово нова форма ведення бо-
йових дій із застосуванням технологій 
гібридної війни потребує переорієнта-
ції всього силового блоку України до 
ведення воєнних дій у нових умовах 
сучасного протистояння з агресором. 
Усе це вимагає адаптації чинної Воєн-
ної доктрини України до нових реалій, 
оновлення й удосконалення Стратегії 
національної безпеки України та інших 
базових документів, які мають бути 
скориговані з урахуванням нинішньої 
воєнної та суспільно-політичної ситу-
ації в країні. Корегування (внесення 
змін) має проводитись також і з огля-
ду на кроки, які були здійснені щодо 
імплементації поняття «гібридність» в 
оборонному будівництві іноземних кра-
їн, які певним чином можуть слугувати 
прикладом для внесення цього поняття 
в акти законодавства України.

Так, у 2010 році Рахункова пала-
та США (United States Government 
Accountability Office) за запитом Підко-
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мітету з тероризму, нетрадиційних за-
гроз і можливостей Комітету зі Зброй-
них сил Палати представників провела 
дослідження щодо готовності збройних 
сил США діяти в умовах «гібридного 
ведення воєнних дій» [13] з боку про-
тивника. Було з’ясовано, що хоча тер-
мін «гібридний» використовується в 
деяких стратегічних документах зброй-
них сил, поняття гібридної війни не 
включено до військових доктрин.

Командування всіх видів збройних 
сил вважало, що, оскільки концепція 
«гібридності» по суті дорівнює вже 
інкорпорованій концепції «повного 
спектра» ведення війни, додаткове ви-
значення тільки обмежує можливі дії 
і несе загрозу неврахування важливих 
непередбачуваних факторів. Визна-
валося, що гібридність має додаткові 
нюанси, але не тією мірою, щоб змі-
нювати доктрини. На думку коман-
дування Корпусу морської піхоти, всі 
аспекти гібридності були вже повною 
мірою враховані, навіть без викори-
стання цього терміна, а командування 
Сил спеціальних операцій взагалі вва-
жало, що термін «гібридність» не несе 
для них жодної новизни. Слід додати, 
що порівняно з визначенням Гоффмана 
дослідження Рахункової палати США 
додало до елементів гібридної війни кі-
берскладник.

Схожа ситуація склалася і в 
НАТО  як на рівні організації у ціло-
му, так і в окремих країнах-союзниках. 
Гібридність сучасних загроз і методів 
ведення війни враховується у стра-
тегічних документах, але не до рівня 
імплементації специфічних методів, які 
б можна було визначити виключно як 
гібридні і ніякі інші. Так, британські 
військові замість терміна hybrid у ви-
значенні нових методів ведення війни 
надають перевагу термінові ambiguous, 
який можна перекласти як «нечіткий», 
«невизначений». Але британський тер-
мін ambiguous warfare синонімічний 
американському hybrid warfare [12].

Уявлення про гібридні загрози впли-
нули на зміст Стратегічної концепції 
НАТО 2010 року, але без згадки термі-

на, і знайшли конкретне відображення 
у низці стратегічних документів, зокре-
ма у «Загальній концепції військового 
внеску для протидії гібридним загро-
зам». Цей документ містить таке ви-
значення: «Гібридні загрози – це такі 
загрози, які створюються противником, 
здатним до одночасного застосування 
звичайних і нетрадиційних засобів в 
адаптивний спосіб для досягнення своїх 
цілей» [9]. Тобто воно майже збігаєть-
ся із наведеними вище визначеннями 
Гюбера і Гофмана. У грудні 2015 року 
Генсек НАТО Є. Столтенберг заявив 
про прийняття Альянсом нової стра-
тегії щодо гібридної війни і підкреслив 
необхідність комплексного підходу до 
гібридних загроз, яку поєднують у собі 
різні види загроз [14].

Серед країн колишнього СРСР сто-
совно цього питання доцільно розгля-
нути досвід Грузії, яка в 2008 році 
теж відчула на собі наслідки гібрид-
ної агресії, ставши жертвою росій-
ського окупаційного сценарію. Так, 
у травні 2017 року в Грузії був при-
йнятий новий концептуальний доку-
мент – Стратегічний оборонний ог-
ляд на 2017–2020 роки. Стратегічний 
оборонний огляд – одна зі стратегій, 
що розробляються на національному 
рівні в Грузії і займає важливе місце 
в довгостроковому плануванні обо-
ронної політики країни в одному ряду 
з Концепцією національної безпеки, 
Оцінкою загроз національній безпеці 
та Національною воєнною стратегі-
єю. Головне місце в цьому докумен-
ті займають військові загрози, які 
походять від РФ. Зокрема, основною 
загрозою безпеці Грузії названі «оку-
повані Росією території» і так звана 
«повзуча окупація». Ще однією загро-
зою з боку Російської Федерації Стра-
тегічний оборонний огляд визначає 
гібридну війну. При цьому сам термін 
«гібридна війна» пояснюється як дії 
вороже налаштованої сторони, під час 
яких вона не вдається до класичної 
військової інтервенції, а веде з другою 
стороною боротьбу із використанням 
таємних військових операцій, дивер-
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сій, зокрема шляхом підтримки зако-
лотників та здійснення кібернетичних 
атак по стратегічних об’єктах і інших 
подібних дій [8].

Що ж ми можемо бачити в на-
шому випадку: не зважаючи на те, 
що нова редакція Воєнної доктрини 
України прийнята Радою національ-
ної безпеки й оборони України 02 ве-
ресня 2015 року і введена в дію Ука-
зом Президента України 24 вересня 
2015 року № 555/2015, поняття «гі-
бридна війна» не визначено. Хоча в 
п. 9 розділу ІІ «Безпекове середовище 
(глобальні, регіональні та національні 
аспекти) у контексті воєнної безпеки» 
доктрина встановлює актуальні воєн-
ні загрози для України, які за своєю 
суттю є елементами гібридної війни: 
збройну агресію Росії проти України; 
нарощування військової потужності 
РФ у безпосередній близькості до дер-
жавного кордону, зокрема можливість 
розгортання тактичної ядерної зброї 
на території Криму; мілітаризацію 
тимчасово окупованої території, при-
сутність військового контингенту РФ 
у Придністровському регіоні Молдови; 
активізація російськими спецслужба-
ми розвідувально-підривної діяльності 
в Україні з метою дестабілізації вну-
трішньої ситуації. Також до загроз від-
несено діяльність на території України 
незаконних збройних формувань, що 
спрямована на залякування населення 
та порушення функціонування органів 
державної влади [4]. 

Відсутність поняття «гібридна війна» 
у Воєнній доктрині України, що є наці-
ональною системою керівних поглядів 
на причини виникнення, сутності і ха-
рактеру сучасних воєнних конфліктів 
та присутність посилань та звернень 
до нього в інших нормативно-правових 
актах вносить стосовно цього питання 
певне нерозуміння. 

Є цікавим і той факт, що про гібрид-
ну війну є згадка в п. 4.3 четвертого 
розділу «Основні напрями державної 
політики національної безпеки Укра-
їни» Стратегії національної безпе-
ки України, яку було введено в дію 

26 травня 2015 року Указом Прези-
дента України, майже одночасно з но-
вою редакцією доктрини. Зокрема, там 
визначено, що ключовим пріоритетом 
політики національної безпеки України 
є забезпечення готовності держави, її 
економіки і суспільства до оборони та 
відбиття зовнішньої агресії у будь-яких 
формах і проявах (зокрема, у формі гі-
бридної війни). Але поняття гібридної 
війни та форми її прояву не розкрива-
ються [5].

14 березня 2016 року Указом Пре-
зидента України введено у дію рішен-
ня Ради національної безпеки й оборо-
ни України від 04 березня 2016 року 
«Про Концепцію розвитку сектору 
безпеки й оборони України». У кон-
цепції, зокрема, визначено систему 
поглядів на розвиток безпекових та 
оборонних спроможностей України у 
середньостроковій перспективі та ак-
туальні загрози безпеці. У п. 1 дру-
гого розділу «Засади розвитку сек-
тору безпеки і оборони» основними 
загрозами визначені: агресивні дії 
Росії, що здійснюються для висна-
ження української економіки і підри-
ву суспільно-політичної стабільності 
з метою знищення держави Україна і 
захоплення її території; застосування 
Росією проти України воєнної сили та 
технологій гібридної війни [3]. У цьо-
му ж розділі також визначено, що ос-
новною формою гібридної війни проти 
України є комбінація різноманітних 
і динамічних дій регулярних сил Ро-
сійської Федерації, що взаємодіють зі 
злочинними озброєними угрупован-
нями та кримінальними елементами, 
діяльність яких координується і здійс-
нюється за єдиним замислом і планом 
із активним застосуванням засобів 
пропаганди, саботажу, навмисного 
завдання шкоди, диверсій і терору.

Оскільки інформаційний складник 
гібридної війни визначається як осно-
ва діяльності на всіх її етапах, то не 
дивно, що згадка про неї є і в Доктрині 
інформаційної безпеки України (введе-
на в дію Указом Президента України 
від 25 лютого 2017 року), метою якої 
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є уточнення засад формування та ре-
алізації державної інформаційної полі-
тики, насамперед, щодо протидії руй-
нівному інформаційному впливу РФ в 
умовах розв’язаної нею гібридної вій-
ни, але поняття «гібридна війна» не 
розкривається [2].

З метою усунення зазначених про-
галин у національному законодав-
стві, особливо в актах законодавства 
України, що стосуються оборонної 
сфери, потрібно здійснити перегляд 
та уточнення доктринальних поло-
жень щодо формування та реалізації 
воєнної політики України та ввести 
поняття «гібридна війна» до Воєн-
ної доктрини України як основу для 
розроблення конкретних програм за 
складниками державної політики на-
ціональної безпеки [1].

Так, 4 пункт першого розділу «За-
гальні положення» чинної Воєнної 
доктрини України необхідно розши-
рити, давши визначення терміна «гі-
бридна війна». 

У такому разі доцільно доповнити 
перелік актуальних воєнних загроз для 
України, визначених у Воєнній док-
трині України, загрозами з п. 1 друго-
го розділу «Засади розвитку сектору 
безпеки і оборони» Концепції розвитку 
сектору безпеки й оборони України.

 Концептуалізація поняття «гібридна 
війна» у політичному дискурсі та по-
дальше закріплення його в національ-
ному законодавстві, особливо в актах 
законодавства України, що стосуються 
оборонної сфери, заповнить прогалини 
в системі керівних поглядів на причини 
виникнення, сутності і характеру су-
часних воєнних конфліктів та унемож-
ливить появу нових гібридних загроз 
та викликів для держави. 

Подальші дослідження мають роз-
крити окремі елементи гібридної вій-
ни, особливості проведення операцій 
та механізми протидії гібридній війні, 
що дасть  змогу розробити правильну 
та зрозумілу всім стратегію захисту 
територіальної цілісності та неза-
лежності держави і реалізувати її на 
практиці.

Ключові слова: гібридна війна, 
елементи гібридної війни, доктриналь-
ні положення, національна безпека та 
оборона України. 

Статтю присвячено аналі-
зу сучасних поглядів на поняття 
«гібридна війна» в контексті ак-
туалізації норм внутрішнього на-
ціонального законодавства України 
(в оборонній сфері) до вимог сьо-
годення. На підставі проведеного 
аналізу наведено пропозиції щодо 
можливого вирішення окреслених 
правових прогалин у системі погля-
дів на причини виникнення, сутнос-
ті і характеру сучасних воєнних 
конфліктів. 

Обгрунтовано необхідність вне-
сення змін у доктринальні положен-
ня щодо формування та реалізації 
воєнної політики, зокрема ввести 
поняття «гібридна війна» до Воєн-
ної доктрини України як основу для 
розроблення конкретних програм за 
складниками державної політики на-
ціональної безпеки.

Статья посвящена анализу со-
временных взглядов на понятие 
«гибридная война» в контексте 
актуализации норм внутреннего 
национального законодательства 
Украины (в оборонной сфере) к 
условиям современности. На осно-
вании проведенного анализа приве-
дены предложения по возможному 
решению определенных правовых 
пробелов в системе взглядов на 
причины возникновения, сущности 
и характера современных военных 
конфликтов.

Обоснована необходимость вне-
сения изменений в доктринальные 
положения по формированию и реа-
лизации военной политики, в част-
ности, ввести понятие «гибридная 
война» в Военную доктрину Украины 
как основу для разработки конкрет-
ных программ по составляющим го-
сударственной политики националь-
ной безопасности.
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The article dedicated to modern ap-
proaches to a term “hybrid warfare” 
in the context of updating of domes-
tic national legislation of Ukraine  
(in the defense sphere) according to 
the requirements of the present. Based 
on the analysis, possible solutions were 
offered to the abovementioned legisla-
tive gaps in the system of main views 
on the causes, essence and nature of 
contemporary military conflicts.

The necessity for amending the doc-
trinal provisions regarding the deci-
sion-making and implementation of mili-
tary policy was justified, for instance, to 
introduce the concept of “hybrid warfare” 
into the Military Doctrine of Ukraine as 
the basis for the development of specific 
programs commensurate with the compo-
nents of national security policy.
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ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ВИДИ МІГРАЦІЇ  
У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ

Міграція спостерігається протягом 
всієї історії людства, без неї неможлива 
експансія імперій. Взагалі слово «мігра-
ція» походить від латинського кореня 
migro, що значить «переходжу», «пере-
селяюсь». Цей контекст формулювання 
терміна зберігається і нині в його загаль-
ному вигляді; міграція – це переміщення 
населення з місця постійного проживан-
ня на деякий час або назавжди. 

Вперше поняття «міграція» вво-
дить до наукового вжитку наприкінці 
XIX століття англійський вчений Е. Ра-
венштейн (1834–1913) у роботі «Зако-
ни міграції». Автор розглядає міграцію 
як безперервний процес, зумовлений 
взаємодією чотирьох основних груп 
чинників, що діють: у початковому міс-
ці проживання мігранта, на стадії його 
переміщення, в місці в’їзду, а також 
чинники особистого характеру [1].

Актуалізація проблематики мігра-
ційних процесів і значущість тих со-
ціальних, економічних, нормативних, 
соціокультурних, демографічних, по-
літичних змін, які вони привносять у 
життя країн і народів, вимагає погли-
бленого теоретичного аналізу. Мігра-
ційні процеси надзвичайно швидко пе-
ретворилися на глобальне явище, яке 
впливає на всі сторони життя світової 
спільноти, поступово формуючи її но-
вий вигляд. 

Метою статті є дослідження сучас-
ного стану дефініції поняття «міграція», 
його сутності, видів, а також аналіз кла-
сифікації міграції. А також дослідження 
впливу глобалізації на феномен міграції.

Нині відсутня загальноприйнята 
дефініція поняття міжнародної мігра-
ції. Досить поширеним є визначення, 

запропоноване В. Іонцевим, у межах 
якого міжнародна міграція описується 
на основі включення до неї практично 
всіх видів переміщень через державні 
кордони, зокрема туристичні поїздки 
й поїздки прикордонних працівників, 
яких ООН виключає з поняття мігра-
ції. Далі він зазначає, що «міжнародна 
міграція населення є територіальними 
(просторовими) переміщеннями людей 
через державні кордони, що пов’язані 
зі зміною місця проживання і грома-
дянства, зумовлені різними чинниками  
(сімейними, національними, політич-
ними й іншими) або з перебуванням 
у країні в’їзду, що має довгостроковий 
(понад 1 рік), сезонний і маятниковий 
характер, а також із циркулярними 
поїздками на роботу, відпочинок, лі-
кування та ін. Основними відмінними 
ознаками міжнародної міграції населен-
ня порівняно з внутрішньою міграцією 
є: державний кордон, його перетин і 
відповідний державний контроль як за 
фактом самого пересування через кор-
дон (і в країні виїзду, і особливо в країні 
в’їзду), так і за подальшим перебуван-
ням у країні в’їзду» [2]. Таким чином, 
міжнародний мігрант – це особа, яка 
здійснює міждержавне територіальне 
пересування (міжнародну міграцію) з 
метою зміни місця проживання і роботи 
назавжди або на певний період, а між-
народна трудова міграція – це мігра-
ція, пов’язана з перетином державного 
кордону з метою продажу своєї робочої 
сили в країні в’їзду на певний термін. 

Соціологічний словник визначає мі-
грацію як «географічний рух індивідів 
або груп індивідів, тобто мобільність 
людей у вужчому або ширшому гео-
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графічному просторі» [3] Схоже тлу-
мачення міститься і в демографічному 
енциклопедичному словнику: «Міграція 
населення – переміщення людей (мі-
грантів) через кордони тих чи інших ад-
міністративно-територіальних одиниць 
зі зміною місця проживання назавж-
ди або на більш-менш тривалий час» 
[4]. Філософський словник соціальних 
термінів визначає міграцію як «соці-
ально-економічний та демографічний 
процес – сукупність переміщень, що 
здійснюються людьми між країнами, ра-
йонами, поселеннями» [5]. Економічна 
енциклопедія трактує міграцію як «пе-
реміщення людей, етносів, їхніх частин 
або окремих представників, пов’язане 
зі зміною постійного місця проживання 
або поверненням до нього» [6].

Міграція, безперечно, є складним 
явищем, що потребує плюралізму по-
зицій щодо його трактування. Під мі-
грацією населення О. Хомра розуміє 
«територіальні переміщення населення, 
пов’язані зі зміною проживання» [7]. 
Близьким до цього поняття є тлумачен-
ня українського дослідника Ю. Рима-
ренка, який міграцією населення вва-
жає «переміщення людей (мігрантів) 
через кордони тих або інших територій 
зі зміною місця проживання назавжди 
або на тривалий час. Оскільки міграція 
населення складається з міграційних 
потоків, поняття міграції застосовують 
і в множині – міграції» [8].

Стосовно місця міжнародно-право-
вого регулювання міграції в системі 
сучасного міжнародного права існують 
різні точки зору: від визнання існуван-
ня міжнародного міграційного права як 
самостійної галузі права до визнання 
міжнародно-правового регулювання мі-
грації комплексним правовим утворен-
ням. Потрібно визнати, що хоча термін 
«міжнародне міграційне право» вико-
ристовується досить широко, розкри-
вається він, як правило, не через по-
няття галузі, а через визнання складної 
комбінації норм різноманітних галузей 
міжнародного права стосовно міграції. 
Втім більш коректним є відношення 
його до міжгалузевих комплексів, що 

мають елементи міжнародно-правового 
захисту прав людини, права біженців, 
співробітництво у боротьбі зі злочинні-
стю, регулювання економічної інтегра-
ції. Такий самий підхід є актуальним 
щодо визначення місця правового регу-
лювання міграції у внутрішньодержав-
ному праві.

Форми міжнародної міграції можуть 
бути кваліфіковані за різними ознака-
ми. За тривалістю: безповоротна мі-
грація – переселення з однієї країни 
в іншу, найчастіше пов’язане зі зміною 
громадянства (еміграція, імміграція, 
шлюбна міграція); постійна або довго-
строкова міграція – міграція на три-
валий термін, який законодавчо визна-
чається міграційними актами в кожній 
країні по-різному (класифікація ООН 
визначає цей термін у 1 рік), має, як 
правило, трудовий або навчальний ха-
рактер; короткострокова міграція – 
виїзд (в’їзд) в іншу країну на строк до 
1 року (за класифікацією ООН) або ін-
ший термін, визначений національним 
законодавством з метою працевлашту-
вання або будь-якою іншою економіч-
ною діяльністю в країні перебування, 
здійснюється на основі сезонної, маят-
никової й епізодичної міграції; сезон-
на міграція – тимчасовий виїзд (в’їзд) 
трудових мігрантів на сезонні (сіль-
ськогосподарські, будівельні) роботи; 
маятникова міграція – тимчасова 
трудова міграція, пов’язана зі щоден-
ним або щотижневим переміщенням 
через державний кордон до місця робо-
ти і поверненням до країни постійного 
проживання (прикордонні працівники). 
За рекомендацією ООН статистикою 
міжнародної міграції остання не врахо-
вується; епізодична міграція – тимча-
совий виїзд в іншу країну з діловими, 
рекреаційними, туристичними та ін-
шими цілями. Цей вид міграції вклю-
чає поїздки на відпочинок, лікування, 
участь у спортивних змаганнях.

За причинами виокремлюють такі 
форми міграції: вимушена міграція – 
міграція, що має вимушений, раптовий 
характер, зумовлений загрозою для 
життя мігрантів у результаті стихійних 
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лих, військових дій або переслідувань 
за політичними мотивами, національ-
ними ознаками. Охоплює такі категорії 
мігрантів, як біженці, вимушені пересе-
ленці, особи, які шукають притулок; до-
бровільна міграція – міграція, рішення 
про яку ухвалюється людиною вільно й 
добровільно, в основі її лежать економіч-
ні, психологічні та сімейні мотиви, може 
мати тимчасовий або постійний харак-
тер, часом здійснюється за підтримки 
держави (під час освоєння нових тери-
торій), а часто – на основі економічної, 
трудової або легальної міграції.

За напрямом переміщень людей 
виділяють три основні види міграції: 
еміграція – вимушена чи добровільна 
зміна місця проживання, виїзд за межі 
країни на постійне або тимчасове про-
живання; імміграція – в’їзд громадян 
інших держав у країну на довгостро-
кове перебування або постійне прожи-
вання; рееміграція – повернення мі-
грантів на батьківщину, інколи – виїзд 
у третю країну.

За характеристикою правового ста-
тусу існує легальна і нелегальна мі-
грація. Перша зазвичай підтверджу-
ється документально (відповідно до 
норм Міжнародної організації праці). 
Легальні мігранти перетинають міжна-
родні кордони на законних підставах, 
тобто мають візу на в’їзд на певний 
термін або, перебуваючи в інших краї-
нах, подовжили термін її дії. Нелегаль-
ні мігранти, навпаки, перетинають дер-
жавний кордон незаконно, тобто без 
офіційного дозволу, без візи на в’їзд. 
Наявність нелегальних мігрантів зумов-
лює існування комплексу економічних 
і особливо соціальних проблем у краї-
ні-реципієнті, які рано чи пізно потре-
буватимуть свого розв’язання засобами 
збалансованої імміграційної політики. 

Нелегальна міграція має самостійний 
зв’язок з безпекою. По-перше, постає 
питання економічної безпеки, оскільки 
масова нелегальна міграція завжди еко-
номічно детермінована: якщо є попит 
на дешеву робочу силу мігрантів, зна-
чить, від буде задоволений. По-друге, 
нелегальна міграція є частиною зло-

чинності взагалі. Одним із аспектів 
злочинності, пов’язаних з міграцією, є 
злочинність іноземців та проти інозем-
ців. Також є питання аспектів міграції 
і безпеки в сфері охорони здоров’я. Не-
однаковий рівень епідеміологічної захи-
щеності населення держав походження 
і прийому, обмеженість доступу мігран-
тів, навіть законних, до сфери охорони 
здоров’я у державі перебування ведуть 
до особливої вразливості мігрантів пе-
ред низкою захворювань (туберкульоз, 
вірусний гепатит).

Питання нелегальної міграції ста-
новить чи не найбільший виклик для 
європейських країн у сфері регулю-
вання міграційних процесів. За оцін-
ками Єврокомісії, на території ЄС пе-
ребуває від 8 до 10 млн іноземців без 
урегульованого правового статусу. За 
даними європейської прикордонної аген-
ції Frontex, під час спроби нелегаль-
ного проникнення на територію ЄС у 
2013 році затримано 107 тис. нелегаль-
них мігрантів, тобто більше, ніж у по-
передній період (104,6 тис. затримань 
у 2009 році, 104 тис. – у 2010 році, 
72,5 тис. – у 2012 році. Це пов’язане 
зі значною кількістю біженців із Сирії, 
які прямували до Європи у пошуках 
притулку, а також стабільно потуж-
ним нелегальним міграційним потоком 
з Близького Сходу та Північної Африки 
через Середземне море (здебільшого з 
портів Лівії та Єгипту). 353,9 тис. не-
легальних мігрантів були виявлені пра-
воохоронними органами всередині ЄС 
(441,2 тис. – у 2008 році). Найбільш 
численну групу серед затриманих неле-
галів становили сирійці, тоді як чисель-
ність традиційних лідерів нелегального 
перебування – марокканців, алжирців, 
афганців – скоротилася. 160,6 тис. вияв- 
лених на території ЄС нелегальних мі-
грантів повернулися на батьківщину, 
причому 52% – добровільно [9].

Поява складних і безперервних по-
токів людей, товарів та інформації, зу-
мовлених глобалізаційними процесами, 
започаткувала нову еру міграції. Нині 
майже не залишилося країн, яких би 
не торкнулися міграційні процеси. За 
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даними департаменту економічного й 
соціального розвитку ООН, у 2013 році 
232 млн людей проживали поза ме-
жами своїх країн (для порівняння: 
у 2000 році таких було 175 млн, а у 
1990 – 154 млн) [10].

Під впливом глобалізації спостеріга-
ється трансформація міграційних проце-
сів, які набувають нових рис, посилюють 
свій вплив на політичну, соціально-е-
кономічну й духовну сфери життя су-
спільства. Основними наслідками цьо-
го процесу є розподіл праці, міграція у 
масштабах усієї планети капіталу, люд-
ських та виробничих ресурсів, стандар-
тизація законодавства, економічних та 
техніко-технологічних процесів, а також 
зближення культур різних країн. У ре-
зультаті глобалізації світ стає тіснішим 
і взаємозалежним від усіх його суб’єк-
тів. Відбувається збільшення як кілько-
сті спільних для груп держав проблем, 
так і кількості та типів суб’єктів, що 
інтегруються. «Міграція є одним із ре-
зультатів інтеграції локальних общин і 
елементів національної економіки в гло-
бальні структури. Водночас це причина 
наступних соціальних перетворень як у 
тих країнах, звідки мігранти виїжджа-
ють, так і в тих, які їх приймають» [11].

У процесі глобалізації стираються на-
ціональні кордони і бар’єри між держа-
вами, що дає право людині самостійно 
визначити її спосіб життя, етнонаціо-
нальний статус, фактичний зміст тру-
дової функції. Тим самим глобалізація 
де-факто стимулює міграцію, знищує ті 
перешкоди, які раніше заважали люди-
ні змінити свій спосіб життя і/або со-
ціальний статус. Вихід людини на між-
державний рівень означає формування 
й зростання ролі наддержавних соці-
альних інститутів: міжнародного права, 
міжнародних міграційних систем і мігра-
ційних мереж, а також започаткування 
основ міжнародного громадянства. 

Нині можна стверджувати, що мі-
грація впливає як на позитивний, так і 
негативний рівень загального розвитку. 
Тривалий час акцент робився на нега-
тивних факторах міграції, а саме «відтік 
умів», скорочення економічного потен-

ціалу розвиваючих країн, ріст соціаль-
ної напруги, то нині феномен міграції 
отримав різносторонню оцінку. Для 
розвитку країн походження валютні пе-
рекази родичам іноді перевищують фі-
нансову допомогу, що виділяються роз-
виваючим країнам за лінією розвитку.

Розвинені держави також включають 
міграцію у свої цілі розвитку, серед яких 
головне місце займає вирівнювання де-
мографічного дисбалансу, а також нала-
годження двостороннього співробітництва 
з країнами походження для розширення 
ринку збуту своїх товарів і послуг. Таким 
чином, ми спостерігаємо перехід у пло-
щину діалогу про міграцію і досягнення 
з її допомогою достатнього рівня еконо-
мічного розвитку у країнах третього світу, 
а також підвищення конкурентоспромож-
ності економік розвинених країн.

25 вересня 2015 року Генеральна 
Асамблея ООН ухвалила підсумковий 
документ саміту ООН «Перетворення 
нашого світу: Порядок денний в об-
ласті сталого розвитку на період до 
2030 року» (А/RES/70/1).

Таким чином, підсумовуючи вищеза-
значене, можна стверджувати, що мігра-
ція являє собою один із найважливіших 
факторів розвитку приймаючих країн і 
країн походження, а «основний принцип 
міграційної політики полягає у тому, що 
кожна людина має право жити і розвива-
тися у рідній країні» [12]. Однак практи-
ка часто показує, що сучасні конфлікти 
порушують такі можливості; тоді вини-
кає інша ситуація, за якої створюються 
певні загрози для приймаючої сторони, 
коли міграція набирає неконтрольова-
ної масштабності, тобто носить масовий 
незворотний характер. При цьому мігра-
ція залишається структурним елемен-
том сучасного суспільства, світу вільної 
конкуренції та економічних свобод, не-
зважаючи на тези скептиків про те, що 
міграція має тільки негативний ефект, 
вона є амбівалентною. Інтенсифікація та 
розмаїття форм міграції в добу глобалі-
зації має конфліктогенний потенціал, а 
перед мультикультурними суспільства-
ми постає виклик трансформації мігра-
ційної політики до умов сьогодення. 
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У статті досліджено сутність, 
поняття та види міграції у кон-
тексті сучасності. Проаналізовано 
різні точки зору стосовно дефініції 
поняття «міграція» в його різнома-
нітті. Окремо була приділена увага 
сучасній нелегальній міграції та її 
впливу на міграційні процеси у Євро-
пейському Союзі.

В статье исследована сущность, 
понятие и виды миграции в контек-
сте современности. Проанализированы 
разные точки зрения касательно дефи-
ниции понятия «миграция» в его разно-
образии. Отдельно было уделено внима-
ние нелегальной миграции в настоящее 
время и ее влиянию на миграционные 
процессы в Европейском Союзе.

The article explores the essence, 
concepts and types of migration in the 
context of modernity. Different points 
of view concerning the definition of the 
concept of “migration” in its diversity 
are analyzed. Separate attention was 
paid to illegal migration at present 
and its impact on migration processes 
in the European Union.
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The characteristics, occupation and 
profession of person, his or her location 
are, no doubt, absolutely not important, 
because the legal mechanism has no 
limitations, although it has its own set 
of means (methods and tactics) to pro-
vide the same opportunity for people to 
be protected, in spite of some factors, 
for example, distance from their place of 
residence. Besides, a ship is a subject to 
legal regulation even on the open seas, 
hence the seamen on it is also. Thus, 
a unique legal tool connects the socie-
ty in a single legal field with universal 
signs and codes that ensure the same 
interpretation of legal norms despite the 
level of legal understanding. Therefore, 
the mechanism for protecting the rights 
of seafarers is the same in Ukraine (na-
tional legislation) and in the world (such 
international organizations, as IMO, ITF, 
SSD, etc.). 

For the great majority of people, as a 
rule, human rights have intrinsic proper-
ties that are realized consistently and ful-
ly only, if there are certain guaranteeing 
factors in the system, where the state 
performs a key role.

In general, the protection of human 
rights is based on the international and 
state legal system. Furthermore, it is no-
ticeable that knowledge of people of their 
rights and the possibilities for their pro-
tection, first and foremost plays an im-
portant role in the mechanism of people’s 
rights protection. In addition, basically, 
the protection is a measure of security.

Definitely, every person obtains legal 
rights and obligations, and seafarers also. 
Moreover, their specific working and liv-

ing conditions at sea requires special pro-
tection, which they not always have.

The purpose of the article is to demon-
strate the level of seafarer’s rights pro-
tection in order to put empirical aspects 
into practice. 

Some aspects of the administrative-le-
gal regulation of maritime legal relations, 
material security, social protection are 
reflected in the works of scientists in the 
fields of the theory of state and law, con-
stitutional law, labor law, maritime law, 
social security law, international law.  
In particular, S.S. Alekseyev, N.B. Bolo-
tin, N.D. Hetmantseva, V.N. Gutsulyak, 
S.L. Efimov, V.V. Zhernakov, I.V. Zub, 
S.S. Karinsky, S.Ya. Kozak, A.C. Cocina, 
A.M. Kolodiya, S.O. Kuznetsova, L.I. La-
zor, O.G. Murashina, A.M. Nomokono-
va, A.Yu. Oliinik, P.D. Orenen-
ko, S.M. Prilipko, V.I. Prokopenko, 
O.S. Savich, O.V. Smirnov, N.M. Stak-
hovskaya, B.S. Stikynsky, Yu.O. Frytsky, 
G.I. Chanesheva, A.M. Shemyakin, et al.

Inter alia, the Marine Transport 
Workers’ Trade Union of Ukraine held 
the informational lecture on “Protection 
of Ukrainian Seafarers’ Rights: who is 
aware – is armed!” for the cadets of “Na-
tional University Odessa Maritime Acad-
emy” 04/11/2016. This, anyway, as-
sumes increased interest among marine 
specialists and vindicate the relevance of 
research. 

The first thing needs to be said is that 
since the emergence of advanced navi-
gation, the World Ocean always served 
as the main means of communication be-
tween people, the development of their 
trade and economic ties. In modern con-

© V. Slatvinska, 2018
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ditions, especially the merchant marine 
fleet, carrying out the main a lot of inter-
national cargo transportation, is closely 
connected with all economic and struc-
tural changes in the world economy, with 
the development of individual countries 
and the continents, with the conjuncture 
of markets [1, p. 8]. On the other hand, 
we can observe that ad initio the sea is 
a source of increased danger, which also 
entails social danger, and sailors are a 
weak link in the system of state and so-
cial protection of Ukrainians, therefore, 
for frequent sailors, they are afraid to 
count on the help of the state. When 
a sailor falls into trouble (for instance, 
an arrest of a ship, pirate captivity), the 
state’s assistance must be prompt and 
effective, as all hope – to the homeland. 
Sailors are serving in water spaces in 

specific conditions of physical and 
mental stress associated with long-term 
divorce with the family, a sharp change 
in climatic and time zones, a special type 
of its implementation (watch method), 
emergency and emergency work, etc. [2]. 
It is noticeable that seafarers are recog-
nized as a special category of worker [3], 
because seafarer activities are a special 
type of service that is carried out on a 
professional basis, subject to availability of 
appropriate education, vocational training, 
age, health status, certificates, diplomas 
and seamen’s identity cards. Neverthe-
less, one should accept, that professional 
activity of seafarers is carried out in ac-
cordance with the Statute of service on 
sea-going vessels (Article 54 of the Code 
of Merchant Shipping of Ukraine) and is 
regulated by certain official duties, and is 
carried out by a clear marking and organi-
zation of watch keeping in order to ensure 
the safety of navigation [4]. 

The potential of Ukraine as a mari-
time state is largely determined by the 
presence of highly skilled specialists 
[5, c. 3]. Meanwhile, the attractiveness 
of Ukrainian sailors for foreign shipown-
ers is determined by high professionalism, 
endurance, communication skills, ability 
to make non-standard solutions at a low-
er cost for their maintenance [6]. Never-

theless, this leads to their popularity as 
professionals. Meantime the government 
doesn’t take measures to protect them. 
Indeed, since Ukraine is the leading and 
the largest supplier of skilled personnel in 
the maritime market, Ukrainian seamen 
doubtlessly need legal protection of their 
rights abroad [7, p. 14–16]. Furthermore, 
it should be noted that Ukraine is a party 
of 3 fundamental Conventions, regulating 
the international shipping regime, where-
as the Convention on Labor in Maritime 
Navigation (Bill of Rights) has not been 
ratified by it, that’s why Ukrainian sea-
men are deprived of the opportunity to en-
joy the basic rights enshrined in Art. 4 of 
the Convention [8]. However, in spite of 
this, the mechanism of protection exists. 

It is clear from these observations that 
seafarers’ activities are primarily related to 
staying outside Ukrainian state. This con-
firms the idea that it is impossible to secure 
their rights without applying the provisions 
of international maritime law, which does 
Ukraine’s accession to important interna-
tional and legal documents and their imple-
mentation into national legislation. 

In general the development of the 
world maritime shipping needs rational 
reaction of the state to protect its citi-
zens, in particular, on the regulation of 
relations, that arise between Ukrainian 
sailors and foreign shipowners, the pos-
sibility of application to the disputed le-
gal relations of the flag state of the ship, 
country of employment, the law of the 
country of registration of the employer – 
the shipowner, etc. [7, p. 8].

The peculiarities of the legal protec-
tion of seafarers as a means of domestic 
and international public and private law 
are determined by the complexity of their 
protection mechanisms.

In any case, it is important to mention 
that seafarers have the following rights: 
the right to life, freedom from forced la-
bor, freedom from torture, cruel, inhu-
man or degrading treatment, freedom 
from discrimination, the right to a legal 
remedy and access to justice, freedom 
of association and the right to collective 
bargaining, the right to strike, the right 
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to an employment contract, the right to 
a free employment services and conti-
nuity employment, the right to identity 
documents and the shore life, the right 
to safe and healthy working conditions, 
the right to a fair wage, the right to 
acceptable working hours and holidays, 
the right to health and medical care, the 
right to social security and welfare, the 
right to repatriation [9, p. 53–77]. 

Consequently, seafarers use common, 
inherent to all citizens, labor, and spe-
cial rights, which are fulfilled at the in-
ternational and national (regional) levels. 
Like every human being, they entitled to 
fundamental human rights, whereas they 
additionally entitled an exclusive package 
of working and seafarers’ rights, imple-
mented by international organizations 
[10, p. 70]. So, the professional activity of 
sailors is regulated both by national and 
international norms, which are of a man-
datory nature or are applied in the state 
in accordance with ratification. Therefore, 
sources of seafarers’ rights are legislation 
of the flag state, the legislation of the 
port state, state of which sealers are cit-
izens, individual and collective contracts 
of employment and international law.

Certainly, we are going to divide sea-
farer’s rights into several groups – uni-
versal, labor and special. 

So, universal rights are: 
1. the right to life (is guaranteed by 

the article 3 of Universal Declaration 
of Human Rights (UDHR), article 6 of 
International Covenant on Civil and Po-
litical Rights (CCPR), article 2 (1) of 
American Convention on Human Rights 
(ACHR), article 2 of The Human Rights 
Act, article 27 of the Ukrainian Consti-
tution); 

2. freedom from torture, cruel, inhu-
man or degrading treatment are prohib-
ited by the article 5 of UDHR, article 
7 of CCPR, article 5 (2) of ACHR, arti-
cle 3 European Convention on Human 
Rights (ECHR), article 3 of The Human 
Rights Act; 

3. freedom from discrimination (arti-
cle 14 of The Human Rights Act + ILO 
C110, ILO C111); 

4. the right to a legal remedy and 
access to justice is guaranteed by the 
article 8 of UDHR, article 6 of ECHR, 
articles 8 and 25 of ACHR. For seafarers 
some of the most important constituent 
elements of their right to a fair trial are 
their rights to have free interpretation 
and translation services; to have their 
legal rights explained to them; to have 
legal representation during pre-trial pro-
ceedings as well as trial proceedings; and 
when cooperating in a no-blame inves-
tigation to have their communications 
with the investigators kept confidential; 

5. freedom of association and the 
right to collective bargaining (article 
11 of The Human Rights Act + ILO C87, 
ILO C98); 

6. right to strike (article 22 of CCPR + 
ILO C87); 

7. the right to health and medical 
care, social services and other forms of 
social protection (Art. 22 and 25 of the 
UDHR + ILO C73, ILO C16, ILO C164). 

8. the right to social security and wel-
fare (Art. 25 UDHR, Art. 12 (1) ESC + 
ILO C165, ILO C56)

Labor rights: 
1) freedom from forced labor (arti-

cle 4 of The Human Rights Act + ILO 
C29, ILO C105); 

2) the right to an employment con-
tract. The seafarer’s right to a labor 
agreement is enshrined in the Seamen’s 
Employment Agreement № 22, and the 
form of the contract is established by 
ITF-regulation at the international level, 
ILO C22;

3) the right to a free employment 
services and continuity employment  
(ILO C9, ILO C179, ILO C145); 

4) the right to safe and healthy work-
ing conditions. The right to a safe and se-
cure workplace that meets safety stand-
ards – in Ukrainian law it is the duty 
of the shipowner in accordance with l. 
Article 57 CMS, and at the international 
level, Part 1 of the paragraph 3 of the Eu-
ropean Social Charter and Art. 23 of the 
Universal Declaration of Human Rights. 
The right to fair employment conditions 
is specified in part 1 of paragraph 2 of 
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the European Social Charter. Further-
more, ILO C147, ILO P147, ILO R155;

5) the right to reasonable working 
hours and holidays (Art. 7(d) CESCR + 
ILO C47, ILO C146, STCW Convention); 

6) the right to a fair wage 
(Art.23 UDHR + ILO R109, ILO R187, 
ILO C95).

Special rights:
a) the right to repatriation. Proceed-

ing from the fact that the right to re-
patriation in the Ukrainian legislation is 
fixed only in Art. 55 and art. 42 Code of 
Merchant Shipping of Ukraine (CMS), 
and at the international level this issue 
is regulated by ILO Conventions № 23, 
147 and 166, the provision on the repa-
triation of seafarers at the national level 
has not been fully reflected. 

b) the right to identity documents and 
the shore life (ILO C108). 

Expressively, we have got the full list 
of seafarer’s rights. Eventually, the scope 
of attention of seafarers’ rights varies 
according to the level of interpretation. 
Accordingly, it’s important for practical 
understanding, how the mechanism of 
protection works. 

It is vital to point that mechanism of 
protection consists of seafarer’s rights, 
their obligations and interests, governmen-
tal rights, interests and obligations. This 
should play a major role for legislators, 
who frequently forgot about their duties. 

Ukrainian seamen holding valid certif-
icates are served by the court on domes-
tic and foreign owners, who goes under 
the national and “comfortable” flags of 
other states [7, p. 14]. A number of key 
issues arise from this statement. For in-
stance, application of special rules of in-
ternational private law, norms of the flag 
state, operational complaint for violating 
seamen’s rights. 

The first thing that needs to be said 
is that Ukrainian flag is not the worst at 
the world marine working market. More-
over, the Ukrainian flag is attractive to 
foreign shipowners because of the access 
to the one of the largest legal markets of 
sailors’ employment in the world and low 
requirements of Ukrainian legislation to 

the level of staff remuneration at its high 
degree of professionalism.

The real problem is expressed in in-
activity of state bodies. However, in ac-
cordance with international standards in 
Ukraine, a system of state authorities 
was formed that, in turn, called to solve 
the issues of ensuring the constitutional 
rights of sailors, as well as to prevent the 
occurrence of such negative phenomena 
as exposure in the pirate captivity. Fur-
thermore, Article 3 of the Constitution 
of Ukraine proclaims that “person, his/
her life and health, honor and dignity, 
inviolability and safety are recognized in 
Ukraine the highest social value <...> 
The affirmation and provision of rights 
and person’s freedoms is the main re-
sponsibility of the state” [11]. 

One way of another, Ukraine should 
take care of the safety of Ukrainian sail-
ors in preventive way, not post factum, 
when the tragedy has already happened. 

It goes without saying, the contem-
porary level of protection of the rights of 
sailors at the national level is half-baked at 
this point. That’s the way things are going.

Protection at international level is 
modern and effective contrary to the na-
tional level of seaman’s rights protection. 
So, the best thing that Ukrainian legal 
bodies can do is start working and do 
their best because no pain, no gain.

The particularities of the legal pro-
tection of seamen’s rights are complicat-
ed not only when seamen are on a ship 
under the flag of a state of nationality 
outside the territory of their own state 
(in the high seas, in inland sea waters 
and the territorial sea of a foreign state), 
which is explained by the lack of the abil-
ity to apply promptly to law enforcement 
and the judiciary the authorities of their 
own state, but above all in situations, 
where they are a foreign element in re-
lation to the flag state of a ship, that is, 
when they are hired on a ship under the 
flag of a foreign state and, accordingly, 
subordinate to the labor law of this state.

Sailors, as well as other employees, 
have state and social guarantees that 
give them the right to free medical care, 
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compulsory insurance, social and house-
hold services, as well as measures to pro-
tect the state from violence and threats, 
for example, protection from pirate at-
tacks exclusively for maritime service. 

The legislation of Ukraine contains 
state and social guarantees, but there 
are almost no mechanisms for obtain-
ing them, because they require global 
changes and improvements. Therefore, 
in relation to seafarers it is necessary 
to strengthen state guarantees and so-
cial security, while hiring them for ser-
vice – by developing incentive programs 
and increasing the attractiveness of the 
maritime profession, establishing reliable 
medical care, compulsory state insurance 
and proper social and living conditions, 
providing information and education lit-
erature, the development of research pro-
jects on the study of long-term quarries 
at sea, etc., since the service on the navy 
could not function without the presence 
of the state and social protection of the 
rights and interests of seamen [5, p. 157]. 
Today it is very important to develop a 
seafarer’s directory in which reflect the 
possible mechanisms of protection of 
their rights as most of the seamen are not 
aware and legally not competent, and to 
strengthen the state and social protection 
of seamen it is advisable to create centers 
for the protection of the rights of Ukrain-
ian seamen, as with free and paid advice. 

For instance, the Working Group 
on Legal Assistance to Seamen at the 
Legal Clinic of the National University 
“Odessa Law Academy” is constantly 
preparing expert opinions on topical is-
sues related to the problematic aspects 
of work and the possibilities for effective 
protection of the rights and interests of 
seafarers. Lawyers are involved not only 
in the analysis of legislation and interna-
tional agreements, but also in the provi-
sion of urgent assistance to each specific 
seaman, who has fallen into a difficult 
situation [12, p. 11]. Because of this, leg-
islation is aimed at ensuring the safety 
of a seafarer and ensuring his immediate 
access to medical care on the shore and 
on board, creating financial guarantees 

for seafarers from the consequences of 
illness, injury or death in connection 
with official activities, provision of safe 
and hygienic conditions on board the 
ship, providing seafarers with access to 
coastal facilities and services for the care 
of their health and well-being and taking 
measures to provide seafarers with ac-
cess to social protection [13, p. 120].

Overall, the mechanism of seafar-
er’s rights protection exists whereas it 
doesn’t work because of the following 
reasons:

1) absence of governmental con-
trol over the implemented international 
agreements in the field of maritime law; 

2) shook Ukraine’s position on the 
world stage in the maritime labor market; 

3) seafarers obtain set of rights, but 
they are not respected because they are 
violated;

4) seaman not always know their 
rights, don’t get their individual con-
tracts or signed their employment con-
tract not carefully reed before; 

5) most Ukrainian seamen choose 
working under “comfortable flags”, 
whereas the labor conditions not always 
correspond to minimum international 
standards;

6) in spite of a set of accidents with 
seafarers Ukrainian government does not 
prevent crime at sea; 

7) Commissioner for Human Rights in 
marine sphere is well-known thanks to 
annual reports, while her practical per-
formance is not so popular;

8) for today the process of legal aid 
rendering by legal services, governmen-
tal bodies and international organization 
is not properly worked out. As things 
stand now, thousands of Ukrainian sea-
farers are waiting for death sentences in 
foreign jails for fabricated cases. 

That’s why the problem of protecting 
the rights of seamen cannot be solved by 
the efforts of individual states and the ef-
fectiveness of taking measures depends on 
the combination of national means with 
international cooperation. Certainly, only 
close interconnection and control at all lev-
els will help protect the rights of seafarers. 
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After all, the mechanism of seafarers’ 
rights and Ukrainian seaman need the 
governmental control and support, mod-
ern minimal international standards.

Key words: protection of seafarers, 
international legal regulation, protection 
of labor rights of seafarers, International 
Labor Organization, international legal 
norms. 

The article discusses some problem-
atic aspects of seafarers’ rights pro-
tection at national and international 
levels in Ukraine. The necessity of 
guarantee of marine specialists’ rights 
by dint of legal instruments has been 
demonstrated. The package of seaman 
legal rights is investigated. The protec-
tion levels of seafarer’s rights are il-
lustrated. The mechanism of seafarer’s 
rights protection has been illuminated. 

У статті розглядаються дея-
кі проблемні аспекти захисту прав 
моряків на національному та між-
народному рівнях в Україні. Була 
продемонстрована необхідність за-
безпечення прав морських фахівців 
за допомогою юридичних інструмен-
тів. Досліджено перелік юридичних 
прав моряків. Ілюструються рівні 
захисту прав моряків. Висвітлено 
механізм захисту прав моряків. 

В статье рассматриваются неко-
торые проблемные аспекты защиты 
прав моряков на национальном и меж-
дународном уровнях в Украине. Была 
продемонстрирована необходимость 
обеспечения прав морских специали-
стов с помощью юридических инстру-
ментов. Исследован перечень юридиче-
ских прав моряков. Иллюстрируются 
уровни защиты прав моряков. Осве-
щен механизм защиты прав моряков.
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АНАЛИЗ НРАВСТВЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ  
ПРОБЛЕМ БИОЭТИКИ В СВЕТЕ  

КАНОНИЧЕСКОГО ПРАВА НА ПРИМЕРЕ  
«ОСНОВ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ»

Современный период исторического 
бытия человечества ставит перед социу-
мом новые вопросы, от решения которых, 
в конечном итоге, зависит судьба чело-
вечества. Сегодня, когда современная на-
ука практически раскрыла тайну генома 
и человечество шаг за шагом проникает 
в сокровищницу таинственных знаний 
о сути человеческой природы, многие 
задают себе вопрос: «Что допустимо и 
что недопустимо для человека в области 
биотехнологий? Где проходит та грани-
ца, перед которой должен остановиться 
пытливый разум человека и его любовь к 
экспериментам? И почему тот или иной 
ответ на этот вопрос, независимо от того, 
является ли он положительным или от-
рицательным, является важным социо-
образующим фактором, который самым 
непосредственным образом повлияет на 
вектор развития человечества?»

Попытка найти адекватные ответы 
на эти вопросы, напрямую связанные 
с проблематикой соотношения нрав-
ственных аксиом и условий современ-
ной жизни, была предпринята в кано-
ническом документе, который получил 
название «Основы социальной концеп-
ции». Соотношение и приведение к со-
гласованности древних постановлений, 
зафиксированных в различных вероу-
чительных и нравоучительных памят-
никах IV – VIII веков н.э. и составля-
ющих основу канонического корпуса 
Православной Церкви с современными 
общественными и нравственными уста-
новками, стало особо важной задачей 
на рубеже ХХ и ХХI веков. 

Именно тогда была сформирова-
на рабочая группа, задачей которой 
стала выработка официального обще-
обязательного документа, в котором 
была бы чётко, понятно и однозначно 
сформулирована аргументированная 
и богословски обоснованная позиция 
Православной Церкви по всему спек-
тру нравственных и социально-значи-
мых вопросов, вставших перед чело-
вечеством в современный период его 
исторического бытия. Результатом 
деятельности этой комиссии стал до-
кумент, озаглавленный «Основы со-
циальной концепции Русской Право-
славной Церкви» [1], принятый как 
выражение официальной позиции Пра-
вославной Церкви Освящённым Архи-
ерейским собором 2000 года. Важно 
отметить, что согласно Уставу именно 
Архиерейский собор, то есть собрание 
всех епископов, архиепископов и ми-
трополитов, является высшим органом 
иерархического управления Право-
славной Церкви, на который возложе-
но «хранение чистоты православно-
го вероучения и норм христианской 
нравственности, а также и решение 
принципиально важных богословских, 
канонических, богослужебных и па-
стырских вопросов» [2, с. 362]. 

Исходя из этого и анализируя текст 
данного документа, следует признать его 
самым новым из имеющихся на сегодня 
источником канонического права Право-
славной Церкви в связи с тем, что он по 
своему существу отвечает всем критери-
ям канонических источников. 

© Д. Пивень, 2018
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Данный современный источник кано-
нического права состоит из 16 разделов, 
в которых проводится богословское ос-
мысление всех важных аспектов взаи-
модействия религиозной и социальной 
сфер человеческой жизни. 12 раздел 
документа – Проблемы биоэтики со-
стоит из 9 подразделов. Первый из них 
посвящён богословскому осмыслению 
проблем биоэтики через призму Свя-
щенного Писания; второй – проблема-
тике абортов; третий – контрацепции и 
христианскому отношению к ней; чет-
вёртый рассматривает использование 
современных биомедицинских методов; 
пятый посвящён осмыслению проблемы 
наследственных заболеваний, шестой – 
клонированию; седьмой – современной 
трансплантологии; восьмой анализиру-
ет проблематику смерти; девятый по-
свящён анализу взгляда Церкви на про-
блему гомосексуализма [3]. 

В связи со всем вышеперечисленным 
для решения вопросов, связанных с со-
отношением нравственной компоненты 
проблем развития технологий биоэтики 
в жизни всего социума, представляется 
необходимым изучение опыта и алгорит-
ма решения указанных задач, которые 
изложены в упомянутом документе.

Для того, что ответить на эти вопро-
сы необходимо прежде всего выяснить, 
что же такое биотехнологии. Конвенция 
ООН о биологическом разнообразии 
характеризует их так: «Biotechnology is 
the use of living systems and organisms 
to develop or make products, or any 
technological application that uses 
biological systems, living organisms, or 
derivatives thereof, to make or modify 
products or processes for specific use» 
(Биотехнология  –  это использование 
живых систем и организмов для разра-
ботки или производства продуктов или 
любого технологического применения, 
которое использует биологические си-
стемы, живые организмы или их про-
изводные для производства или моди-
фикации продуктов или процессов для 
конкретного использования) [4].

 «Биотехнология –  дисциплина, из-
учающая возможности использования 

живых организмов, их систем или про-
дуктов их жизнедеятельности для ре-
шения технологических задач, а также 
возможности создания живых организ-
мов с необходимыми свойствами мето-
дом генной инженерии» [5]. 

«Биотехнология основана на генети-
ке, молекулярной биологии, биохимии, 
эмбриологии и клеточной биологии, а 
также прикладных дисциплинах – хи-
мической и информационной техноло-
гиях и робототехнике» [5].

Украинская исследовательница 
Лидия Суржик в своей статье, посвя-
щённой обзору прошедшего кругло-
го стола по проблемам современных 
биотехнологий пишет: «Майбутнє за 
біотехнологією, що відкриває воістину 
фантастичні можливості в сільського-
сподарському виробництві, медицині й 
інших сферах діяльності» [6]. 

По данному вопросу интерес пред-
ставляет и высказывание кандидата 
медицинских наук Татьяны Гаевой, 
которая пишет: «В традиционном, 
классическом, понимании биотехноло-
гия – это наука о методах и техноло-
гиях производства различных ценных 
веществ и продуктов с использовани-
ем природных биологических объектов 
(микроорганизмов, растительных и жи-
вотных клеток), частей клеток (клеточ-
ных мембран, рибосом, митохондрий, 
хлоропластов) и процессов» [7]. 

Необходимо отметить, что сама био-
технология – явление отнюдь не новое. 
Корни биотехнологии уходят в далёкое 
прошлое и связаны с хлебопечением, 
виноделием и другими способами при-
готовления пищи, известными челове-
ку ещё в древности. Например, такой 
биотехнологический процесс, как бро-
жение с участием микроорганизмов, 
был известен и широко применялся 
ещё в древнем Вавилоне, о чём сви-
детельствует описание приготовления 
пива, дошедшее до нас в виде записи 
на дощечке, обнаруженной в 1981 г. 
при раскопках Вавилона. Наукой био-
технология стала благодаря исследова-
ниям и работам французского учёного, 
основоположника современной микро-
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биологии и иммунологии Луи Пастера 
(1822–1895).

В ХХ веке происходило бурное раз-
витие молекулярной биологии и гене-
тики с применением достижений химии 
и физики. Важнейшим направлением 
исследований явилась разработка мето-
дов культивирования клеток растений и 
животных. И если ещё совсем недавно 
для промышленных целей выращива-
ли только бактерии и грибы, то сейчас 
появилась возможность не только выра-
щивать любые клетки для производства 
биомассы, но и управлять их развитием, 
особенно у растений. Таким образом, 
новые научно-технологические подходы 
воплотились в разработку биотехноло-
гических методов, позволяющих мани-
пулировать непосредственно генами, 
создавать новые продукты, организмы и 
изменять свойства уже существующих. 
Главная цель применения этих мето-
дов – более полное использование по-
тенциала живых организмов в интересах 
хозяйственной деятельности человека.

В 70-е годы появились и активно раз-
вивались такие важнейшие   области 
биотехнологии, как генетическая (или 
генная) и клеточная инженерия, поло-
жившие начало «новой» биотехнологии 
в отличие от «старой», основанной на 
традиционных микробиологических 
процессах. Так, обычное производство 
спирта в процессе брожения – это «ста-
рая» биотехнология, но использование 
в этом процессе дрожжей, улучшенных 
методами генной инженерии с целью 
увеличения выхода спирта, – «новая» 
биотехнология» [7].

Родившись в недрах хозяйственной 
деятельности человека, биотехнологии 
главным объектом своей деятельности 
и своих экспериментов поставили чело-
века и его здоровье. Но для того, чтобы 
правильно ответить на вопрос о допу-
стимых границах такой деятельности 
нужно понять: что же такое болезнь и 
что является причиной и корнем забо-
леваний с точки зрения православной 
молитвенно-богословской Традиции. 

«Говоря о богословском осмыслении 
болезни, – пишет протоиерей Андрей 

Николаиди, – мы должны понимать, что 
болезнь представляет собой не что иное, 
как оскудение естественных человече-
ских сил, разлад в его природе, некоторое 
изменение в его Богосозданном составе. 
Человек, призванный из небытия к бы-
тию Божественной любовью, был создан 
совершенным, и, следовательно, в его ор-
ганизме не было места для болезней.

Но, переступив через Божествен-
ную волю и нарушив заповедь своего 
Творца, человек внёс своими грехов-
ными действиями искажение в мир, и 
его природа подверглась изменениям, 
которые можно обозначить славянским 
словом «тление» – т. е. распад, разлад, 
последствиями которых стали болезни 
и страдания. Таким образом, болезни 
и телесные немощи являются послед-
ствиями грехопадения...

Упрощённо духовную схему возник-
новения болезни мы можем выразить 
следующим образом. Человек, престу-
пая заповеди Божии, отворачивается 
от Господа – Источника жизни и до-
бровольно избирает иной путь. Уходя 
по пути, ведущему к умиранию, люди 
обязательно встречаются с предвестни-
ками умирания – болезнями, скорбями 
и телесной немощью. Всякая болезнь 
вызвана грехом» [8].

«Основы социальной концепции» 
Православной Церкви так выражает от-
ношение к проблематике поиска границ 
врачевания: «Попечение о человеческом 
здоровье – душевном и телесном – ис-
кони является заботой Церкви. Однако 
поддержание физического здоровья в от-
рыве от здоровья духовного с православ-
ной точки зрения не является безуслов-
ной ценностью. Господь Иисус Христос, 
проповедуя словом и делом, врачевал 
людей, заботясь не только об их теле, но, 
наипаче, о душе, а в итоге – о целос-
тном составе личности… Православная 
Церковь с неизменно высоким уважени-
ем относится к врачебной деятельности, 
в основе которой лежит служение люб-
ви, направленное на предотвращение и 
облегчение человеческих страданий. Ис-
целение повреждённого болезнью чело-
веческого естества предстаёт как испол-
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нение замысла Божия о человеке: «Сам 
же Бог мира да освятит вас во всей пол-
ноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей 
целости да сохранятся без порока в при-
шествие Господа нашего Иисуса Христа»  
(1 Фес. 5. 23). <…> Взаимоотношения 
врача и пациента должны строиться на 
уважении целостности, свободного выбо-
ра и достоинства личности. Недопустима 
манипуляция человеком даже ради самых 
благих целей… Церковь напоминает, что 
телесное здоровье не самодостаточно, по-
скольку является лишь одной из сторон 
целокупного человеческого бытия» [9].

Внерелигиозное общество также вы-
ражает обеспокоенность морально-эти-
ческим аспектом развития биотехноло-
гий. Ведь сами биотехнологии социальны 
по своему характеру, они реализуются в 
обществе, детерминированы обществен-
ными потребностями, интересами, осу-
ществляются социальными субъектами. 
На развитие биотехнологий оказывают 
влияние различные социальные факто-
ры: потребности людей, система соци-
альных отношений. По этой причине 
биотехнологии имеют ярко выраженный 
гуманистический аспект, связанный с 
определением границ биотехнологиче-
ской деятельности. Социальную сущ-
ность биотехнологий даёт возможность 
понять её аксиологическое содержание, 
которое проявляется в целостном осоз-
нании биотехнологии как особой соци-
альной формы деятельности. Преобра-
зование социальной действительности 
с помощью биотехнологий, вторжение в 
эволюцию жизни может создать угрозу 
существованию человека. 

По этой причине в самой деятель-
ности «появляются элементы должно-
го, несущие ценностно-ориентирован-
ную нагрузку, которые должны если 
не предупредить полностью, то свести 
к минимуму неизбежные и серьёзные 
отрицательные последствия бурного 
биологического прогресса. Абсолютно 
очевидна рискованность в части соци-
альных аспектов развития биотехноло-
гий – безопасности, проблем биоэтики, 
моральной ответственности учёных в 
современном мире» [10]. 

Размышляя о проблематике нрав-
ственной оценки современных биотех-
нологий, кандидат философских наук 
Ирина Кучерова указывает на глубокое 
видение сути вопроса: «Возможности, 
открываемые современными биотехно-
логиями, заставляют с тревогой думать 
о перспективе изменения самой приро-
ды человека» [11]. 

Актуальными становятся вопросы 
о том, что есть человек, а что нельзя 
считать человеком, когда и как начина-
ется жизнь, где она завершается. Все 
это свидетельствует о том, что пробле-
ма биотехнологий давно вышла за рам-
ки чисто медицинских или технологи-
ческих исследований.

С большой тревогой звучат слова 
о возможности дальнейшего разви-
тия биотехнологического процесса в 
область евгеники: «Как не обидно, но 
нужно подчеркнуть, что современные 
технологии клонирования радикально 
трансформируют не только условия су-
ществования человека, но и его сущ-
ность. Достаточно вспомнить исполь-
зование информации не в медицинских 
целях, а как определённое средство 
«улучшения расы» [12]. 

Даже светские учёные, отрицающие 
религиозно-этический и богословский 
аспекты исследуемой проблемы, стре-
мятся определить границы биотехноло-
гий, ориентируясь на морально-этиче-
ские представления, характерные для 
социума: «Новейшие биотехнологии 
создают огромные возможности вмеша-
тельства в жизнедеятельность живых 
организмов и неизбежно ставят чело-
века перед нравственным вопросом: до 
какого предела допустимо вторжение 
в природные процессы? Любая дискус-
сия по биотехнологической проблема-
тике не ограничивается научной сторо-
ной дела» [13]. 

Кроме чисто научной и научно-ме-
дицинской составляющей, проблема ис-
пользования биотехнологий на практике 
выводит на первый план возможность 
их коммерциализации, что с необходи-
мостью переводит проблематику вопро-
са не только в морально-этическую, но 
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и в юридическую плоскость. «Массовое 
внедрение в медицинскую практику и 
коммерциализация принципиально но-
вых технологий в области генной инже-
нерии и клонирования привело также к 
необходимости создания соответствую-
щей правовой базы, регулирующей все 
юридические аспекты деятельности в 
этих направлениях» [11].

Человек в своей богоданной пси-
хофизической полноте, в которой 
одновременно присутствуют и соеди-
няются неразрывным образом физио-
логический и социально-культурный 
аспекты его бытия, является полно-
ценной личностью и именно цельность 
человеческой личности может счи-
таться приоритетом и основополага-
ющей точкой отсчёта этических рас-
суждений не только при рассмотрении 
проблематики использования совре-
менных биотехнологий, но и в целом 
при попытке нравственной оценки со-
отношения человека и технического 
прогресса, потому что вне контекста 
человеческой личности весь мир теря-
ет смысл своего существования и ста-
новится абсурдом.

Именно об этом свидетельствует и 
светская наука, рассматривающая био-
технологии в свете развития социума, 
и церковное каноническое право, рас-
сматривающее её в свете нравственных 
начал существования человеческого 
общества. Анализируя согласованность 
двух взглядов, мы должны признать 
необходимость юридической разработ-
ки законодательных основ применения 
и развития биотехнологий, которые 
должны отразить эту согласованность 
социально ориентированного взгляда 
и канонического права Православной 
Церкви, который нашёл своё отраже-
ние в одном из новейших источников – 
«Основах социальной концепции».

Ключевые слова: биотехнология, 
биоэтика, каноническое право, нрав-
ственные границы, Основы социальной 
концепции.

Статья посвящена осмыслению со-
отношения понятий науки и морали 

на примере соотношения проблемы 
развития биотехнологий и общечело-
веческих моральных принципов. Ана-
лиз проводится на основании религи-
озной составляющей моральных норм 
и её соотношения с быстроразвива-
ющимися технологиями, которые в 
контексте общечеловеческого опыта 
обретают нравственное измерение. 
Попытка определить нравственные 
границы новых опытов в области 
биотехнологии были предприняты в 
современном источнике церковного 
права, получившем название «Осно-
вы социальной концепции Православ-
ной Церкви». В данном документе 
представлена попытка на основании 
тысячелетнего церковного опыта 
определить границу возможного вме-
шательства научной деятельности 
человека в природу. Такое определение 
основывается на сложившемся нрав-
ственном учении Церкви, ставшем 
основой мировосприятия современной 
цивилизации и осмысления антропо-
центричного взгляда на Вселенную и 
человека. Исходя из нравственно ак-
сиоматичных положений о ценности 
человеческой жизни и недопустимо-
сти насильственного изменения самой 
его сути, раскрывается важность 
формирования нравственных крите-
риев развития и совершенствования 
методов развития указанной отрасли 
науки. Аргументируя своё отношение 
к действительности, авторы данного 
документа ссылаются не только на 
религиозную доктрину, но и опериру-
ют логическими доказательствами

Очень важным представляется 
раскрытие в статье принципа согла-
сованности церковного учения по дан-
ному вопросу с высказываниями веду-
щих специалистов в области развития 
биотехнологий. Они также высказы-
ваются за вдумчивое и ответственное 
отношение к научным исследованиям, 
которые могут поставить под угрозу 
само восприятие человека как обла-
дающей свободой воли личности, на-
делённой достоинством. Отсутствие 



177

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

такого отношения к человеку делает 
его в глазах исследователя лишь набо-
ром органов или социообразующим ма-
териалом, что противоречит базовым 
общечеловеческим ценностям.

Исходя из сопоставления дан-
ных понятий и анализа высказанных 
специалистами мнений, в статье де-
лается вывод о необходимости юриди-
ческой разработки законодательных 
основ применения и развития биотех-
нологий, которые должны отразить 
эту согласованность социально ори-
ентированного взгляда и канониче-
ского права Православной Церкви.

Стаття присвячена осмисленню 
співвідношення понять науки і мо-
ралі на прикладі співвідношення про-
блеми розвитку біотехнологій та за-
гальнолюдських моральних принципів. 

Аналіз проводиться на підста-
ві релігійного складника моральних 
норм і співвідношення з техноло-
гіями, що швидко змінюються, які в 
контексті загальнолюдського досві-
ду знаходять моральний вимір. Спро-
ба визначити моральні межі нових 
дослідів у галузі біотехнології була 
зроблена в сучасному джерелі цер-
ковного права, що отримав назву 
«Основи соціальної концепції Право-
славної Церкви». 

У цьому документі представлена 
спроба на підставі тисячолітнього 
церковного досвіду визначити кор-
дон можливого втручання наукової 
діяльності людини в природу. Таке 
визначення ґрунтується на сформо-
ваному моральному вченні Церкви, 
яка стала основою світосприйняття 
сучасної цивілізації й осмислення ан-
тропоцентрічного погляду на Всесвіт 
і людину. Виходячи з морально аксі-
оматичних положень про цінність 
людського життя і неприпустимість 
насильницької зміни самої його суті, 
розкривається важливість формуван-
ня моральних критеріїв розвитку і 
вдосконалення методів розвитку за-
значеної галузі науки. Аргументуючи 

своє ставлення до дійсності, авто-
ри цього документа посилаються не 
тільки на релігійну доктрину, але й 
оперують логічними доказами.

Дуже важливим є розкриття в 
статті принципу узгодженості цер-
ковного вчення з цього питання з ви-
словлюванням провідних фахівців у 
галузі розвитку біотехнологій. Вони 
також висловлюються за вдумливе і 
відповідальне ставлення до наукових 
досліджень, які можуть поставити 
під загрозу саме сприйняття людини 
як особистості, що володіє свободою 
волі, наділеною гідністю. Відсут-
ність такого ставлення до людини 
робить її в очах дослідника лише на-
бором органів або соціоутворюючим 
матеріалом, що суперечить базовим 
загальнолюдським цінностям.

Виходячи із зіставлення цих по-
нять і аналізу висловлених фахів-
цями думок, у статті робиться ви-
сновок про необхідність юридичного 
розроблення законодавчих основ 
застосування і розвитку біотех-
нологій, які мають відобразити цю 
узгодженість соціально орієнтовано-
го погляду і канонічного права Пра-
вославної Церкви.

The article is devoted to understand-
ing the relationship between the concepts 
of science and morality on the example 
of the correlation of the problem of the 
development of biotechnologies and uni-
versal moral principles. The analysis is 
made on the basis of the religious compo-
nent of moral norms and its correlation 
with rapidly developing technologies, 
which in the context of universal experi-
ence acquire a moral dimension. An at-
tempt to define the moral limits of new 
experiences in the field of biotechnology 
was undertaken in the modern source 
of church law, which was called “The 
Basics of the Social Concept of the Or-
thodox Church.” In this document an at-
tempt is made based on millennial church 
experience, to determine the boundary of 
possible interference of man’s scientif-
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ic activity in nature. This definition is 
based on the established moral teaching 
of the Church, which became the basis 
for the worldview of modern civilization 
and the comprehension of anthropocen-
tric view of the universe and man. Pro-
ceeding from the morally axiomatic pro-
visions on the value of human life and 
the inadmissibility of violent change of 
its very essence, the importance of form-
ing moral criteria for the development 
and improvement of methods for the 
development of this branch of science is 
revealed. Argumenting his attitude to re-
ality, the authors of this document refer 
not only to religious doctrine, but also 
operate with logical evidence.

It is very important to disclose in 
the article the principle of coherence of 
church teaching on this issue with the 
statement of leading experts in the field 
of biotechnology development. They 
also express for a thoughtful and re-
sponsible attitude to scientific research, 
which can endanger the very perception 
of man as having the freedom of the 
will of a person endowed with digni-
ty. The absence of such an attitude to-
wards a person makes it in the eyes of 
the researcher only a set of organs or 
socio-educative material, which is con-
trary to basic universal human values. 

Proceeding from a comparison of 
these concepts and analysis of opinions 
expressed by experts, the article con-
cludes that it is necessary to develop 
the legal framework for the application 
and development of biotechnologies 
that should reflect this coherence of the 
socially-oriented view and the canoni-
cal law of the Orthodox Church.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКА  
У ПРАВОВІДНОСИНАХ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Нині в Україні сформовано комп-
лекс заходів, спрямованих на забезпе-
чення соціального захисту громадян, 
зокрема тих, що зайняті трудовою ді-
яльністю. Зважаючи на безперервно 
зростаючу кількість неофіційно працев-
лаштованих громадян, які виконують 
роботу у небезпечних умовах, без до-
тримання вимог щодо тривалості часу 
роботи та часу відпочинку, а подекуди 
і за оплату, що є нижчою, ніж законо-
давчо встановлений мінімум, держава 
посилила контроль у відповідній сфе-
рі. Зокрема, Кодекс законів про пра-
цю України не лише розширив вимоги 
щодо офіційного оформлення трудових 
відносин, а також і збільшив розмір 
відповідальності за фактичний допуск 
працівника до роботи без укладення 
трудового договору. 

Однак запровадження відповідних 
змін істотно не змінило проблеми со-
ціального захисту працівника у право-
відносинах працевлаштування. І надалі 
спостерігаємо численні порушення со-
ціальних прав працівників та немож-
ливість їх захисту через недоведеність 
факту перебування особи у трудових 
правовідносинах. Більше того звернен-
ня у судовому порядку для доведення 
наявності трудових правовідносин не 
завжди має успішний результат, зва-
жаючи на відсутність єдиного підхо-
ду щодо встановлення такого факту. 
Згідно з даними Єдиного державного 
реєстру судових рішень за 2017 рік 
в Україні судами розглянуто понад 
2900 справ про встановлення факту пе-
ребування працівника у трудових пра-
вовідносинах, однак лише 5% із них 
вирішені на користь працівника. 

Тому наявність законодавчих нова-
цій та низки практичних проблем ви-
магає наукового аналізу у відповідному 
напрямі, який дав би змогу виробити 
конкретні рекомендації й пропозиції з 
метою їх подальшого нормативного за-
кріплення. 

Правові проблеми національної сис-
теми соціального захисту у цілому та 
системи соціального захисту працівни-
ків зокрема були предметом досліджен-
ня у наукових працях: В.С. Андрєєва, 
В.М. Андріїва, О.В. Басая, Я.І. Безуглої, 
Н.Б. Болотіної, В.Я. Бурака, В.С. Вене-
диктова, М.Л. Захарова, Р.І. Іванової, 
Р.І. Кондратьєва, О.Є. Мачульської, 
П.Д. Пилипенка, С.М. Синчук, І.М. Си-
роти, Б.І. Сташківа, Б.С. Стичинського, 
Е.Г. Тучкової, Н.М. Хуторян та інших.

Однак питання соціального захисту 
саме у правовідносинах працевлашту-
вання не зайняло своєї ніші у систе-
мі наукових досліджень. Більше того 
динаміка законодавчого регулювання 
цих відносин зумовлює потребу у нау-
ковому аналізі відповідних юридичних 
положень та залишає на часі питання 
працевлаштування громадян як одного 
із видів соціального захисту працівни-
ків в Україні.

Мета цієї статті – проаналізувати 
порядок оформлення трудових право-
відносин як один із видів соціального 
захисту працівників, виявити основні 
недоліки законодавчого регулювання 
та запропонувати шляхи їх вирішення.

Традиційно у системі правовідно-
син працевлаштування виділяють від-
носини: між громадянином і органом 
працевлаштування; між органом пра-
цевлаштування і роботодавцем з при-
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воду направлення на роботу; між ро-
ботодавцем і громадянином з приводу 
укладення трудового договору [1, с. 34]. 
Враховуючи мету нашого наукового до-
слідження, під терміном «правовідноси-
ни працевлаштування» розумітимемо 
урегульовані нормами трудового права 
відносини між майбутнім роботодавцем 
та працівником щодо належного оформ-
лення індивідуальних трудових право-
відносин та допуску працівника до ви-
конання ним своїх трудових обов’язків.

Правовідносини працевлаштування 
виникають з приводу укладення трудо-
вого договору або ж, по-іншому, з при-
воду оформлення трудових правовідно-
син між працівником та роботодавцем. 
Факт укладення трудового договору є 
передумовою соціальної захищеності 
працівника від потенційно можливих 
зловживань з боку роботодавця; захо-
дом запобігання його (працівника) не-
законного звільнення, недотримання 
щодо нього вимог законодавства про 
тривалість часу роботи та часу відпо-
чинку, про розмір заробітної плати та 
інших соціальних виплат тощо. Біль-
ше того з моменту укладення трудово-
го договору особа набуває статусу не 
лише працівника, а також і застрахова-
ної особи, що у подальшому за умови 
настання страхового випадку зумов-
лює її право на соціальне забезпечення 
(пенсії, соціальні допомоги, соціальне 
обслуговування та пільги), в окремих 
випадках, навіть після припинення 
трудових правовідносин. Також варто 
відзначити, що з моменту укладення 
трудового договору розпочинається 
відлік страхового стажу особи, який є 
обов’язковою умовою отримання біль-
шості видів соціального забезпечення в 
межах програм загальнообов’язкового 
державного соціального страхування. 
Наведене підтверджує соціальну значи-
мість оформлення трудових правовід-
носин та є одним із аргументів щодо 
зарахування факту оформлення тру-
дових відносин до заходів соціального 
захисту працівників.

Порядок укладення трудового до-
говору визначено КЗпП України. 

Частиною 3 ст. 24 КЗпП України забо-
роняється допущення до роботи праців-
ника без укладення трудового договору, 
оформленого наказом чи розпоряджен-
ням власника або уповноваженого ним 
органу, та повідомлення центрального 
органу виконавчої влади з питань за-
безпечення формування та реалізації 
державної політики з адміністрування 
єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування про 
прийняття працівника на роботу в по-
рядку, встановленому Кабінетом Міні-
стрів України [2]. 

Як вбачається зі змісту зазначеної 
норми оформлення трудових відносин 
між працівником та роботодавцем пе-
редбачає не лише укладення трудового 
договору, який може бути виражений у 
формі наказу чи розпорядження робо-
тодавця або ж іншого уповноваженого 
суб’єкта, а також повідомлення спеці-
ального державного органу про виник-
нення таких відносин. 

Процедура інформування компе-
тентного державного органу передба-
чена Постановою Кабінету Міністрів 
України «Про порядок повідомлення 
Державній фіскальній службі та її те-
риторіальним органам про прийняття 
працівника на роботу» від 17 червня 
2015 р. № 413. Відповідно до цієї поста-
нови повідомлення про прийняття пра-
цівника на роботу подається власником 
підприємства, установи, організації або 
уповноваженим ним органом (особою) 
чи фізичною особою до територіальних 
органів Державної фіскальної служби 
за місцем обліку їх як платника єди-
ного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування за 
формою згідно з додатком до початку 
роботи працівника за укладеним тру-
довим договором. Таке повідомлення 
можна здійснити як в електронній фор-
мі, так і особисто (якщо трудові дого-
вори укладено не більше ніж із п’ятьма 
особами) [3]. 

Із змісту цього Порядку робимо ви-
сновок, що основним призначенням 
цього етапу є організація відносин із 
загальнообов’язкового державного со-



181

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

ціального страхування. Так, згідно із 
абз. 6 Порядку інформація, що містить-
ся у повідомленні про прийняття праців-
ника на роботу, вноситься до реєстру 
страхувальників та реєстру застрахова-
них осіб відповідно до Закону України 
«Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування» [3]. Отже, повідомлен-
ня роботодавця є підставою взяття пра-
цівника на облік суб’єктів, щодо яких 
роботодавці зобов’язані сплачувати со-
ціальний внесок. Відповідний обов’язок 
здійснюється органом доходів і зборів 
шляхом внесення необхідних відомо-
стей до реєстру страхувальників [4].

Тому організація роботодавцем за-
гальнообов’язкового державного соці-
ального страхування має важливе зна-
чення для працівника, оскільки саме з 
цього моменту у нього виникає право 
на отримання соціального забезпечен-
ня за рахунок коштів страхових фондів 
як під час існування трудових відно-
син (наприклад, страхова допомога у 
зв’язку з тимчасовою втратою працез-
датності, нещасним випадком чи про-
фесійним захворюванням), так і після 
їх припинення (наприклад, страхова 
допомога та соціальні послуги із пра-
цевлаштування на випадок безробіття). 
Більше того тривалість участі особи у 
системі загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування визначає 
у майбутньому обсяг та зміст права 
особи на пенсійне забезпечення у солі-
дарній системі.

Варто відзначити, що саме повідом-
лення фіскальної служби про трудові 
відносини є лише підставою виникнен-
ня ще одного обов’язку роботодавця у 
сфері державного соціального захисту 
організувати загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування праців-
ника. Узагальнивши положення націо-
нального законодавства, яке підлягає у 
такому разі застосуванню, резюмуємо, 
що соціальний захист роботодавцем у 
сфері загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування на момент 
виникнення трудових відносин виража-
ється у сплаті єдиного внеску на за-

гальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, зважаючи на таке. 

Мінімальний розмір єдиного соці-
ального внеску визначений Законом 
України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування» і становить 
22 % від визначеної ст. 7 цього Зако-
ну бази нарахування єдиного внеску. 
У разі якщо база нарахування єдиного 
внеску не перевищує розміру мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої зако-
ном на місяць, за який отримано дохід, 
сума єдиного внеску розраховується як 
добуток розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на місяць, 
за який отримано дохід (прибуток), та 
ставки єдиного внеску [4].

До того ж юридично закріплено 
можливість часткової компенсації суми 
сплаченого єдиного соціального внеску 
або ж його сплати у нижчому розмі-
рі, якщо на підприємстві, установі чи 
організації працюють пільгові кате-
горії працівників. Відповідні пільги у 
сплаті внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування пе-
редбачені законодавством з метою сти-
мулювати та заохочувати роботодавців 
працевлаштовувати пільгові категорії 
громадян. Наприклад, відповідно до 
ч. 13 ст. 8 Закону України «Про збір 
та облік єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страху-
вання» єдиний внесок для підприємств, 
установ і організацій, в яких працю-
ють інваліди, встановлюється у розмірі 
8,41% визначеної п. 1 ч. 1 ст. 7 цьо-
го Закону бази нарахування єдиного 
внеску для працюючих інвалідів [4]. 

Таким чином, сплата єдиного соці-
ального внеску роботодавцем у порядку 
та на умовах, передбачених законодав-
ством, є одним із заходів соціального 
захисту працівників як у момент самої 
сплати такого внеску, так і у майбут-
ньому, будучи підставою їх соціального 
забезпечення.

Варто відзначити, що нині держа-
ва посилила контроль за дотриманням 
трудових прав працівників під час при-
йняття на роботу. Так, питання відпо-
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відальності роботодавців за допущення 
працівника до роботи без належного 
оформлення трудових відносин перед-
бачено як КЗпП України, так і КУпАП. 
Зокрема, ч. 3 ст. 41 КУпАП передба-
чає, що фактичний допуск працівника 
до роботи без оформлення трудового 
договору (контракту) тягне за собою 
накладення штрафу на посадових осіб 
підприємств, установ і організацій не-
залежно від форми власності, фізичних 
осіб підприємців, які використовують 
найману працю, від п’ятисот до одні-
єї тисячі неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян [5]. Натомість 
абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП України за 
аналогічне правопорушення встановле-
но відповідальність у вигляді штрафу у 
тридцятикратному розмірі мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом 
на момент виявлення порушення, за 
кожного працівника, щодо якого скоє-
но порушення [2]. Таким чином, у разі 
виявлення факту вчинення відповідно-
го правопорушення виникає запитання, 
на підставі якої норми винна особа має 
бути притягнена до відповідальності, 
адже санкція вищезазначеної статті 
КУпАП передбачає відповідальність у 
межах від 8 500,00 грн до 17 000,00 грн, 
а КЗпП України – 111 690,00 грн. 

Як вбачається із аналізу судової 
практики, у разі виявлення порушень 
з боку роботодавця під час прийняття 
працівника на роботу управління дер-
жавної служби України з питань пра-
ці довільно застосовують норми КЗпП 
України [6] чи КУпАП [7], а подекуди і 
притягують до відповідальності на під-
ставі однієї та іншої норми за одне і 
теж правопорушення [8]. Найперше, 
варто відзначити, що відповідно до 
ст. 61 Конституції України ніхто не 
може бути двічі притягнений до юри-
дичної відповідальності одного виду за 
одне й те саме правопорушення [9]. 
Таке довільне правозастосування є ос-
новою для зловживань як з боку робо-
тодавців, так і з боку органів, уповнова-
жених відповідні санкції застосовувати.

Окрім цієї проблеми, аналіз судо-
вої практики засвідчує наявність ще 

однієї – відсутність законодавчо вре-
гульованої процедури доведення факту 
наявності саме трудових відносин між 
працівником та роботодавцем. Так, у 
більшості випадків суди скасовують по-
станови про накладення адміністратив-
ного штрафу, посилаючись на те, що 
не доведений факт укладення трудово-
го договору, оскільки і роботодавець, і 
сам працівник заперечили відповідний 
факт [10], або ж сторони уклали між 
собою цивільно-правовий договір про 
надання послуг [11].

Аналізуючи наведені вище норми 
законодавства, Львівський апеляцій-
ний адміністративний суд звертає ува-
гу на те, що правовою підставою для 
винесення припису, а також постанови 
про накладення штрафу є встановлен-
ня факту допуску працівника до роботи 
без оформлення трудового договору, 
належним чином зафіксованого в акті 
перевірки [6].

Однак належна фіксація факту до-
пуску до роботи працівника без укла-
дення трудового договору сама по собі 
не є засобом доказування наявності 
складу правопорушення. Юридичне 
значення має наявність доказів того, 
що особа виконувала трудові функції. 
Такими доказами можуть бути, як вба-
чається із судової практики, показан-
ня свідків, надання послуг, виконання 
робіт, продаж товарів тощо від імені 
підприємця та у його інтересах у при-
сутності інспектора праці, відеозйомка 
тощо [12; 13].

Часто з метою уникнути відповідаль-
ності роботодавець та працівник поси-
лаються на урегульованість їх відносин 
нормами цивільного права, тобто на 
існування між ними договору про вико-
нання робіт чи надання послуг. Однак 
довести наявність саме трудових пра-
вовідносин між працівником та робото-
давцем, а не цивільно-правових, доволі 
складно. У такому разі варто звернути 
увагу на строк дії цивільно-правового 
договору та його предмет. Такі догово-
ри, як правило, є короткостроковими і 
укладаються для виконання конкрет-
ної роботи або надання певної послуги 
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у визначені терміни. Формулювання 
предмета договору як, наприклад, «на-
дання юридичних послуг», «виконання 
електромонтажних робіт» без укладен-
ня Додаткових угод до такого догово-
ру, де вказано конкретний обсяг та вид 
робіт/послуг, ціна за таку роботу/по-
слуги, строки виконання, свідчить, як 
правило, про приховування за таким 
цивільно-правовим договором трудових 
правовідносин. Однак через законодав-
чу неврегульованість цього питання ви-
дається неможливим притягнути вин-
них суб’єктів до відповідальності. 

На нашу думку, відповідальність за 
фактичний допуск працівника до робо-
ти без укладення трудового договору 
має наставати лише у разі відсутності 
будь-якого письмового підтвердження 
наявності між сторонами чи то трудо-
вих, чи то цивільно-правових відносин. 
Видається недоцільним доводити пе-
ревіряючими органами факту наявно-
сті трудових відносин, які приховують 
шляхом укладення цивільного договору 
про виконання робіт чи надання послуг. 
Якщо сторони погодилися врегульову-
вати відносини між собою на підставі 
норм цивільного права, працівник, який 
добровільно відмовився від права на оп-
лату за свою працю не нижче законодав-
чого мінімуму, на належні умови праці, 
на обмежену тривалість робочого часу, 
на відпочинок та інших прав, передба-
чених трудовим законодавством, у по-
дальшому не оспорює цього договору та 
не стверджує про наявність саме трудо-
вих відносин, то немає підстав притягу-
вати роботодавця до відповідальності на 
підставі вищезазначеної статті. Більше 
того згідно з абз. 2-3 п. 1 ч. 1 ст. 4 Зако-
ну України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування» використан-
ня праці осіб за цивільно-правовими 
договорами є підставою для сплати єди-
ного соціального внеску [4].

Варто звернути увагу також на факт, 
що чинне законодавство України визна-
чає міру відповідальності лише за фак-
тичний допуск працівника до роботи без 
оформлення трудового договору (контр-

акту). Таке формулювання, на нашу 
думку, дещо суперечить ч. 3 ст. 24 КЗпП 
України, яка встановлює обов’язок ро-
ботодавця не лише укласти трудовий 
договір з працівником, а й повідомити 
про це відповідний орган державної 
влади. Виходить, що відповідальності 
роботодавця за неповідомлення кон-
тролюючого органу про прийняття на 
роботу працівника чинним законодав-
ством не передбачено. Під час розгляду 
судами спорів щодо законності притяг-
нення роботодавців до відповідальності 
за неофіційне працевлаштування саме 
повідомлення про прийняття працівни-
ка на роботу без укладення трудового 
договору не впливає на рішення суду. 
Зокрема, Львівський апеляційний адмі-
ністративний суд, переглядаючи справу 
про визнання дій управління держпра-
ці в Івано-Франківській області проти-
правними та скасування постанови про 
притягнення до адміністративної відпо-
відальності роботодавця за використан-
ня праці найманих осіб без належного 
оформлення з ними трудових відносин, 
дійшов висновку про відсутність підстав 
для задоволення позовних вимог. Аналі-
зуючи наведені вище норми законодав-
ства, суд апеляційної інстанції звертає 
увагу на те, що правовою підставою для 
винесення припису, а також постанови 
про накладення штрафу є лише вста-
новлення факту допуску працівника до 
роботи без оформлення трудового дого-
вору, належним чином зафіксованого в 
акті перевірки [6]. 

Вважаємо, що, оскільки КЗпП Укра-
їни визначає порядок оформлення тру-
дових відносин у два етапи, адже до 
моменту повідомлення компетентно-
го органу про прийняття працівника 
на роботу такого працівника не може 
бути допущено до фактичного вико-
нання трудових обов’язків, то і відпо-
відальність має бути передбачена як за 
відсутність між сторонами трудового 
договору та неповідомлення про його 
укладення, так і за невиконання хоча б 
однієї із зазначених умов. 

У зв’язку з цим пропонуємо до 
абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП України та 
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ч. 3 ст. 41 КУпАП внести зміни та за-
мінити формулювання «фактичний до-
пуск працівника до роботи без оформ-
лення трудового договору (контракту)» 
на «допущення працівника до роботи 
без укладення трудового договору, 
оформленого наказом чи розпоряджен-
ням власника або уповноваженого ним 
органу, та відсутність цивільно-право-
вого договору між сторонами, що під-
тверджено належними та допустимими 
доказами, та/або відсутність повідом-
лення центрального органу виконавчої 
влади з питань забезпечення форму-
вання та реалізації державної політики 
з адміністрування єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування про прийняття праців-
ника на роботу в порядку, встановле-
ному Кабінетом Міністрів України». 

Крім цього, на нашу думку, розмір 
відповідальності за одне і те ж правопо-
рушення має бути однаковим. Зважаючи 
на те, що держава взяла курс на посилен-
ня контролю за дотриманням соціальних 
прав працівників, зокрема шляхом збіль-
шення відповідальності роботодавців 
за відповідні порушення, то положення 
ч. 3 ст. 41 КУпАП пропонуємо привести 
у відповідність з абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП 
України та закріпити відповідальність за 
порушення порядку оформлення трудо-
вих відносин у тридцятикратному розмірі 
мінімальної заробітної плати, встановле-
ної законом на момент виявлення по-
рушення, за кожного працівника, щодо 
якого скоєно порушення.

Із вищенаведеного вбачається, що 
соціальний захист працівників у право-
відносинах працевлаштування здійсню-
ється шляхом офіційного оформлення 
трудових відносин. З моменту укладен-
ня трудового договору та повідомлення 
про цей факт орган державної фіскаль-
ної служби особа не лише може пре-
тендувати на соціальний захист з боку 
роботодавця у момент існування відно-
син між ними, а також бере участь у 
системі загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування, що є 
однією із умов соціального захисту у 
майбутньому. 

Законодавчий порядок притягнен-
ня роботодавця до відповідальності за 
фактичний допуск до роботи має бути 
удосконалено шляхом закріплення:  
1) можливості нести відповідальність 
також і за неповідомлення про при-
йняття працівника на роботу; 2) поряд-
ку доказування факту наявності трудо-
вих відносин; 3) однакових санкцій за 
таке правопорушення у КЗпП України 
та КУпАП.

Ключові слова: соціальний за-
хист, працевлаштування, оформлення 
трудових відносин, відповідальність 
роботодавця.

У статті проаналізовано поря-
док оформлення трудових відносин 
між працівником та роботодавцем 
як один із видів соціального захи-
сту в Україні. Особливу увагу при-
свячено питанню відповідальності 
роботодавця за фактичний допуск 
працівника до роботи без укладення 
трудового договору, виділено основні 
недоліки законодавчого регулювання 
та шляхи їх усунення. 

В статье проанализирован поря-
док оформления трудовых отноше-
ний между работником и работода-
телем как один из видов социальной 
защиты в Украине. Особое внима-
ние уделено вопросу ответственно-
сти работодателя за фактический 
допуск работника к работе без за-
ключения трудового договора, вы-
делены основные недостатки зако-
нодательного регулирования и пути 
их устранения.

The procedure of registration of 
labor relations between the employee 
and the employer as one of the types 
of social protection in Ukraine is an-
alyzed. Particular attention is paid to 
the question of employer’s liability for 
the actual admission of an employee to 
work without an employment contract, 
highlights the main shortcomings of 
legislative regulation and the ways to 
eliminate them.
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ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
НАБУТТЯ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО  

ЗА НАБУВАЛЬНОЮ ДАВНІСТЮ

Українська держава нині вживає за-
ходів щодо реформування та удоскона-
лення законодавства, наближуючи його 
положення до положень права Євросо-
юзу. Що ж до цивільного законодав-
ства, то на сьогодні набуває поширен-
ня нормативно-правове регулювання 
набуття права власності на нерухоме 
майно за набувальною давністю. У лі-
тературі розглядається поняття набут-
тя права власності на нерухоме май-
но за набувальною давністю, а також 
і сам механізм цього набуття, однак 
останнє розглядається неоднозначно. 
Звертається увага на те, що набуття 
права власності на майно за набуваль-
ною давністю відноситься до первісних 
підстав виникнення права власності на 
майно у фізичних або юридичних осіб. 
Таким чином, право власності на неру-
хоме майно за набувальною давністю, 
хоча й не досконало, але, базуючись на 
певних обставинах, регулюється зако-
нодавством. 

Теоретичну основу дослідження 
склали наукові праці таких правоз-
навців: А. Мирошніченка, В. Гурлова, 
В. Шахматова, О. Куцевич, М. Федор-
ченко, О. Федотова, О. Дзери, Є. Ха-
ритонова, Ф. Хейфеца, Н. Шестакової, 
А. Бузинного, В. Кучера, І. Матвеєва, 
О. Яворської та інших.

Метою статті є науковий аналіз, 
оцінка, розроблення пріоритетних на-
прямів цивільного права в галузі ви-
никнення права на нерухоме майно за 
набувальною давністю, теоретичних та 
практичних проблем, що виникають у 
сфері цивільних правовідносин щодо 

права власності, зокрема права власно-
сті на нерухоме майно.

 Розгляд питань правового регу-
лювання набуття права на нерухоме 
майно за законодавством України є 
традиційним для багатьох досліджень 
з цих питань. Дослідження питань на-
буття прав на нерухоме майно за на-
бувальною давністю є новим та таким, 
що потребує уваги. Розгляд питань на-
буття прав на нерухоме майно за на-
бувальною давністю дасть у подальшо-
му можливість запропонувати декілька 
окремих рекомендацій щодо доцільного 
розвитку відповідної судової практики 
та пропозицій щодо бажаних змін до 
актів чинного законодавства України.

Нині інститут набувальної давності 
закріплений у Земельному та Цивіль-
ному кодексах України. Цей же інсти-
тут здавна був закріплений у цивільно-
му законодавстві країн ЄС.

Відповідно до положень цивільного 
законодавства України прав на неру-
хоме майно за набувальною давністю 
може набути особа, яка протягом три-
валого часу добросовісно володіла цим 
нерухомим майном, при цьому це во-
лодіння було безперервним і особа 
продовжує володіти визначеним неру-
хомим майном. У ЦК України, а саме 
у абзаці 1 ч. 1 ст. 344 визначено, що 
особа набуває права власності на не-
рухоме майно за набувальною давні-
стю за умов, якщо вона володіла цим 
майном добросовісно, безперервно і 
продовжує володіти протягом 10 років. 
За ст. 119 ЗК України набувальна дав-
ність щодо права власності на земель-
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ну ділянку встановлена у 15 років, а 
користування нею має бути відкритим, 
добросовісним і безперервним.

Звідси виникає припущення, що 
право власності на нерухоме майно за 
набувальною давністю може набутися 
особою автоматично за певних умов. 
Однак уже у ч. 4 ст. 344 ЦК України 
звертається увага на те, що особа на-
буває право на нерухоме майно за на-
бувальною давністю за рішенням суду. 
Продовжуючи аналіз ст. 344 ЦК Украї-
ни, слід акцентувати увагу на положен-
ні абзацу 3 ч. 1 ст. 344, де вказано, що 
право на нерухоме майно за набуваль-
ною давністю може виникнути з момен-
ту державної реєстрації цього нерухо-
мого майна. Разом з цим законодавство 
України не передбачає обов’язковості 
державної реєстрації нерухомого май-
на. У цьому разі слід мати на увазі не 
реєстрацію майна, а реєстрацію права 
на нього. Таким чином, зазначене по-
ложення дублює положення ст. 125 ЗК 
України та ст. 3 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», які 
вимагають державної реєстрації речо-
вих прав на нерухоме майно як переду-
мову виникнення цих прав.

Звідси набуття права на нерухоме 
майно за набувальною давністю в осо-
би за виконання всіх умов (добросо-
вісність володіння, безперервність во-
лодіння) автоматично не відбувається. 
Для набуття права на нерухоме майно 
за набувальною давністю особа зверта-
ється до суду та у судовому порядку 
вже доводить добросовісність та безпе-
рервність володіння нерухомим майном 
протягом тривалого часу, тобто протя-
гом 10 років. Після прийняття судом 
відповідного рішення ця особа після 
державної реєстрації і набуває право 
на володіння нерухомим майном за на-
бувальною давністю.

Однак тут виникає питання щодо 
власника цього нерухомого майна, з 
приводу набуття права на яке за на-
бувальною давністю звернувся до суду 
володілець-користувач цим нерухомим 
майном. Кожен власник, дізнавшись 

про вирішення питання у судовому по-
рядку щодо набуття прав на нерухоме 
майно за набувальною давністю іншою 
особою – не власником, одразу може 
звернутись до суду з претензією-запе-
реченням. Таким чином, для задоволен-
ня позову судом уже не буде підстав.

Отже, для набуття прав на неру-
хоме майно за набувальною давністю 
недостатньо звернутись до суду та до-
вести своє добросовісне і безперервне 
володіння нерухомим майном протягом 
певного часу. Особі потрібно буде до-
водити й те, що на вказане нерухоме 
майно немає претензій, що це нерухо-
ме майно нікому не належить на праві 
власності, тобто є нічийним, або те, що 
власник відмовився від володіння цим 
нерухомим майном, або після закінчен-
ня дії договору (наприклад, оренди) не 
звертався щодо повернення нерухомо-
го майна назад у його володіння.

Разом з вищевказаним особливою є 
ситуація і з набуттям права власності 
за набувальною давністю на земель-
ну ділянку. Правове регулювання від-
повідних відносин характеризується 
нечіткістю та двозначністю, що вид-
но з положень ст. 344 ЦК України  
(абз. 2 ч. 1), де зазначається, що набут-
тя права власності на земельну ділянку 
за набувальною давністю регулюється 
законом. Тобто, з одного боку, відноси-
ни щодо набуття права власності на зе-
мельну ділянку за набувальною давні-
стю вилучаються зі сфери дії положень 
ЦК України, а з іншого, позбавляються 
регулятивного значення. Однак не слід 
залишати поза увагою, що на законодав-
чому рівні відносини щодо нерухомого 
майна мають комплексне правове регу-
лювання як основи стабілізації речових 
відносин між особами. Так, відносини 
щодо нерухомого майна регулюються 
положеннями Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обмежень» від 
01 липня 2004 року [2]. Зазначений за-
кон, окрім того, що він має спеціальне 
призначення, спрямований забезпечи-
ти захист прав на нерухоме майно їх 
виникнення та здійснення. Цей закон 
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визначає правові, економічні, органі-
заційні засади створення єдиної систе-
ми державної реєстрації речових прав 
на земельні ділянки та інше нерухоме 
майно, обмежень цих прав у складі дер-
жавного земельного кадастру. 

Добросовісність володіння нерухо-
мим майном буде вважатись, якщо таке 
володіння не є результатом протиправ-
ної поведінки. При цьому положення 
ст. 344 ЦК України у разі володіння 
особою нерухомим майном на підставі 
договору, укладеним з власником цьо-
го нерухомого майна, застосовуватися 
не буде, оскільки інститут набувальної 
давності сформований на фундаменті 
недійсності відчуження.

 Своєю чергою відкритість воло-
діння нерухомим майном передбачає 
відсутність будь-якого приховування 
особою свого статусу щодо нерухомо-
го майна, яке йому не належить, але 
право на яке останній хоче набути за 
набувальною давністю.

Аналізуючи окремі питання застосу-
вання судами законодавства про право 
власності під час розгляду цивільних 
справ, Верховний Суд України роз’яс-
нив, що, виходячи зі змісту ст. 344 ЦК 
України, обставинами, що мають зна-
чення для справи і які має довести 
позивач, є: можливість майна бути 
об’єктом набувальної давності; добро-
совісність володіння; відкритість во-
лодіння; давність та безперервність 
володіння; відсутність інших осіб, які 
претендують на майно; відсутність ти-
тулу (підстави) у позивача для володін-
ня майном та набуття права власності 
[7]. ВСУ вказував на складність розу-
міння судами добросовісності у контек-
сті цієї норми. Поряд з цим за аналізом 
ВСУ саме відсутність добросовісності 
володіння у більшості випадків є під-
ставою для відмови у позовах про ви-
знання права власності за набувальною 
давністю. А тягар доказування добро-
совісності володіння у таких справах 
покладається на позивача.

У Постанові Пленуму ВССУ «Про 
судову практику в справах про захист 
права власності та інших речових прав» 

[8] від 07.02.2014 № 5 роз’яснено су-
дам, що володіння є добросовісним, 
якщо особа у разі заволодіння чужим 
майном не знала і не могла знати про 
відсутність у неї підстав для набуття 
права власності.

Суди, визначаючи добросовісність 
володіння, також вважають, що, насам-
перед, слід встановити, що володілець 
не знав і не міг знати про те, що воло-
діє чужою річчю, тобто, що обставини, 
у зв’язку з якими виникло володіння 
чужою річчю, не давали найменшого 
сумніву щодо правомірності набуття 
майна. За набувальною давністю може 
бути набуто право власності на неру-
хоме майно, яке не має власника, або 
власник якого невідомий, або власник 
відмовився від права власності на на-
лежне йому нерухоме майно та майно, 
що придбане добросовісним набувачем 
і у витребуванні якого його власнику 
було відмовлено.

Разом з тим набуття права на не-
рухоме майно, зокрема на земельну 
ділянку, за набувальною давністю ре-
гулюється положеннями ст. 119 ЗК 
України. При цьому вказаним законо-
давчим актом передбачено, що особа 
за набувальною давністю може набути 
право власності та користування зе-
мельною ділянкою, що підтверджуєть-
ся рішенням відповідних державних 
органів про надання нерухомого май-
на – земельної ділянки у право влас-
ності та користування.

Також судовою практикою встанов-
лено, що спеціальне правило відносно 
безперервності володіння нерухомим 
майном, на яке особа набуває право 
власності за набувальною давністю, 
встановлене не лише для вирішен-
ня питання у судовому порядку щодо 
встановлення юридичного факту на-
буття права на нерухоме майно за на-
бувальною давністю, а й на випадок 
правонаступництва [9]. Тобто особа 
вважає часом володіння нерухомим 
майном, право на яке набувається за 
набувальною давністю, увесь час сво-
го володіння цим нерухомим майном. 
Слід також зазначити, що вказаний 
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строк володіння може вважатися набу-
вальною давністю й для особи – спад-
коємця володільця нерухомого майна, 
тобто перебіг строку не переривається 
зі смертю володільця, а подовжується 
на користь спадкоємця, який прийняв 
спадщину.

Для набуття права власності на не-
рухоме майно за набувальною давністю 
спливу набувальної давності, тобто 
строку володіння нерухомим майном, 
недостатньо, оскільки володілець має 
довести факт безперервного, тривало-
го, відкритого та добросовісного во-
лодіння нерухомим майном протягом 
встановленого строку набуття набу-
вальної давності для підтвердження 
умов набувальної давності з метою от-
римання права на нерухоме майно за 
рішенням судового органу.

Добросовісність, будучи однією із 
загальних засад цивільного судочин-
ства, вказує на чесність суб’єктів від-
носин щодо нерухомого майна, право 
на яке набувається за набувальною 
давністю, має на меті захист цивіль-
них прав указаних суб’єктів та їх ци-
вільних обов’язків. Вирішуючи спори 
щодо набувальної давності володіння 
нерухомим майном, судовий орган має 
враховувати добросовісність володін-
ня, саме в момент надання позивачу 
нерухомого майна. Останнє фактично 
є початковим моментом володіння не-
рухомим майном, який у подальшому 
включається до повного строку дав-
ності володіння нерухомим майном, що 
визначений законодавством України. 
Тут позивач – незаконний володілець 
має бути впевнений у відсутності про-
тягом всього володіння нерухомим май-
ном інших претендентів на отримання 
права власності на це нерухоме майно, 
а також має бути впевнений у тому, 
що має достатньо підстав для отриман-
ня прав власності на нерухоме майно 
за набувальною давністю.

Аналізом п. 8 «Прикінцевих та 
перехідних положень» ЦК України, 
встановлено, що правила ст. 344 ЦК 
України щодо набувальної давності 
поширюються на випадки володін-

ня нерухомим майном, яке почалось 
за три роки до набуття чинності ЦК 
України, отже, питання відносно на-
буття права власності на нерухоме 
майно за набувальною давністю вирі-
шуються судом лише після 01 січня 
2011 року. До цього зазначені питан-
ня врегульовані не були.

Отже, враховуючи викладене вище, 
набуття прав власності на нерухоме 
майно за набувальною давністю регу-
люються положеннями ЦК України та 
потребують подальшого дослідження.

Ключові слова: набувальна дав-
ність, добросовісність, відкритість, без-
перервність, нерухоме майно, право 
власності, володіння.

У запропонованій статті прово-
диться дослідження питань право-
вого регулювання набуття права на 
нерухоме майно за законодавством 
України, що є новим та таким, що 
потребує уваги. Дослідження зазна-
чених питань дасть у подальшому 
можливість запропонувати декілька 
окремих рекомендацій щодо доціль-
ного розвитку відповідної судової 
практики та пропозицій щодо ба-
жаних змін до актів чинного зако-
нодавства України. Нині інститут 
набувальної давності закріплений у 
Земельному та Цивільному кодексах 
України. Цей же інститут здавна 
був закріплений у цивільному законо-
давстві країн ЄС.

В предлагаемой статье проводит-
ся исследование вопросов правового 
регулирования приобретения права 
на недвижимое имущество по зако-
нодательству Украины, что явля-
ется новым и таким, что требует 
внимания. Исследование указанных 
вопросов даст в дальнейшем воз-
можность предложить несколько 
отдельных рекомендаций по пово-
ду целесообразного развития соот-
ветствующей судебной практики и 
предложений относительно желае-
мых изменений в акты действующе-
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го законодательства Украины. На 
сегодняшний день институт приоб-
ретательной давности закреплен в 
Земельном и Гражданском кодексах 
Украины. Этот же институт издав-
на был закреплен в гражданском за-
конодательстве стран ЕС.

The article deals with the study of 
legal regulation of acquisition of rights 
to real estate under the legislation of 
Ukraine, which is new and such that 
requires attention. The study of these 
issues will provide an opportunity to 
offer several separate recommenda-
tions on the appropriate development 
of the relevant judicial practice and 
proposals for the desired changes in 
the acts of the current legislation of 
Ukraine. Today the institution of pre-
scription is fixed in the Land and Civil 
codes of Ukraine. The same institution 
has long been enshrined in the civil 
legislation of the EU.
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СПАДКУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ,  
ТОКЕНІВ ТА ІНШИХ ЦИФРОВИХ АКТИВІВ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Постановка проблеми. Завдяки ін-
формаційним технологіям, в сучасному 
світі існує низка альтернатив готівці. 
Банківські, кредитні та інші фінансо-
ві установи намагаються якнайшвидше 
впроваджувати нові ІТ-продукти, нада-
ючи переваги користуватися ними саме 
своїм клієнтам. Власник банківського 
рахунку має безліч варіантів оплати то-
варів та послуг, миттєвого переказу ко-
штів чи переведення в готівку. Поряд з 
традиційними грошовими активами роз-
виваються й так звані цифрові гроші – 
WebMoney, QIWI, електронні гаманці від 
різних інтернет-сервісів тощо. Незначні 
відмінності від традиційних платіжних 
засобів обумовлювали досить швидке 
вирішення питань законодавчого регулю-
вання операцій з цифровими грошима.

Дійсно, революційні зміни в розумін-
ні «цифрових грошей» відбулися з по-
явою криптовалют. Стрімкий розвиток 
технології «блокчейн» та глобальне роз-
повсюдження криптоактивів та опера-
цій з криптовалютою призвели до появи 
законодавчої прогалини в регулюванні 
«криптовалютних» відносин. Тоді як 
застосування децентралізованих техно-
логій планується і частково реалізуєть-
ся на державному рівні (e-Auction 3.0, 
e-Vox, E-Ukraine), криптовалюти та 
пов’язані з ними явища знаходяться у 
правовому вакуумі за свідченням спеці-
алістів у даній сфері [1, c. 7, 85].

Стан дослідження теми. Питан-
ня спадкування криптовалют активно 
піднімаються в ІТ-спільноті, однак за-
галом залишаються поза увагою вітчиз-
няних дослідників в сфері спадкового 
права. Підвищений інтерес до сучасних 

інформаційних технологій формує за-
пит суспільства на ефективне правове 
регулювання згаданих відносин, яко-
му повинна передувати значна за об-
сягом робота науковців з вироблення 
обґрунтованого підходу до визначення 
правової природи криптовалют та ін-
ших цифрових активів. Проблематика 
правового регулювання криптовалют 
в Україні була предметом поодиноких 
досліджень таких вітчизняних науков-
ців, як: Н. Голубєва, c.  Наконечний, 
К. Некіт, Т. Желюк, О. Лов’як, О. Ра-
дутний. Проте спадкування криптова-
лютних та інших цифрових активів не 
було предметом окремого дослідження 
у вітчизняному науковому середовищі. 
Саме тому, метою цього дослідження 
є визначення проблем та перспектив 
правового регулювання спадкування 
цифрових активів в Україні.

Виклад основного матеріалу не-
обхідно розпочати з аналізу наявних 
підходів до визначення правової приро-
ди криптовалют. Слід зазначити, що в 
доктрині немає єдності думок щодо пра-
вової природи криптовалют та її місця 
в системі об’єктів цивільних прав. Біль-
шість дослідників солідарні в думці, що 
криптовалюта не є грошима в класич-
ному розумінні, адже вона не має ознак 
грошей: не визнається і не емітується 
державою, не є обов’язковим платіж-
ним засобом. Різні дослідники відносять 
криптовалюти до електронних грошей, 
бездокументарних цінних паперів, ін-
формації, квазіречей або іншого майна.

Так, Н. Голубєва вважає, що як 
об’єкт цивільних прав, криптовалюта 
важко піддається впровадженню у вже 
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наявні класифікації. Науковець вислов-
лює думку, що криптовалюта може 
бути віднесена до нематеріальних благ, 
оскільки ст. 177 ЦК України не є ви-
черпною, а крім речей, майнових прав, 
результатів робіт, послуг, результатів 
інтелектуальної, творчої діяльності, ін-
формації, в ЦК згадується й про інші 
матеріальні й нематеріальні блага [3]. 
Р. Туркін, навпаки, вважає, що крип-
товалюта є об’єктом майнового права 
[2, c. 49].

К. Некіт, в свою чергу, відносить 
криптовалюти до різновиду майна, що 
виступає товаром та може бути пред-
метом міни [4, c.  42]. Автор вважає, 
що цей об’єкт має економічну цінність, 
зачіпає фінансовий інтерес, а тому 
може розглядатися як об’єкт права 
власності [5].

Такий же підхід використано роз-
робниками проекту Закону «Про обіг 
криптовалюти в Україні», згідно з 
яким, криптовалюта – це програмний 
код (набір символів, цифр та букв), що 
є об’єктом права власності, який може 
виступати засобом міни, відомості про 
який вносяться та зберігаються у сис-
темі блокчейн як облікові одиниці по-
точної системи блокчейн у вигляді да-
них (програмного коду).

С. Наконечний, натомість, вважає, 
що криптовалюту не можна віднести 
до будь-якого законодавчо закріпленого 
виду об’єктів цивільно-правових відно-
син, а отже до криптовалютних ціннос-
тей повинні застосовуватися аналогія 
закону та аналогія права [9].

Н. Поливка доводить, що біткоін, не 
виведений з цивільного обігу, є сукуп-
ністю інформації і має грошову оцінку, 
адже об’єктами цивільних прав є, крім 
усього іншого, також інформація та інші 
матеріальні й нематеріальні блага [6].

Невизначеністю характеризується й 
вітчизняна юридична практика. Згідно 
листа Національного банку від 8 груд-
ня 2014 р., випуск віртуальної валюти 
Bitcoin не має будь-якого забезпечення 
та юридично зобов’язаних за нею осіб, 
не контролюється державними органа-
ми влади жодної із країн, а отже – є 

грошовим сурогатом, який не має за-
безпечення реальної вартості [11].

Апеляційний суд міста Києва в своє-
му рішенні від 12 жовтня 2016 року, 
посилаючись в тому числі і на роз’яс-
нення (лист) НБУ дійшов виснов-
ку, що Bitcoin не є річчю в розумінні 
ст. 179 ЦК України, не має ознак мате-
ріального світу та не є продукцією [10].

Як бачимо, одностайності у визна-
ченні місця криптовалют в цивільному 
обороті бракує, проте можна констату-
вати те, що криптовалютні активи ма-
ють реальну економічну цінність і вже 
зараз виступають об’єктами суспільних 
відносин, а отже повинні мати відповід-
ний рівень правового регулювання.

– Попри невизначеність юридично-
го статусу криптовалютних активів та 
операцій, на сьогодні в Україні актив-
но з’являються нові власники крипто-
валютних активів, в геометричній про-
гресії збільшується кількість трансакцій 
(Україна сьогодні входить у топ-10 країн 
світу за кількістю користувачів Bitcoin 
[1, c. 85]); з’являються криптомати 
(аналог банкомата для продажу крип-
товалюти) [7], криптовалютні біржі; біт-
коїнами розраховуються, їх декларують 
чиновники [8], вносять до статутних ка-
піталів юридичних осіб [6] тощо. 

– З огляду на зростання популяр-
ності криптовалют, зростає необхід-
ність в застосуванні до них традицій-
них суспільних інститутів. Актуальним 
постає питання включення криптова-
лютних цінностей до спадкової маси у 
випадку смерті власника криптовалют-
ного активу. Особливості їх спадкуван-
ня зумовлені відмінностями криптоак-
тивів від інших традиційних об’єктів 
спадкування. Під об’єктами спадку-
вання розуміються цивільні права й 
обов’язки спадкодавця, існування яких 
не припиняється смертю певної фізич-
ної особи, а отже вони можуть перехо-
дити у спадщину (ст. 1218 ЦК).

– Серед ознак, що властиві крипто-
валютам, називають такі:

– пірінгова архітектура системи 
рівноцінних клієнтських програм, які, 
в свою чергу, є складовою частиною 
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глобальної криптовалютної мережі, що 
працює безперервно та автоматично;

– майнінговий спосіб отримання на 
електронних платформах за допомогою 
спеціальної програми кодування (хе-
шування), що унеможливлює підробку 
криптовалюти;

– блокчейновий, публічний харак-
тер трансакцій та їх незворотний ха-
рактер через криптографічне існуван-
ня; захист електронними підписами 
користувачів – учасників мережі, які 
видобувають криптовалюту або прово-
дять з нею будь-які операції;

– анонімне володіння та викори-
стання (система дозволяє відстежити 
шлях суми від одного гаманця до іншо-
го, але майже не дозволяє встановити 
особистість користувачів);

– кон’юнктурний характер ви-
значення ринкової вартості валюти 
[12, c. 54–55].

Р. Туркін виділяє три властивості 
криптовалют, що повинні зумовлюва-
ти правовий режим їх спадкування: 
відсутність матеріального вираження; 
децентралізований характер емісії; 
часткова анонімність [2, c. 46]. Зага-
лом, погоджуючись з твердженням, 
вважаємо за необхідне додати до да-
ного переліку такі: безособовість во-
лодіння (втрата доступу передбачає 
безповоротну втрату активу) та віль-
не розпорядження (активи доступні 
кожному, хто має ключ); відсутність 
провайдера – суб’єкта, що здійснює 
зберігання та має інформацію щодо 
активу (окрім активів, що зберігають-
ся на біржах); відсутність можливо-
сті зовнішнього управління (поділити 
між спадкоємцями, виконати запові-
дальне розпорядження коштом цих 
активів).

А втім, на сьогодні наявні одразу 
декілька способів на практиці передати 
у спадок криптовалютні кошти. Аналіз 
нещодавніх публікацій дозволяє кла-
сифікувати всі запропоновані способи 
таким чином:

– традиційні (з використанням ме-
ханізмів, закріплених в чинному зако-
нодавстві);

– технологічні;
– змішані.
Серед традиційних способів спадку-

вання криптовалют зазвичай пропону-
ють використання класичного заповіту 
з зазначенням даних криптовалютного 
гаманця та ключу доступу до нього. 
Цей спосіб, проте, нівелює анонімність 
володіння таким гаманцем та існує не-
безпека втрати коштів через інформо-
ваність інших осіб. Для забезпечення 
недоторканості коштів пропонується 
в тексті заповіту вказувати тільки пу-
блічний ключ, а приватний ключ збе-
рігати окремо. Недоліки цього способу 
очевидні – через різні обставини існує 
небезпека остаточної втрати ключів до-
ступу до гаманця.

Серед технологічних способів пере-
дачі криптовалютних активів спадко-
ємцям виділяються: системи відстро-
ченого платежу, що вбудовані в самі 
програми-клієнти крипто-гаманців; 
використання спеціально створених 
інтернет-ресурсів по спадкуванню циф-
рових активів; системи відстроченого 
доступу до гаманця.

До змішаних способів можна від-
нести спадкування крипто-гаманців у 
паперовій та апаратній формах. Ключі 
доступу можуть являти собою цілком 
традиційні речі, а вказівка на їх роз-
ташування може міститися в тексті 
заповіту.

Тісно пов’язаними (проте не тотож-
ними) з криптовалютними активами – 
є токени, що по суті замінюють цінні 
папери в цифровому світі. Спадкуван-
ня токенів також має свої особливості. 
Вже зараз ведуться дебати щодо мож-
ливості прирівняти токени, отримані в 
ході ICO, до цінних паперів компанії, 
придбаних на біржі [13]. На відміну 
від криптовалютних активів, у разі 
токенів існує суб’єкт, з якого можна 
стягнути кошти на користь спадкоєм-
ців, проте наразі така процедура ніяк 
не врегульована законодавством, а 
суди, зазвичай, відмовляють у захисті 
цифрових активів [10].

Висновки. Резюмуючи вищезазна-
чене, доходимо висновку, що більшість 
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переваг криптовалют для їх володільця 
є перепонами для можливості їх спад-
кування згідно процедур, передбачених 
чинним законодавством. Норми цивіль-
ного законодавства, що врегулюють 
можливість спадкування цифрових 
активів повинні розроблятися у тісній 
співпраці з представниками криптова-
лютної спільноти, а втім, і сьогодні на-
явні практичні механізми спадкування 
цифрових активів.

Ключові слова: спадкування циф-
рових активів, криптовалюта, токен, 
біткоін, блокчейн, об’єкти цивільних 
прав

Стаття присвячена питанням 
спадкування криптовалют, токенів 
та інших цифрових активів. Визна-
чені основні підходи до формулюван-
ня правової природи криптовалют, 
з’ясоване дійсне і можливе місце 
криптовалютних активів в систе-
мі об’єктів цивільних прав. Виділені 
ознаки та характерні властивості 
криптовалют як об’єктів цивільних 
прав, встановлено закономірності 
щодо особливостей їх спадкування. 
Проаналізовано та класифіковано 
наявні практичні способи спадку-
вання криптовалютних активів. 
З’ясовано особливості спадкування 
токенів, що були реалізовані на ІСО. 
Визначено перспективи правово-
го регулювання спадкових відносин 
щодо цифрових активів.

Статья посвящена вопросам на-
следования криптовалют, токенов 
и других цифровых активов. Опреде-
лены основные подходы к формули-
ровке правовой природы криптова-
люты, выяснены действительное и 
возможное место криптовалютних 
активов в системе объектов граж-
данских прав. Выделены признаки 
и характерные свойства крипто-
валют как объектов гражданских 
прав, установлены закономерно-
сти относительно особенностей 
их наследования. Проанализирова-

ны и классифицированы имеющиеся 
практические способы наследования 
криптовалютних активов. Выясне-
ны особенности наследования токе-
нов, которые были реализованы на 
ІСО. Определены перспективы пра-
вового регулирования наследствен-
ных отношений с участием цифро-
вых активов.

The article is devoted to the in-
heritance of crypto-currencies, tokens 
and other digital assets. The main ap-
proaches to the formulation of the legal 
nature of the crypto currency are deter-
mined. The actual and possible place of 
the crypto-currency assets in the sys-
tem of civil rights objects is clarified. 
Characteristics of crypto-currencies as 
objects of civil rights are signed. The 
regularities of correlation of features of 
crypto-currencies and peculiarities of 
their inheritance were explained. The 
available practical methods of inheri-
tance of crypto-currency assets have 
been analyzed and classified. The pe-
culiarities of the inheritance of tokens, 
which were implemented in ISO, are 
revealed. Prospects for the legal regu-
lation of hereditary relations involving 
digital assets have been determined.

It was determined that most of the 
advantages of crypto-currencies for 
their owner are barriers to the possibil-
ity of their inheritance in accordance 
with the procedures provided by the 
current legislation. The norms of civil 
law governing the possibility of inher-
iting digital assets should be developed 
in close cooperation with representa-
tives of the crypto-currency community.
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СТРАН СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Налог на прибыль юридических лиц 
как составная часть налоговой системы 
выполняет определенные функции в 
экономике. По мнению Р.В. Царгуша, 
налог на прибыль выполняют две ос-
новные функции: фискальную и регу-
лирующую, которые взаимосвязаны и 
взаимозависимы [4, с. 3].  

Во времена Советского Союза в 
Азербайджане на протяжении всего 
периода существования налогообло-
жения прибыли приоритетом государ-
ства было скорее наполнение бюдже-
та, чем стимулирование организаций. 
И.С. Букина правильно указывает, что 
в результате налог на прибыль, выпо-
лняя, в первую очередь, фискальную 
функцию налоговой системы, служил 
существенным источником доходов 
бюджета наряду с косвенными налога-
ми. Такие механизмы налогового регу-
лирования в рамках налогообложения 
прибыли, как политика амортизацион-
ных отчислений, инвестиционные на-
логовые льготы, вычеты и т.п. при их 
формальном существовании демон-
стрировали низкую эффективность. 
Необходимость перехода к устойчиво-
му экономическому росту потребова-
ла совершенствования всех элементов 
государственного регулирования эко-
номики и, в частности, существенной 
модернизации системы налогообложе-
ния прибыли [2, с. 3]. 

Совершенствование налоговой 
системы и повышение эффективности 
правового регулирования налоговых 
отношений непосредственно влияют 
на один из основных источников до-
ходов бюджетной системы – налог 
на    прибыль [3, с. 3].

В Азербайджанской Республике си-
стема налогообложения прибыли, нача-
ло формирования которой было поло-
жено в 1991 г., на протяжении всего 
периода ее существования неоднократ-
но подвергалась изменениям. Одним 
из направлений налоговой реформы, 
продолжающейся в Азербайджанской 
Республике в течение нескольких по-
следних лет, стало реформирование на-
лога на прибыль юридических лиц. При 
формировании налоговой политики 
государства обеспечивается сочетание 
интересов налогоплательщиков и госу-
дарства. Позитивные налоговые рефор-
мы в сфере налогообложения прибыли 
способны создать условия для эконо-
мического роста. Налог на прибыль 
юридических лиц обладает достаточно 
высокой фискальной направленностью. 
Поэтому огромное значение уделяется 
вопросам налогообложения прибыли. 

Налог на прибыль юридических лиц 
имеет достаточно долгую историю раз-
вития. В разные времена и в разных 
странах этот налог приобретал те или 
иные черты, обусловленные специфи-

© Гасымзаде Рамиз Айдын оглу, 2018
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ческими экономическими условиями 
его применения. Проведенные исследо-
вания о сущности прибыли как объек-
та налогообложения были необходимы 
для осуществления комплексного ана-
лиза эволюции налога на прибыль.

Изучив теоретические основы про-
исхождения прибыли и ее налогообло-
жения, можно понять экономическую 
природу самой прибыли. Сформиро-
вавшиеся в XX веке теории налогооб-
ложения прибыли легли в основу со-
временного налогообложения прибыли 
и доходов во всех развитых странах 
мира. В формировании теории нало-
гообложения прибыли и доходов ком-
паний и предпринимателей важное 
значение имеет выбор объекта нало-
гообложения. Прибыль является опти-
мальным объектом налогообложения 
результатов деятельности хозяйствую-
щего субъекта. Кроме того, обосно-
ванность выбора прибыли в качестве 
объекта налогообложения предприятия 
подтверждается многолетней практи-
кой различных стран.  

Налоговые реформы и налоговые те-
ории, возникавшие в процессе станов-
ления современной системы функцио-
нирования налога на прибыль, помимо 
вопросов выбора объекта налогообло-
жения часто содержали в себе реко-
мендации, касающиеся ставок и льгот 
по данному налогу [1, с. 8]. 

В Азербайджанской Республике на-
лог на прибыль юридических лиц регу-
лируется статьями 103-152 Налогового 
кодекса Азербайджанской Республики, 
который был принят 11 июля 2000 года 
и вступил в силу с 1 января 2001-го. 
На основании статьи 103.1 указанного 
Кодекса предприятия-резиденты и не-
резиденты в Азербайджанской Респу-
блике являются плательщиками налога 
на прибыль.

В статье 104 вышеуказанного Кодек-
са говорится: «Объектом налогообло-
жения предприятия-резидента являет-
ся его прибыль. Прибыль определяется 
как разница между всеми доходами 
(кроме доходов, освобожденных от на-
логообложения) и указанными в гла-

ве Х настоящего Кодекса расходами, 
вычитаемыми из дохода.

Предприятие-нерезидент, осуществ-
ляющее деятельность в Азербайджан-
ской Республике через свое постоян-
ное представительство, уплачивает 
налог с прибыли, полученной в связи с 
такой деятельностью, т.е. с суммы, ос-
тавшейся после вычета из валового до-
хода, полученного из азербайджанско-
го источника в связи с деятельностью 
через постоянное представительство, 
расходов, понесенных на получение 
этого дохода в соответствии с настоя-
щим Кодексом.

Валовой доход нерезидента, не свя-
занный с его постоянным представи-
тельством, в случаях, предусмотрен-
ных статьей 125 настоящего Кодекса, 
облагается налогом у источника выпла-
ты без вычета расходов.

Из валового дохода такого вида, 
полученного из азербайджанского 
источника за календарный год пред-
приятием-нерезидентом, извлекающим 
доход от предоставления имущества, 
не связанного с постоянным предста-
вительством в Азербайджанской Рес-
публике, взимается налог после вычета 
расходов, указанных в настоящем Ко-
дексе и относящихся к такому доходу 
за этот период.

Прирост, возникающий в результа-
те переоценки основных средств (сред-
ства) (положительная разница, возни-
кающая в результате переоценки), не 
является объектом налогообложения 
налога на прибыль.

Прибыль предприятий облагается 
налогом по ставке 20 процентов. Из до-
хода вычитаются все расходы, связан-
ные с извлечением дохода, кроме рас-
ходов, не подлежащих вычету из дохода 
в соответствии с 10 главой Налогового 
кодекса АР, а также обязательные пла-
тежи, предусмотренные законом.

Хочется отметить, что соглас-
но статье 284 Налогового кодек-
са Российской Федерации от 5 ав-
густа 2000 года прибыль предприятий 
тоже облагается налогом по ставке 
20 процентов [6]. 



198

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2018/1

В соответствии со статьей 136.1 На-
логового кодекса Украины от 2 декабря 
2010 года базовая (основная) ставка 
налога на прибыль составляет 18 про-
центов [7]. 

На основании первого и второго 
пунктов статьи 147 Кодекса Республи-
ки Казахстан «О налогах и других обя-
зательных платежах в бюджет» (Нало-
говый кодекс) от 10 декабря 2008 года 
ставка корпоративного подоходного 
налога (в налоговом законодательстве 
Республики Казахстан вместо термина 
«налог на прибыль юридических лиц» 
используется термин «корпоративный 
подоходный налог». Юридические ли-
ца-резиденты Республики Казахстан, а 
также юридические лица-нерезиденты 
Республики Казахстан, осуществляю-
щие деятельность в Республике Казах-
стан через постоянное учреждение или 
получающие доходы из источников в 
Республике Казахстан, являются пла-
тельщиками корпоративного подоход-
ного налога) составляет 20 процентов, 
а для юридических лиц – производите-
лей сельскохозяйственной продукции, 
продукции пчеловодства, продукции 
аквакультуры (рыбоводства) 10   про-
центов [8]. 

В соответствии со статьей 126 На-
логового кодекса Республики Узбекис-
тан от 25 декабря 2007 года, которая 
называется «Налогоплательщики», 
плательщиками налога на прибыль яв-
ляются юридические лица: резиденты 
Республики Узбекистан; нерезиденты 
Республики Узбекистан, осуществляю-
щие деятельность в Республике Узбе-
кистан через постоянное учреждение 
или получающие доходы, источник об-
разования которых находится на тер-
ритории Республики Узбекистан.

В статье 160 вышеуказанного Ко-
декса говорится: «Доходы нерезиден-
тов Республики Узбекистан, не свя-
занные с постоянным учреждением и 
облагаемые c источника выплаты дохо-
да, подлежат налогообложению по сле-
дующим ставкам:

1) дивиденды и проценты – 10 про-
центов;

2) страховые премии по договорам 
страхования, соцстрахования и пере-
страхования – 10 процентов;

3) телекоммуникации для междуна-
родной связи, международные перевоз-
ки (доходы от фрахта) – 6 процентов;

4) доходы, определенные статьей 
155 настоящего Кодекса, за исключе-
нием доходов, указанных в пунктах 
1–3 настоящей части, – 20 процен-
тов» [9].

В статье 142 Налогового кодекса 
Республики Беларусь от 29 декабря 
2009 года отмечается: «Ставка налога 
на прибыль устанавливается в размере 
18 процентов, если иное не определено 
настоящей статьей.

Организации, осуществляющие 
производство лазерно-оптической тех-
ники, у которых доля этой техники в 
стоимостном выражении в общем объе-
ме их производства составляет не ме-
нее 50 процентов, уплачивают налог на 
прибыль по ставке 10 процентов.

Основанием для применения ука-
занными организациями ставки нало-
га на прибыль в размере 10 процентов 
является заключение об отнесении 
производимой техники к лазерно-опти-
ческой, выдаваемое Государственным 
комитетом по науке и технологиям 
Республики Беларусь.

По ставке 5 процентов уплачивают 
налог на прибыль члены научно-техно-
логической ассоциации, созданной в 
соответствии с законодательством Бе-
лорусским государственным универси-
тетом, в части выручки от реализации 
информационных технологий и услуг 
по их разработке.

Ставка налога на прибыль по дивиден-
дам, указанным в пункте 1 статьи 126 и 
подпункте 3.1 пункта 3 статьи 128 насто-
ящего Кодекса, а также по доходам учре-
дителей (участников, акционеров) в виде 
курсовых разниц, возникающих при пе-
реоценке дебиторской задолженности по 
расчетам с иностранными организациями 
по причитающимся от них дивидендам, 
устанавливается в размере 12 процентов.

Научно-технологические парки, цен-
тры трансфера технологий, резиденты 
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научно-технологических парков упла-
чивают налог на прибыль по ставке 
10 процентов (за исключением налога 
на прибыль, исчисляемого, удерживае-
мого и перечисляемого при исполнении 
обязанностей налогового агента).

Положения части первой настояще-
го пункта применяются при условии, 
если деятельность научно-технологи-
ческих парков, центров трансфера тех-
нологий соответствует направлениям 
деятельности, определенным законода-
тельством, а деятельность резидентов 
научно-технологических парков яв-
ляется в соответствии с законодатель-
ством инновационной.

Обоснованность применения в те-
чение налогового периода ставки, 
указанной в части первой настоящего 
пункта, подтверждается посредством 
представления в инспекцию Минис-
терства по налогам и сборам Респу-
блики Беларусь по месту постановки 
на учет ежегодно не позднее установ-
ленного законодательством срока на-
логовой декларации (расчета) по на-
логу на прибыль по итогам четвертого 
квартала истекшего налогового перио-
да, подтверждения Государственно-
го комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь о соблюдении 
научно-технологическими парками, 
центрами трансфера технологий и 
резидентами научно-технологических 
парков условия, предусмотренного 
частью второй настоящего пункта.

Прибыль организаций, полученная 
от реализации товаров собственно-
го производства, включенных в пере-
чень высокотехнологичных товаров, 
облагается налогом на прибыль по 
ставке 10 процентов, за исключением 
случая, установленного подпунк-
том  1.13-3 пункта 1 статьи 140 насто-
ящего Кодекса.

Банки и страховые организации 
уплачивают налог на прибыль по став-
ке 25 процентов» [10].

На основании пункта «а» 
части 1 статьи 13 Налогового кодек-
са Республики Молдова от 24 апреля 
1997 года юридические и физические 

лица-резиденты Республики Молдова, 
осуществляющие предприниматель-
скую деятельность, лица, оказывающие 
профессиональные услуги, а также 
лица, осуществляющие профессиональ-
ную деятельность в секторе правосудия, 
которые в течение налогового периода 
получают доход из любых источников, 
находящихся в Республике Молдова, 
а также доход из любых источников, 
находящихся за пределами Республики 
Молдова, являются субъектами налого-
обложения. 

В статье 15 вышеуказанного Ко-
декса под названием «Ставки налога» 
говорится: Общая сумма подоходного 
налога определяется:

а) для физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей – в разме-
ре: 7 процентов годового облагаемого 
дохода, не превышающего 31140 леев; 
18 процентов годового облагаемого до-
хода, превышающего 31140 леев;

б) для юридических лиц – в размере 
12 процентов облагаемого дохода;

в) для крестьянских (фермерских) 
хозяйств – в размере 7 процентов 
облагаемого дохода;

г) для хозяйствующих субъектов, до-
ход которых был определён в соответ-
ствии со статьями 225 и 225-1, – в 
размере 15 процентов от превышения 
оцененного дохода над валовым доходом, 
зарегистрированным в бухгалтерском 
учете хозяйствующим субъектом [11].

В статье 109 Налогового кодекса 
Республики Таджикистан от 17 сентя-
бря 2012 года отмечается: 1. «С учетом 
частей 2 и 3 настоящей статьи прибыль 
налогоплательщика, уменьшенная на 
сумму понесенных убытков с учетом 
положений статьи 124 настоящего Ко-
декса, подлежит обложению налогом 
по следующим ставкам:

1) Для деятельности по производ-
ству товаров:

– с 1-го января 2013 года – 15 про-
центов, но не менее 1 процента валово-
го дохода;

– с 1-го января 2015 года – 14 про-
центов, но не менее 1 процента валово-
го дохода;
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– с 1-го января 2017 года – 13 про-
центов, но не менее 1 процента валово-
го дохода.

2) Для других видов деятельности:
– с 1-го января 2013 года – 25 про-

центов, но не менее 1 процента валово-
го дохода;

– с 1-го января 2015 года – 24 про-
цента, но не менее 1 процента валового 
дохода;

– с 1-го января 2017 года – 23 про-
цента, но не менее 1 процента валового 
дохода.

2. Виды валового дохода нерезидента, 
предусмотренные частью 4 статьи 106 на-
стоящего Кодекса, облагаются налогом 
по ставкам, предусмотренным статьей 
128 настоящего Кодекса.

3. Прибыль нерезидента в случаях, 
предусмотренных частью 5 статьи 106 на-
стоящего Кодекса, облагается налогом 
по ставке 25 процентов, но не менее 
1 процента валового дохода.

4. Фактически полученная балан-
совая прибыль Национального банка 
Таджикистана уплачивается в Государ-
ственный бюджет по ставкам, установ-
ленным статьей 12 Закона Республики 
Таджикистан «О Национальном банке 
Таджикистана» [12].

В соответствии со статьей 213 На-
логового кодекса Кыргызской Респу-
блики от 17 октября 2008 года ставка 
налога на прибыль устанавливается в 
размере 10 процентов. Ставка налога 
на прибыль налогоплательщика, осу-
ществляющего деятельность по добыче 
и реализации золотосодержащей руды, 
золотосодержащего концентрата, золо-
того сплава и аффинированного золо-
та, устанавливается в размере 0 про-
центов. Ставка налога на прибыль для 
лизинговых компаний устанавливается 
в размере 5 процентов.

Ставка налога на прибыль для пред-
приятий, деятельность которых от-
носится к преференциальным видам 
промышленной деятельности, подле-
жащим льготному налогообложению, 
установленным статьей 159-1 Налого-
вого кодекса Кыргызской Республики 
(за исключением горно-перерабатываю-

щих, горнодобывающих, а также пред-
приятий, выпускающих подакцизные 
товары), устанавливается в размере 
0 процентов [13].

Согласно статье 172 Налогового ко-
декса Туркменистана от 25 октября 
2005 года ставки налога на прибыль 
устанавливаются в размере: 8 процен-
тов – для юридических лиц-резидентов 
Туркменистана (кроме юридических лиц, 
в уставном фонде которых доля, превы-
шающая 50 процентов принадлежит 
государству, а также кроме лиц, осуще-
ствляющих деятельность в соответствии 
с Законом Туркменистана «Об углеводо-
родных ресурсах», – в части прибыли от 
этой деятельности и относящихся к ней 
внереализационных операций»); 20 про-
центов – для других юридических лиц.

Ставка налога на доходы в виде ди-
видендов и других средств от долевого 
участия в других юридических лицах 
устанавливается в размере 15 процентов.

По доходам, получаемым от игорной 
деятельности, устанавливаются сле-
дующие ставки:

– за каждый игровой автомат – 
150 тыс. манатов за день;

– за каждый игровой стол – 
1850 тыс. манатов за день;

– за каждое посадочное место – 
35 тыс. манатов за день, или

– за каждый квадратный метр по-
мещения, используемого для этой дея-
тельности, – 15 тыс. манатов за день, 
или за каждую кассу приема плате-
жей – 190 тыс. манатов за день.

Если при осуществлении отдельно-
го вида игорной деятельности могут 
быть применены различные ставки 
налога, то применяется ставка нало-
га, приводящая к наибольшей сумме 
налога.

Ставка налога на доходы юридиче-
ских лиц частной формы собственно-
сти (кроме лиц, осуществляющих дея-
тельность в соответствии с  Законом 
Туркменистана «Об углеводородных 
ресурсах») устанавливается в размере 
2 процентов [14].

Итак, проведенные исследования 
позволяют сделать вывод о том, что из 
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стран Содружества Независимых Госу-
дарств первой Налоговый кодекс при-
няла Республика Молдова 24 апреля 
1997 года. Самая низкая ставка налога 
на прибыль установлена в Туркмени-
стане и Кыргызской Республике.

Ключевые слова: Азербайджан, 
право, налог, система, развитие.   

В статье отмечается, что пер-
вый Налоговый кодекс стран Содру-
жества Независимых Государств 
был принят Республикой Молдова 
24 апреля 1997 года. Самая низкая 
ставка налога на прибыль была 
установлена в Туркменистане и Кы-
ргызской Республике.

У статті наголошується, що 
перший Податковий кодекс країн 
Співдружності Незалежних Держав 
було прийнято Республікою Молдо-
ва 24 квітня 1997 року. Найнижча 
ставка податку на прибуток була 
встановлена в Туркменістані і Кир-
гизькій Республіці.

The article points out that the first 
Tax Code of the countries of the Com-
monwealth of Independent States was 
adopted by the Republic of Moldova on 
April 24, 1997. The lowest income tax 
rate was set in Turkmenistan and the 
Kyrgyz Republic.

Литература
1. Бадмаева К.Н. Эволюция налога на 

прибыль организаций и его перспективы в 
российской системе налогообложения: ав-
тореф. дисс. … канд. экономических наук. 
М., 2004, 28 с.

2. Букина И.С. Реформирование нало-
га на прибыль: предпосылки и результа-
ты: автореф. дисс. … канд. экономических 
наук. М., 2006, 33 с.

3. Гуляева И.А. Проблемы правового 
регулирования налога на прибыль органи-
заций в Российской Федерации: автореф. 
дисс. … канд. юр. наук. М., 2004, 24 с.

4. Царгуш Р.В. Налог на прибыль ор-
ганизаций в Российской Федерации (фи-
нансово-правовые аспекты): автореф.  
дисс. … канд. юр. наук. М., 2005, 24 с.

5. Налоговый кодекс Азербайджанской 
Республики от 11 июля 2000 года. URL: 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30414629#pos=1599;-72

6. Налоговый кодекс Российской Феде-
рации (часть 2) от 5 августа 2000 года. 
URL: http://base.garant.ru/10900200/8c7
0e67a1baf4df060d06da1331e0835/

7. Налоговый кодекс Украины от 2 дека-
бря 2010 года. URL: https://www.profiwins.
com.ua/ru/legislation/kodeks/1352.html

8. Кодекс Республики Казахстан «О на-
логах и других обязательных платежах в 
бюджет» (Налоговый кодекс) от 10 декабря 
2008-го года. URL: http://online.zakon.kz/
document/?doc_id=30366217#pos=5443;-98

9. Налоговый кодекс Республики  
Узбекистан от 25 декабря 2007 года. URL: 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30421027#pos=1307;-92

10. Налоговый кодекс Республи-
ки Беларусь (Особенная часть) от 
29 декабря 2009 года. URL: http:// 
xn----7sbgdhgzjccuobe2c0j.xn--90ais/statya-142

11. Налоговый кодекс Республики 
Молдова от 24 апреля 1997 года. URL: 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30398075

12. Налоговый кодекс Республики Тад-
жикистан от 17 сентября 2012 года. URL: 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=31270626#pos=1596;-104 

13. Налоговый кодекс Кыргызской Ре-
спублики от 17 октября 2008 года. URL: 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30355506#pos=2217;-56

14. Налоговый кодекс Туркмени-
стана от 25 октября 2005 года. URL: 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30415652#pos=2068;-102



202

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2018/1

IN MEMORIAM

ПАМ’ЯТІ ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА ФОРМАНЮКА

Раптовою й неочікуваною виявила-
ся звістка 28 грудня 2017 року про 
смерть людини, яка досягла значних 
професійних і наукових здобутків, – 
професора кафедри цивільного права 
Національного університету «Одеська 
юридична академія» Василя Іванови-
ча Форманюка.

Василь Іванович Форманюк на-
родився 11 квітня 1957 року в сім’ї 
Форманюка Івана Гавриловича та 
Форманюк Марії Олексіївни в селі 
Яршівка Томашпільського району Ві-
нницької області.

З 1976 року по вересень 1978 року 
працював на посаді вчителя Липів-
ської школи Вінницької області.

У 1978 році він вступив до Одесь-
кого національного університету іме-
ні І.І. Мечникова, який закінчив у 
1984 році з кваліфікацією «юрист».

З вересня 1986 року по жовтень 
1987 року був головою профкому за-
воду імені Жовтневої революції ПО 
«Одесапочвомаш».

Із жовтня 1987 року по травень 
1990 року працював на посаді ін-
структора організаційного відділу Ле-
нінського районного комітету Кому-
ністичної партії України.

У серпні 1987 року Форманюк Ва-
силь Іванович уклав шлюб із Дзюбай 
Іриною Миколаївною. Разом вони 
були чудові 30 років. Під час шлюбу 
мали двох дітей.

З грудня 1997 року працював на 
посаді асистента кафедри цивільно-
го права Національного університету 
«Одеська юридична академія».

У 2001 році захистив дисертацію 
на здобуття наукового ступеня канди-
дата юридичних наук на тему «Фор-
мування візантійської системи шлюб-
но-сімейного права VI – IV ст.».

З липня 2001 року працював на 
посаді доцента кафедри цивільного 
права Національного університету 
«Одеська юридична академія».

У жовтні 2004 року отримав вчене 
звання доцента.

З 2005 року по 2015 рік був де-
каном факультету адвокатури Націо-
нального університету «Одеська юри-
дична академія».

У жовтні 2006 року став членом 
Одеської обласної колегії адвокатів.

Із жовтня 2012 року по жовтень 
2017 року був членом Кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури 
Одеської області.

Із жовтня 2013 року – член Між-
народної асоціації істориків права.

Із жовтня 2015 року працював на 
посаді професора кафедри цивільно-
го права Національного університету 
«Одеська юридична академія».

Сфера наукових інтересів – сімей-
не право, цивільне право України, іс-
торія держави та права.

Він є автором понад 60 наукових 
праць. Під керівництвом В.І. Форманю-
ка підготовлено двох кандидатів наук.

Нагороджений у травні 2007 року 
почесним знаком Міністерства осві-
ти і науко України «Петро Могила», 
у квітні 2017 року – почесною від-
знакою Національного університету 
«Одеська юридична академія».
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IN MEMORIAM

Він любив життя, любив свою 
сім’ю та роботу. Усі, хто знав Василя 
Івановича, говорили про нього як про 
порядну, чесну людину, відзначали 
його професіоналізм.

Сильна та мужня людина, яка 
завжди готова надати допомогу в 
будь-якій ситуації, – таким він зали-
шиться в нашій пам’яті. Його смерть 
стала великою втратою для всіх нас.

Ректорат Національного університету 
«Одеська юридична академія»,

профспілковий комітет,
деканат факультету цивільної та господарської юстиції,

деканат факультету адвокатури,
кафедра цивільного права
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Гасымзаде Рамиз Айдын оглу. Норма-
тивные правовые акты, касающиеся нало-
гов, принятые в Азербайджанской Респу-
блике в 2000 году – № 2. – стр. 181.

Україна і світ 

Батечко А. Перспективи формування 
міжнародних фінансових центрів в Украї-
ні – № 1. – стр. 153.

Ігнатова Н. Транспортне право України 
в контексті змісту транспортної політики 
Європейського Союзу: регулювання госпо-
дарських відносин – № 1. – стр. 158.

Черемнова А. Щодо адаптації природ-
но-заповідного законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу – 
№ 1. – стр. 164.

Губанов О. Системний підхід під час ре-
алізації адаптації національного законодав-
ства до законодавства Європейського Союзу 
у сфері публічної служби – № 1. – стр. 168.

Голубєва Н. Впровадження інформацій-
них технологій у судочинство в Україні та 
світі – № 2. – стр. 185.

Каплюченко Т. Аналіз положень Дирек-
тиви 2001/95/ЄС «Про загальну безпеку 
продукції» як акту загального законодав-
ства, яким визначені основні засади здійс-
нення заходів ринкового нагляду в Євро-
пейському Союзі – № 2. – стр. 194.

Локшина Ю. Погляди українських і за-
рубіжних учених на сутність поняття «засо-
би захисту торгівлі» – № 2. – стр. 201.

Зв’язок часів: сторінки історії 

Уразовська О. Правове регулювання 
спадкування права на земельну ділянку в 
Київській Русі – № 1. – стр. 175.
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Долматова Н. Особливості встановлен-
ня протекторату Кромвеля й поява «Зна-
ряддя управління» 1653 р. в Англії – № 2. – 
стр. 206.

Галабурда Т. Передумови кодифікації 
австрійського кримінального процесуально-
го законодавства (друга половина XVIII – 
перша половина XIX ст.) – № 2. – стр. 213.

Мацелюх І. Характерні риси злочинів 
проти сім’ї та моралі в римо-візантійській 
правовій традиції – № 2. – стр. 220.

Сидоренко А. Питання міністерської 
нормотворчості в юридичній літературі до-
радянської доби (кінець ХІХ – початок ХХ 
сторіччя) – № 2. – стр. 225.

Трибуна молодого вченого 

Бамбізов Є. Інформаційна функція Дер-
жавної фіскальної служби України: напря-
ми реалізації – № 1. – стр. 181.

Антонова Т. Поняття, особливості, ха-
рактерні риси відходів – № 1. – стр. 186.

Вітрова Д. Щодо деяких питань удо-
сконалення кримінального законодавства в 
боротьбі із сепаратизмом на території Укра-
їни – № 1. – стр. 191.

Волкова Л. Щодо питання правоздат-
ності державних акціонерних компаній: 
загальна чи спеціальна? – № 1. – стр. 197.

Плецький С. Об’єкт кримінально-пра-
вової охорони за фінансування дій, учи-
нених з метою насильницької зміни чи 
повалення конституційного ладу або захо-
плення державної влади, зміни меж тери-
торії або державного кордону України – 
№ 1. – стр. 203.

Омелян В. Класифікація адміністратив-
ного розсуду та його види в діяльності орга-
нів публічної адміністрації – № 1. – стр. 209.

Нижник Л. Нормативно-правовий і 
доктринальний зміст поняття «криміналь-
не процесуальне провадження» – № 1. – 
стр. 215.

Мойсеєнко Г. Функції оціночних понять 
в адміністративному судочинстві – № 1. – 
стр. 219.

Загородня Н. Дія джерел господарсько-
го процесуального права в часі – № 1. – 
стр. 226.

Киреєва Н. Деякі господарсько-правові 
аспекти захисту прав споживачів у сфері 
кредитування – № 1. – стр. 233.

Кириченко Д. Депортація кримських 
татар у СРСР: історико-правовий аналіз – 
№ 1. – стр. 238.

Шахназарян К. Питання систематизації 
та класифікації прав на чужі речі за законо-
давством України – № 1. – стр. 243.

Гаврилов Ю. До проблеми визначення 
суб’єктивних ознак бандитизму – № 1. – 
стр. 248.

Лисеюк А. Проведення експертизи під 
час доказування злочинів у сфері незакон-
ного обігу підакцизних товарів – № 1. – 
стр. 253.

Воробйова Т. Нормативне забезпечення 
використання та охорони громадських сіно-
жатей і пасовищ – № 1. – стр. 259.

Ткаченко М. Істотні умови договору до-
вічного утримання – № 1. – стр. 265.

Рівчаченко С. Система суб’єктів запобі-
гання та врегулювання конфлікту інтересів 
як способу протидії корупції в Україні – 
№ 1. – стр. 274.

Заїка А. Ідея рівності жінки й чолові-
ка: історичний аналіз (античність – Новий 
час) – № 2. – стр. 232.

Вегера-Іжевська І. Суб’єкти забезпе-
чення права на недоторканність житла чи 
іншого володіння особи в кримінальному 
провадженні – № 2. – стр. 238.

Волинська А. Договір про надання де-
тективних послуг в системі цивільно-право-
вих договорів – № 2. – стр. 243.

Поляков І. Проблемні питання вдоско-
налення адміністративно-процесуального 
статусу судді апеляційного адміністратив-
ного суду – № 2. – стр. 248.

Лужецька Н. Новітня державна політи-
ка України щодо запобігання та протидії 
наркотикам: сучасний стан та перспекти-
ви – № 2. – стр. 254.

Наукове життя 

Головко О. Річні Загальні збори Ака-
демії наук вищої освіти України – № 1. – 
стр. 280.

Гонгало Р., Стоянова Т. Тиждень ци-
вільного процесу – № 2. – стр. 261 

Голубєва Н. Всеукраїнська науко-
во-практична конференція «Інформаційні 
технології у судочинстві» – № 2. – стр. 263.

Олькіна О.В. Другий всеукраїнський 
конкурс наукових робіт імені М.П. Орзіха 
«Людський вимір права» – № 3-4. – стр. 142.

Критика і бібліографія 

Єфремова Н. Цікаве історико-правове 
дослідження – № 1. – стр. 282.

Єфремова Н.В. Крізь призму пам’яті 
та часу: Одеський рішельєвський ліцей у 
наукових працях сучасних одеських істори-
ків – № 3-4. – стр. 146.

90-річний ювілей професора Івана Ми-
хайловича Сироти – № 3-4. – стр. 150.
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Короткий Т., Андрейченко С., Пашков-
ський М. Пам’яті Наталії Анатоліївни Зе-
лінської – № 1. – стр. 285.

Персоналії 

75-річний ювілей професора В.В. Тіщен-
ко – № 2. – стр. 265.

70-річний ювілей професора І.І. Карака-
ша – № 2. – стр. 267.

65-річний ювілей Б.А. Пережняка – 
№ 2. – стр. 270.

65-річний ювілей професора К.М. Вітма-
на – № 2. – стр. 273.

До 170-ї річниці Одеської правової шко-
ли та 20-річчя утворення Національного 
університету «Одеська юридична академія»

Привітання Президента України П. По-
рошенка – № 3-4. – стр. 5.

Привітання Прем’єр-міністра України  
В. Гройсмана – № 3-4. – стр. 6.

Привітання Голови Верховної Ради 
України А. Парубія – № 3-4. – стр. 7.

Привітання Президента Національної 
академії правових наук України О.В. Пе-
тришина – № 3-4. – стр. 8.

Привітання Голови Вищої ради право-
суддя І. Бенедисюка – № 3-4. – стр. 9.

Привітання в.о. Голови конституційно-
го Суду України В.В. Кривенка – № 3-4. – 
стр. 10.

Поздравление Председателя Консти-
туционного Суда Азербайджанской Рес-
публики Фархада Абдуллаева – № 3-4. – 
стр. 11.

Поздравление Председателя Конститу-
ционного Суда Азербайджанской Республи-
ки Фархада Абдуллаева – № 3-4. – стр. 11.

Привітання Голови правління Пенсійно-
го фонду України О. Зарудного – № 3-4. – 
стр. 13.

До 20-річчя заснування Національного 
університету «Одеська юридична академія» 
та 170-річчя Одеської школи права

Національний університет «Одеська 
юридична академія» – символ минулого, 
еталон сьогоднішнього, перспективи май-
бутнього – № 3-4. – стр. 14.

Кафедри національного університету 
«Одеська юридична академія»:  

здобутки і перспективи

Тіщенко В.В. Кафедра криміналістики – 
№ 3-4. – стр. 18.

Стрельцов Є.Л., Мирошниченко Н.А. Ка-
федра кримінального права – № 3-4. – стр. 23.

Аленін Ю.П., Гловюк І.В., Волошина 
В.К. Кафедра кримінального процесу – 
№ 3-4. – стр. 34.

Дрьомін В.М. Кафедра кримінології та 
кримінально-виконавчого права Національ-
ного університету «Одеська юридична ака-
демія» – № 3-4. – стр. 40.

Ківалов С.В., Біла-Тіунова Л.Р. Кафедра 
адміністративного й фінансового права – 
№ 3-4. – стр. 46.

Мішина Н.В. Кафедра конституційного 
права – № 3-4. – стр. 54.

Кормич Б.А. Кафедра морського та мит-
ного права – № 3-4. – стр. 59.

Харитонова О.І., Позова Д.Д. Кафедра 
права інтелектуальної власності та корпо-
ративного права – № 3-4. – стр. 65.

Голубєва Н.Ю., Іліопол І.М. Кафедра 
цивільного процесу – № 3-4. – стр. 74.

Харитонов Є.О., Давидова І.В. Кафедра 
цивільного права – № 3-4. – стр. 80.

Подцерковний О.П. Кафедра господар-
ського права і процесу – № 3-4. – стр. 86.

Лагутіна І.В. Кафедра трудового пра-
ва та права соціального забезпечення – 
№ 3-4. – стр. 92.

Харитонова Т.Ю., Каракаш І.І. Кафедра 
аграрного, земельного та екологічного пра-
ва – № 3-4. – стр. 99.

Бехруз Х.Н., Короткий Т.Р., Пашков-
ський М.І. Кафедра міжнародного права та 
міжнародних відносин – № 3-4. – стр. 106.

Василенко М.Д. Кафедра права Євро-
пейського союзу та порівняльного правоз-
навства – № 3-4. – стр. 114.

Оборотов Ю.М. Кафедра загальнотео-
ретичної юриспруденції – № 3-4. – стр. 118.

Аніщук Н.В. Кафедра історії держави та 
права – № 3-4. – стр. 129.

Бакаянова Н.М. Кафедра організації су-
дових, правоохоронних органів та адвокату-
ри – № 3-4. – стр. 135.
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