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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 340.12

Г. Чувакова,
кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри загальнотеоретичної юриспруденції
Національного університету «Одеська юридична академія»

ДЕЯКІ АСПЕКТИ АНОМАЛІЙ У ПРАВОВІЙ СФЕРІ

Вітчизняна юриспруденція перебу-
ває у стані реформування й переходу 
на платформу нової правової парадиг-
ми. В юридичній теорії ця парадигма 
формується через виявлення природи 
права, оскільки воно є ключовим по-
няттям, яке має багаторівневе теоре-
тичне вираження. Таким чином, все 
більшої актуальності набуває пошук 
нових пояснень негативним соціальним 
процесам і явищам, що існують у су-
спільстві, а також способів їх усунен-
ня. Так, актуалізується проблематика 
аномалій у правовому полі.

Дослідження аномалій у правовій 
сфері необхідно розглядати, виходячи із 
загального поняття аномалії, де анома-
лії – це феномени, виділені із загально-
го контексту людської психіки внаслідок 
їхнього серйозного відхилення (в той 
або інший бік) від норми, нормального 
психічного стану [1, с. 419–420].

Під час вивчення норми необхідно 
брати до уваги, що зрозуміти природу 
соціальних норм можна лише на основі 
загального філософського вчення про 
міру взагалі й соціальну міру зокрема. 
Опираючись на це визначення, сучасні 
дослідники дійшли висновку, що дана 
інтерпретація норми-міри щонайкра-
ще відповідає сучасним філософським 
вимогам [2, c. 329–330]. Відзначаючи, 
що міра не є лише кількісною характе-
ристикою явища, а виражає його якісні 
властивості, О.Г. Спіркін, підкреслюю-
чи цю найважливішу особливість міри, 

зазначав: «Кількість і якість – це щось 
роздільне лише в абстракції, реально ж 
вони, як різні характеристики певних 
реалій, існують і тяжіють одна до одної, 
перебуваючи в нерозривній єдності, що 
утворює їхню міру. Розглядаючи це, 
розумієш, що міра найглибше пов'яза-
на із сутністю, із законом, законністю» 
[3, с. 236–237].

Норма у цьому випадку є загальною 
закономірністю; категорією, що визна-
чає межі нормального формування і 
розвитку суспільних відносин.

Необхідно відзначити, що теоретики 
права визначають норму через bonus 
pater familias: «Більшість норм, якщо 
не всі, об'єктивуються, виражаються 
зовні й доводяться до свідомості лю-
дей через їхні думки та погляди, через 
зразки поведінки» [4]. 

Отже, протилежність норми – дис-
гармонія – повинна бути пов’язана з 
розв’язанням антагоністичних супе-
речностей, тобто таких, які не здатні 
утворити баланс. Протилежністю нор-
ми є аномалія. Таким чином, перевага 
в результаті антагоністичного розвитку 
однієї із протилежностей, що утворить 
нову систему взаємозв’язків, призво-
дить до аномалії.

Аномалія – поняття широке та, крім 
загальної характерологічної якості, 
це – відхилення від норми, що може 
служити синонімом патології. Порівню-
ючи норму й відхилення, ми зіштовху-
ємося з більшим діапазоном розумінь 
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цього явища – від незначного відхилен-
ня до значного, і ці крайні значення в 
літературі прийнято називати патологі-
єю з негативним значенням [2, c. 330]. 
Для діалектичного розуміння необхідно 
досліджувати конструкції з об'єктами, 
які перебувають у постійному русі, 
розвитку, а також у перехідному ста-
ні. Між умовними полюсами (норми та 
патології) перебуває велике поле відхи-
лень, аномалій [2, c. 331]. Відхилення в 
юридичних явищах і процесах можуть 
розумітися в широкому сенсі й тоді роз-
глядатися не тільки в негативному, а й 
у позитивному аспекті. Позитивні від-
хилення, як правило, свідчать про ті чи 
інші тенденції розвитку правової сфери 
суспільного життя [5, c. 170]. Але коли 
мова йде про аномалії, то можна гово-
рити лише про відхилення в негативно-
му сенсі. Так, аномалії у правовій сфері 
є негативними відхиленнями від норми. 

Отже, серед аномалій у правовій 
сфері можна виділити аномалії у пра-
ві, правові аномалії та протиправні 
аномалії.

У цій статті зупинимось на деяких 
моментах аномалій у праві. 

Аномалії у праві спочатку не були 
передбачені, але ці феномени об’єк-
тивно існують і хоча це відхилення від 
норми, вони юридично не карні. Анома-
лії у праві – це такі юридичні явища, 
які є відхиленням від загальної законо-
мірності, від нормального формування 
і розвитку суспільних відносин, зумов-
лені різними факторами об’єктивного і 
суб’єктивного порядку [6, c. 528].

Як влучно зазначив Ю.М. Оборо-
тов, аномалію у праві необхідно від-
різняти від патології, яку пов’язують з 
антигромадською поведінкою тих або 
інших суб’єктів, і яка, на відміну від 
аномалій у праві, може бути зумовлена 
факторами тільки суб’єктивного, а не 
об’єктивного порядку. 

Аномалію у праві необхідно розгля-
дати як різного роду перешкоди у пра-
вовому регулюванні суспільних відно-
син [1, c. 422]. 

Можна виділити такі різновиди ано-
малій у праві, як: аномалії у нормотвор-

чій діяльності – прогалини та колізії 
у праві; аномалії у правовій поведін-
ці – зловживання правом та об’єктив-
но протиправна поведінка та аномалії у 
правореалізації – юридичний конфлікт, 
дефектні юридичні факти.

Щодо видів аномалій у нормотвор-
чій діяльності. Перш за все, треба за-
значити, що аномалії у нормотворчій 
діяльності виражаються в аномаліях 
у системі законодавства, серед яких 
можна назвати колізії у праві та про-
галини у праві. Колізія у праві – це 
різновид юридичних колізій, що вини-
кає за наявності розбіжності (зокрема, 
суперечності) між нормами права, які 
закріплені в законодавстві та регулю-
ють одні фактичні відносини [1, c. 419]. 

В юридичній літературі тема колі-
зій традиційно пов’язується з пробле-
мою неузгодженості системи як пра-
ва, так і законодавства. Вчені ведуть 
мову про існування у сфері правового 
регулювання двох видів неузгодже-
ностей – матеріальних і формальних. 
Безумовно, колізії у законодавстві мо-
жуть розглядатися як аномалії у праві, 
проте важливо наголосити на тому, що 
лише деякі види колізій в законодавстві 
є аномаліями у праві. Так, темпораль-
ні (часові) та ієрархічні колізії можна 
віднести не до аномалій у праві, а до 
порушень логіко-структурної побудови 
системи законодавства.

Наступним різновидом аномалій у 
нормотворчій діяльності є прогалини у 
праві. Прогалина у праві – це повна 
або часткова відсутність законодав-
чої регламентації певних суспільних 
відносин, що потребують правового 
регулювання. Прогалини традиційно 
вважають одним із самих поширених 
видів юридичних дефектів [7, c. 148]. 
Прогалина у праві – повна або частко-
ва відсутність у формальних джерелах 
права норм, принципів, ідей, необхід-
них для професійної юридичної оцінки 
фактів і зв’язків, що виникли або мо-
жуть виникнути у такій сфері суспіль-
них відносин, що входить або повинна 
входити у сферу правового регулюван-
ня [8, c. 64].
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Серед аномалій у правовій поведінці 
можна виділити зловживання правом 
та об’єктивно протиправну поведінку.

Зловживання правом – це суспільно 
шкідливе діяння правоможної особи, 
що спрямоване на задоволення її інтер-
есу, але суперечить призначенню тако-
го права [7, c. 134]. Зловживання пра-
вом як вид аномалії у праві – це така 
форма реалізації (здійснення) права, 
за допомогою якої заподіюється шкода 
іншим учасникам суспільних відносин 
шляхом здійснення дій, що виходять за 
межі наданих законом прав, якщо такі 
межі й мета здійснення права встанов-
лені в законі [9, c. 444]. 

Треба сказати, що зловживання 
правом розглядається як різновид пове-
дінки правової, на відміну від зловжи-
вання службовим становищем, що вже 
є поведінкою протиправною, і розгля-
дати цю ситуацію, як аномалію у праві, 
неможливо [10, c. 171].

Другий вид аномалій у правовій по-
ведінці – це об’єктивно протиправна по-
ведінка. Об’єктивно протиправна пове-
дінка є різновидом правової поведінки, 
в якій, на відміну від правопорушення, 
відсутній суб’єктивний елемент – вина. 
Об’єктивно протиправна поведінка – 
це безвинне, неправомірне, соціально 
шкідливе діяння (дія або бездіяльність) 
фізичної або юридичної особи, яке тяг-
не за собою юридичну відповідальність 
лише у виняткових випадках [7, c. 132]. 
До об’єктивно протиправної поведінки 
можна віднести так звані безвинні ді-
яння, тобто діяння, коли суб’єкт об’єк-
тивно протиправного діяння ставить 
перед собою виключно правомірні цілі, 
а те, що вони не досягаються, поясню-
ється індивідуальними особливостями, 
сумлінною оманою або ситуацією, що 
склалася [11, c. 123–127].

Таким чином, ми можемо зробити 
висновок саме про правову аномаль-
ність об’єктивно протиправної поведін-
ки, адже подібне провово-поведінкове 
явище можна охарактеризувати як 
ухилення від звичайного, несхожість із 
звичним, відступ від будь-якого закрі-
пленого явища.

Серед аномалій у правореалізації 
можна виділити юридичний конфлікт 
та дефектні юридичні факти. Конфлік-
ти державно-правової сфери мають 
місце не тільки в країнах, які йдуть до 
демократичного режиму, а й у держа-
вах вже зі сталою демократією. Юри-
дичний конфлікт як вид аномалії у пра-
ві дозволяє стверджувати, що процес 
політичного управління в державі, за-
лежно від ефективності його правових 
механізмів, покликаний забезпечувати 
стан соціальної стабільності, умови для 
реалізації різних потреб людей.

Наступний різновид аномалій у пра-
вореалізації – дефектні юридичні фак-
ти. У процесі встановлення юридичних 
фактів нерідко виявляється, що вони 
мають певні недоліки, дефекти. В од-
них випадках ці дефекти пов’язані зі 
змістом юридичного факту, в інших – 
із зовнішньою формою його вираження 
і закріплення.

Дефектні юридичні факти – це різ-
новид аномалій у праві, тобто певних 
відхилень у правовій сфері. Виник-
нення дефектного юридичного факту 
може призвести до дефектності того чи 
іншого фактичного складу, що усклад-
нює функціонування права та викори-
стання правових засобів захисту прав 
та законних інтересів суб’єктів права 
[10, c. 172]. Дефектність юридичного 
факту має своєю основою дефектність 
соціально-юридичної ситуації. Дефек-
тною слід вважати ситуацію, в якій 
відсутні деякі необхідні ознаки або іс-
нують інші, не передбачені законодав-
ством [10, c. 174].

Треба сказати, що це – лише ча-
стина аномалій, які існують у правовій 
сфері, отже, це буде досліджуватися у 
подальшому.

Ключові слова: правова сфера, 
аномалія, аномалія у праві, правова 
аномалія.

У статті досліджуються пробле-
ми, пов’язані з відхиленнями від пра-
вової норми, відхиленнями негатив-
ного характеру, які так чи інакше 
впливають на різного роду процеси, 
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що існують у правовій сфері, розгля-
нуто один із видів аномалій у пра-
вовій сфері – аномалії у праві та їх 
прояви. 

В статье исследуются пробле-
мы, связанные с отклонениями от 
правовой нормы, отклонениями не-
гативного характера, которые так 
или иначе влияют на разного рода 
процессы, существующие в правовой 
сфере, рассмотрен один из видов ано-
малий в правовой сфере – аномалии в 
праве и их проявление. 

The article deals with problems 
related to deviations from the legal 
norm, deviations of the negative char-
acter, which in one way or another af-
fect the various processes that exists in 
the legal sphere, one of the types of 
anomalies in the legal sphere is con-
sidered – anomalies in law and their 
manifestations.
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФОРМ ПРАВОВОЇ АКТИВНОСТІ

Роль правосвідомості у функціону-
ванні державно-правових явищ не об-
межується її традиційно визначеними 
функціями і включає також інтеграцію 
взаємозв’язків між усіма елементами 
правової реальності, що опоседкову-
ються їх розумово-чуттєвим сприй-
няттям. Це призводить до думки про 
помилковість судження щодо значення 
правосвідомості як такої у побудові гро-
мадянського суспільства та соціальної 
держави. Розуміння права та ставлен-
ня до нього можуть як стимулювати по-
зитивні трансформації правових явищ, 
так і суттєво їх гальмувати (у разі до-
мінування в суспільстві деформованої 
правової свідомості). Тому оптимізація 
усіх елементів правової системи пов’я-
зана з розвитком високого рівня пра-
восвідомості громадян, який має назву 
правової активності. 

У науковій літературі з теорії держа-
ви та права постійно піднімається пи-
тання про правосвідомість загалом та 
про правову активність зокрема. Цьо-
му присвячено фундаментальні праці 
таких вчених-правників, як: С. Бащук, 
М. Бурдоносова, Ю. Калиновський, 
О. Проць, Ю. Размєтаєва, М. Требін, 
А. Романова, М. Цимбалюк та ін. Тим 
не менше слід зазначити, що проблема 
характеристики окремих рівнів (форм) 
правової активності, на відміну від де-
формацій правосвідомості, науковцями 
майже не висвітлювалася. Тому можна 
зробити однозначний висновок про ак-
туальність обраної теми наукової статті 
та доцільність її глибокого, всебічного 
опрацювання.

Метою наукової статті є виявлення 
та характеристика рівнів (форм) право-
вої активності як найвищої форми пра-

восвідомості, а також обгрунтування 
ролі кожного з них у процесі розвитку 
правової системи.

Концептуалізація форм правосвідо-
мості є не простою їх констатацією, 
а підґрунтям для забезпечення дер-
жавно-правового розвитку через від-
родження позитивних установлень до 
правових інституцій. Надважливим це 
завдання вбачається в українському 
суспільстві, яке останніми роками пе-
ребуває у стані перманентної економіч-
ної, політичної та соціальної кризи, яка 
цілком природно не підвищує статусу 
права, а, навпаки, породжує недовіру 
до нього. Зважаючи на специфічний 
статус правосвідомості у правовій ре-
альності, слід констатувати можливість 
її впливу на усі юридичні феномени як 
у розрізі їх постійного оновлення, удо-
сконалення, так і в поглибленні кризо-
вих проявів. 

Об’єктивно необхідним представ-
ляється виділення найбільш бажаної 
форми правосвідомості, а саме – пра-
вової активності. Можна говорити про 
домінування у юридичній науці двох 
основних тенденцій в її характеристи-
ці, які є діаметрально протилежими. 
Один з них – це визначення правової 
активності крізь призму правомірної, 
активної, соціально корисної поведін-
ки [1, с. 6-8], що неминуче призведе до 
її змішування з правовою культурою. 
Друга тенденція виявляється у постій-
ному протиставленні правової актив-
ності та правового нігілізму як крайніх 
точок правової свідомості. До того ж, у 
сучасній науковій літературі наводить-
ся маса прикладів вираження правової 
активності назовні з майже повною 
відсутністю фундаментального аналі-

© Т. Міхайліна, 2017
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зу сутнісного характеру даного явища 
саме як форми правосвідомості. 

Тим не менше, для достовірності до-
слідження можна озвучити підходи до 
правової активності, які знайшли відо-
браження у науковій юридичній періо-
диці останніми роками. Так, Р.Р. Му-
слумов визначає правову активність 
як системну якість особистості, що 
визначає готовність і здатність людини 
до діяльності в правовому полі, виявля-
ється в реалізації своїх законних прав 
та виконанні обов'язків, погоджуючи 
їх з основними принципами права: де-
мократизмом, гуманізмом, законністю, 
рівністю, справедливістю, єдністю прав 
і обов'язків [2]. Ю.С. Размєтаєва при 
дослідженні правової активності вихо-
дить із того, що у широкому сенсі вона 
може бути визначена як цілеспрямова-
на діяльність усіх суб’єктів правовід-
носин, що здійснюється для реалізації 
прав і законних інтересів останніх. Від-
повідно до такого визначення правової 
активності, нею можуть володіти і гро-
мадські інституції, і держава. У вузько-
му розумінні йдеться, насамперед, про 
правову активність осіб, засновану на 
усвідомленні ними позитивної значу-
щості права в цілому і прав людини зо-
крема [3]. Тобто, у широкому сенсі пра-
вова активність, згідно даного підходу, 
включається до правової культури, у 
вузькому ж – до позитивних форм пра-
восвідомості. А отже, правова актив-
ність з теоретичної точки зору повинна 
протиставлятися не правовому нігіліз-
му, а деформаціям правосвідомості у їх 
сукупності, тому що кожна з негатив-
них форм правової свідомості в тій чи 
іншій мірі містить у собі небезпеку для 
динамічного розвитку суспільства.

З точки зору класифікації форм пра-
восвідомості правова активність пред-
ставляє собою її найвищу форму, пов’я-
зану із знанням права, розумінням його 
настанов, позитивним ставленням до 
права як соціального регулятора, сум-
лінним дотриманням приписів, що у 
підсумку виявляється у правовій куль-
турі та досягненні стану правопорядку 
в суспільстві.

Але очевидно, що розуміння права, 
слідування йому і навіть стан правопо-
рядку можуть досягатися різними засо-
бами із формуванням в індивідів різної 
мотивації. Іншими словами, правова 
активність також потребує своєї дифе-
ренціації з огляду на механізм форму-
вання правомірної поведінки та методи 
досягнення правопорядку. 

На відміну від визнання ролі право-
вої активності як такої, сконцентруймо-
ся на її витоках, внутрішніх (розумових 
і психологічних) та зовнішніх (поведін-
кових) проявах, на підставі яких мож-
на констатувати наявність різних рів-
нів цього юридичного феномену.

Найвищим рівнем правової актив-
ності, найбажанішим для демократич-
ної, соціальної та правової держави і 
абсолютно недопустимим для автори-
тарних та тоталітарних держав, можна 
визначити усвідомлену правову актив-
ність, підгрунтям якої є глибокі психо-
логічні процеси, пов’язані з прагненням 
та оцінкою соціальної цінності права, 
яка, як відомо, виникає в результаті 
втілення у праві людини її законних ін-
тересів, як найвищої цінності. А отже, 
право є цінним рівно настільки, на-
скільки воно таким визнає людину та 
її права. Можна констатувати, що це 
дещо людиноцентричний підхід, який 
базується на корреспонденції прав та 
обов’язків держави і людини, але цін-
нісний аспект все ж таки зміщений у 
бік людини. 

Позитивне ставлення до права на 
основі усвідомленої правової активнос-
ті формується не апріорі, а внаслідок 
постійної оцінки індивидом усіх право-
вих норм, інституцій, їх дієвості, ефек-
тивності. Причому оцінювання зде-
більшого відбувається на основі духу 
права, а не його букви.

Але, щоб здійснювати настільки 
глибоку оцінку та обирати відповід-
ний до неї варіант поведінки, в особи 
щонайменше повинна бути свобода 
вибору. Так, суб’єктивною передумо-
вою даної форми правової активності є 
свобода волі людини, а об’єктивною – 
наявність у людини вільного вибору 
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[4, с. 322]. За даного підходу особли-
вого значення набуває самоорганізація 
суспільства у боротьбі із зовнішніми і 
внутрішніми проблемами. Формування 
розвиненої правосвідомості є запору-
кою ефективної інтеграції суспільних 
інституцій у державний механізм, що 
забезпечить не лише бажання, а й 
реальну можливість громадян брати 
участь в управлінні державою, а також 
реалізовувати певні суспільно корисні 
завдання [5, с. 196].

Зважаючи на детермінанти роз-
витку правової системи та державних 
інституцій, можна стверджувати, що 
позитивні зрушення безпосередньо 
пов’язані саме з наявністю в громадян 
усвідомленої правової активності, що 
кореспондується з критичним аналізом 
державно-правових явищ, можливістю 
вільно висловлювати свою позицію та 
обирати варіант поведінки, об’єднува-
тись у групи для досягнення соціально 
корисної мети, наявності «зворотнього 
зв’язку» з боку держави по відношенню 
до громадських ініціатив. Тому, як мож-
на пересвідчитись, усвідомлений рівень 
правової активності є підгрунтям фор-
мування правової культури і одночасно 
її наслідком (враховуючи циклічність 
трансформацій у правовій системі). 

У співвідношенні з усвідомленим рів-
нем правової активності другий її вид 
можна визначити як акцептовану пра-
вову активність. Вона виражатиметься 
у сприйнятті права в його регулятивній 
цінності. Інакше кажучи, акцент зміщу-
ється в бік загальнорегулятивної цінно-
сті права, а не соціальної. Тобто право 
є цінністю вже по суті, оскільки, яким 
би воно не було, наявність усталених 
поведінкових орієнтирів все одно кра-
ще за анархію.

Акцептована правова активність 
характеризується дійсно позитивним 
ставленням до права та його настанов, 
його знанням та розумінням, втіленням 
у правову поведінку, що, в свою чер-
гу, впливатиме на рівень законності й 
правопорядку. Але, віддаючи належне 
здебільшого позитивному результату, 
все ж таки варто не уникати аналізу 

передумов, завдяки яким він досяга-
ється. І це зауваження, у першу чергу, 
стосується підвищеної ролі держави у 
концепції акцептованої правової атив-
ності. 

В аспекті віддзеркалення права у 
свідомості людини можна провести 
паралелі по відношенню до усвідом-
леної правової активності. На відміну 
від неї, акцептована активність концен-
трується не на дусі права, а на букві 
закону, що також може призводити до 
правопорядку у суспільстві, але зни-
жує рівень критичності у сприйнятті 
правових норм, зменшує акцент на їх 
співвідношення із загальнолюдськими 
цінностями, мораллю, справедливістю, 
підвищує їх інструментальне значення. 
Причому підвищується й інструмен-
тальний характер самої особистості. 
З точки зору стабільності держав-
но-правової системи таке сприйняття 
права може бути навіть корисним, але 
у площині формування розвиненого 
громадянського суспільства це немину-
че приведе у глухий кут.

Третій рівень правової активності 
можна назвати звичаєвим, коли пра-
во сприймається позитивно не само по 
собі, а через часткове зрощування із 
моральними, звичаєвими, релігійними 
нормами, тобто внаслідок формування 
мононорм. Особа засвоює подібні на-
станови ще з дитинства як належне, 
престиж права в подібному суспіль-
стві, як правило, є дуже високим, а 
його оцінка й переосмислення відбу-
ваються разом із розвитком соціальної 
системи. Знання права та його гли-
боке розуміння є аксіомою, оскільки 
забезпечується втіленням у подібних 
приписах всіх засад співіснування. 
Правова культура здебільшого також 
є високою. Тим не менше слід конста-
тувати низьку критичність суб’єктів 
права щодо правових норм, що пози-
тивно впливає на статику правової 
реальності, але гальмує її динаміку. 
І тим більше мова абсолютно не йде 
про випадки, коли звичаї та традиції 
домінують над правом або існують 
всупереч йому. Подібна нездатність 
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держави через правові інструменти 
забезпечити стабільність суспільства 
вже характеризує різко негативну 
оцінку права. 

Підсумовуючи, зупинімося на тому, 
що будь-який рівень (форма) право-
вої активності все одно в більшій чи 
меншій мірі характеризують пози-
тивний стан правосвідомості та через 
неї – стабільність правової реальності 
взагалі. Проте її розвиток може суттє-
во гальмуватися у разі домінування в 
суспільстві акцептованої або звичаєвої 
правової активності, яким не властиві 
часті та стрімкі зміни правових явищ. 
Навпаки, відбувається певна «консер-
вація» правової реальності.

Правосвідомість у будь-яких її фор-
мах виступає основою для інтеграції 
усіх правових явищ усередині правової 
системи в єдине ціле, опосередковуючи 
їх на кожному етапі. Високий рівень 
правосвідомості здатний впливати і на 
оптимізацію правової реальності, при 
тому, що її деформації лише поглиблю-
ють негативні тенденції.

Найвищим рівнем (формою) право-
свідомості можна назвати правову ак-
тивність, яка, при її домінуванні, забез-
печує зростання правової культури та 
правопорядку в суспільстві.

Правова активність з теоретичної 
точки зору повинна протиставлятися 
не правовому нігілізму, а деформаціям 
правосвідомості у їх сукупності, тому 
що кожна з негативних форм правової 
свідомості в тій чи іншій мірі містить у 
собі небезпеку для динамічного розвит-
ку суспільства.

Виявлено основні рівні (форми) 
правової активності, серед яких – 
усвідомлена, акцептована та звичаєва 
правова активність. Причому, незва-
жаючи на те, що домінування будь-
яких форм правової активності свід-
чить про достатньо високий рівень 
правової культури та правопорядку у 
державі, вони характеризуються абсо-
лютно різною мотивацією правомірної 
поведінки та нерівною роллю у побу-
дові громадянського суспільства та со-
ціальної держави. 

Усвідомлений рівень правової ак-
тивності є підгрунтям формування 
правової культури і одночасно її на-
слідком (враховуючи циклічність тран-
сформацій у правовій системі). Пози-
тивні зрушення у правовій реальності 
безпосередньо пов’язані саме з наяв-
ністю в громадян усвідомленої право-
вої активності, що кореспондується з 
критичним аналізом державно-право-
вих явищ, можливістю вільно вислов-
лювати свою позицію та обирати варі-
ант поведінки, об’єднуватись у групи 
для досягнення соціально корисної 
мети, наявністю «зворотнього зв’язку» 
з боку держави по відношенню до гро-
мадських ініціатив

Акцептована правова активність ви-
ражається у сприйнятті права в його 
регулятивній цінності. Інакше кажучи, 
акцент зміщується в бік загальнорегуля-
тивної цінності права, а не соціальної.

Домінування звичаєвої правової 
активності характеризується тим, що 
право сприймається позитивно не само 
по собі, а через часткове зрощування із 
моральними, звичаєвими, релігійними 
нормами, тобто внаслідок формування 
мононорм.

Ключові слова: правосвідомість, 
правова активність, форми правової ак-
тивності, рівні правової активності.

Статтю присвячено аналізу пра-
вової активності як найвищої фор-
ми правової свідомості. Виділено ос-
новні рівні правової активності, які 
зумовлюють формування правової 
культури та сприяють досягненню 
стану правопорядку в суспільстві. 
За допомогою порівняльного аналі-
зу виявлено подібні та відмінні риси 
різних рівнів правової активності. 
Обгрунтовано, що не всі рівні пра-
вової активності мають однакове 
значення у процесі розвитку право-
вої системи.

Статья посвящена анализу пра-
вовой активности как наивысшей 
формы правового сознания. Выде-
лены основные уровни правовой ак-
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тивности, которые обусловливают 
формирование правовой культуры и 
содействуют достижению состоя-
ния правопорядка в обществе. С по-
мощью сравнительного анализа вы-
явлены сходные и отличные черты 
различных уровней правовой ак-
тивности. Обосновано, что не все 
уровни правовой активности имеют 
одинаковое значение в процессе раз-
вития правовой системы.

The article is devoted to analysis 
of legal activity as the highest form of 
legal consciousness. The basic levels 
of legal activity, which resulted in the 
formation of legal culture and contrib-
ute to the achievement of a state of law 
and order in society. Through compar-
ative analysis identified similar and 
different features of the different lev-
els of legal activity. It is proved that 
not all levels of legal activity have the 
same importance in the process of а le-
gal system development.
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ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД  
ПРИРОДНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

Права і свободи людини є однією 
з основних проблем багатовікової іс-
торії теоретико-правової думки, яка 
розглядалася з позиції політичного, 
морального, філософського, релігійного 
та юридичного світоглядів. Якою б не 
була держава за своєю природою, який 
би режим у ній не панував – права та 
свободи людини, їх взаємодія з держа-
вою завжди складали не тільки теоре-
тичний, релігійний, філософський інте-
реси, але й прикладний, оскільки без 
урахування цієї взаємодії неможливо 
було встановити в суспільстві порядок, 
необхідний для пануючої еліти або для 
демократично обраних правителів.

Варто відзначити, що термін «права 
людини» є динамічним, що дає можли-
вість науковцям по-різному підходити 
до визначення його сутності. Разом 
з тим зазначимо, що таке явище, як 
«права людини» сягає своїм корінням 
в стародавні часи. Так, основа концеп-
ції прав людини просліджується ще до 
часів Стародавньої Греції та римського 
права й була закладена в понятті при-
родного права, яке розвинули філософи 
епохи Просвітництва.

Ідеї прав і свобод існували впро-
довж майже всієї історії людства, проте 
не зовсім зрозуміло, чи можна харак-
теризувати їх терміном права людини 
в сучасному розумінні. Концепція прав 
людини існувала в історичних культу-
рах та розвивалася під впливом думок 
стародавніх філософів. Так, мислитель 
Платон, розглядаючи права людини 
визначав, що «індивідуальне повинно 
бути цілком підлегле загальному: не 
держава існує заради людини, а люди-

на живе заради держави» [1]. В своїх 
працях мислитель притримувався точ-
ки зору, за якою людина служить дер-
жаві, а держава, в свою чергу, повин-
на забезпечити людині достойні умови 
життя та дотримання її прав. Виходячи 
зі змісту вчень Платона, на нашу дум-
ку, варто відзначити системну залеж-
ність держави від людини і людини від 
держави. Вважаємо, що існування дер-
жави і людини є взаємозалежним.

Аристотель та його прибічники пи-
сали про права громадян на власність 
та участь у громадських справах. Од-
нак ні стародавні греки, ні римляни не 
мали концепції універсальних прав – 
рабство вважалося цілком природним 
[2]. У цілому ж давньогрецькі мислите-
лі відстоювали ідею першості держави 
перед особистістю. 

Особливо активного розвитку вчен-
ня про права людини отримали в добу 
Середньовіччя. Так, основоположні 
права людини вперше отримали своє 
документальне закріплення в норма-
тивних актах. Наприклад, Середньовіч-
ні хартії свобод, такі, як Магна Карта, 
не визначали прав будь-якої людини, а 
були тільки чимось на кшталт політич-
них і юридичних угод, що відповідали 
конкретній політичній ситуації. Маг-
на Карта набула легендарного, міфо-
логічного значення тільки в контексті 
сучасних дебатів про права людини 
[3, с. 18-19].

Велика частина статей присвячена 
встановленню законності, правопоряд-
ку і гарантіям особистих прав населен-
ня в рамках «загального права». Велика 
хартія вольностей також містила поло-

© Ю. Рижук, 2017
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ження про єдність мір і ваг, про вільний 
в'їзд і виїзд з королівства, про заборону 
стягувати довільні судові мита, заборо-
ну чиновникам залучати будь-кого до 
відповідальності лише за усною заявою 
без свідків, що заслуговують на довіру 
та інші гарантії правосуддя.

Особливе значення у Великій хар-
тії вольностей має 39 стаття, в якій 
заборонялися арешт, ув'язнення, поз-
бавлення володіння, оголошення поза 
законом, вигнання й інше ущемлення 
прав феодалів як вільних людей, інак-
ше як за законним вироком рівних 
(зміцнивши інститут присяжних). Ці 
статті хартії виявилися найбільш жит-
тєздатними і склали основу подальших 
редакцій хартії, надали їй силу консти-
туційного документа і значення маніфе-
сту «прав людини і громадянина» [4].

У загальній скарбниці теорети-
ко-правових досліджень проблематики 
прав і свобод людини та їх гарантій гід-
не місце займає спадщина П. Русина 
(1450 –1517 рр.). Потребою звернення 
до його творчості стали пошуки ним 
змісту людського життя, розуміння 
людської особистості. Будучи прибіч-
ником природного права, він вважав, 
що в цивілізованій державі людина по-
винна мати право на повноцінне жит-
тя, свободу совісті, свободу слідувати 
велінням власного розуму. Стосовно 
самої людини мислитель стверджував, 
що її треба шанувати не за її багатства 
і титули, а за розум та інші чесноти 
[5, с. 110-114].

Ідея прав людини, заснована на те-
орії природного (природженого) права, 
знаходить втілення в нормативних ак-
тах держав Європи і світу. Основу біль-
шості сучасних юридичних тлумачень 
прав людини можна прослідкувати до 
початку нової європейської історії. 
Першим документом, який окреслював 
права людини, можна вважати Дванад-
цять статей 1525 року. Ці статті були 
частиною вимог, які висували селяни 
до Швабської ліги під час Селянської 
війни в Німеччині. 

Характеризуючи світогляд філосо-
фа-мислителя С. Оріховського-Роксо-

лана можна сказати, що він був одним 
із перших східнослов'янських прибіч-
ників концепції суспільного договору 
в походженні держави. Він розглядає 
державу як зібрання громадян, «по-
єднаних узгодженим правом і «спеці-
альною вигодою», де щастя народу є 
найвище право» [6, с. 74]. Для Орі-
ховського-Роксолана право – гарантія 
розвитку та існування держави. Дотри-
мання закону – не обмеження, а запо-
рука справжньої свободи, «гамівна со-
рочка» для свавільників, які вирішують 
судові справи на свій власний розсуд. 
Він дбав про те, щоб право однаково 
служило всім, щоб ніхто проти права 
не діяв, щоб усі громадяни були рівни-
ми перед законом [7, с. 52]. 

Певні ідеї зародження прав і свобод 
людини закладені у творчій спадщи-
ні Інокентія Гізеля (1600–1683 рр.). 
Український просвітник і філософ знач-
ну увагу приділяв проблемі людини, її 
моральності, де як прибічник христи-
янської моралі намагався обґрунтувати 
ідеї громадянського гуманізму. Цим пи-
танням присвячена праця Гізеля «Мир 
з Богом чоловіку» (1669 р.). Характер-
ною особливістю морально-етичних по-
глядів філософа є звеличення людини, 
віра у її розум. Закликаючи до активно-
го громадського життя, Гізель підкрес-
лював, що саме активність людини, 
спрямована її вільною працею, є голов-
ним призначенням земного людського 
буття. Через ідею патріотизму, свободи 
волі, природного прагнення людини до 
земного щастя вчений ставить своїм 
завданням розкрити шляхи його досяг-
нення власними силами [7, с. 218].

У XVII–XVIII ст.ст. ця ідея відби-
вається у теорії природного (природ-
женого) права, яка дозволила оціню-
вати з позицій справедливості діюче 
в державі позитивне право, прово-
дити його перетворення в напрям-
ку гуманізму і свободи. Ґ. Ґроцій, 
Дж. Локк, Б. Спіноза, Ж.-Ж. Руссо, 
Ш. Монтеск'є, Т. Джефферсон, І. Кант,  
Дж.-Ст. Мілль, І. Бен-Там утверджу-
ють права особи (на життя, свободу, 
власність та ін.) як священні імпера-
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тиви і закладають основи сучасного 
розуміння прав людини.

Білль про права 1689 р. в Англії та 
відповідний шотландський Акт вимоги 
прав 1689 р. проголосили незаконними 
деякі репресивні дії уряду. У XVIII ст. 
відбулися дві важливі революції – Аме-
риканська в 1776 р. та Французька в 
1789 р. Результатом цих революцій 
стало прийняття Декларації незалеж-
ності США та Декларації прав люди-
ни і громадянина. Обидва документи 
встановлювали певні юридичні права. 
Крім того, Віргінська декларація прав 
1776 року затвердила у вигляді закону 
низку основних громадянських прав і 
свобод. Так, в Декларації незалежності 
США1776 року проголошується, що всі 
люди є рівними і з народження володі-
ють невід'ємними правами, основними 
з яких є життя, свобода та прагнення 
щастя. Саме для забезпечення цих прав 
люди запроваджують уряд. Оскільки ж 
народ є джерелом влади, то він може і 
зобов'язаний замінити або навіть зни-
щити поганий уряд.

В кінці XVIII ст. і на початку XIX ст. 
над питанням прав людини працюва-
ли філософи Томас Пейн, Джон Стю-
арт Мілль, Фрідріх Гегель. Сам термін 
«права́ людини» виник в період після 
написання книги «Права людини» То-
маса Пейна і статті Вільяма Ллой-
да Гаррісона в газеті «Ліберейтор» у 
1831 р., в якій автор стверджує, що на-
магається залучити читача до боротьби 
за велику справу прав людини.

З природним правом, яке є вродже-
ним і вічним, Іоанн Баптиста Шада 
(1758–1834 рр.) пов'язує у суспільстві 
законодавство і державність, які мають 
відповідати розуму людини. Якщо за-
конодавство в суспільстві суперечить 
розуму або людина обирає його не за 
своєю волею, то вона втрачає гідність 
розумної істоти, перестає бути собою, 
потрапляє в рабство, яке є вищою фор-
мою насильства [8, с. 19]. Таким чином, 
для розуміння гарантій прав і свобод 
людини та громадянина вчений важли-
вим вважає: по-перше, усвідомлення 
свободи людини як єдиного природного 

стану для людини; по-друге, будь-яку 
обмеженість свободи людини як фор-
му перетворення її з суб'єкта в об'єкт 
правовідносин; по-третє, розвиток дер-
жави, права і суспільства як похідні із 
законів природи людини; по-четверте, 
самовдосконалення людини, її освіче-
ність як умови усвідомлення людиною 
свого природного стану та її ролі й зна-
чення для розвитку держави, права і 
суспільства.

У XIX ст. найважливішою із пра-
вових проблем, пов'язаних і правами 
людини, стало питання ліквідації раб-
ства. Рух аболіціоністів сприяв тому, 
що рабство було ліквідоване у Британії 
Актом про работоргівлю 1807 року та 
Актом про відміну рабства 1833 року. 
В США північні штати відмінили раб-
ство в період між 1777 та 1804 роками, 
але південні штати міцно трималися 
за цей інститут. Дебати й конфлік-
ти щодо поширення законодавства на 
нові території призвели до сецесії Пів-
дня й громадянської війни. Після вій-
ни інститут рабства був ліквідований 
тринадцятою поправкою до Конституції 
США. Чотирнадцята поправка проголо-
сила повне громадянство та рівні права 
всіх людей, що народилися в США, а 
п'ятнадцята поправка гарантувала аме-
риканцям африканського походження 
право голосу [9].

Цю ідею пестували, відстоювали, 
збагачували, поглиблювали, бороли-
ся за її реальне втілення в життя ви-
датні мислителі України: П. Орлик, 
Т. Шевченко, М. Драгоманов, І. Фран-
ко, Леся Українка, М. Грушевський, 
О. Кістяківський та ін. Вже в проекті 
Конституції П. Орлика (1710 р.) декла-
рується ідея «виправлення та підйому 
своїх природжених прав і вільностей», 
відновлення «усілякого природного 
права і рівності». Т. Шевченко в пое-
мах оспівував свободу трудящої люди-
ни. М. Драгоманов у конституційному 
проекті передбачав особисту свободу 
людини, забезпечення недоторканності 
особи, повагу її гідності. Правознавець 
О. Кістяківський наголошував на необ-
хідності обмеження державної влади 



17

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

«невід'ємними, непорушними, недотор-
канними, невідчужуваними правами 
людини», найважливішим із яких нази-
вав право на гідне існування.

Зокрема, український письменник та 
філософ Тарас Шевченко (1814-1861) 
серед природних прав людини особли-
во виділяв право на життя, свободу, 
щастя, рівність, свободу думки, слова, 
переконань, тощо [10, с. 219].

Пріоритет прав людини можна вва-
жати ядром конституційно-правової 
доктрини М. Драгоманова тому, що з 
нею узгоджуються усі інші положен-
ня доктрини, зокрема, конституційні 
принципи та інститути державного бу-
дівництва, місцевого і загально держав-
ного самоврядування, федералізму і 
децентралізації. Основою всього постає 
людська особистість у своєму прагнен-
ні до свободи та добробуту [11, с. 76].

Своє розуміння «природності» прав і 
свобод людини Б. Кістяківський пов'я-
зує з дополітичністю їх походження. 
Саме це, на його думку, і обумовлює, 
по-перше, їх властивість до вічної при-
таманності людям та, по-друге, належ-
ність всім людським істотам, а не чле-
нам тієї чи іншої соціально-політичної 
системи. І дані права та свободи по-
трібно обороняти, насамперед, за допо-
могою приватного і суспільного права, 
де закон вище від політичної і держав-
ної влади, а його завданням є підпо-
рядкування економіки і політики в ім'я 
ліберальних цінностей, які ставлять на-
ріжним каменем вищу значимість кон-
кретних людей, людських особистостей 
[12, с. 122-123].

У XX ст. під тиском численних ру-
хів відбулися глибокі соціальні зміни, 
в тому числі в царині, що належить до 
прав людини. В Західній Європі та Пів-
нічній Америці профспілки добилися 
затвердження законів, що гарантували 
робітникам право на страйк, встано-
вили мінімальні вимоги до умов і три-
валості праці, добилися заборони або 
законодавчого регулювання дитячої 
праці. Рух за права жінок добився од-
накового права голосу для представни-
ків усіх статей. Національно-визвольні 

рухи призвели до вигнання колонізато-
рів із багатьох країн. Серед цих рухів 
особливо впливовим був очолюваний 
Магатмою Ґанді рух за звільнення Індії 
від британського правління. Добилися 
своєї мети рухи позбавлених прав ра-
сових та релігійних меншостей у бага-
тьох країнах світу. Серед них – рух за 
громадянські права в США.

У середині XX ст. ідея прав людини 
висвітилася новими фарбами завдяки 
підняттю її на конституційний рівень. 
Правда, не всі конституції в країнах 
світу ґрунтувалися на теорії природно-
го права. Багато з них створювалися на 
основі юридико-позитивістського підхо-
ду до розуміння права, що призводило 
до ототожнення права і закону, або на 
основі марксистсько-ленінської теорії 
(СРСР), відповідно до якої права лю-
дини «даруються» державою. Природ-
но-правовий підхід до розуміння прав 
людини як природних і невідчужува-
них, даних від народження, набув за-
кріплення у конституціях США, Фран-
ції, Італії, Іспанії. В другій половині 
XX століття під впливом міжнародних 
документів про права людини відбулося 
зм'якшення історичного протистояння 
природно-правового і позитивістського 
(що ототожнює право і закон) підходів 
до права, навіть їхнє зближення, що 
відбилося у конституційній і судовій 
практиці держав.

Заснування Міжнародного комітету 
Червоного Хреста в 1864 р. та перші 
Женевські конвенції 1864 р. заклали 
основу міжнародного гуманітарного 
права, що отримало подальший роз-
виток після двох світових війн. Дана 
міжнародна угода встановлювала гума-
нітарні правила ведення війни, висуну-
ті в 1864 році Червоним Хрестом. Цей 
документ мав на меті полегшення долі 
поранених і хворих воїнів на полі бою. 
В основу Женевської конвенції була 
покладена ідея допомоги і заступниц-
тва всякому пораненому, незалежно 
від прийнятої ним сторони. За доку-
ментом усі поранені і хворі, які перебу-
вають у медичних установах, а також 
весь персонал цих установ вважаються 
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нейтральними особами, незалежно від 
того, ким з воюючих сторін зайнята ця 
місцевість.

Світові війни, великі втрати життя 
та значні порушення прав людини в 
них призвели до створення нових ін-
ституцій, що повинні стояти на захи-
сті прав людини. Однією з таких ін-
ституцій стала Ліга Націй. Ліга Націй 
була утворена 1919 року разом із під-
писанням Версальського договору. Пе-
ред нею ставилася мета роззброєння, 
запобігання війнам через колективну 
безпеку, врегулювання конфліктів 
між державами методами дипломатії, 
покращення життя людей у всьому 
світі. В її мандат була закладена зна-
чна кількість прав людини, які пізніше 
були проголошені в Загальній деклара-
ції прав людини.

На Ялтинській конференції 1945 року 
союзні держави домовилися створити 
новий орган, який успадкував би роль 
Ліги – Організацію Об'єднаних Націй. 
Одразу після заснування ООН стала ви-
конувати важливу роль у встановленні 
міжнародного права, зокрема щодо прав 
людини. Насамперед, це право на жит-
тя, вільну працю, освіту.

На підставі вищевикладеного ми 
можемо зазначити наступне. Еволюція 
розвитку прав людини, на нашу думку, 
пройшла наступні етапи:

1. Період Середньовіччя – вперше 
основні права людини були закріплені 
в законодавчих актах, що дало можли-
вість стверджувати про їхню деклара-
тивність та визначеність, зокрема, це в 
більшій мірі стосується безпосередньо 
особистих прав людини;

2. Старослов’янський період – в 
даний історичний проміжок часу осо-
бливу увагу було приділено існуванню 
прав людини в системі саме природніх 
прав (представники П. Русин, С. Орі-
ховський-Роксолана, І. Гізель тощо);

3. Нормативний період – період 
активного документального затвер-
дження прав людини, що характери-
зувався нормативним закріпленням 
концепції про права людини в зако-
нодавчих актах, наприклад, Білль про 

права, Декларація незалежності США, 
Женевські конвенції тощо; 

4. Націоналістичний період – ха-
рактеризувався широкомасштабним 
утворенням національно-визвольних 
рухів, які були направлені на знищення 
расових, релігійних утисків населення, 
розширення їхніх особистих прав та за-
твердження відповідних гарантій;

5. Сучасний період – характеризу-
ється розширенням прав людини; де-
кларативність прав людини не лише на 
національному рівні, а й на міжнарод-
ному, що супроводжується прийняттям 
міжнародних нормативно-правових ак-
тів, в яких чітко визначені та визнані 
права людини.

Ключові слова: природне право, 
природні права, позитивне право, сво-
боди, людина, громадянин, суспільство.

Статтю присвячено досліджен-
ню еволюції концептуальних засад 
природних прав і свобод людини. 
На підставі здійсненого автором 
історичного екскурсу було виділе-
но наступні періоди розвитку прав 
людини: період Середньовіччя; ста-
рослов’янський період; нормативний 
період; націоналістичний період; су-
часний період.

Статья посвящена исследованию 
эволюции концептуальных основ 
естественных прав и свобод челове-
ка. На основании осуществленого ав-
тором исторического экскурса были 
выделены следующие периоды раз-
вития прав человека: период Сред-
невековья; старославянский период; 
нормативный период; националисти-
ческий период; современный период.

The article is devoted to the study 
of the evolution of the conceptual foun-
dations of natural rights and freedoms 
of man. On the basis of the author of 
the historical excursion, the following 
periods of human rights development 
were distinguished: the period of the 
Middle Ages; Old Slavic period; Nor-
mative period; Nationalist period; 
Modern period.
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ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  
ПРОГАЛЬНОСТІ ПРАВА

Прогалини в праві є постійними су-
путниками процесу правотворчості, так 
як породжуються цілою низкою причин 
як об'єктивного, так і суб'єктивного 
характеру. Причини їх появи лежать 
як в сфері правотворчої діяльності, 
що виникають на стадії проектування 
норм права, так і в процесі переведен-
ня суб'єктивних уявлень про характер і 
цілі регулювання в юридичні приписи з 
урахуванням юридичних закономірнос-
тей і сформованих нормативно-право-
вих встановлень.

Неминучість існування прогалин 
пояснюється неможливістю створення 
абсолютно досконалого права, самою 
особливістю пізнання буття і мислен-
ня, матерії і свідомості, постійним роз-
витком об'єктивної дійсності. Пізнання 
не може повністю відобразити предмет, 
що пізнається. Воно до того ж не поз-
бавлене внутрішніх суперечностей, має 
тенденцію відставання в своєму розвит-
ку від суспільного буття. Наукове пе-
редбачення, яке знаходить, звичайно, 
відображення в праві, також не може 
бути абсолютним.

При цьому для вивчення причин по-
яви прогалин в праві важливо відзна-
чити, що елемент їх передбачення не 
безмежний. Пізнання об'єктивних за-
конів суспільства дозволяє з точністю 
визначити основний напрям у розвитку 
певних суспільних відносин. З більшою 
чи меншою ймовірністю можна враху-
вати можливі відхилення від заплано-
ваного результату, однак не можна за-
здалегідь передбачити все різноманіття 
життєвих ситуацій, які можуть виник-
нути в подальшому. Коли такі ситуації  

(обставини) виникають, а прийняті ра-
ніше норми їх не враховують, з'явля-
ються прогалини в праві.

Проблематика загальних аспектів 
прогальності та основних засад подо-
лання прогалин у праві досліджувала-
ся такими вченими, як: О.М. Калаш-
ник, О.В. Колотова, М.А. Костенко, 
Ю.І. Матат, К.І. Спектор, О.М. Тарно-
польська, С.В. Шмаленя та іншими.

Метою статті є розкриття особли-
востей та аналіз проблеми об’єктивних 
та суб’єктивних передумов прогаль-
ності права в аспекті сучасних суспіль-
но-правових трансформацій.

Для визначення основних передумов 
та причин прогальності права необхід-
но здійснити певний загальнотеоретич-
ний аналіз даного правового феномену. 
Прогальність права, в цілому, розгляда-
ється як один з недоліків процесу пра-
вового регулювання та досліджується 
з точки зору з'ясування причин і умов 
виникнення прогалин, способів усунен-
ня і подолання, а також їх запобігання. 
Потрібно розуміти, що наявність прога-
лин у праві – невід'ємне явище будь-
якої правової системи, що динамічно 
розвивається та функціонує. 

В науковій літературі використо-
вуються неоднозначні підходи до 
визначення даної категорії. Так, 
П.О. Недбайло розуміє під цим понят-
тям «прогалину у змісті діючого права 
у відношенні фактів суспільного жит-
тя, що знаходяться у сфері правового 
впливу». Зазначається, що прогалина 
в законодавстві може існувати лише 
у випадку відсутності законодавчих 
норм у відношенні фактів, які за сво-

© В. Сидоренко, 2017
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їм змістом входять у сферу правового 
регулювання. Причини ж виникнення 
прогалин науковець пояснює тим, що 
жодний закон, яким би досконалим він 
не був, не може заздалегідь передба-
чити все різноманіття проявів суспіль-
ного життя, що потребують правової 
регламентації [1, с. 456].

На думку М.А. Костенко, в широко-
му сенсі прогалина є повна або част-
кова відсутність правового регулюван-
ня в чинному законодавстві за умови, 
що дані відносини знаходяться в сфері 
можливого і необхідного регулювання 
правом. Вузький підхід до визначення 
прогалини автор формулює виходячи з 
того, що правове регулювання не охо-
плює і не повинно охоплювати собою 
всього різноманіття суспільних відно-
син. У самій загальній формі прогали-
на в праві, на її думку, виражається в 
повній або частковій неврегульованості 
суспільних відносин правовими норма-
ми [2, с. 498].

К.І. Спектор визначає прогалину в 
праві як соціально обумовлене об’єк-
тивними й суб’єктивними факторами 
правоутворення явище, яке позначає 
повну або часткову неврегульованість 
суспільних відносин, виражене в не-
досконалості правового регулювання. 
Відповідно до цього, автор пропонує 
відносити до прогалин випадки, пов’я-
зані, зокрема з: 1) відсутністю конкрет-
ної правової норми для регулювання 
конкретного випадку, що підпадає під 
сферу правового регулювання; 2) від-
сутністю певної сукупності правових 
норм; 3) відсутністю окремої право-
вої норми, її частини; 4) необхідністю 
правової регламентації конкретного 
суспільного відношення, виходячи із 
зацікавленості держави й доцільності 
регулювання даних відносин; 5) кон-
кретною обставиною, відомою на мо-
мент створення правової норми, яка в 
той період не потребувала регулюван-
ня [3, с. 36].

О.М. Калашник, зазначає, що про-
галина у праві – це повна або часткова 
відсутність у діючих нормативно-право-
вих актах необхідних юридичних норм. 

Основною та визначальною спільною 
ознакою поняття прогалин є загальна 
вказівка на відсутність правових норм 
для регулювання існуючих суспільних 
відносин [4, с. 41].

Ю.І. Матат наполягає, що дослі-
дження ґенези й сутності прогалин 
дозволяє дійти висновку, що причини 
виникнення останніх випливають з са-
мої сутності права, яке є лише вира-
зом суспільних відносин. Право – це 
закономірний результат розвитку регу-
лятивної системи, відповідь на потре-
бу суспільства в регулюванні певних 
відносин. У процесі свого формування 
право проходить крізь волю та свідо-
мість людей, які у цілому мають тен-
денцію відставати у своєму розвитку 
від суспільного буття. Існуючі потреби 
суспільних відносин не можуть, таким 
чином, бути відразу повністю охопле-
ні у всіх деталях. Певні відносини на 
деякий проміжок часу в цілому або у 
частині вимушені залишатися поза ме-
жами норм діючого права [5, с. 397].

Отже, ставити питання про наяв-
ність прогалини в праві можна в тому 
випадку, якщо в процесі співставлення 
та зіткнення особистих або суспільних 
інтересів виникла необхідність юридич-
ної кваліфікації конфліктної ситуації, 
і якщо необхідність такої кваліфікації 
охоплюється професійною правосвідо-
містю.

Вивчення прогалин у праві дозволяє 
говорити про існування певних крите-
ріїв даного явища, до числа яких слід 
віднести наступні:

1) факт віднесення спірної ситуації 
в ту сферу суспільних відносин, що під-
лягають правовому регулюванню;

2) неможливість однозначного та 
всеосяжного вирішення цієї ситуації за 
допомогою діючих правових норм;

3) необхідність професійної юридич-
ної оцінки даної ситуації;

4) волевиявлення держави на ство-
рення норм права, що підлягають за-
стосуванню для вирішення конкретної 
спірної ситуації.

Дані критерії породжують не-
обхідність визначення об’єктив-
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но-суб’єктивних передумов виникнен-
ня загальної прогальності в процесі 
впорядкування суспільних відносин 
та досягнення необхідного рівня вре-
гульованості поведінки їх учасників в 
аспекті динамічного функціонування 
права в цілому.

Так, одним з найбільш загальних 
законів об’єктивного світу є закон 
зв’язку і залежності між явищами сус-
пільного життя. Ці явища найбільш 
складні, оскільки вони формуються під 
дією багаточисельних, різноманітних і 
взаємозв’язаних чинників. Усі явища 
суспільного життя існують не ізольова-
но, вони органічно зв’язані між собою, 
залежать одні від одних і знаходяться в 
постійному русі та розвитку. Розкрива-
ючи взаємозв’язки і взаємозалежності 
між явищами, можна пізнати їх суть і 
закони розвитку [6, с. 43].

Очевидно, об'єктивні за своєю при-
родою прогалини в праві можуть бути 
викликані, в першу чергу, появою 
нових суспільних відносин в умовах 
трансформації політичної, економічної 
та соціальної сфер життєдіяльності, 
появи нових сфер суспільного життя, 
не охоплених правовим регулюванням. 
У ситуації, що склалася, уповноваже-
ні суб’єкти не встигають за мінливими 
реаліями сучасного розвитку, новими 
технологіями науки, ринкових відно-
син, змінами економічного розвитку 
країни і т. д. Тому постійний розвиток 
політичних, соціальних і економічних 
відносин викликає потребу в додатко-
вому нормативному регулюванні. Все 
це особливо актуально в сучасних 
умовах, в світлі появи нових суспіль-
них відносин і стрімкого мінливого 
законодавства в Україні при переході 
до нових соціально-економічних і по-
літичних умов. Таким чином, можна 
сказати, що об'єктивні причини поя-
ви прогалин можуть бути викликані 
низкою факторів. Перш за все, вони 
можуть пояснюватися різкою зміною 
економічного і політичного курсів дер-
жави, які полягають в частково хао-
тичному оновленні нормативно-пра-
вового матеріалу, у постійній зміні 

старих нормативно-правових актів, у 
створенні передумов для виникнен-
ня юридичних колізій в усіх сферах 
правового регулювання. Тобто це, по 
суті, революційна ситуація, яка веде 
до утворення масштабних прогалин 
глобального характеру в національній 
правовій системі. Саме в ці періоди по-
яви прогалин в праві особливо помітні 
і суттєві, вони в рівній мірі відносять-
ся до всіх галузей вітчизняного права.

До об'єктивних причин прогальності 
правового регулювання можна віднести 
і природне «усунення» законодавства, 
пов'язане з розвитком і виникненням 
нових суспільних відносин, що підля-
гають регулюванню, для яких чинне 
законодавство відповідних правових 
норм не передбачає.

Слід погодитися з О. Гриценко, яка 
зауважує, що об’єктивні причинно-на-
слідкові зв’язки формуються поза свідо-
містю людей, спрямовуючи їх діяльність 
у межах певного коридору свободи. 
Якщо суб’єкти слідують (усвідомлено 
чи неусвідомлено) відповідно до об’єк-
тивних закономірностей, це приводить 
до нормального впорядкованого стану 
їх життя. Іншими словами, якщо люди 
діють згідно з об’єктивним законом, це 
дозволяє їм отримати нормальний очі-
куваний результат [7, с. 19].

Щодо суб’єктивних передумов та 
причини, що викликають прогалини, 
слід зазначити, що перш за все вони 
зумовлені особливостями законотвор-
чого процесу, нечіткістю розмежування 
нормотворчих повноважень державних 
органів і посадових осіб. В результа-
ті одні й ті ж суспільні відносини мо-
жуть отримати правове врегулювання 
на різних рівнях державної ієрархії. 
Суб’єктивні фактори прогальності пра-
ва можуть виникнути і в результаті по-
милок в юридичній техніці, неточного 
формулювання правових приписів, ви-
користання багатозначних за змістом 
термінів і конструкцій, недотримання 
правил лінгвістики, та стилю наукової 
української мови.

Дійсно, до тих пір, поки регульовані 
відносини не переросли свою правову 
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форму, остання надає їм сприятливий 
вплив. Нормативний акт стає неефек-
тивним, а в правовій системі з'явля-
ється прогалина, якщо якісь потреби 
суспільного розвитку не охоплюються 
застарілої правовою формою. Тільки 
своєчасна реакція нормотворця на змі-
ну умов життя усуває недоліки право-
вої форми.

Нормотворча техніка являє собою 
досить складну систему вимог до офі-
ційних реквізитів, структури, змісту 
нормативного правового акту, систем-
них зв'язків норм як всередині самого 
закону, так і з іншими правовими акта-
ми, до стилю акту. Відступ від правил 
юридичної техніки, української літера-
турної мови і формальної логіки при 
підготовці тексту нормативно-правово-
го акту неминуче породжує помилки, в 
результаті яких виникають прогалини 
або суперечності, нечіткі або неясні 
правові приписи і так далі.

Очевидно, що ефективність і ре-
зультативність нормативно-правових 
актів безпосередньо залежить від того, 
наскільки точні і ясні юридичні фор-
мулювання. Наскільки вони логічно 
пов'язані і послідовні, наскільки одно-
манітне застосування юридичних по-
нять і термінів. Цьому сприяють пра-
вила і прийоми юридичної техніки, які 
використовуються нормотворцем в ході 
підготовки нормативно-правових актів.

Таким чином, згідно із законами ді-
алектики всі поняття, що відобража-
ють явища матеріального та соціаль-
ного світу, є динамічними та повинні 
знаходитись у певному закономірному 
взаємозв’язку та взаємодії. Відсутність 
такої взаємодії позбавляє їх можливо-
сті правильно відображати реальну 
дійсність.

Зазвичай суб’єктивні чинники тісно 
взаємопов’язані з особистістю, адже 
особистість, змінюючи морально-етич-
не, соціокультурне середовище, змінює 
і себе, поглиблює свій світогляд, роз-
виває свої здібності, потреби та інте-
реси, реалізує набуті знання, уміння 
та навички в динамічному соціально-
му часі й просторі. Між тим, культу-

ра сьогодення як соціальний інститут 
репрезентує рівень запитів, потреб та 
інтересів особистості, соціальної групи 
й спільноти в контексті їхніх домагань 
та прилучення до загальнолюдських 
цінностей у конкретній історичній си-
туації [8, с. 126].

Суб'єктивних причин набувають і 
прогалини, коли необхідність регулю-
вання суспільних відносин давно відо-
ма суспільству, але вони все одно зали-
шаються неврегульованими. Причини 
тут можуть різні – як економічні обста-
вини (витрати по приведенню в силу 
закону, політичні чинники і т. д.), так 
і причини ідеологічного порядку, коли 
культурний рівень суспільства дозріє і 
дозволить врегулювати відповідні від-
носини в нормах права.

Як очевидно, причини появи про-
галин носять як об'єктивний, так і 
суб'єктивний характер. У зв'язку з 
цим, на якомусь відтинку часу окремі 
факти і відносини в силу об'єктивних 
причин (зміни соціально-економічного 
і політичного розвитку, неможливо-
сті передбачення всього різноманіття 
можливих відносин, що потребують 
правового регулювання і т. д.), а та-
кож за обставинами суб'єктивного 
характеру (недостатня оперативність 
нормотворця, звичайний недогляд, не-
дотримання правил законодавчої тех-
ніки та т. п.) залишаються неохопле-
ними чинним правом, а інші втрачають 
своє значення як правові щодо фактів 
і соціальних зв'язків, які перебувають 
у сфері правового регулювання. Разом 
з тим вони продовжують залишатися 
закріпленими формально не скасова-
ними актами.

У зв'язку з цим, проблема прогалин 
у праві як в науці, так і в практиці по-
винна, на наш погляд, розглядатися 
в більшій мірі не як проблема власне 
прогалин в сенсі «порожнечі», а як 
проблема конкретного і абстрактного 
(загального) в правовому регулюванні 
або, іншими словами, проблема сту-
пеня конкретності правового регулю-
вання тієї чи іншої сфери суспільних 
відносин.
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Статтю присвячено проблемі ви-
значення сутності основних переду-
мов та причин прогальності права в 
умовах сучасних суспільно-правових 
трансформацій. Стверджується, що 
причини існування прогалин в праві 
пояснюються неможливістю ство-
рення абсолютно досконалого права. 
Особливості будь-якої пізнавальної 
діяльності не можуть в повній мірі 
відобразити сутність, зміст та ос-
новні напрями розвитку певних су-
спільних відносин, що підлягають 
правовому регулюванню. Звичайне 
наукове пізнання завжди спрямоване 
на пізнання окремих аспектів функ-
ціонування права та не може бути 
всеосяжним.

Вказано, що причини появи прога-
лин в праві носять як об'єктивний, 
так і суб'єктивний характер. При 
цьому окремі факти і відносини в 
силу об'єктивних причин, а також за 
обставинами суб'єктивного характе-
ру, залишаються неохопленими чин-
ним правом, а інші втрачають своє 
значення як правові щодо фактів і 
соціальних зв'язків, які перебувають 
у сфері правового регулювання.

Статья посвящена проблеме 
определения сущности основных 
предпосылок и причин пробелов пра-
ва в условиях современных обще-
ственно-правовых трансформаций. 
Утверждается, что причины суще-
ствования пробелов в праве объяс-
няются невозможностью создания 
абсолютно совершенного права. Осо-
бенности любой познавательной де-
ятельности не могут в полной мере 
отразить сущность, содержание 
и основные направления развития 
определенных общественных отно-
шений, подлежащих правовому регу-
лированию. Обычное научное позна-
ние всегда направлено на познание 
отдельных аспектов функционирова-

ния права и не может быть всеобъ-
емлющим.

Указано, что причины появления 
пробелов в праве носят как объек-
тивный, так и субъективный харак-
тер. При этом отдельные факты и 
отношения в силу объективных при-
чин, а также из-за обстоятельств 
субъективного характера, оста-
ются неохваченными действующим 
правом, а другие теряют свое зна-
чение как правовые относительно 
фактов и социальных связей, кото-
рые находятся в сфере правового ре-
гулирования.

The article is devoted to the prob-
lem of determining the essence of the 
basic preconditions and reasons for the 
gaps in the law in the conditions of 
modern socio-legal transformations. 
The essence, content and main devel-
opment directions of certain social re-
lations are subject to legal regulation 
but they cannot be fully reflected in 
any cognitive activity. Ordinary sci-
entific knowledge is always aimed at 
understanding of certain aspects of the 
law functioning but it cannot be com-
prehensive.

It has been stated that the causes 
of the legal gaps emergence are both 
objective and subjective. Herewith sep-
arate facts and relations are not com-
prised by current law due to objective 
and subjective reasons, while others 
lose their legal significance in relation 
to the facts and social ties that are in 
the legal regulated area.
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ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ ТА ПОНЯТТЯ 

На сучасному етапі розвитку кон-
ституційного права виокремлюються 
нові напрями правового регулювання 
суспільних відносин конституційними 
нормами, що обумовлено тенденція-
ми розвитку сучасного суспільства та 
держави. Зокрема, одним з інновацій-
них напрямів конституційно-правових 
досліджень є конституційне гуманітар-
не право.

Традиційно гуманітарне право – це 
поняття, що є характерним для міжна-
родного права, тобто міжнародне гума-
нітарне право, яке поряд з традиційним 
правом війни (збройних конфліктів) [1] 
охоплює міжнародні документи щодо 
статусу та захисту прав і свобод лю-
дини, включаючи і міжнародно-правову 
відповідальність за їх порушення. 

Водночас гуманітарне право вра-
ховується і в національному консти-
туційному праві держав. Це обумов-
лено: по-перше, взаємопов’язаністю 
міжнародного та національного права, 
що обґрунтовується теорією взаємодії 
міжнародного та національного права 
(зокрема, виходячи з дуалістичної кон-
цепції співвідношення міжнародного 
права та національних правових сис-
тем); по-друге, тенденціями розвитку 
внутрішньодержавних правових сис-
тем. Звідси об’єктивується виокрем-
лення конституційного гуманітарного 
права як самостійного конституцій-
но-правового інституту. 

Конституційне реформування та 
політико-правові перетворення, що 
спрямовані на формування України як 
демократичної, правової держави, її 
поступове входження до європейсько-
го правового простору обумовлюють 
відповідні тенденції розвитку сучасно-
го конституційного права, серед яких 
можна виокремити основну, а саме: 
тенденцію гуманізації та підвищення 
людського виміру конституційно-пра-
вових реалій. Це означає, що «альфою 
та омегою» діяльності держави та су-
спільства має бути людина як найвища 
цінність, права якої мають бути забез-
печені цілісною та змістовно повною 
системою гарантій з боку держави.

Тенденція гуманізації тією чи ін-
шою мірою впливає на всі інші тен-
денції розвитку конституційного пра-
ва, проходить «червоною ниткою» 
через систему сучасного українського 
конституціоналізму та є пріоритетним 
напрямом розвитку громадянсько-
го суспільства. Це обумовлено тим, 
що гуманізація проявляється в усіх 
сферах життєдіяльності українсько-
го суспільства та держави, а саме: у 
сприйманні людини як цінності для 
суспільства; у визнанні її права на 
вільний розвиток та виявлення своїх 
здібностей і можливостей; у повазі до 
честі та гідності особи; в утвердженні 
блага людини як критерію оцінки су-
спільних відносин тощо. 

© А. Крусян, 2017
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Тенденція гуманізації конституцій-
ного права детермінована з демократи-
зацією принципів і методів здійснення 
публічної влади, децентралізацією дер-
жавного управління і деконцентрацією 
публічної влади (визнанням та гаран-
тованістю місцевого самоврядування в 
Україні), розширенням спектра прав і 
свобод людини та громадянина, їх га-
рантованістю та захистом з боку держа-
ви та від держави, зокрема від неправо-
вих актів державної влади. Демократія, 
що захищає основні права людини від 
будь-якого антиправового державного 
акта, отримала в юридичній літературі 
назву конституційної демократії, згідно 
з якою всі члени суспільства визнають 
основні права однаковою мірою для 
всіх, а судовий контроль над державни-
ми правовими актами з метою захисту 
цих прав – виправданим і необхідним. 
Конституційна демократія інтегрує ле-
гітимність державних нормативно-пра-
вових актів з вимогою їх відповідності 
фундаментальним (конституційним) 
правам людини у контексті теорії «лю-
диноцентризму».

У цьому аспекті важливого значен-
ня набуває звернення до людиноцен-
тристських підходів у практиці консти-
туційного судочинства. С.П. Рабінович, 
проаналізувавши акти Конституційного 
Суду України, в яких наводиться при-
родно-правова аргументація, відокрем-
лює такі «засади конституційної моралі 
правотворчості»: непорушність сутнос-
ті змісту конституційного права особи 
як мінімальної гарантії його законо-
давчого забезпечення; справедливість 
як домірність та рівність; довіру особи 
до держави та правову визначеність 
[2, с. 109–112]. Погоджуючись з на-
веденими засадами, виправданим є їх 
доповнення ще однією засадою – прин-
ципом гуманізму. Так, у рішенні Кон-
ституційного Суду України від 2 листо-
пада 2004 р. № 15-рп/ 2004 (у справі 
про призначення судом більш м’якого 
покарання) гуманізм визнається кон-
ституційним принципом, а в рішенні від 
11 жовтня 2005 р. № 8-рп/2005 (спра-
ва про рівень пенсії і щомісячного довіч-

ного грошового утримання) [3] гуманізм 
розглядається як принцип діяльності 
правотворчих і правозастосовчих орга-
нів держави. 

Звідси – набувають теоретичного та 
практичного значення дослідження су-
спільних відносин, що виникають між 
державою та людиною у процесі реалі-
зації публічної влади. 

При цьому важливе значення має 
відповідна модель взаємовідносин між 
державою та людиною. Проблема цих 
взаємовідносин не втрачає своєї ак-
туальності протягом тривалого часу. 
Серед підходів до її вирішення можна 
виокремити системоцентристський та 
персоноцентристський напрями. Пер-
соноцентризм визначає людину як 
найвищу точку та «мірило всіх речей». 
У системоцентристському (соціоцен-
тристському) підході людина або є зов-
сім відсутньою, або розглядається як 
щось допоміжне, здатне принести біль-
шу чи меншу користь лише для досяг-
нення якихось надособистісних цілей. 
За такого підходу держава домінує над 
особистістю. 

У сучасній юридичній літературі 
набуває поширення третій напрям, 
сутність якого полягає в тому, що він, 
заперечуючи гіпертрофовані уявлен-
ня про індивідуальні чи колективні 
витоки у концепції прав людини та її 
взаємовідносини із суспільством, дер-
жавою та іншими формами колектив-
ного буття, що були притаманні мину-
лому, визнає необхідність органічного 
поєднання у змісті прав та обов’язків 
людини як особистих, так і колектив-
них основ. Цей підхід ґрунтується на 
«законі рівноваги індивідуального та 
колективного», який є умовою еволю-
ційного (а не революційного) розвит-
ку суспільства та має універсальний 
характер. В українській науці такий 
підхід обґрунтовували Ю.М. Тодика 
та О.Ю. Тодика, вважаючи, що «важ-
ливо дотримати баланс інтересів гро-
мадянина та держави» [4, с. 103]. Такі 
наукові напрями можна охарактеризу-
вати як концепцію балансу інтересів 
людини та держави. 
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Безумовно, баланс інтересів держа-
ви і людини та партнерство (соціальне 
партнерство) між цими суб’єктами є 
привабливими науковими концепціями 
розвитку сучасного суспільства. Проте 
важко конструювати партнерські відно-
сини між суб’єктом (державою), який 
має владу та всі притаманні їй засоби 
та атрибути, і суб’єктом (людиною), 
який не має такої влади, а тільки є но-
сієм свободи. Тому в їхніх взаємовідно-
синах завжди буде присутнім елемент 
субординації. Водночас природні права 
людини дають їй суверенне право вима-
гати від держави визнання, забезпечен-
ня та гарантування індивідуальної сво-
боди в системі взаємозв’язків з іншими 
людьми, суспільством та державою. 
Міра цієї свободи залежить від міри об-
межень, які держава встановить як для 
себе, так і для інших суб’єктів соціаль-
них зв’язків. Ось чому в цьому випадку 
потрібна така концепція, яка пов’язу-
вала б в єдину конструкцію обмеження 
(самообмеження) публічної влади та 
конституційно-правову свободу особи-
стості (теорія конституціоналізму). 

Отже, сучасна концепція прав і сво-
бод людини та вся система відповідного 
українського законодавства мають бути 
спрямованими на забезпечення консти-
туційно-правової свободи людини. Така 
концепція заснована, перш за все, на 
теорії та практиці сучасного консти-
туціоналізму. Виходячи з цього, кон-
цепція прав і свобод людини має ґрун-
туватися на оптимальному поєднанні 
(а не протистоянні) природно-правової 
та позитивістської теорій прав люди-
ни. Сутність такого поєднання полягає 
в тому, що невід’ємні природні права 
і свободи людини, які належать їй від 
народження, мають бути закріпленими 
в позитивному праві, тобто держава як 
владний суверен має визнавати (а не 
«дарувати») подібні права і свободи, 
забезпечувати їх реалізацію, охороня-
ти та захищати від протиправних пося-
гань. Підтвердженням цього висновку 
є думка М. Кеппелетті, який зазначив, 
що «сучасний конституціоналізм <…> 
є єдиною реалістичною імплементацією 

цінностей природного права в нашому 
сучасному світі. <…> Точніше,<…> су-
часний конституціоналізм є спробою 
зняти протиріччя між позитивним та 
природним правом. Сучасні конститу-
ції, біллі про права, що їх складають, та 
судовий контроль є синтезом між пози-
тивним та природним правом. Вони від-
бивають найважливішу спробу тисячо-
літь щодо «позитивації» цих цінностей, 
але без їхньої абсолютизації чи переда-
чі їх під повний контроль ситуативних 
бажань парламентської більшості, що 
змінюються» [5, с. 210]. 

Отже, на конституційному рівні має 
бути закріплено такий обсяг прав і сво-
бод людини, який юридично забезпечу-
вав би всі сфери індивідуальної свободи 
людини. Проте, як уже було аргумен-
товано, конституційно-правова свобода 
не може бути необмеженою, оскільки 
свобода не означає повного зневажання 
інтересів і прав інших людей, суспіль-
ства та держави. Держава, беручи на 
себе зобов’язання щодо утвердження 
і забезпечення прав і свобод людини 
(ч. 2 ст. 3 Конституції України), набу-
ває права вимагати правомірної пове-
дінки від людини і громадянина. Звідси 
логічним є конституційне закріплення 
обов’язків людини і громадянина. Крім 
того, «кожна людина має певні обов’яз-
ки перед суспільством, в якому тільки й 
можливий вільний і повний розвиток її 
особи», що закріплено у ч. 1 ст. 29 За-
гальної декларації прав людини 1948 р. 
Так, Конституція України закріплює від-
повідні обов’язки людини і громадянина 
(у ч. 2 ст. 51, ч.1 ст. 53, ст. ст. 65–68).

Таким чином, конституційно-пра-
вова свобода людини – це юридичний 
(конституційно-правовий) і фактичний 
стан людини в суспільстві та державі, 
відповідно до якого людина є фізично, 
економічно, політично, духовно неза-
лежною (вільною) від будь-яких непра-
вових (неконституційних) обмежень 
та втручань у всі сфери індивідуальної 
свободи з боку публічно-владних та ін-
ших соціальних суб’єктів. 

Що стосується реальності консти-
туційно-правової свободи, то недо-
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статньо її юридично «оформити» через 
право (об’єктивне та суб’єктивне пра-
во), потрібен захист цієї свободи, ме-
ханізм якого є невід’ємною складовою 
конституційного гуманітарного права. 
Цінність будь-якого права чи свободи, 
у тому числі й конституційно-право-
вої свободи, залежить від механізму 
їх захисту.

Захист конституційно-правової сво-
боди людини в контексті гуманітарно-
го визначення права міститься у двох 
площинах, а саме: захист від держави 
(її можливого свавілля) та захист дер-
жавою.

Захист конституційно-правової сво-
боди людини державою полягає в іс-
нуванні юридико-правового механізму 
захисту прав та свобод людини і гро-
мадянина. До складу такого механізму 
в контексті конституційного гуманітар-
ного права входять нормативні (мате-
ріальні та процесуальні) та інституціо-
нальні форми та засоби. 

Нормативну частину представлено 
великою кількістю нормативних актів: 
Конституцією України, міжнародними 
договорами, згоду на обов’язковість 
яких надано Верховною Радою Украї-
ни, законами та підзаконними норма-
тивно-правовими актами. При цьому 
слід звернути увагу на недоліки нор-
мативної частини механізму захисту 
прав людини. По-перше, нестабільність 
законодавства, яке стосується прав та 
свобод людини і громадянина. Фактич-
но кожен закон, що встановлює пра-
ва і свободи людини та громадянина 
і визначає їх реалізацію, зазнав змін, 
доповнень, ревізії або тлумачення орга-
ном конституційної юрисдикції. По-дру-
ге, у правових актах зберігається біль-
ше половини (60%) норм-заборон, що 
не відповідає світовим стандартам. 
По-третє, рівень виконання норматив-
них актів щодо прав та свобод люди-
ни і громадянина є незадовільним. 
По-четверте, невирішеною є проблема 
гармонізації законодавства про права 
людини з міжнародно-правовими стан-
дартами та дотримання цих стандартів. 
Тут важливого значення набуває про-

цес інтернаціоналізації законодавства 
про права людини, що має вираження, 
передусім, у зближенні національного 
конституційного права з міжнародним 
публічним правом. 

Міжнародні правові документи, от-
римавши визнання світової спільноти, 
стають міжнародно-правовими стандар-
тами, зокрема, у сфері прав та свобод 
людини, які сприймаються і закріплю-
ються в національних правових систе-
мах окремих країн. 

Важливе значення для України в 
контексті євроінтеграції має вчинення 
«Угоди про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Со-
юзом, Європейським співтовариством 
з атомної енергії та їхніми держава-
ми-членами, з іншої сторони» [6] (Уго-
ду ратифіковано Законом № 1678-VII 
від 16.09.2014 р. [7]), процес ратифі-
кації якої Радою ЄС завершено [8]. Зо-
крема, в Угоді вказується, що однією 
із цілей асоціації є: «сприяння поступо-
вому зближенню Сторін, ґрунтуючись 
на спільних цінностях і тісних привіле-
йованих зв’язках, а також поглиблюю-
чи зв’язок України з політикою ЄС, та 
її участь у програмах та агентствах». 
Такими «спільними цінностями» ви-
значено «повагу до демократичних 
принципів, верховенства права, добро-
го врядування, прав людини і осново-
положних свобод <…>». У зв’язку з 
подальшими євроінтеграційними про-
цесами в Україні актуалізується необ-
хідність здійснення правових заходів 
із дотримання прав людини та фунда-
ментальних свобод, що становлять ос-
нову конституційного ладу держави та 
формують сучасний конституціоналізм, 
який є метою конституційних перетво-
рень в Україні. 

Водночас, за даними Уповноважено-
го Верховної Ради України з прав лю-
дини, в Україні є чимало проблем щодо 
дотримання міжнародних стандартів у 
галузі прав і свобод людини [9]. Звід-
си – важливим є не тільки удоскона-
лення законодавства України відповід-
но до міжнародних документів, але і 
його дотримання та виконання з метою 
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подолання порушень прав та свобод 
людини і наближення до міжнародних 
стандартів у цієї галузі.

Нормативну частину цього механіз-
му безпосередньо пов’язано з інституці-
ональною, яку представлено державни-
ми інституціями. Виходячи з того, що 
права і свободи людини і громадянина 
та їх гарантії визначають зміст і спря-
мованість діяльності держави, а утвер-
дження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держа-
ви (ч. 2 ст. 3 Конституції України), всі 
органи державної влади повинні вико-
нувати функцію держави щодо захисту 
прав та свобод людини і громадянина. 
При цьому слушною є позиція Консти-
туційного Суду України, який вважає, 
що держава, виконуючи свій головний 
обов’язок – утвердження забезпечен-
ня прав і свобод людини – повинна не 
тільки утримуватися від порушень чи 
непропорційних обмежень прав і сво-
бод людини, а й вживати заходів для 
забезпечення можливості їх повної ре-
алізації кожним, хто перебуває під її 
юрисдикцією [10].

Водночас, як зазначав М.П. Орзіх, 
«жоден із цих та інших органів та ор-
ганізацій не володіє настільки універ-
сальною компетенцією та засобами за-
хисту прав людини, як судові інстанції» 
[11, с. 79]. Цей висновок ґрунтується 
на функціональній характеристиці суду 
як єдиного органу, що здійснює пра-
восуддя в Україні (ст. 124 Конституції 
України). Тому вважливого значення 
набуває проведення судової реформи в 
Україні та, зокрема, прийняття Закону 
України «Про внесення змін до Консти-
туції України (щодо правосуддя)» [12] 
з метою забезпечення самостійності та 
незалежності судової влади, здійснен-
ня ефективного і справедливого право-
суддя та ухвалення 13 липня 2017 р. 
нового Закону України «Про Конститу-
ційний Суд України» [13]. 

Механізм захисту конституцій-
но-правової свободи людини буде пов-
ним за умови можливості захисту прав 
і свобод людини не тільки з боку дер-
жави, але й від держави, сприймаю-

чи у цьому випадку права людини як 
«права проти суспільства в особі дер-
жави та її посадових осіб» [14, с. 2]. 
Необхідність захисту прав людини від 
держави підтверджується правовою 
позицією Конституційного Суду Укра-
їни. У рішенні від 24 березня 2005 р. 
№ 2-рп/2005 (справа про податкову 
заставу) констатується, що, «визнаю-
чи людину найвищою соціальною цін-
ністю, Основний Закон України вста-
новлює перелік прав і свобод, гарантує 
їх захист, у тому числі від порушень з 
боку держави, її органів та посадових 
осіб» [15]. 

Тому важливого значення набуває 
захист конституційно-правової свобо-
ди від свавілля держави, що полягає, 
насамперед, у можливості людини 
особисто звертатися у міжнародні су-
дові інстанції для захисту своїх прав. 
Конституція України закріплює право 
кожного після використання всіх на-
ціональних засобів правового захисту 
звертатися за захистом своїх прав і 
свобод до відповідних міжнародних су-
дових установ чи до відповідних органів 
міжнародних організацій, членом або 
учасником яких є Україна (ч. 4 ст. 55). 
Таким чином, людина наділяється між-
народно-правовими засобами захисту 
своїх прав і свобод. Цей захист є само-
стійним, тобто захистом без втручання 
держави. Важливе місце у такому за-
хисті посідає Європейський суд з прав 
людини. Його рішення мають юридично 
обов’язковий характер (ст. 46 Конвен-
ції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод від 4 листопада 1950 р. 
[16] ), що передбачено і Законом Укра-
їни від 23 лютого 2006 р. «Про вико-
нання рішень та застосування практи-
ки Європейського суду з прав людини» 
(ст. 2) [17]. Завдяки цьому дотримання 
та виконання норм Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних 
свобод країнами-учасницями перебу-
ває під безпосереднім контролем Ради 
Європи, що, обумовлює можливість 
швидкого й ефективного реагування 
на порушення прав та основних свобод 
людини у тій чи іншій державі.
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Отже, це обґрунтовує наявність та 
реальність існування механізму захи-
сту прав і свобод людини від держа-
ви (її неправомірних, свавільних дій, 
бездіяльності чи втручання у сферу 
індивідуальної свободи людини тощо), 
що є необхідним у контексті забезпе-
чення конституційно-правової свободи 
людини. 

Крім того, конституційно-правова 
свобода людини стає реальністю за умо-
ви існування громадянського суспіль-
ства – сфери матеріального, духовного 
та політичного життя людини. Саме 
громадянське суспільство як система 
економічних, політичних, культурних та 
правових відносин між людьми є «про-
стором свободи» соціально активних 
особистостей. 

Громадянське суспільство здатне 
реально обмежити публічну владу в 
інтересах людини з метою забезпечен-
ня свободи людини. У громадянському 
суспільстві створюються умови для са-
мореалізації особи, забезпечення її не-
залежності від будь-якого незаконного 
втручання (включаючи й державне). 
Водночас не можна сприймати ство-
рення громадянського суспільства як 
антипод держави. Більше того, «ви-
сокоорганізоване громадянське сус-
пільство передбачає сильну правову 
державу, причому сильну правами та 
обов’язками своїх громадян, а також 
повнотою своєї відповідальності перед 
ними» [18, с 208]. Громадянське сус-
пільство безпосередньо пов’язано з 
конституційно-правовою свободою лю-
дини, що обумовлює необхідність його 
дослідження у конституційно-правово-
му вимірі з позицій гуманізму. 

Таким чином, резюмуючи наведене, 
можна зробити такі висновки.

У сучасних умовах конституційного 
розвитку України складаються сприят-
ливі обставини щодо формування та 
виокремлення в системі вітчизняного 
конституційного права такої його гу-
манітарної складової, як конституційне 
гуманітарне право. Думається, обґрун-
тованим буде виокремити три основні 
причини для цього. 

Перша причина – це сучасний етап 
конституційних перетворень в Україні, 
який обумовлює таку тенденцію розвит-
ку вітчизняного конституційного права, 
як його гуманізація та підвищення люд-
ського виміру конституційно-правових 
реалій. Звідси випливає, що об’єктивно 
обумовленим є визнання та правове за-
безпечення життєдіяльності, розвитку, 
самореалізації та захисту таких суб’єк-
тів конституційного права як людина, 
громадянин, суспільство (зокрема, гро-
мадянське суспільство). 

Другою причиною виокремлення та 
формування гуманітарного права у сис-
темі конституційного права є посилення 
взаємодії національного та міжнародно-
го права. Особливо це виявляється в су-
часних умовах євроінтеграції України. 
Міжнародні акти (зокрема, у сфері прав 
та свобод людини) стають (за певних 
умов (див.: ст. 9 Конституції України) 
частиною національного законодавства. 

Третя причина пов’язана з необхідні-
стю комплексного регулювання консти-
туційно-правовими нормами суспільних 
відносин, що виникають між людиною, 
громадянським суспільством та держа-
вою. Адже конституційно визначено, 
що людина, її життя і здоров’я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека ви-
знаються в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю. Права і свободи людини 
та їх гарантії визначають зміст і спря-
мованість діяльності держави. Держа-
ва відповідає перед людиною за свою 
діяльність. Утвердження і забезпечен-
ня прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави (ст. 3 Конституції 
України). Це положення є складовою 
основ конституційного ладу України. 
Вкрай необхідним є створення право-
вого підґрунтя для втілення в сучасні 
реалії визначених конституційних по-
ложень. Для цього, окрім іншого, необ-
хідним є вдосконалення системи сучас-
ного конституційного законодавства у 
сфері прав та свобод людини і громадя-
нина, створення ефективного механіз-
му їх забезпечення та захисту з боку 
держави. Звідси випливає, що важли-
вим є створення науково-практичної 
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парадигми конституційного гуманітар-
ного права, що буде сприяти форму-
ванню та подальшому розвитку грома-
дянського суспільства та утвердженню 
України як демократичної держави, в 
якій людина є найвищою цінністю. 

Природа конституційного гуманітар-
ного права відзначається в тому, що су-
часне конституційне право має певний 
зв’язок з гуманізмом («гуманізм» – від 
лат. «людяний»), що виявляється в його 
гуманітарній спрямованості, тобто – у 
спрямованості на утвердження та забез-
печення конституційно-правової свобо-
ди людини, формування та сталий роз-
виток громадянського суспільства.

Конституційне гуманітарне право – 
це інститут конституційного права, 
який визначає утвердження та захист 
прав і свобод людини, розвиток гро-
мадянського суспільства за допомогою 
конституційно-правових засобів. Пред-
метом його регулювання є суспільні 
відносини, що виникають між люди-
ною, громадянським суспільством та 
державою у процесі реалізації публіч-
ної влади з метою утвердження кон-
ституційно-правової свободи людини.

Змістом конституційного гуманітар-
ного права як інституту конституцій-
ного права є: конституційно-правовий 
статус суб’єктів гуманітарного права – 
людини та громадянського суспільства 
(його інститутів); громадянські (пра-
вові) стани особистості (громадян-
ство, іноземство, безгромадянство, 
полігромадянство); державні (консти-
туційно-правові) гарантії, система за-
безпечення та механізм захисту прав і 
свобод людини та громадянина. 

Ключові слова: конституційне 
гуманітарне право, гуманізм, людино-
центризм, конституціоналізм, консти-
туційно-правова свобода людини, права 
людини, громадянське суспільство.

Статтю присвячено науково-
му аналізу передумов та об’єктив-
них чинників щодо формування та 
виокремлення у системі вітчизняно-
го конституційного права такої його 
гуманітарної складової, як консти-

туційне гуманітарне право. Важли-
вим є створення науково-практичної 
парадигми конституційного гума-
нітарного права, що буде сприяти 
формуванню та подальшому роз-
витку громадянського суспільства 
та утвердженню України як демо-
кратичної держави, в якій людина 
є найвищою цінністю. В статті 
розкриваються правова природа, по-
няття та зміст конституційного 
гуманітарного права. 

Статья посвящена научному 
анализу предпосылок и объектив-
ных факторов относительно фор-
мирования и выделения в системе 
отечественного конституционного 
права такой его гуманитарной со-
ставляющей, как конституционное 
гуманитарное право. Важным яв-
ляется создание научно-практиче-
ской парадигмы конституционного 
гуманитарного права, что будет 
способствовать формированию и 
дальнейшему развитию гражданско-
го общества, а также утверждению 
Украины как демократического госу-
дарства, в котором человек являет-
ся наивысшей ценностью. В статье 
раскрываются правовая природа, 
понятие и содержание конституци-
онного гуманитарного права.

The article is devoted to scientific 
analysis of conditions and objective 
factors of the formation and separation 
in the system of national constitutional 
law of such its humanitarian component 
as the constitutional humanitarian law. 
It is important to establish a scientif-
ic-practical paradigm of constitution-
al humanitarian law and will promote 
the further development of civil society 
and the strengthening of Ukraine as a 
democratic state in which a person is 
the highest value. The article discloses 
the legal nature and content of the con-
stitutional humanitarian law. 
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ПРИРОДА РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ  
У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДИТИНИ  

В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ТА ЗАКОНОДАВСТВА

Із кожним днем кількість факто-
рів, які негативно впливають на стан 
здоров’я людей, зростає. Найбільше 
схильні потрапляти в групу ризику 
діти, особливо в умовах незадовіль-
ної якості та рівня надання медичних, 
реабілітаційних і соціальних послуг. 
Водночас у міжнародній практиці, а з 
недавнього і в національній, особливо-
го розвитку набуває раннє втручання, 
яке є технологією профілактики інва-
лідизації дитини за рахунок професій-
ної підтримки його сильних сторін і 
задоволення його потреб, інтеграції та 
адаптації до життя в сім’ї, в середови-
щі однолітків і в суспільстві загалом. 
Однак для України це явище є досить 
новим, а отже, потребує аналізу й до-
слідження не лише на практичному, а 
й на науковому рівні.

Суспільна значущість окреслених 
питань та їх неврегульованість на за-
конодавчому рівні зумовила достатньо 
високий рівень інтересу до них у науко-
вих колах. Окремих аспектів проблеми 
раннього втручання торкалися вітчиз-
няні науковці Н. Ашиток, Б. Буховець, 
Н. Міхановська, Т. Міщук, Г. Кукуру-
за, А. Кравцова, І. Пасічник, О. Сав-
ченко, Ю. Швалб та ін. [1, 2, 6, 7, 8, 9, 
10]. Також значну увагу цим питанням 
у своїх роботах приділяли закордонні 
дослідники раннього втручання, у тому 
числі С. Барет, Д. Боавіда, М. Гураль-
нік, С. Меісілс, А. Серано, Д. Хекман, 

Д. Шонкоф [20, 21, 22, 23]. Питання 
охорони дитинства, проблеми інвалі-
дизації дітей займають чільне місце в 
галузі науки державного управління. 
Зокрема, ці проблеми досліджували 
Л. Кривачук, М. Білинська, Я. Радиш 
та ін. [3, 5]. Однак усупереч певному 
науковому інтересу до проблематики 
раннього втручання не втрачає своєї 
актуальності потреба в комплексному 
дослідженні змісту раннього втручання 
у вітчизняній системі реабілітації та на-
дання соціальних послуг дітям, у тому 
числі з інвалідністю. Крім того, необ-
хідно забезпечити єдині підходи та ме-
тодики раннього втручання щодо дітей, 
які мають ризик розвитку інвалідності 
та дітей з інвалідністю у ранньому віці.

У контексті зазначеного, метою 
статті є дослідження теоретичного 
змісту раннього втручання та його 
законодавчого підґрунтя для виро-
блення практичних рекомендацій для 
сфери реалізації раннього втручання 
в Україні.

В Україні при загальній чисельності 
постійного населення в 42 760 000 осіб 
станом на 1 січня 2016 р. чисель-
ність осіб з інвалідністю становила 
2 614 061 особу, або 6% від загаль-
ної чисельності українського населен-
ня. В їх структурі питома вага осіб, які 
мають І групу інвалідності, становила 
9,6% (250 299 осіб), ІІ групу – 35,1% 
(918 966 осіб), 
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ІІІ групу – 49,4% (1 291 249 осіб), ді-
тей з інвалідністю – 5,9% (153 547 осіб) 
від загальної чисельності осіб з інвалід-
ністю [18, с. 65]. При цьому, за роз-
рахунками Європейської академії ди-
тячої інвалідності, в Україні близько 
1 млн дітей потребуватимуть постійно-
го медико-педагогічного супроводу.

Зазначені цифри красномовно свід-
чать про потребу у вирішенні питання 
запобігання процесу інвалідизації укра-
їнського населення. Одним із засобів 
такого запобігання є раннє втручання, 
яке широко популяризується за кордо-
ном і поступово набуває темпів розвит-
ку в Україні.

Говорячи про національну прак-
тику, слід зазначити, що відповідний 
процес розпочато понад 15 років тому. 
Зокрема, в 2000 році постановою Кабі-
нету Міністрів України від 12 жовтня 
2000 р. № 1545 було схвалено Концеп-
цію ранньої соціальної реабілітації ді-
тей-інвалідів [15]. На її виконання ре-
абілітаційними установами розпочато 
процес впровадження різних методик 
і методів ранньої реабілітації дітей з 
інвалідністю.

Згодом ранню реабілітацію дітей 
з інвалідністю було визнано статтею 
34 Закону України «Про реабілітацію 
інвалідів в Україні» [14].

Розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України від 14 грудня 2016 р. 
№ 948-р «Деякі питання реалізації пі-
лотного проекту «Створення системи 
надання послуг раннього втручання» 
для забезпечення розвитку дитини, 
збереження її здоров’я та життя» [4] 
передбачено здійснити реалізацію од-
нойменного пілотного проекту у За-
карпатській, Львівській, Одеській та 
Харківській областях, а також затвер-
джено план заходів з його реалізації в 
2017–2020 роках.

Далі спробуємо визначитися зі зміс-
том поняття «раннє втручання».

У 90-х роках минулого століття в 
багатьох країнах світу виникла нова 
система надання допомоги дітям із пер-
ших років життя та їх сім’ям, яка отри-
мала назву «early intervention», або в 

загальноприйнятому перекладі україн-
ською мовою – раннє втручання.

Слово «intervention» у перекладі 
з англійської мови має три значення: 
втручання, посередництво і співучасть. 
При цьому в українській мові поняття 
«втручання» тлумачиться як діяльне, 
активне ставлення до чого-небудь, а 
«посередництво» та «співучасть» озна-
чають бути близьким до чогось або до 
когось [16].

У технології раннього втручання 
перше поняття – втручання – позна-
чає організаційну складову процесу, 
пов’язану зі створенням самої систе-
ми взаємодії організації з дитиною та 
її сім’єю. Друге ж поняття, а саме – 
співучасть, пов’язано з внутрішньою 
складовою процесу, з реалізацією вза-
ємодії фахівців організації з дитиною 
та її сім’єю. Обидва поняття двоєди-
ні: якщо перше означає організацій-
не, нормативне, науково-методичне 
та матеріально-технічне забезпечен-
ня технології раннього втручання, то 
друге – кваліфікаційну, кадрову й мо-
рально-етичну складову своєчасної до-
помоги дитині та його родині.

Слід зазначити, що на сьогодні іс-
нують різні визначення поняття «раннє 
втручання».

Один з провідних фахівців в області 
раннього втручання М. Гуральник, опи-
суючи основні аспекти раннього втру-
чання, підкреслює важливість взаємо-
дії між батьком і дитиною, значимість 
щоденного досвіду, який дитина отри-
мує у своїй родині, а також надання до-
помоги батькам з метою забезпечення 
здоров’я та безпеки дитини. Автор вва-
жає, що раннє втручання – це система, 
створена для підтримки сімейних моде-
лей взаємодії, які найкращим чином 
сприяють дитячому розвитку [21].

За змістом інших джерел, раннє 
втручання є системою міждисциплінар-
ної сімейно-центрованої допомоги дітям 
та сім’ям, що їх виховують [17; 19; 22].

Ураховуючи наведені дефініції до-
сліджуваного поняття, вважаємо, що 
однією з основних цілей раннього втру-
чання є створення умов для задоволен-
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ня особливих потреб розвитку дітей в 
дитячому і ранньому віці так, щоб на 
наступному етапі розвитку вони могли 
успішно соціалізуватися.

При цьому система раннього втру-
чання має дві цілі, а саме:

– якомога раніше виявити порушен-
ня в розвитку немовляти або дитини 
раннього віку та допомогти батькам 
створити оптимальні умови для його 
розвитку і навчання в умовах сім’ї та 
суспільства. Із зазначеного вбачається, 
що заходи з раннього втручання мають 
два вектори: дитина та її батьки;

– не допустити розлучення дитини 
з її сім’єю, що є особливо актуальним 
для Україні в умовах політики деінсти-
туалізації.

Програми раннього втручання вклю-
чають у себе весь процес, починаючи з 
виявлення проблем у розвитку дитини, 
проведення міждисциплінарної оцінки, 
проведення програм терапії та підтрим-
ки і закінчуючи процесом переходу ди-
тини в дошкільну (або іншу) установу.

У контексті зазначеного погоджує-
мося з Г.В. Кукурузою, яка стверджує, 
що системний підхід, який становить 
методологічну основу раннього втру-
чання, забезпечує цілісний погляд на 
розвиток дитини з порушенням та роз-
глядає можливості та потенціал роз-
витку дитини в контексті сімейних та 
більш широких соціальних відносин 
[7, с. 184].

Більше того, недосконалість діючої 
системи державного управління у сфе-
рі попередження дитячої інвалідності 
породжує нагальну потребу в забезпе-
ченні розвитку ефективних і резуль-
тативних заходів раннього втручання 
на теренах нашої держави. Проте на 
сьогодні в Україні залишається про-
блемним питання єдиних підходів та 
методик раннього втручання (реабілі-
тації) дітей, які мають ризик розвитку 
інвалідності та дітей з інвалідністю у 
ранньому віці.

У цьому контексті вважаємо, що 
раннє втручання повинно включати 
широкі скоординовані міждисциплінар-
ні зусилля в різних секторах та стати 

частиною створеної та такої, що постій-
но модернізується, єдиної комплексної 
міжвідомчої системи раннього виявлен-
ня, реабілітації та соціальної адаптації 
дітей в Україні.

Слід також зазначити, що наявність 
програм раннього втручання дозволяє 
зекономити значні кошти. Зокрема, 
особи з інвалідністю наділені правами 
щодо надання: автомобілів; технічних 
та інших засобів реабілітації (крісел 
колісних, палиць, милиць тощо); лі-
карських засобів на безоплатних або 
пільгових умовах; виробів медичного 
призначення (слухових апаратів, сечо-
приймачів та калоприймачів тощо); са-
наторно-курортного лікування; освіти; 
зайнятості; встановлення квартирного 
телефону; оплати послуг електрозв’яз-
ку; пільгового проїзду; поліпшення 
житлових умов тощо.

При цьому дослідження показу-
ють, що державні кошти, вкладені на 
початку життя дітей з особливими 
потребами, призводять до зменшення 
компенсацій з державних витрат. Зо-
крема, раннє втручання дозволяє за-
ощадити кошти, які були б витрачені 
на лікування, спеціалізовані навчальні 
програми і додаткові послуги, а також 
збільшити продуктивність дорослого 
населення. При цьому, згідно з підра-
хунками Barrett, у Сполучених Штатах 
Америки подібна економія становить 
від $ 30 000 до $ 100 000 на одну ди-
тину і до $ 48,3 млрд на національному 
рівні. Крім того, дослідницька робота 
виявила, що відбувається повернення 
у суспільство від $ 1,8 до більш, ніж 
$ 17 на кожен долар, укладений у про-
граму допомоги та освіти у ранньому 
віці [20; 21].

Отже, створення умов для убезпе-
чення людей від інвалідності в дитя-
чому віці дозволить у майбутньому не 
витрачати бюджетні кошти на забезпе-
чення осіб з інвалідністю гарантовани-
ми законодавством пільгами.

Розробити власну модель раннього 
втручання в Україні дозволить подаль-
ше активне вивчення провідного євро-
пейського та світового досвіду, а також 
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співпраця з державними та недержав-
ними структурами європейських країн.

Прикладами такої діяльності в на-
шій державі є залучення в 2014 році 
Міністерством соціальної політики 
міжнародної технічної допомоги за те-
мою: «Підтримка органів влади Украї-
ни в розробці законодавчих та адміні-
стративних засад для запровадження 
системи раннього втручання та реа-
білітації дітей з інвалідністю та дітей, 
які мають ризик отримання інвалідно-
сті» відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження 
Порядку організації роботи з підготов-
ки та реалізації проекту TWINNING в 
Україні» [12].

Нинішній етап розвитку нашого 
суспільства зі соціальною спрямовані-
стю реформ потребує запровадження 
нових прогресивних наукових підходів 
і найбільш ефективної та оптималь-
ної системи раннього втручання без 
відриву від сім’ї (залучення батьків, 
інших членів сім’ї дитини до участі в 
процесі). Таке запровадження повин-
не передбачати обов’язкове посилення 
соціального блоку (зокрема соціаль-
ні виплати, безкоштовні медикаменти 
для деяких категорій громадян, деякі 
види соціальних послуг тощо) у сфері 
раннього втручання та координування 
його з медичним і освітнім блоками, ви-
значення з планом дій щодо розвитку 
раннього втручання в Україні, шляха-
ми та механізмами міжвідомчої взаємо-
дії у впровадженні, функціонуванні та 
фінансуванні системи послуг раннього 
втручання в Україні тощо.

Ці заходи вкрай актуальні, у тому 
числі з огляду на те, що підґрунтя для 
розвитку системи раннього втручання 
в нашій державі вже добре підготов-
лено, адже існує розгалужена систе-
ма установ, в яких дитина та її роди-
на може отримати різні види послуг. 
Для прикладу, Типовим положенням 
про центр соціальної реабілітації дітей 
з інвалідністю [13] з метою здійснення 
ранньої реабілітації дітей з інвалідністю 
у структурі таких центрів передбачено 
відділення «Матері та дитини». Вод-

ночас постановою Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку 
надання інвалідам, дітям-інвалідам і ді-
тям віком до двох років, які належать 
до групи ризику щодо отримання інва-
лідності, реабілітаційних послуг» [11] 
передбачено механізм направлення та 
зарахування до реабілітаційних уста-
нов не лише осіб, яким встановлено 
інвалідність, але і дітей віком до двох 
років (включно), які належать до групи 
ризику щодо отримання інвалідності.

Отже, у статті досліджено зміст по-
няття раннього втручання та існуюче 
законодавче підґрунтя щодо запрова-
дження раннього втручання в Україні. 
Проведений аналіз дозволяє зробити 
висновок стосовно того, що в Україні 
є всі передумови для запровадження 
ефективної та результативної системи 
раннього втручання, що, окрім іншого, 
дасть можливість зекономити бюджет-
ні кошти на таких заходах, як соціаль-
ні виплати, безкоштовні медикаменти 
для деяких категорій громадян, деякі 
види соціальних послуг, створення 
спеціальних робочих місць для осіб з 
інвалідністю тощо. Надані практичні 
пропозиції щодо удосконалення зако-
нодавчої бази України у сфері ранньо-
го втручання з метою розвитку сис-
теми відповідних соціальних послуг. 
Водночас вирішення цієї проблеми 
потребує пильного контролю з боку 
відповідних органів державної влади, 
громадських організацій, експертів та 
подальшого вивчення цих проблем в 
наукових колах.

Ключові слова: здоров’я, інвалід-
ність, медична послуга, раннє втручан-
ня, реабілітація, соціальна послуга.

У статті проаналізовано зміст 
поняття «раннє втручання». Дослі-
джено національну законодавчу базу, 
якою регламентуються правовідно-
сини в цій сфері. Сформульовано низ-
ку пропозицій стосовно перспектив 
створення, розвитку та функціону-
вання єдиної комплексної міжвідом-
чої системи раннього втручання для 
дітей в Україні.
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В статье проанализировано со-
держание понятия «раннее вмеша-
тельство». Исследована националь-
ная законодательная база, которой 
регламентируются правоотноше-
ния в этой сфере. Сформулирован 
ряд предложений относительно пер-
спектив создания, развития и функ-
ционирования единой комплексной 
межведомственной системы ран-
него вмешательства для детей в 
Украине.

In the article the maintenance of 
concept «early interference» was an-
alyzed. The national legislative base 
which regulated legal relations in this 
sphere was investigated. The row of 
suggestions in relation to the prospects 
of creation, development and function-
ing of the unique complex interdepart-
mental system of early interference for 
children in Ukraine have been formu-
lated.
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ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ  
В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ  
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Функціонування судової влади та 
суміжних інститутів не залишаєть-
ся поза увагою законодавця із самого 
моменту набуття Україною незалеж-
ності. У прийнятій Верховною Радою 
України 28 квітня 1992 року Концеп-
ції судово-правової реформи в Україні 
вже тоді зверталась увага на те, що 
«необхідність судово-правової реформи 
зумовлена також тим, що суди <…> 
переживають глибоку кризу, виклика-
ну багатьма факторами, які негативно 
впливали на їх діяльність. <…> Суд 
не мав влади, а влада безконтрольно 
користувалася судом. Судово-правова 
реформа повинна привести судову си-
стему, а також усі галузі права у від-
повідність із соціально-економічними 
та політичними змінами, що відбулись 
у суспільстві» [1, с. 426]. З того часу 
судово-правова реформа пройшла де-
кілька етапів, змінилось декілька зако-
нів щодо судоустрою та статусу суддів, 
водночас актуальність наукових дослі-
джень у цій сфері постійно зростає.

У науковій літературі досить ґрун-
товно досліджені питання функціону-
вання Вищої ради юстиції, її правово-
го статусу, реалізації повноважень, 
формування її складу, проте проблеми 
запровадження Вищої ради правосуд-
дя поки що не розглянуто. Це цілком 
закономірно, оскільки запровадження 

цього державного органу було передба-
чене лише з внесенням змін до Консти-
туції України влітку 2016 року.

12 січня 2015 року Президентом 
України було схвалено Стратегію ста-
лого розвитку «Україна – 2020», у якій 
проголошено необхідність проведення 
судової реформи з метою «реформуван-
ня судоустрою, судочинства та суміж-
них правових інститутів задля практич-
ної реалізації принципів верховенства 
права й забезпечення кожному пра-
ва на справедливий судовий розгляд 
справ незалежним і неупередженим су-
дом. Реформа має забезпечити функці-
онування судової влади, що відповідає 
суспільним очікуванням щодо незалеж-
ного та справедливого суду, а також 
європейській системі цінностей і стан-
дартів захисту прав людини» [2, с. 67]. 
Проголошена в стратегії мета переваж-
но збігається з метою реформи, сфор-
мульованою ще в Концепції судово-пра-
вової реформи в Україні 1992 року.

У свою чергу 2016 рік також озна-
менувався реалізацією чергового ета-
пу проведення реформи судоустрою, 
судочинства та суміжних правових ін-
ститутів, оскільки на початку червня 
2016 року Верховною Радою України 
прийнято Закон України «Про внесен-
ня змін до Конституції України в ча-
стині здійснення правосуддя» та новий 
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Закон України «Про судоустрій і статус 
суддів», які набули чинності 30 верес-
ня 2016 року.

Вказані законодавчі акти на сьогод-
ні відіграють ключову роль у реаліза-
ції судово-правової реформи, оскільки 
передбачають принципові зміни су-
доустрою: виведення Конституційного 
Суду України зі складу судової систе-
ми, ліквідацію Вищого спеціалізовано-
го суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ, Вищого госпо-
дарського суду України та Вищого 
адміністративного суду України, «пе-
реформатування» Верховного Суду, у 
складі якого передбачається утворення 
чотирьох касаційних судів та великої 
палати, утворення Вищого антикоруп-
ційного суду та Вищого суду з питань 
інтелектуальної власності, зміни вимог 
до суддів та повноважень органів суд-
дівського самоврядування тощо.

Одним із важливих напрямів судової 
реформи, що передбачається вказани-
ми законами, є вдосконалення підходів 
до формування суддівського корпусу. 
Проголошено реформування органів, 
відповідальних за добір суддів, зокре-
ма, замість Вищої ради юстиції утворе-
но Вищу раду правосуддя.

Політичні принципи формування 
Вищої ради юстиції та нечітко сформу-
льовані підстави для притягнення носі-
їв судової влади до дисциплінарної від-
повідальності, як вказується в Засадах 
державної антикорупційної політики в 
Україні (Антикорупційній стратегії) на 
2014–2017 роки, привели до того, що 
судді фактично втратили гарантії неза-
лежності своєї діяльності. Механізм до-
бору суддів характеризувався зловжи-
ваннями з боку органів, відповідальних 
за цю процедуру [3, с. 2047].

Стаття 131 Конституції України ви-
значила склад і повноваження Вищої 
ради правосуддя (далі – ВРП). При 
цьому варто звернути увагу на те, що 
її якісний склад принципово відрізня-
ється від складу Вищої ради юстиції 
(далі – ВРЮ), оскільки ВРП склада-
ється з 21 члена, з яких 10 обирає з’їзд 
суддів України із числа суддів чи суд-

дів у відставці, 2 призначає Президент 
України, 2 обирає Верховна Рада Укра-
їни, 2 – з’їзд адвокатів України, 2 – 
всеукраїнська конференція прокурорів, 
2 – з’їзд представників юридичних ви-
щих навчальних закладів та наукових 
установ. Свого часу Венеційська комі-
сія в Спільному висновку щодо Зако-
ну України «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо 
недопущення зловживань правом на 
оскарження» від 7 жовтня 2010 року 
№ 588/2010 (CDL(2010)098) зазна-
чила: «Склад ВРЮ не відповідає єв-
ропейським стандартам, оскільки з 
20 членів ВРЮ лише 3 є суддями, що 
обираються самими суддями. Разом із 
міністром юстиції та генеральним про-
курором 50% членів ВРЮ належать 
або обрані виконавчою чи законодав-
чою владою. У зв’язку із цим не мож-
на назвати склад ВРЮ таким, до якого 
входить значна частина суддів. Фак-
тичний склад Вищої ради юстиції може 
дозволити взаємодію парламентських 
більшостей і запобігти тиску з боку ви-
конавчої влади, проте це не може подо-
лати структурний дефіцит його складу. 
Цей орган не може бути вільним від 
будь-якого підпорядкування політично-
му впливу» (п. п. 29, 30).

У цьому контексті необхідно ви-
ключно позитивно поставитись до того, 
що під час вироблення й прийняття 
змін до Конституції України українські 
законодавці прислухались до висновків 
Венеційської комісії, оскільки більшість 
у складі ВРП тепер становлять судді.

З метою практичного втілення в 
життя конституційних положень щодо 
ВРП 23 вересня 2016 року Прези-
дентом України було внесено до Вер-
ховної Ради України проект Закону 
України «Про Вищу раду правосуддя» 
№ 5180 [4], який уже 3 жовтня був 
прийнятий у першому читанні, 21 груд-
ня 2016 року – в остаточній редакції 
[5], а 5 січня 2017 року набрав чин-
ності. Після цього розпочався процес 
утворення ВРП шляхом реорганізації 
ВРЮ, виходячи з положень п. 161 роз-
ділу XV «Перехідні положення» Кон-
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ституції України (пп. 1). Остаточно 
процес реорганізації було завершено 
15 березня 2017 року зі здійсненням 
державної реєстрації ВРП [6].

У процесі подальшого розгортан-
ня діяльності ВРП 24 січня 2017 року 
було затверджено її регламент [7], а 
23 березня 2017 року – штат у кіль-
кості 321 штатної одиниці та штатний 
розпис на 2017 рік [8].

У Законі України «Про Вищу раду 
правосуддя» від 21 грудня 2016 року 
№ 1798-VIII визначено юридичний ста-
тус ВРП як колегіального, незалеж-
ного конституційного органу держав-
ної влади й суддівського врядування, 
який діє в системі правосуддя України 
на постійній основі; порядок обрання 
(призначення) на посади членів ВРП 
та підстави для їх звільнення й припи-
нення повноважень; порядок реалізації 
повноважень ВРП стосовно формуван-
ня суддівського корпусу та здійснення 
дисциплінарних повноважень, а також 
урегульовано багато інших важливих 
питань.

Загалом вказаний закон справляє 
позитивне враження, оскільки містить 
низку переваг порівняно із Законом 
України «Про вищу раду юстиції». Так, 
у Висновку Венеційської комісії «Щодо 
Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо недопущення зловживань 
правом на оскарження» від 7 жовтня 
2010 року № 588/2010, окрім іншого, 
аналізувались положення, які стосува-
лись повноважень Вищої ради юстиції. 
Відповідно до ч. ч. 2 і 3 ст. 25 («Пов-
новаження Вищої ради юстиції щодо 
перевірки справ») у чинній на той час 
(2010 рік) редакції було встановлено, 
що ВРЮ «може витребовувати й отри-
мувати від судів копії судових справ, 
провадження у яких не закінчено, за 
винятком справ, які розглядаються в 
закритому режимі. <…> Витребовуван-
ня та отримання ВРЮ копій судових 
справ не перешкоджає продовженню 
їх судового розгляду». Норма, що нада-
вала ВРЮ право отримувати від судів 
копії судових справ, які ще розглядали-

ся повноважним судом, викликала сер-
йозне занепокоєння щодо судової неза-
лежності (п. 35 рішення Венеційської 
комісії). У п. 38 вказаного рішення 
зазначено: «Це положення є небезпеч-
ним, оскільки воно може підривати не-
залежність суддів. Надання документів 
у справах, розгляд яких триває, може 
розглядатись як повідомлення про те, 
яким чином справа повинна бути роз-
глянута. Одним з основних принципів 
судової незалежності є те, що кожен 
суддя, розглядаючи справу, підкоряєть-
ся тільки закону та має бути вільним 
від будь-якого впливу, коли застосовує 
закон».

Положення ч. 3 ст. 25 Закону Укра-
їни «Про Вищу раду юстиції» щодо 
права ВРЮ витребувати від судів копії 
судових справ, розгляд яких не закін-
чено, згодом були визнані такими, що 
не відповідають Конституції України 
(неконституційними) рішенням Кон-
ституційного Суду України від 11 бе-
резня 2011 року № 2-рп/201.

У зв’язку із цим виключно позитив-
но варто оцінити ч. 6 ст. 31 Закону 
України «Про Вищу раду правосуддя», 
у якій враховано позицію Венеційської 
комісії, зазначене рішення Конститу-
ційного Суду України та вказується, 
що «матеріали судової справи (їх ко-
пії), пояснення від суддів чи прокуро-
рів щодо судових справ можуть бути 
надані на вимогу Вищої ради правосуд-
дя чи її органу тільки щодо тих справ, 
розгляд яких закінчено. Член Вищої 
ради правосуддя не має права витребу-
вати матеріали судових справ, розгляд 
яких не закінчено». Єдиним винятком 
із цього правила, відповідно до закону, 
може бути витребування членом ВРП 
копій матеріалів судової справи в разі 
подання дисциплінарної скарги з під-
став, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 106 За-
кону України «Про судоустрій і статус 
суддів», – безпідставного затягування 
або невжиття суддею заходів щодо 
розгляду заяви, скарги чи справи про-
тягом строку, встановленого законом, 
зволікання з виготовленням вмотивова-
ного судового рішення, несвоєчасного 
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надання суддею копії судового рішення 
для її внесення до Єдиного державного 
реєстру судових рішень.

Важливим аспектом реформування 
стало уточнення повноважень ВРП. 
Зокрема, необхідно позитивно оціни-
ти такі повноваження, як можливість 
ухвалення ВРП рішень про звільнення 
суддів, надання згоди на затримання 
судді або утримання його під вартою чи 
арештом, ухвалення рішень про тимча-
сове відсторонення судді від здійснен-
ня правосуддя, якими не була наділена 
ВРЮ. Зазначені повноваження зумов-
люються потребою в забезпеченні опе-
ративності прийняття таких рішень, 
оскільки на практиці нерідко виникала 
ситуація, коли протягом певного часу 
такі рішення з різних причин не при-
ймалися, наприклад, коли засідання 
Верховної Ради України не проводили-
ся через канікули або в процесі голосу-
вання не було змоги набрати необхідної 
кількості голосів унаслідок суперечок 
між різними політичними силами.

Зауважимо, що ці повноваження 
ВРП вже активно реалізуються. Зо-
крема, під час засідання 23 березня 
2017 року ВРП розглянула питання 
та ухвалила рішення про звільнення 
33 суддів за вчинення істотного дис-
циплінарного проступку, грубе чи сис-
тематичне нехтування обов’язками, 
що є несумісним зі статусом судді або 
виявило його невідповідність займа-
ній посаді, серед яких значну частину 
склали судді, які протягом тривалого 
часу були відсутні на роботі без по-
важних причин, сприяли діяльності те-
рористичної організації ЛНР, зокрема, 
будучи суддями України, здійснювали 
правосуддя від імені самопроголошеної 
республіки [9]. Уперше повноважен-
ня щодо надання згоди на затриман-
ня судді, утримання його під вартою 
чи арештом використано 12 березня 
2017 року, коли ВРП було задоволено 
подання першого заступника Генераль-
ного прокурора України Д.А. Сторожу-
ка та надано згоду на утримання судді 
Суворовського районного суду м. Оде-
си К.Ю. Бобовського під вартою [10]. 

20 березня 2017 року Вищою радою 
правосуддя, згідно з п. 7 ст. 49 Зако-
ну України «Про судоустрій і статус 
суддів» і ч. 2 ст. 62 Закону України 
«Про Вищу раду правосуддя», а також 
враховуючи рішення, ухвалене Другою 
Дисциплінарною палатою ВРП 20 бе-
резня 2017 року, була тимчасово від-
сторонена від здійснення правосуддя 
суддя Дніпровського районного суду 
м. Києва [11].

Водночас стосовно окремих поло-
жень Закону України «Про Вищу раду 
правосуддя» від 21 грудня 2016 року 
№ 1798-VIII варто висловити окре-
мі зауваження. Відповідно до його 
ч. 1 ст. 1 Вища рада правосуддя є коле-
гіальним, незалежним конституційним 
органом державної влади та суддів-
ського врядування, який діє в Україні 
на постійній основі для забезпечення 
незалежності судової влади, її функці-
онування на засадах відповідальності, 
підзвітності перед суспільством, фор-
мування доброчесного й високопрофе-
сійного корпусу суддів, додержання 
норм Конституції та законів України, а 
також професійної етики в діяльності 
суддів і прокурорів.

Відразу ж привертає увагу вико-
ристаний у Законі України «Про Вищу 
раду правосуддя» та Законі України 
«Про судоустрій і статус суддів» тер-
мін «орган суддівського врядування», 
зміст якого потребує більш глибокого 
аналізу. Як вказується в енциклопе-
дичній літературі з державного управ-
ління, термін «врядування» має нетри-
валу історію застосування, оскільки 
його було введено в наукову лексику 
лише в другій половині 1990-х років як 
відбиття потреби внесення сутнісних 
змін до системи управління суспіль-
ним розвитком в умовах розгортання 
в країні демократичних перетворень 
[12, с. 81]. Як вказує Ю.Є. Гумен, 
врядування – це процес самостійного 
вирішення народом чи окремими його 
представниками питань своєї життєді-
яльності відповідно до його суверенної 
волі [13]. До речі, на думку науковця, 
терміну «врядування» концептуально 
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близьке поняття «самоврядування», що 
ґрунтується на самоорганізації, саморе-
гулюванні та самодіяльності учасників 
суспільних відносин.

Виходячи з таких позицій, варто під-
тримати думку, висловлену у Висновку 
Головного науково-експертного управ-
ління на проект Закону України «Про 
Вищу раду правосуддя» від 17 жовтня 
2016 року, що визначення ВРП як «ор-
гану суддівського врядування» зумов-
лює низку непорозумінь теоретичного 
і практичного характеру. Адже зі змі-
сту норми складається враження, що 
ВРП є органом професійного суддів-
ського самоврядування, проте спосіб 
формування ВРП, характер її функцій 
і повноважень не зовсім узгоджуються 
з природою органу, який можна було 
б назвати органом «суддівського вря-
дування». На думку Головного науко-
во-експертного управління, за своїми 
ознаками ВРП є органом державної 
влади, основне функціональне при-
значення якого полягає у формуванні 
органів судової влади як самостійної 
«гілки» державної влади в порядку, ви-
значеному Конституцією й законами 
України [14].

У літературі також трапляється 
інше тлумачення терміна «врядуван-
ня», коли він розглядається як синонім 
«урядування», що є категорією дер-
жавного управління. З огляду на таке 
розуміння «врядування» виходить, що 
Закон України «Про судоустрій і ста-
тус суддів» відніс до органів управління 
не лише ВРП, а й Вищу кваліфікаційну 
комісію суддів України. Водночас вка-
зані органи навряд чи можна віднести 
до органів управління системи право-
суддя, виходячи з їх правової природи.

У зв’язку із цим більш вдалим вва-
жаємо визначення ВРЮ, яка відповід-
но до галузевого нормативно-право-
вого акта визначена як колегіальний, 
постійно діючий, незалежний орган 
(ст. 1). Отже, можна запропонувати 
сформулювати ч. 1. ст. 1 Закону Украї-
ни «Про Вищу раду правосуддя» таким 
чином: «Вища рада правосуддя є орга-
ном державної влади, основним завдан-

ням якого є забезпечення в порядку, 
визначеному Конституцією й законами 
України, незалежності судової влади, 
її функціонування на засадах відпові-
дальності, підзвітності перед суспіль-
ством, формування доброчесного та 
високопрофесійного корпусу суддів, а 
також додержання норм Конституції, 
законів України й професійної етики в 
діяльності суддів і прокурорів». Варто 
внести також відповідні кореспондую-
чі зміни до Закону України «Про су-
доустрій і статус суддів». До речі, така 
пропозиція вносилась нами до Верхов-
ної Ради України та була частково вра-
хована під час формулювання остаточ-
ної редакції ч. 1 ст. 1 Закону України 
«Про Вищу раду правосуддя» [15].

Стаття 2 Закону України «Про Вищу 
раду правосуддя» має назву «Норма-
тивно-правові засади діяльності Вищої 
ради правосуддя», водночас у ч. 1 її 
відразу вказується: «Статус, повнова-
ження, засади організації (виділено 
нами – С. К.) та порядок діяльності 
Вищої ради правосуддя визначаються 
Конституцією України, цим Законом 
та Законом України «Про судоустрій і 
статус суддів». Як видно із цитованої 
законодавчої норми, її зміст є ширшим 
за назву, оскільки в ній врегульовані 
не лише питання діяльності ВРП, а й 
організаційні аспекти, у зв’язку із чим 
більш вдалою була б назва статті «Нор-
мативно-правові засади організації та 
діяльності Вищої ради правосуддя».

Привертає увагу також той факт, 
що коло правових актів, які можуть ви-
значати статус, повноваження, засади 
організації та порядок діяльності ВРП, 
обмежені лише Конституцією Украї-
ни, Законом України «Про Вищу раду 
правосуддя» та Законом України «Про 
судоустрій і статус суддів», із чим на-
вряд чи варто погодитись. Аналіз за-
конодавства наштовхує на думку, що 
ця норма Закону України «Про Вищу 
раду правосуддя», скоріше за все, була 
сформульована за зразком ст. 2 Закону 
України «Про Вищу раду правосуддя», 
проте значну роль у функціонуванні 
сучасної України відіграють міжнарод-
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ні правові акти, згоду на обов’язковість 
яких надано Верховною Радою Украї-
ни, особливо в контексті реалізації єв-
роінтеграційного курсу нашої держави.

У зв’язку із цим вважаємо за доціль-
не запропонувати викласти ч. 1 ст. 2 в 
такій редакції: «1. Статус, повнова-
ження, засади організації та порядок 
діяльності Вищої ради правосуддя 
визначаються Конституцією України, 
цим законом та Законом України «Про 
судоустрій і статус суддів», чинними 
міжнародними договорами, згоду на 
обов’язковість яких надано Верховною 
Радою України». На правильність та-
кої позиції наштовхує хоча б той факт, 
що аналогічним чином на сьогодні ви-
значаються правові засади діяльності 
прокуратури, Державного бюро роз-
слідувань, Національного антикоруп-
ційного бюро України, Національної 
поліції України та інших державних 
органів, закони про які були прийняті 
останнім часом.

Внесення зазначених змін кореспо-
ндує з положеннями Преамбули Зако-
ну України «Про судоустрій і статус 
суддів», у якій зазначається, що «цей  
Закон визначає організацію судової 
влади та здійснення правосуддя в Укра-
їні, що функціонує на засадах верховен-
ства права відповідно до європейських 
стандартів (виділено нами – С. К.) і 
забезпечує право кожного на справед-
ливий суд», а реалізація цих стандартів 
неможлива без дотримання вимог між-
народних договорів.

Важливим аспектом функціонуван-
ня ВРП є забезпечення її незалежнос-
ті, створення механізму захисту від 
незаконного впливу, що передбачено 
для таких органів міжнародними нор-
мативно-правовими актами. Зокрема, 
відповідно до Європейської хартії про 
статус суддів, прийнятої Радою Єв-
ропи 10 липня 1998 року, питання 
добору, призначення, просування по 
службі або завершення перебування 
на посаді судді має вирішувати орган, 
не залежний від виконавчої чи зако-
нодавчої влади (п. 1.3). У розвиток 
цих положень у ст. 21 Закону України 

«Про Вищу раду правосуддя» містить-
ся норма досить загального характеру 
про те, що «член Вищої ради правосуд-
дя у своїй діяльності є незалежним від 
будь-якого незаконного впливу, тиску 
або втручання» (ч. 4). Окремі гарантії 
діяльності ВРП містяться в Криміналь-
ному кодексі України, який встановлює 
відповідальність за посягання на життя 
голови чи члена ВРП (ст. 112), втручан-
ня в їх діяльність (ст. 344), погрозу або 
насильство щодо них (ст. 346), пере-
шкоджання діяльності ВРП (ст. 3512), 
а також у Кодексі України про адміні-
стративні правопорушення щодо неви-
конання законних вимог Вищої ради 
правосуддя, її органу або члена Вищої 
ради правосуддя (ст. 18832).

Проте загальне положення, перед-
бачене в ч. 4 ст. 21 Закону України 
«Про Вищу раду правосуддя», навряд 
чи варто визнати достатнім. У процесі 
подальшого вироблення законодавчих 
пропозицій стосовно вдосконалення 
гарантій діяльності, які сприятимуть 
реальному забезпеченню незалеж-
ності членів ВРП під час виконання 
ними своїх обов’язків, можуть бути 
використані як зразок норми Закону 
України «Про судоустрій і статус суд-
дів», яким передбачені гарантії неза-
лежності для суддів. Зокрема, Закон 
України «Про Вищу раду правосуддя» 
доцільно доповнити нормою такого 
змісту: «Незалежність члена Вищої 
ради правосуддя забезпечується за-
бороною незаконного впливу, тиску 
або втручання в діяльність Вищої ради 
правосуддя; відповідальністю за не-
повагу до Вищої ради правосуддя та 
її членів; окремим порядком фінансу-
вання й організаційного забезпечення 
діяльності, установленим законом; на-
лежним матеріальним і соціальним за-
безпеченням членів Вищої ради право-
суддя; визначеними законом засобами 
забезпечення особистої безпеки члена 
Вищої ради правосуддя, членів його 
сім’ї, майна, а також іншими засобами 
їх правового захисту».

Отже, Закон України «Про Вищу 
раду правосуддя» вже набув чинності, 
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проте потребує ґрунтовного наукового 
аналізу. Наразі постало питання щодо 
ефективності діяльності Вищої ради 
правосуддя, від якої залежить реалі-
зація подальших кроків здійснення су-
дово-правової реформи. Узагальнення 
першого практичного досвіду функціо-
нування Вищої ради правосуддя, без-
перечно, стане основою для подальших 
досліджень, визначення шляхів удоско-
налення її організації та діяльності.

Ключові слова: Вища рада право-
суддя, судово-правова реформа, євро-
пейські стандарти, судова влада, статус 
суддів, гарантії діяльності.

У статті досліджуються про-
блемні питання щодо запроваджен-
ня Вищої ради правосуддя з позицій 
подальшої реалізації судово-право-
вої реформи в Україні. На підставі 
системного аналізу норм чинного за-
конодавства висуваються пропози-
ції щодо вдосконалення окремих по-
ложень Закону України «Про Вищу 
раду правосуддя», зокрема, стосовно 
визначення її природи, правової осно-
ви організації та діяльності тощо.

В статье исследуются проблем-
ные вопросы создания Высшего сове-
та правосудия с позиций дальнейшей 
реализации судебно-правовой рефор-
мы в Украине. На основе системного 
анализа норм действующего зако-
нодательства выдвигаются пред-
ложения по совершенствованию от-
дельных положений Закона Украины 
«О Высшем совете правосудия», в 
частности, относительно опреде-
ления его природы, правовой основы 
организации и деятельности и так 
далее.

The article deals with the problem-
atic issues concerning the introduction 
of the Supreme Council of Justice from 
the point of view of further implemen-
tation of legal and judicial reform in 
Ukraine. On the basis of systematic 
analysis of the norms of the current 
legislation, proposals are made to im-
prove certain provisions of the Law of 

Ukraine “On the Supreme Council of 
Justice”, in particular, with regard to 
determining its nature, the legal basis 
for organization and activities, etc.
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ПРО ПОТРЕБИ ПОВЕРНЕННЯ  
ДО НАУКОВО-ПРАВОВОГО СУПРОВОДЖЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ

Українська економіка залишається у 
досить складному становищі, не дивля-
чись на численні спроби реформування. 
Причинами такого стану виступають 
зовнішні, ментальні, соціальні, управ-
лінські, освітні, корупційні та інші чин-
ники, дослідження яких повинно здійс-
нюватися в усій площині соціальних 
наук. Разом із тим, не можна не відмі-
тити загальну проблему реформування, 
яка з усією очевидністю проявляється 
під час підготовки законодавчих актів 
та інших актів регулювання економі-
ко-правового змісту. Йдеться про прак-
тичне усунення вітчизняних науковців 
права від супроводження економічних 
реформ в Україні. Це усунення має 
характер свідомого та несвідомого пе-
реключення центрів прийняття рішень 
на іноземних радників та молодих фа-
хівців, які здобули освіту в зарубіжних 
закладах освіти. Попри креативність 
деяких управлінських рішень, що стали 
наслідком такого підходу, можна відмі-
тити недостатню результативність ак-
тів регулювання загалом, що не лише 
підриває довіру до реформ як таких, 
але й провокує відторгнення регулю-
ючого впливу від реальної економічної 
ситуації та дійсних проблем ведення 
бізнесу. 

Робочі групи з розроблення зако-
нопроектів, призначених для засто-
сування в економіці, формуються у 
непрозорий спосіб. Здебільшого спо-
стерігається формальна орієнтація на 
положення Закону України «Про дер-
жавну регуляторну політику у сфері 

господарювання» щодо етапності регу-
ляторної діяльності. Обов'язкова підго-
товка аналізу регуляторного впливу; 
оприлюднення проектів регуляторних 
актів з метою отримання зауважень і 
пропозицій виконуються без залучення 
вітчизняних вчених – силами самих 
нормотворчих органів. А базове та пе-
ріодичне відстеження результативності 
регуляторного акту взагалі залишаєть-
ся теоретичною конструкцією. Майже 
згорнута комунікація між науковими 
центрами та регуляторними органа-
ми. Запити на підготовку експертних 
висновків не лише не мають система-
тичного характеру та не ґрунтуються 
на реальному матеріальному та іншому 
заохочені науковців, які знаються на 
предметі регулювання та можуть здійс-
нити змістовний прогноз регуляторної 
дії відповідних проектів актів законо-
давства, але й втратили зворотній зв’я-
зок з їх виконавцями, коли зауваження 
та пропозиції науковців, які за власною 
ініціативою реагують на проекти регу-
ляторних актів, залишаються без аналі-
зу та належного відгуку. 

Один із наочних прикладів – стан 
розробки та впровадження різноманіт-
них стратегій економічного розвитку 
як засобів державної економічної по-
літики. На жаль, традицією стало пов-
не відкидання в Україні напрацювань 
попередніх урядів та відповідних про-
грамних документів, що ігнорує висно-
вки науки права про потреби забезпе-
чення сталості економіко-правового 
розвитку.

© О. Подцерковний, 2017
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Наприклад, у 2013 розі була ух-
валена Стратегія розвитку морських 
портів України до 2038 року, якою 
була скасована Стратегія розвитку 
морських портів України до 2015 року. 
При цьому жодного аналізу реалізації 
попередньої стратегії не відбулося. Це 
й не дивно, адже жодного виконання 
не відбулося, а Закон «Про морські 
порти в Україні», прийнятий в цій пе-
ріод, за своїм змістом та логікою йшов 
у повну суперечність з існуючою на 
той момент стратегією розвитку мор-
ських портів України. 

Те ж саме можна сказати про Дер-
жавну стратегію регіонального розвит-
ку на період до 2015 року, яка була 
скасована Державною стратегією ре-
гіонального розвитку на період до 
2020 року, затвердженою Кабінетом 
Міністрів України від 6 серпня 2014 р. 
№ 385. При цьому без жодного аналізу 
результативності попередньої стратегії 
було зазначено про необхідність при-
йняття нової у зв’язку із «завершенням 
строку реалізації Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 
2015 року», «зміною зовнішніх та вну-
трішніх умов», «доцільністю підготовки 
нового стратегічного документа, роз-
робленого відповідно до європейських 
стандартів» тощо.

28 березня 2017 року відбулася пре-
зентація Експортної стратегії України, 
яку розробило Міністерство економіч-
ного розвитку та торгівлі України. На 
жаль, форма впровадження та зміст 
відповідного документа містить ті самі 
вади, що й у ситуації з іншими еконо-
мічними стратегіями. Поряд із невраху-
ванням потреб формування економіч-
ної стратегії у чіткому співвідношенні 
з попередніми програмними докумен-
тами, відповідний акт містить чималі 
вразливі місця, які можна було б уник-
нути, якби були враховані думки вче-
них-економістів та юристів. Зокрема, з 
тексту документу практично неможли-
во зрозуміти, які вектори розвитку кра-
їни у відповідній сфері мають існувати 
за умови продовження економічної, 
військової та гуманітарної агресії Росії 

до України. Фактично, без позитивно-
го та негативного прогнозу розвитку 
відповідної агресії неможливо передба-
чити гнучкість у державній експортній 
стратегії та надати орієнтири суб’єктам 
господарювання у власній експортній 
діяльності. 

Розробниками обрані пріоритетні 
сектори економіки з метою підтримки 
розвитку експорту. Вважаємо недо-
цільним розглядати сектор креативних 
послуг як другий за пріоритетністю, 
оскільки за потенційними можливостя-
ми він значно поступається іншим сек-
торам (машинобудування, виробництво 
запасних частин, харчова промисло-
вість, туризм).

Крім того, слід зауважити, що не 
можна відкидати державну підтримку 
тих галузей, які, можливо й не мають 
інноваційного характеру, але котрі 
можуть стати вагомим чинником ва-
лютних надходжень та міжнародної 
кооперації українських підприємств. 
Зокрема, йдеться про сектор тран-
спорту, який здатен надавати широкі 
послуги з перевезення вантажів та па-
сажирів. 

З документу важко зрозуміти, як 
вчинить держава з тими секторами 
економіки, наприклад, металургійним 
виробництвом, який має істотний екс-
портний потенціал, але знаходиться у 
глибокій кризі. По суті, документ обхо-
дить питання державної підтримки та 
стимулювання експорту в металургії, 
що можна вважати необґрунтованим.

В плані дій відсутні будь-які поси-
лання на потреби деофшоризації зов-
нішньоекономічної діяльності та демоно-
полізації ринків в Україні, що слугують 
вагомим чинником стримування підпри-
ємницької активності в країні.

Нещодавно Міністерство економіч-
ного розвитку та торгівлі виступило 
з новою стратегією – Стратегією роз-
витку малого та середнього бізнесу на 
період до 2020 року [1]. Зокрема, про-
декларовано, що завдяки реалізації цієї 
стратегії відбудеться збільшення на 1% 
частки малих та середніх підприємств 
у ВВП протягом трьох років: «част-
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ка МСП у ВВП України у 2015 році 
була 59%. Стратегія ставить за мету 
до 2020 року збільшити останній показ-
ник до 60,5%. Насправді, це суттєвий 
приріст у масштабах МСБ», – проко-
ментував перший заступник Міністра 
економічного розвитку і торгівлі Укра-
їни [2]. Разом із тим, не враховано, що 
відповідний розмір приросту ВВП зна-
ходиться в межах статистичної погріш-
ності, взагалі не є істотним та не може 
вважатися дійсним елементом реформи 
у країні, яка має найменш реалістич-
ну частку малого та середнього бізнесу 
серед європейських країн. Адже треба 
брати до уваги, що великі корпорації 
використовують організаційно-правову 
форму приватного підприємництва сво-
їх працівників для уникнення від опо-
даткування з використанням спроще-
ної системи оподаткування [3]. Отже, 
без врахування відповідного стратегіч-
ного програмування – це продовження 
бюрократизованих форм реформування 
всупереч досягненням науки.

Не менш актуальний приклад у цьо-
му контексті – процес розробки но-
вого Господарського процесуального 
кодексу України (далі – ГПК), який 
нещодавно став відомий громадськос-
ті завдяки проекту Закону № 6232 от 
23.03.2017 р. «Про внесення змін до 
Господарського процесуального кодек-
су України, Цивільного процесуаль-
ного кодексу України, Кодексу адмі-
ністративного судочинства України 
та інших законодавчих актів». Проект 
зареєстрований у Верховній Раді без 
попереднього публічного обговорення, 
без прозорих концептуальних розро-
бок і врахування думки науковців з 
господарського процесу. Зокрема, не 
представлені результати відстеження 
результативності чинного ГПК, не по-
яснено, які конкретно норми цього ко-
дексу застаріли, як саме нові інститу-
ти дозволять господарському процесу 
бути ефективнішим. Пропонується ска-
сувати компактний і гнучкий процесу-
альний кодекс, що забезпечує найкращі 
показники судочинства навіть у напів-
зруйнованій судовій системі. Обсяг но-

вого кодексу збільшено втричі, що про-
гнозовано здатне викликати проблеми 
у правозастосуванні. При цьому спо-
стерігається зайва деталізація, тексту-
альна багатозначність законопроекту. 
З’явилися нові різночитання там, де їх 
не було, і суперечності багатьох про-
цесуальних новел. Проект ГПК ламає 
простоту, оперативність і зрозумілість 
спеціалізованого судочинства на дого-
ду неапробованим правовим конструк-
ціям. Серед останніх: 

а) значне ускладнення розмежу- 
вання юрисдикцій за предметним кри-
терієм та обмеження юрисдикції між-
народного комерційного арбітражу 
(ст. 21–23). Водночас залишається 
неприродна для функцій та призна-
чення європейського судочинства ком-
петенції адміністративних судів щодо 
розгляду справ за позовами держави 
до суб’єктів господарювання (напри-
клад, спори щодо вилучення майна 
для суспільних потреб чи з мотивів 
суспільної необхідності), про що на-
віть заявляють очільники системи ад-
міністративних судів [4];

б) обмеження сторін в наданні до-
казів певними строками за одночасного 
збереження такої підстави для оскар-
ження будь-якого рішення господар-
ського суду, як неповне встановлен-
ня обставин, що мають значення для 
справи (ст. 278 Проекту). При цьому 
в юридичній літературі доведено, що 
принцип абсолютної істини є неприй-
нятним для цивілізованого правосуддя, 
тим більше для професійного господар-
ського процесу, де кожна зі сторін зо-
бов’язана довести існування обставин, 
на які вона посилається в обґрунтуван-
ня своїх вимог [5].

б) уведення загального електро-
нного судочинства у формі, невідомій 
жодному іноземному правопорядку, 
неузгодженому і реальними технічни-
ми можливостями держави й суб’єк-
тів правозастосування та результата-
ми впровадження модельних проектів 
«електронний суд», досвідом впрова-
дження «електронного суду» в зарубіж-
них країнах [6]; 
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в) впровадження показань свідків у 
господарському процесі, яке здійснено 
не лише без закладення елементів ви-
ключності цього джерела доказування, 
що попереджає зловживання, але й з 
порушенням процесуальних засад за-
стосування цього інституту. Йдеться 
про неприпустиме спрощення. Зокре-
ма, пропонований порядок оформлення 
заяви свідка в нотаріальному порядку 
без участі обох сторін несе чимало за-
гроз. Не враховано, що в цивілізованих 
країнах, де передбачена можливість 
подібного афідевіту, процедура отри-
мання показань свідка поза судовим 
слуханням застосовується тільки у ви-
падках, коли свідка неможливо викли-
кати в судове засідання. Передбачаєть-
ся також право сторін на перехресний 
допит свідка під час афідевіту [7] та 
право суду не прийняти будь-які такі 
письмові показання [8]. У проекті ГПК 
немає жодної з відповідних гарантій, а 
процедура розрахована тільки на пока-
зання «зацікавлених» осіб. Це створює 
ризик затягування справ і маніпулю-
вання доказовою базою недобросовіс-
ними учасниками процесу;

г) запровадження інститутів, які за 
багато років існування в інших проце-
сах не довели своєї ефективності. Мова 
йде, зокрема, про наказне проваджен-
ня, яке є малорезультативним, ще й 
процесуально витратним у цивільному 
процесі. Велика небезпека затягування 
розгляду економічних спорів виникає 
у зв’язку із запровадженням інституту 
свідків у господарському процесі. Цей 
перелік можна продовжувати ще й ще.

Під удар від такого впровадження 
потрапляє вся економіка, для якої гос-
подарські суди виступають юрисдик-
ційним інфраструктурним елементом і 
останнім рубежем захисту суб’єктів го-
сподарювання від рейдерського переді-
лу власності й правового хаосу. Проект 
кодексу виглядає «дітищем» політики 
нормативної інфляції, яка, подолавши 
небагато проблем, створює безліч но-
вих, обтяжує людину бюрократичними 
процедурами, за яких правомірна пове-
дінка є винятком, а економічний сенс 

закону втрачається в ідеальних право-
вих конструкціях.

За відсутності послідовного звер-
нення до наукової спільноти у справі 
розробки нового законодавства призво-
дить до ігнорування всього розмаїття 
європейських підходів до регулювання 
економіки, в тому числі, з погляду по-
дальшої кодифікації правил здійснення 
господарської діяльності з урахуванням, 
наприклад, Господарського кодексу 
Бельгії 2013 р., Кодексу господарської 
діяльності Естонії 2011 р., Турецького 
комерційного кодексу 2012 р., нарешті, 
Підприємницького кодексу Республіки 
Казахстан тощо. 

Розгорнуті зауваження виникають 
у науковців стосовно непропорцій-
ності деяких засобів регулювання, які 
погіршують стан захисту вітчизняних 
суб’єктів господарювання на користь 
іноземних. В якості прикладів можна 
згадати проблему обмеження компе-
тенції міжнародного комерційного ар-
бітражу, коли у проектах процесуаль-
них кодексів пропонується виключити 
з юрисдикції міжнародного комерційно-
го арбітражу при ТПП України деякі 
категорії спорів, що виштовхує міжна-
родні спори за участі національних еко-
номічних суб’єктів. 

Те саме стосується введення жор-
стких вимог щодо вступу в магістрату-
ру у вищі юридичні навчальні заклади, 
яке різко контрастує з постійним спро-
щенням порядку набору в польські, 
румунські, угорські та інші навчальні 
заклади. Спрощена нострифікація ди-
плома, виданого іноземним ВНЗ, а та-
кож відсутність вимог щодо складання 
державних тестів (ЗНО) під час вступу 
до магістратури зарубіжних юридичних 
ВНЗ, призводить у цьому контексті до 
отримання зарубіжними ВНЗ неконку-
рентних переваг перед вітчизняними 
навчальними інституціями.

Досить небезпечним і таким, що по-
рушує принцип пропорційності в забез-
печенні прозорості залучення інозем-
них працівників в економіку України, 
є законопроекти щодо спрощення отри-
мання права на постійне проживання 
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в Україні суто через факт реєстрації 
бізнесу, без капіталовкладень тощо. За-
конопроект «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо 
зменшення бар’єрів для залучення 
іноземних інвестицій (щодо скасуван-
ня реєстрації іноземних інвестицій та 
внесення змін в правила працевлашту-
вання та тимчасового проживання іно-
земців)» щодо відповідних змін направ-
лено зараз на підпис Президента поза 
врахування думки вчених про потребу 
всебічної оцінки лібералізації порядку 
набуття права на постійне проживан-
ня, коли виникає загроза спрощеного 
використання закладеного в законі ме-
ханізму для погіршення стану ринку 
праці за рахунок працівників із країн з 
несприятливим соціально-економічним 
становищем.

На жаль, в Україні продовжують 
ігноруватися наслідки лібералізації ін-
ших сфер економічного життя, коли 
послаблення державно-регулюючих за-
ходів призвело не до покращення по-
зиції України в рейтингу сприятливого 
бізнес-клімату, а навпаки – зумовило 
зростання неправомірного поглинання 
бізнесу та інших зловживань у корпо-
ративних відносинах (рейдерства). Так 
сталося із скасуванням вимог щодо 
нотаріального посвідчення підписів за-
сновників на установчих документах, 
яке було запроваджено у 2015 році, 
а у зв’язку з жахливими наслідками 
для стабільності економічних відносин 
було скасовано у 2016 році відповідно 
до Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення державної реє-
страції прав на нерухоме майно та за-
хисту прав власності».

Сьогодні те саме відбулося зі ска-
суванням вимог Цивільного та Госпо-
дарського кодексів щодо використання 
печаток юридичними особами. Можна 
спрогнозувати різке збільшення не-
визначених за правовим режимом дій 
підприємців, яким відкриється широке 
поле для зловживань недобросовіс-
них осіб у зв'язку з відповідними но-
велами. Враховуючи те, що реальних 

складнощів із використанням печаток 
у господарському обігу ніколи не ви-
никало, скасування відповідних вимог 
має характер формального реформу-
вання, яке не несе реального позитив-
ного наповнення у економіко-правові 
відносини.

Результати невдалого реформуван-
ня, якого можна було б уникнути за 
умови реального науково-правового 
супроводження процесу розробки та 
оцінки результативності регулятор-
них актів, звичайно, поширені й в 
інших питаннях. Їх сукупність на сьо-
годні набула критичної межі, за якою 
виникає загроза національної безпеки 
держави. Не випадково, що згідно із 
Законом України загрозою національ-
ної безпеки у сфері економіки вважа-
ється «ослаблення системи держав-
ного регулювання і контролю у сфері 
економіки; нестабільність у правово-
му регулюванні відносин у сфері еко-
номіки» (ст. 7).

Необхідно не просто повернутися до 
ґрунтовного наукового супроводження 
економіко-правових реформ в Україні, 
але й вивести його на новий якісний 
рівень. Йдеться, щонайменше, про 
обов’язкову науково-технічну експер-
тизу проектів регуляторних актів рівня 
Кабінету Міністрів України, Президен-
та України, Верховної Ради України. 
У противному випадку розраховувати 
на сталість, прогнозованість та зваже-
ність державної економічної політики 
не доводиться.

Ключові слова: регуляторна полі-
тика, реформування, науковий висно-
вок, господарський процесуальний ко-
декс, пріоритетний сектор економіки.

Стаття присвячена досліджен-
ню науково-правового супроводжен-
ня економічних реформ в Україні з 
урахуванням думки вчених-економіс-
тів та юристів. Проаналізовано пи-
тання щодо доцільності прийняття 
нових нормативно-правових актів, 
зокрема економічних стратегій роз-
витку держави, а також Господар-
ського процесуального кодексу.
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Статья посвящена исследованию 
научно-правового сопровождения 
экономических реформ в Украине с 
учетом мнения ученых-экономистов 
и юристов. Проанализирован вопрос 
о целесообразности принятия но-
вых нормативно-правовых актов, в 
частности экономических страте-
гий развития государства, а также 
Хозяйственного процессуального ко-
декса.

The article investigates the scien-
tific and legal support economic re-
forms in Ukraine, taking into account 
the views of economists and lawyers. 
Analyzed the question of whether the 
adoption of new regulations, including 
economic policies of the state and Com-
mercial Procedure Code.

Література
1. Проект постанови Кабінету Міні-

стрів України «Про затвердження Стра-
тегії розвитку малого і середнього підпри-
ємництва в Україні на період до 2020 року» 
[Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу : http://www.me.gov.ua/Documents/
Detail?lang=uk-UA&id=29c94bc5-77f2-44af-
bbf4-5f13e382a3b2&title=ProektPostanoviKa
binetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaStr
ategiiRozvitkuMalogoISerednogoPidprimnits
tvaVUkrainiNaPeriodDo2020-Roku

2. Схвалено стратегію розвитку ма-
лого і середнього бізнесу в Україні до 

2020 року [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : https://www.golovbukh.ua/
news/14114-qqn-17-m5-25-05-2017-shvaleno-
strategyu-rozvitku-malogo-serednogo-bznesu-
v-ukran-do-2020-roku

3. Дубровський В. Спрощена систе-
ма оподаткування. Розвінчування мі-
фів / В. Дубровський [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: https://ukr.
lb.ua/economics/2016/01/03/324990_
sproshchena_sistema_opodatkuvannya.html

4. Адмінюстиція: вихід на новий рівень 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://yur-gazeta.com/publications/events/
adminyusticiya-vihid-na-noviy-riven.html

5. Васьковский Е.В. Курс гражданского 
процесса / Е.В. Васьковский. – М.: Изд-е 
Бр. Башмаковых, 1913. – Т. 1. – С. 393, 
394; Ніколенко, Л.М. Мета судового дока-
зування / Л.М. Ніколенко // Экономи-
ка и право : Научный журнал. – 2004. – 
№ 3. – С. 40–44.

6. Голубева Н.Ю. «Электронный суд» 
в мире [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу : http://yaizakon.com.ua/
elektronnyj-sud-v-mire/

7. Perell J. discusses permissible scope of 
cross-examination on affidavits [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : http://
www.cavanagh.ca/blog/?p=730

8. Cross-examination of witness on 
affidavit in commercial proceedings would 
serve no useful purpose [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://www.
staredecisishibernia.com/application-leave-
cross-examine-ibrc-witness-refused-serve-no-
useful-purpose-determining-issues-trial/



54

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2017/2

УДК 342.9

Г. Губіна,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного 

та кримінального права 
Національного університету «Одеська морська академія»

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК  
УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА  

ПРО ЛІЦЕНЗУВАННЯ МОРСЬКОЇ СФЕРИ  
(2000–2014) 

Адміністративно-правове регулю-
вання діяльності у морській сфері 
здійснюється за допомогою різноманіт-
них методів. Одним із них є ліцензуван-
ня. Однак численні зміни у норматив-
но-правовій базі в цьому напрямку, на 
наш погляд, зменшують ефективність 
його практичного застосування щодо 
морської сфери. Таким чином, виникає 
необхідність проаналізувати національ-
ну законодавчу базу про ліцензування 
діяльності в морській сфері в Україні за 
період з 2000 р. по 2014 р., коли був 
прийнятий і введений в дію перший ба-
зовий закон про ліцензування. 

Проблемам інституту ліцензуван-
ня значну увагу приділено у наукових 
працях В.А. Гуменюка, С.В. Ківалова, 
О.М. Олейника, І.Д. Пастуха, П.М. Паль-
чука, П.М. Чистякова, Л.В. Шестак, 
В.К. Шкарупи. Однак розробок у сфері 
адміністративно-правового регулювання 
ліцензування в морській сфері ними не 
здійснено. 

Метою статті є аналіз української 
законодавчої бази інституту ліцензу-
вання морської сфери в період 2000 р. – 
2014 р.

Новий етап у сфері ліцензування 
розпочався у 2000 р. з прийняттям і 
введенням у дію першого в нашій кра-
їні загального нормативно-правового 
акту (надалі – НПА) про ліцензуван-
ня – Закону України «Про ліцензу-
вання певних видів господарської ді-
яльності» від 01.06.2000 р. № 1775-III 
(надалі – Закон № 1775-III), який сто-
сувався також і ліцензування госпо-

дарської діяльності у морській сфері: 
пошук (розвідка) корисних копалин 
та користування надрами; надання по-
слуг з перевезення пасажирів і ванта-
жів річковим і морським транспортом; 
посередництво у працевлаштуванні 
на роботу за кордоном; страхова ді-
яльність, а також діяльність, пов'яза-
на з промисловим виловом риби на 
промислових ділянках рибогосподар-
ських водойм, крім внутрішніх водойм 
(ставків) господарств. Через деякий 
час певні з цих видів діяльності або 
були скасовані, або були відкоригова-
ні, або були закріплені у спеціальних 
законах про ліцензування. Особли-
вістю даного закону було те, що він 
містив визначення основних термінів, 
органи ліцензування та їхні повнова-
ження, види господарської діяльності, 
що підлягали ліцензуванню на той 
час, перелік документів для одержан-
ня ліцензії, а також провадження з її 
отримання тощо. У той же час разом 
із Законом № 1775-III приймалися 
та були чинними безліч підзаконних 
НПА, які стосувалися ліцензування, в 
т.ч. у морській сфері.

Після прийняття у 2003 р. двох ко-
дифікованих законів – Господарсько-
го кодексу України від 16.01.2003 р. 
№ 436-IV та Цивільного кодексу Укра-
їни від 16.01.2003 р. № 435-IV, де про-
писувалися деякі базові положення 
щодо ліцензування, ситуація не зміни-
лася. І з 01.01.2004 р. втрачає чинність 
Закон України «Про підприємництво» 
від 07.02.1991 р. № 698-XII, крім ст. 4.

© Г. Губіна, 2017
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Так, для здійснення пошуку (розвід-
ки) корисних копалин ліцензію необ-
хідно було отримувати в Міністерстві 
екології та природних ресурсів Украї-
ни, яке через деякий час тимчасово 
реорганізували у Міністерство охорони 
навколишнього природного середови-
ща України. Ліцензійні умови з прова-
дження даної господарської діяльності 
змінювалися всього 2 рази, оскільки 
наприкінці 2010 р. внесені зміни у За-
кон № 1775-III призвели до відсутності 
наявності ліцензії на це: 1) Інструкція 
про умови і правила провадження під-
приємницької діяльності (ліцензійні 
умови) з пошуку (розвідки) та експлу-
атації родовищ корисних копалин та 
контроль за їх дотриманням, затвер-
джена Наказом Ліцензійної палати 
України та Держкомгеології України 
від 08.04.99 р. № 33/58 (втрата чин-
ності 01.03.2001 р.), яка базувалася на 
Законі України «Про підприємництво», 
Кодексі України про надра, Постанові 
Кабінету Міністрів України «Про по-
рядок ліцензування підприємницької 
діяльності» від 03.07.98 р. № 1020 та 
Положенні про Ліцензійну палату Укра-
їни, затверджене Указом Президента 
України від 16.07.97 р. № 648/97; 
2) Ліцензійні умови провадження гос-
подарської діяльності з пошуку (роз-
відки) корисних копалин, затверджені 
Наказом Державного комітету Укра-
їни з питань регуляторної політики 
та підприємництва і Міністерства 
екології та природних ресурсів Украї-
ни від 13.02.2001 р.№ 31/51 (втрата 
чинності 18.03.2011 р.), відповідно до 
Закону № 1775-III та Постанови Кабі-
нету Міністрів України «Про затвер-
дження переліку органів ліцензування» 
від 14.11.2000 р. № 1698. Останні лі-
цензійні умови, вважаємо, були більш 
професійно написані та висвітлювали 
новий погляд на вимоги. Однак пере-
лік підзаконних НПА, що регулював 
ліцензування в цьому напрямку, був 
набагато більше (наприклад, Перелік 
документів, які додаються до заяви про 
видачу ліцензії для окремого виду гос-
подарської діяльності, затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 04.07.2001 р. № 756 (втрата чин-
ності 06.09.2016 р.)).

За новим НПА (ст. 9 Закону  
№ 1775-III) користування надрами як 
господарська діяльність, що ліцензуєть-
ся, була вказана у вигляді різних видів 
користування надрами [1]. Ліцензію 
надавав Державний комітет України по 
геології і використанню надр за попе-
реднім погодженням з Міністерством 
екології та природних ресурсів Украї-
ни, його органами на місцях. Правове 
регулювання ліцензійного проваджен-
ня відбувалося згідно з низкою НПА: 
Порядком надання спеціальних дозво-
лів (ліцензій) на користування надра-
ми, затвердженим Постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 31.08.1995 р. 
№ 709 (втрата чинності 02.10.2003 р.); 
Переліком документів, які додаються 
до заяви про видачу ліцензії для окре-
мого виду господарської діяльності, 
затвердженим Постановою Кабінету 
Міністрів України від 04.07.2001 р. 
№ 756 (втрата чинності 06.09.2016 р.); 
Порядком надання спеціальних дозво-
лів на користування надрами, затвер-
дженим Постановою Кабінету Міністрів 
України від 02.10.2003 р. № 1540 (втра-
та чинності 27.02.2008 р.); Порядком 
проведення аукціонів з продажу спе-
ціальних дозволів (ліцензій) на право 
користування надрами, затвердженим 
Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 26.05.2004 р. № 694 (втрата 
чинності 30.08.2005 р.); Порядком на-
дання у 2005 році спеціальних дозволів  
(ліцензій) на користування надрами, за-
твердженим Постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 30.08.2005 р. № 827; 
Порядком проведення у 2005 році аук-
ціонів з продажу спеціальних дозволів 
(ліцензій) на користування надрами, 
затвердженим Постановою Кабінету 
Міністрів України від 30.08.2005 р. 
№ 828; Інструкцією щодо порядку по-
годження матеріалів з Мінекобезпеки 
України та його органами на місцях 
для отримання спеціальних дозволів 
(ліцензій) на користування надрами, 
затвердженою Наказом Міністерства 
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охорони навколишнього природного 
середовища та ядерної безпеки Укра-
їни від 30.09.1996 р. № 119 (втрата 
чинності 05.08.2011 р.); Порядком 
переоформлення та видачі дубліка-
тів спеціальних дозволів (ліцензій) на 
користування надрами у 2005 році, 
затвердженим Наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного 
середовища України від 04.10.2005 р. 
№ 349 (втрата чинності 03.04.2006 р.); 
Інструкцією про умови і правила про-
вадження підприємницької діяльності 
(ліцензійних умов) з пошуку (розвідки) 
та експлуатації родовищ корисних ко-
палин та контроль за їх дотриманням, 
затвердженою Наказом Ліцензійної па-
лати України та Держкомгеології Укра-
їни від 08.04.1999 р. № 33/58 (втра-
та чинності 01.03.2001 р.); Переліком 
випадків надання спеціальних дозволів 
(ліцензій) на користування надрами без 
проведення аукціонів, затвердженим 
Наказом Державного комітету природ-
них ресурсів України від 25.10.2004 р. 
№ 199 (втрата чинності 24.04.2006 р.) 
тощо. З їхнього аналізу, на наш по-
гляд, можна виявити властиві їм харак-
теристики: суперечливість, недоско-
налість, постійно нові чинні НПА у 
даному напрямку, ототожнення двох 
різних понять – «дозвіл» та «ліцензія» 
до 05.01.2006 р. з набранням чинності 
Закону України «Про дозвільну систе-
му у сфері господарської діяльності» 
від 06.09.2005 р. № 2806-IV, заплута-
ність у провадженні, що розглядається, 
збільшення та ускладнення первинних 
вимог для отримання ліцензії, що іноді 
передбачає попередні грошові вливан-
ня. Вважаємо, що такий стан речей 
призводив до неправомірного користу-
вання надрами.

Кардинальні зміни спостерігалися 
у наданні послуг з перевезення паса-
жирів і вантажів річковим і морським 
транспортом, яке через деякий час на-
було нову назву – це «надання послуг 
з перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів, багажу річковим, морським 
транспортом». Це було обумовлено 
наявністю необхідних НПА для здійс-

нення даного виду господарської ді-
яльності. І, відповідно, ліцензійні умо-
ви та контроль за їх додержанням не 
потребували постійного перегляду та 
внесення змін, оскільки вони вже мі-
стили організаційні, кваліфікаційні 
та технологічні вимоги: Перелік до-
кументів, які додаються до заяви про 
видачу ліцензії для окремого виду гос-
подарської діяльності, затверджений 
Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 04.07.2001 р. № 756 (втрата чин-
ності 06.09.2016 р.); Ліцензійні умови 
провадження господарської діяльності 
з надання послуг з перевезення паса-
жирів і вантажів річковим, морським 
транспортом, затверджені Наказом 
Державного комітету України з питань 
регуляторної політики та підприємни-
цтва, Міністерства транспорту України 
від 30.01.2002 р. № 11/50 (втрата чин-
ності 03.09.2013 р.); Порядок контро-
лю за додержанням Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності 
з надання послуг з перевезення паса-
жирів і вантажів річковим, морським 
транспортом, затверджені Наказом 
Державного комітету України з питань 
регуляторної політики та підприємни-
цтва, Міністерства транспорту України 
від 15.12.2003 р. № 131/975 (втра-
та чинності 03.09.2013 р.); Ліцензій-
ні умови провадження господарської 
діяльності з надання послуг з пере-
везення пасажирів, небезпечних ван-
тажів, багажу річковим, морським 
транспортом, затверджені Наказом Мі-
ністерства інфраструктури України від 
26.07.2013 р. № 524; Порядок контро-
лю за додержанням Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності 
з надання послуг з перевезення паса-
жирів, небезпечних вантажів, багажу 
річковим, морським транспортом, за-
тверджені Наказом Міністерства інф-
раструктури України від 26.07.2013 р. 
№ 525 (втрата чинності 22.09.2015 р.). 
Отже, можна стверджувати, що цей 
вид господарської діяльності стосовно 
ліцензування містив основні, потрібні 
на той час, НПА згідно міжнародним 
вимогам.
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З прийняттям Закону № 1775-III 
посередництво у працевлаштуванні на 
роботу за кордоном отримало нову ві-
тчизняну законодавчу базу: Перелік 
документів, які додаються до заяви про 
видачу ліцензії для окремого виду гос-
подарської діяльності, затверджений 
Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 04.07.2001 р. № 756 (втрата чин-
ності 06.09.2016 р.); Ліцензійні умови 
провадження господарської діяльності 
з посередництва у працевлаштуванні 
на роботу за кордоном, затверджені 
наказом Державного комітету Укра-
їни з питань регуляторної політики 
та підприємництва, Міністерства пра-
ці та соціальної політики України від 
19.12.2001 р. № 155/534 (втрата чин-
ності 22.10.2010 р.); Порядок контро-
лю за додержанням Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності 
з посередництва у працевлаштуванні 
на роботу за кордоном, затверджений 
Наказом Державного комітету Укра-
їни з питань регуляторної політики 
та підприємництва, Міністерства пра-
ці та соціальної політики України від 
24.06.2004 р. № 78/141 (втрата чин-
ності 22.10.2010 р.); Ліцензійні умови 
провадження господарської діяльності 
з посередництва у працевлаштуванні 
на роботу за кордоном, затверджені 
Наказом Міністерства праці та соціаль-
ної політики України від 06.09.2010 р. 
№ 272 (втрата чинності 05.02.2016 р.); 
Порядок контролю за додержанням 
Ліцензійних умов провадження госпо-
дарської діяльності з посередництва у 
працевлаштуванні на роботу за кордо-
ном, затверджений від 06.09.2010 р. 
№ 272 (втрата чинності 05.02.2016 р.). 
Вважаємо, що вказані НПА, на відміну 
від попередніх, які здійснювали правове 
регулювання ліцензування у цій сфері, 
знаходяться на етапі вдосконалення – 
відбуваються збільшення вимог до лі-
цензіатів, забезпечення з боку держави 
дотримання прав, інтересів осіб, які ко-
ристуються послугами ліцензіатів. Од-
нак чітко прописана на теоретичному 
рівні вітчизняна законодавча база у цій 
сфері не завжди повністю реалізовува-

лася на практиці. На наш погляд, це 
пов’язано з іноземним суб’єктом госпо-
дарювання та його національним зако-
нодавством. 

Страхова діяльність у морській сфе-
рі продовжувала ліцензуватися. Ліцен-
зію спочатку видавало Міністерство 
фінансів України, а з 2003 р. – Дер-
жавна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг України. За період 
2000-2014 рр. основними НПА у цьому 
напрямку були: Кодекс торговельного 
мореплавства України № 176/95-ВР  
від 23.05.1995 р.; Закон України 
«Про страхування» від 07.03.1996 р. 
№ 85/96-ВР; Перелік документів, які 
додаються до заяви про видачу ліцензії 
для окремого виду господарської діяль-
ності, затверджений Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 04.07.2001 р. 
№ 756 (втрата чинності 06.09.2016 р.); 
Ліцензійні умови провадження стра-
хової діяльності, затверджені Наказом 
Державного комітету України з питань 
регуляторної політики та підприємни-
цтва і Міністерства фінансів України 
від 16.07.2001 р. № 98/343 (втрата 
чинності 24.11.2003 р.); Ліцензійні умо-
ви провадження страхової діяльності, 
затверджені Розпорядженням Держав-
ної комісії з регулювання ринків фінан-
сових послуг України від 28.08.2003 р. 
№ 40 (втрата чинності 30.05.2017 р.). 
Представляється, що положення даних 
ліцензійних умов були загальними, уні-
версальними. А для такого виду госпо-
дарської діяльності, вбачається, вони 
не підходили, оскільки не враховували 
вартість об’єкту страхування, статус 
резидентства страхувальника, і, як на-
слідок, обмежений вибір страховиків. 
Таким чином, недосконалість чинного 
законодавства України щодо ліцензу-
вання страхової діяльності в морській 
сфері призвело до практичної відсутно-
сті існування її в нашій державі. 

Згідно із Законом № 1775-III з’явився 
новий вид господарської діяльності, що 
ліцензується, – діяльність, пов'язана з 
промисловим виловом риби на промис-
лових ділянках рибогосподарських во-
дойм, крім внутрішніх водойм (ставків) 
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господарств. Усі можливі процедури з 
ліцензією (наприклад, видача, перео-
формлення) спочатку були покладені 
на Державний департамент рибного 
господарства Міністерства аграрної по-
літики України, що неодноразово потім 
змінював свою назву. Нормативно-пра-
вова база для напрямку, що розгляда-
ється, була наступною: Закон України 
«Про рибне господарство, промислове 
рибальство та охорону водних біоре-
сурсів» від 08.07.2011 р. № 3677-VI4; 
Перелік документів, які додаються до 
заяви про видачу ліцензії для окремого 
виду господарської діяльності, затвер-
джений Постановою Кабінету Міністрів 
України від 04.07.2001 р. № 756 (втра-
та чинності 06.09.2016 р.); Ліцензійні 
умови провадження господарської ді-
яльності, пов'язаної з промисловим ви-
ловом риби на промислових ділянках 
рибогосподарських водойм, крім вну-
трішніх водойм (ставків) господарств, 
затверджені Наказом Державного ко-
мітету України з питань регулятор-
ної політики та підприємництва і Мі-
ністерства аграрної політики України 
від 14.11.2001 р. № 132/336 (втра-
та чинності 12.07.2013 р.); Порядок 
контролю за додержанням Ліцензій-
них умов провадження господарської 
діяльності, пов'язаної з промисловим 
виловом риби на промислових ділянках 
рибогосподарських водойм, крім вну-
трішніх водойм (ставків) господарств, 
затверджений Наказом Державного 
комітету України з питань регулятор-
ної політики та підприємництва і Мі-
ністерства аграрної політики України 
від 02.04.2003 р. № 40/90 (втрата 
чинності 18.10.2016 р.); Ліцензійні 
умови провадження господарської ді-
яльності, пов'язаної з промисловим 
виловом риби, крім внутрішніх водойм 
(ставків) господарств, затверджені 
Наказом Міністерства аграрної по-
літики та продовольства України від 
31.05.2013 р. № 341 (надалі – ліцензій-
ні умови № 341). Вважаємо, що перші 
ліцензійні умови були експерименталь-
ними, а наступні – це сформований, 
переосмислений погляд на вдоскона-

лення вимог щодо ліцензіата: нові орга-
нізаційні вимоги (наприклад, дотриман-
ня законодавства України про працю 
щодо порядку прийняття та оформлен-
ня громадян на роботу; забезпечення 
зберігання, транспортування, здавання 
вилученої риби на приймальні пункти в 
установленому законодавством поряд-
ку; видання рибалкам, відповідальним 
за промисловий вилов риби у їх ви-
робничих підрозділах, усіх необхідних 
документів, які надають право здійсню-
вати промисловий вилов риби) та тех-
нологічні (наприклад, риболовні судна 
повинні відповідати вимогам безпеки 
мореплавства згідно з чинним законо-
давством України, включаючи міжна-
родні зобов’язання України). Отже, лі-
цензійні умови № 341 будуть сприяти 
оптимальному рівню зариблення ба-
сейну Чорного моря, Азовського моря 
та рибогосподарських водних об’єктів 
України, розчищенню проток та нере-
стилищ.

Таким чином, для етапу 2000 р. – 
2014р. властиве наступне: 1) прийня-
тий перший базовий закон з ліцензуван-
ня не зменшив кількість підзаконних 
НПА; 2) перелік видів господарської 
діяльності, що підлягав ліцензуванню 
у морській сфері, постійно перегляда-
ється та скорочується; 3) строк чин-
ності підзаконних НПА, що регулює 
ліцензування того або іншого виду гос-
подарської діяльності у морській сфері 
в Україні, є іноді коротким; 4) закрі-
плення на законодавчому рівні з кож-
ним новим НПА більш складних вимог 
для отримання ліцензії, які іноді навіть 
потребують значних грошових витрат. 

Ключові слова: господарська ді-
яльність у морській сфері, ліцензуван-
ня, морська сфера, нормативно-правові 
акти.

Статтю присвячено досліджен-
ню національного законодавства про 
ліцензування діяльності у морській 
сфері у період 2000–2014 років. Аналі-
зуються ліцензійні умови, характер-
ні для даної сфери, та визначаються 
їхні позитивні й негативні сторони.
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Статья посвящена исследованию 
национального законодательства о 
лицензировании деятельности в мор-
ской сфере в период 2000–2014 годов. 
Анализируются лицензионные усло-
вия, характерные для данной сферы, 
и определяются их положительные и 
отрицательные стороны.

The article is dedicated to the 
study of the national legislation about 
licensing of activities in the marine 

sphere on the period of 2000–2014. 
The licensing conditions characteris-
tic for this sphere are analyzed, and 
their positive and negative sides are 
determined.
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ПОРЯДОК І МЕЖІ ЗАСТОСУВАННЯ  
МІЖНАРОДНОГО ПРАВА  

ДЛЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО  
ТА ПРИВАТНОПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Євроінтеграційні й інші міжнарод-
ні стратегії сучасної України потребу-
ють відповідних досліджень питомого 
співвідношення національної правової 
системи із базовими поняттями між-
народного права та передумовами його 
застосування. Окремо тут постають пи-
тання вивчення порядку та меж прак-
тичного використання норм міжнарод-
ного права для публічно-правового та 
приватноправового регулювання, осо-
бливості їхнього розрізнення і тлума-
чення саме в Україні.

Окреслена проблематика є достат-
ньо актуалізованою у розробках ро-
сійських та українських авторів, які 
інноваційно ведуть свої дослідження 
подеколи ще з часів «перебудови» в 
СРСР. Серед таких робіт варто відзна-
чити праці Ю. Баскіна, М. Крилова, 
Д. Лєвіна [1], В. Буткевича [2], К. Бєкя-
шева та М. Волосова [3; 4], А. Попова 
[5], А. Дмитрієва і В. Муравйова [6], 
Л. Горбунової [7], О. Петришина, І. Бе-
недика, І. Билі-Садабаш [8], В. Репець-
кого [9] та багатьох інших. 

Метою цієї статті є з’ясування по-
рядку і меж застосування міжнародного 
права для публічно-правового та приват-
ноправового регулювання в Україні.

Відколи Українська Держава розбу-
довує самостійну правову систему, – 
відбувається й полеміка щодо правоза-
стосовної діяльності із використанням 
норм міжнародного права. Вона реалі-
зує себе у відповідній формі юридичної 
діяльності держави щодо розгляду й 
вирішення індивідуальних юридичних 

справ. І, як правило, правозастосовна 
діяльність полягає: у наділенні одних 
суб’єктів правами, у покладенні на ін-
ших суб’єктів юридичних обов’язків, в 
офіційному визнанні юридичних фак-
тів, в укладенні угод, у розгляді юри-
дичних питань про наслідки правових 
спорів і правопорушень та у притягнен-
ні винних до юридичної відповідально-
сті уповноваженими органами й поса-
довими особами [8, с. 77]. 

У Конституції України (у розділах 
про загальні засади, про права, сво-
боди та обов’язки людини і громадя-
нина, про Верховну Раду України та 
про Президента України) зазначено, 
що міжнародні договори, визнані ви-
щим законодавчим органом, є части-
ною національного законодавства, і 
ними керуються в Україні громадяни 
й іноземці (крім визначених законодав-
ством винятків), а також Президент 
України, який «представляє державу 
в міжнародних відносинах, здійснює 
керівництво зовнішньополітичною ді-
яльністю держави, веде переговори та 
укладає міжнародні договори України» 
[7, с. 5-6]. Крім того, парламент Укра-
їни має право денонсувати міжнарод-
ний договір (п. 32, ст. 85 КУ).

Решта нормативно-правових актів 
України ґрунтуються на цих та інших 
положеннях Конституції та на чинних 
у державі міжнародних договорах. 

Теоретики юриспруденції і власне 
сама юридична практика в Україні роз-
різняють застосування міжнародного 
права в контексті публічно-правового 
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та приватноправового регулювання. 
Відтак порядок і межі застосування 
для кожного із типів регулювання ма-
тимуть не тільки спільні риси, але й 
відмінності, котрі якраз і різнять їх між 
собою.

Уже в період «перебудови» москов-
ські юристи-міжнародники, а за ними й 
їхні українські колеги, визнали, що між-
народне право є публічне та приватне, 
де перше репрезентує відносини між 
державами, а друге – акумулює в собі 
норми, які «регулюють цивільно-правові, 
сімейні і трудові відносини з іноземним 
або міжнародним елементом» [1, с. 9]. 
При цьому зрозуміло, що під час аналізу 
ці дослідники акцент однак робили на 
міждержавних стосунках. 

На зламі ХХ – ХХІ ст. російські 
правники вже чітко розділяли публіч-
ний та приватний сегмент міжнарод-
ного права, проте під впливом геопо-
літичних амбіцій Росії все ж більшу 
увагу приділяли державній дипломатії 
та ролі держави у міжнародних відно-
синах [3, с. 5-7]. До сфери міжнародно-
го приватного права К. Бєкяшев відніс 
питання цивільно-правового становища 
іноземців, іноземних юридичних осіб, 
питання права власності, зобов’язаль-
ного права (зовнішньо-торгівельні уго-
ди, перевезення, розрахунки), питання 
авторського і винахідницького права 
тощо [3, с. 28-29]. Згодом цей дослід-
ник зазначить, що міжнародне при-
ватне право відноситься до особливої 
галузі, яка не є підпорядкованою між-
народному публічному праву, оскільки 
має низку чинників, якими відокремлю-
ється від нього. Серед них: специфіка 
предмета (об’єкта) регулювання, склад 
учасників правовідносин (суб’єктний 
склад), склад нормативного масиву, 
в якому поєднано принципи і норми, 
сформовані всередині міжнародної та 
внутрішньодержавної правових систем 
[4, с. 10].

На середину 1990-х років поняття 
«міжнародне право» було ґрунтовно до-
сліджене українським вченим В. Бутке-
вичем [2]. Після ухвалення Конституції 
України вітчизняні юристи уточнили 

поняття міжнародного публічного пра-
ва. А. Дмитрієв і В. Муравйов указали 
на такі його особливості: 1) воно чин-
не в системі міждержавних (міжнарод-
них) відносин; 2) є самостійною право-
вою системою, норми якої ґрунтуються 
на звичаєвому праві, а також створені 
шляхом узгодження позицій суб’єктів 
міжнародного права у процесі нормо-
творення та відповідного підписання 
угод; 3) щойно згадані норми міжна-
родного публічного права знаходять 
свою реалізацію у міждержавному спіл-
куванні, а також – усередині держав, 
після ратифікації, стають частиною 
правозастосовного процесу [6, с. 8]. 

Харківський дослідник А. Попов на 
рубежі ХХ – ХХІ століть видав посіб-
ник із міжнародного приватного права, 
в якому дав визначення цієї складо-
вої міжнародного права. «Норми між-
народного правопорядку, – зазначає 
він, – адресовані приватним особам, 
фізичним чи юридичним, об’єднані під 
назвою міжнародного приватного пра-
ва» [5, с. 5-6].

Порядок застосування міжнародно-
го публічного права у національному 
законодавстві України спричинений 
декількома особливостями. Насам-
перед вони різняться за суб’єктами 
правовідносин. У національному пра-
ві суб’єктами виступають фізичні та 
юридичні особи, у міждержавному – 
держави та їхні уповноважені органи 
(інколи – нації, які борються за своє 
визволення; інколи – міжнародні ор-
ганізації, роль яких останнім часом 
постійно зростає). Відмінність між 
національним і міжнародним публіч-
ним правом простежується також за 
об’єктами правовідносин. Усе розма-
їття внутрішньодержавних стосунків 
зумовлене національним правом, а 
міждержавні відносини – сферою ін-
тересів міжнародного публічного пра-
ва. Окрім того, суб’єкти національного 
права не володіють ознаками суверені-
тету, тоді як держава і її уповноважені 
органи мають таку ознаку. Тобто дер-
жавні органи всередині країни можуть 
здійснювати нормотворення (через 
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законодавчі, виконавчі і навіть судові 
органи), але на зовнішньополітичній 
арені у міжнародному публічному пра-
ві представлена лише держава. Ще од-
нією відмінністю національного і між-
народного публічного права є те, що 
виконання норм першого носить вер-
тикальний характер усередині країни 
(фізичні та юридичні особи реалізову-
ють своє право під наглядом вертикалі 
державних органів), а виконання норм 
другого – має паритетний характер 
(характер рівності і горизонтальних 
відносин). На думку В. Репецького, 
різниця між національним та міжна-
родним публічним правом полягає 
якраз і в обмеженні кількості гілок 
влади, бо «поряд із відсутністю сво-
єрідних законодавчих органів у між-
державних відносинах також відсутні 
виконавчі та судові органи, аналогічні 
до тих, які діють у державі» [9, с. 17]. 
Звісно, недотримання норм міжна-
родного публічного права спричиняє 
застосування до порушника своїх ва-
желів упливу (різноманітних санкцій 
держав чи груп держав), але вони не 
завжди є такими ефективними, як си-
стема покарань усередині держави.

Першим проміжним нашим виснов-
ком є те, що кожна держава у націо-
нальному законодавстві встановлює 
свою систему співвідношення з міжна-
родним правом через утвердження в Ос-
новному Законі норм, які передбачають 
особливості застосування його норм у 
власній країні. Це буде справедливо 
стверджувати і для публічної, і для при-
ватної сфер міжнародного права. 

Як уже не раз було наголошено, 
імплементація норм міжнародного пра-
ва в Україні має відбуватися відповід-
но до її Конституції та законів. Пере-
думовами його застосування є низка 
процедур, на яких наголошують учені. 
Розрізняють національний механізм 
імплементації, який, своєю чергою, 
розподіляється на нормативний (сукуп-
ність нормативних засобів) та органі-
заційно-правовий (сукупність владних 
інститутів) механізми. А також – між-
народно-правовий (конвенційний), 

який має декілька стадій: правозабез-
печувальне нормотворення, тлумачен-
ня, міжнародний контроль та право-
застосування [6, с. 191-196]. Причому 
правозастосування в такій системі пра-
вовідносин є діяльністю, яка імплемен-
тує міжнародні норми на стадії їхнього 
«відхилення від норми», тобто коли ті 
чи ті інші суб’єкти порушують домов-
леності, і виникає потреба у спеціаль-
ному розслідуванні та обґрунтуванні 
санкцій. 

Порядок застосування міжнародно-
го права для публічно-правового регу-
лювання регламентується передусім 
стадіями укладення міжнародних до-
говорів. І. Лукашук, аналізуючи Віден-
ські конвенції про право міжнародних 
договорів (1969 р.), указує на три такі 
етапи: 

1) ухвалення тексту договору;
2) встановлення автентичності тексту;
3) згода на обов’язковість договору 

(ратифікація або інший передбачений 
спосіб) [10, с. 209].

Це ж саме регламентує стаття 2 За-
кону України «Про міжнародні догово-
ри України» 2004 року [11].

Реалізація норм міжнародного права 
в Україні має всі класичні світові оз-
наки. Адже українська держава вико-
ристовує 4 форми реалізації:

– додержання норм права (полягає 
в утриманні суб’єкта права від вчинен-
ня заборонених цим правом дій);

– виконання норм права (активна 
поведінка суб’єкта права щодо взятих 
на себе зобов’язань);

– використання норм права (викори-
стання тих норм міжнародного права, 
які надають можливості для самостій-
ного ухвалення рішення суб’єктом);

– застосування норм права (коли 
держава в уособленні своїх орга-
нів здійснює право щодо конкрет-
них випадків міжнародних відносин) 
[6, с. 182-183].

Відмінною рисою міжнародного 
приватного права від інших галузей 
приватного права в Україні є розгляд 
питань міжнародного цивільного про-
цесу та міжнародного комерційного 
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арбітражу [12, с. 18]. В. Бігун, В. Бі-
лоусов, І. Жуков указують на дві ча-
стини міжнародного приватного права: 
Загальну та Особливу. Перша містить 
загальні засади, поняття та механізми 
застосування колізійних норм, підстави 
та обмеження у застосуванні іноземно-
го права, порядок встановлення змісту 
норм іноземного права, визначення 
правового статусу фізичних та юридич-
них осіб, держави та міждержавних ор-
ганізацій. Друга частина складається з 
декількох інститутів міжнародного при-
ватного права: права власності; права 
інтелектуальної власності; правочинів; 
зобов’язань із заподіяння шкоди; спад-
кових, шлюбно-сімейних та трудових 
відносин, ускладнених іноземним еле-
ментом [12, с. 18].

Розділи ХІ, ХІІ, ХІІІ Закону Укра-
їни «Про міжнародне приватне право» 
(2005 р.) встановлюють застосування 
національною системою права поши-
реного в Європі комплексного підходу, 
який полягає у поєднані вирішення про-
блеми колізії законів та колізії юрис-
дикції міжнародних підсудних. А це, 
відповідно, розділи – «Провадження 
у справах за участю іноземних осіб», 
«Підсудність та виконання іноземних 
судових доручень», «Визнання та вико-
нання рішень іноземних судів» [13].

У підсумку потрібно відзначити, що 
українська держава у національному 
законодавстві встановлює свою си-
стему співвідношення з міжнародним 
правом, через утвердження в Основ-
ному Законі норм, які передбачають 
особливості застосування норм цього 
права у країні. Це буде справедливо 
стверджувати і для публічної, і для 
приватної сфер міжнародного права. 
Проте останні дві теж різняться між 
собою. Водночас Україна дедалі біль-
ше інтегрується своєю правовою сис-
темою до міжнародних правовідносин 
і практикує застосування міжнарод-
ного права для публічно-правового та 
приватноправового регулювання, що 
виражається і в понад десятирічній дії 
нових законів («Про міжнародні дого-
вори України» 2004 року, «Про міжна-

родне приватне право» 2005 року), і в 
широкій судовій практиці, яку вважа-
ємо подальшою перспективою наших 
досліджень. 

Ключові слова: міжнародне право, 
правозастосовна діяльність, міжнарод-
не публічне право, міжнародне приват-
не право.

Статтю присвячено вивченню 
порядку і меж застосування між-
народного права для публічно-пра-
вового та приватноправового регу-
лювання в Україні. Автор доводить, 
що міжнародне публічне право та 
міжнародне приватне право мають 
відмінні способи застосування в на-
ціональному праві української дер-
жави. 

Статья посвящена изучению по-
рядка и пределов применения между-
народного права для публично-право-
вого и частноправового регулирования 
в Украине. Автор доказывает, что 
международное публичное право и 
международное частное право имеют 
отличительные способы применения 
в национальном праве украинского 
государства. 

The article is dedicated to studying 
the order and limits of applying inter-
national law for public and private le-
gal regulation in Ukraine. The author 
proves that international public and 
private law have different law enforce-
ment in the national legislation of the 
Ukrainain state.
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За минуле десятиріччя у зв’язку 
зі стрімким розвитком спортивного 
шоу-бізнесу відбувся процес форму-
вання міжнародного спортивного пра-
ва. Такі зміни викликали необхідність 
створення навчальних курсів та інсти-
тутів, в яких викладається спортивне 
право [1]. У свою чергу, це певним чи-
ном вплинуло на становлення спортив-
ного права як комплексної галузі права 
як в провідних країнах світу з різними 
правовими системами, так і в Україні, 
на що звертав увагу автор цієї статті 
у попередній науковій праці [2]. У по-
страдянських країнах також відбува-
ється цей процес, але з різними швид-
костями (див. [2]). Існування такого 
процесу зумовлює певну розбіжність у 
розвитку спортивного права в країнах, 
що є визнаними світовими лідерами, та 
цими країнами. При цьому в Україні, як 
і в ряді інших країн, спортивне право 
як галузь законодавства фактично зна-
ходиться ще на початковій стадії свого 
формування, це обумовлено тим, що 
сучасні підходи до управління спортом, 
організації спортивної інфраструктури 
в Україні стали сприйматися з певним 
запізненням, а комерціалізація спорту 
відбулася в українському спорті тільки 
за часи незалежності, тобто також з 
певним запізненням. Однак не можна 
не відзначити, що ще у 2005 р. росій-
ський автор С.В. Алексєєв опубліку-
вав підручник [3], де йдеться про нову 

галузь російського права, що знахо-
диться на стадії становлення, предмет 
якої охоплює трудові, підприємницькі, 
фінансові, муніципальні суспільні від-
носини, які складаються у процесі фіз-
культурно-спортивної діяльності. Автор 
праці визначає, що спортивне пра-
во представляє собою спеціалізовану 
комплексну галузь права, що характе-
ризується як система взаємопов'язаних 
правових і корпоративних норм, якими 
закріплюються основні принципи, фор-
ми і порядок фізкультурно-спортивної 
діяльності [3, с. 133, 155].

У разі існування спортивного права 
як галузі правової науки, що вже не ви-
кликає у фахівців суттєвих заперечень, 
має місце існування вивчення цього 
предмету на міжнародному рівні. 

Метою статті є дослідження та ана-
ліз становлення спортивного права як 
учбової дисципліни та визначення мож-
ливості реалізації викладання його в 
університетах.

Перед тим, як перейти до обгово-
рення спортивного права в системі 
освіти, зробимо деякі зауваження щодо 
теоретичної сторони викладання курсів 
з спортивного права. На основі рані-
ше проведеного автором дослідження 
[2] (М.В.) було звернуто увагу на те, 
що із загальної теорії права комплек-
сну галузь права відносять до вторин-
ного права. Через це спортивне право 
характеризується наступними озна-
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ками: комплексністю метода правово-
го регулювання, тобто метод поєднує 
ознаки різних методів, використову-
ваних основними галузями права; від-
сутністю єдності суспільних відносин, 
що регулюються; спостерігається дуа-
лізм структури права, за якого норми 
комплексної галузі належать одночас-
но й іншим галузям права. Отже, це 
свідчить на користь того, що спортивне 
право є комплексною галуззю права: в 
ньому вхідні норми не зв'язані єдиним 
методом і механізмом регулювання, 
вони можуть бути розподілені по ос-
новних (базових) галузях права (тру-
дове, цивільне, адміністративне, між-
народне тощо). Таким чином, іншими 
утвореннями комплексного характеру 
в системі українського права стають 
такі галузі права, як транспортне, 
банківське, інформаційне право тощо. 
Близької точки зору додержуються і 
деякі всесвітньо відомі юристи з спор-
тивного права (див. [1, 3]), і з такими 
твердженнями важко не погодитися. 
Саме на такі положення акцентує ува-
гу й автор [2] (М.В.), що, в свою чергу, 
дає можливість не вважати спортивне 
право тільки підгалуззю якогось одного 
права, як вважають деякі автори (див., 
наприклад [4]). Влучно зауважити, що 
аналогією спортивного права фактич-
но може бути морське право. Більше 
того, з перелічених вище характерис-
тик комплексного права виходить, що 
наявність комплексності припускає 
об’єднання у складі права норм як між-
народного, так і внутрішньодержавного 
характеру, на що вказувалося автором 
(М.В.) раніше (див. [2]). Отже, висо-
ка соціальна значущість спорту та його 
висока капіталізація зобов’язує створи-
ти для цієї сфери діяльності відповід-
ні правові основи та забезпечити його 
учбово-науковою базою. При цьому 
спортивне право регулює різні право-
відносини за участю суб’єктів спор-
тивної діяльності: спортсменів, клубів, 
тих, хто займається організацією зма-
гань, продажем трансляцій змагань, по-
стачанням спортивного устаткування, 
продажем сувенірної продукції тощо. 

Всі відносини між цими суб'єктами 
можна віднести до спортивних, що ре-
гулюються різними галузями права в 
широкому сенсі слова і обумовлюють 
міждисциплінарний характер наукових 
досліджень і учбової дисципліни, внас-
лідок чого навчальний та науково-до-
слідний процеси досягають цілей, до 
яких вони прагнуть. Таким чином, про 
спортивне право можна говорити як 
про галузь законодавства. Специфіка 
спортивного права багато в чому поля-
гає в тому, що у всьому світі відноси-
ни, пов’язані зі спортом, регулюються 
нормами так званого «м’якого права». 
До них відносять статути, регламенти 
і правила федерацій, спортивних асо-
ціацій та інших організацій суто кор-
поративної властивості. Ці норми регу-
люють відносини суб’єктів спортивного 
права деколи ефективніше, ніж норми, 
що витікають від держави у вигля-
ді законів і підзаконних актів. Однак 
не викликає сумнівів і те, що до дже-
рел спортивного права першочергово 
слід відносити такі джерела права, як 
внутрішнє законодавство конкретних 
країн та міжнародні договори, а також 
рішення міжнародних судів, судові пре-
цеденти. Крім того, в спорті як джере-
ло права визнаються міжнародні зви-
чаї, оскільки відносини між суб’єктами 
міжнародного спортивного права є над-
то різноманітні і неможливо їх всіх вре-
гулювати за допомогою правових норм, 
тому між учасниками міжнародних 
спортивних відносини застосовують-
ся саме вони. Наявність міжнародних 
угод та звичаїв є особливістю джерел 
права в цій галузі, що небезпідставно 
дозволяє говорити про дуалізм джерел 
міжнародного спортивного права. Дже-
релом спортивного права виступають 
також акти національних і міжнарод-
них спортивних організацій. Так, най-
більша частина джерел міжнародного 
спортивного права міститься не в нор-
мативних актах конкретних країн або 
в міжнародних договорах, а в міжна-
родних угодах між спеціалізованими 
установами, більшість з яких є неза-
лежними організаціями або об’єднан-
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нями громадян. Наприклад, основні 
принципи, норми і правила функціону-
вання олімпійського руху, діяльності 
Міжнародного олімпійського комітету, 
міжнародних федерацій з видів спорту, 
національних олімпійських комітетів, 
організації і проведення Олімпійських 
ігор сконцентровані в Олімпійській 
хартії Міжнародного олімпійського ко-
мітету (МОК), яка є кодексом цієї орга-
нізації і документом для реалізації олім-
пійського руху. До нормативних актів 
міжнародних спортивних організацій 
відносяться також статути та інші нор-
мативні документи, що встановлюють 
юридичний статус і регламентують 
діяльність МОК, міжнародних федера-
цій з видів спорту та багатьох інших 
міжнародних спортивних організацій. 
Фактично міжнародні спортивні ор-
ганізації слід віднести до неурядових 
міжнародних організацій зі спеціаль-
ним юридичним статусом. Отже, пра-
вове буття в сучасних умовах, в т.ч. 
правове забезпечення спортивної діяль-
ності, стало багаторівневим, включив-
ши в себе національне, регіональне і 
міжнародне право, доповнивши остан-
ні універсальним транснаціональним 
правом. Функціонування інституційних 
і нормативних механізмів, що носять 
національний і наднаціональний харак-
тер, не може відбуватися без відповід-
ної правової регламентації та правового 
супроводження в рамках конкретної га-
лузевої спеціалізації. 

З урахуванням сукупності і склад-
ності наведеного вище, виникає питан-
ня про значення спортивного права як 
науки і учбової дисципліни у сучасно-
му суспільстві та обумовленої цим не-
обхідності викладання його в універси-
тетах. Не викликає сумнівів те, що в 
завдання правової науки і юридичної 
освіти входить також дослідження гло-
бальних закономірностей та тенденцій 
розвитку права, що змушує правову 
науку спиратися на теоретичні розроб-
ки, об’єктом яких також є й спортивне 
право. Завдання сучасної юридичної 
науки полягає у формуванні сучасних 
правових навичок юридичної діяльно-

сті, що враховує вміння працювати в 
умовах сучасного суспільства.

Вивчення спортивного права в рам-
ках учбової дисципліни стає важливою 
умовою розвитку юридичної освіти, а 
викладання спортивного права як уч-
бової дисципліни виробляє у студентів 
навички для вміння зосереджуватися і 
конкретизувати, що так необхідно як 
для розвитку правової науки, так і для 
здійснення правової практики. Крім 
того, спортивне право як учбова дис-
ципліна дозволяє студентам розширити 
свій кругозір, оцінити свої фізичні яко-
сті та розширити ерудицію, піднімаючи 
рівень своєї правової свідомості, спор-
тивної та правової культури. Розвиток 
науки створює її нові галузі й вимагає 
застосування нового рівня методологіч-
них підходів і принципів, обумовленого 
складним характером систематизації 
знань про оточуючу реальність, що слу-
жить її об'єктом. Фактично методологія 
розуміється як вчення про способи ор-
ганізації та побудови теоретичної і прак-
тичної діяльності людини. Важливість 
методологічних основ правових дослі-
джень не викликає сумнівів. В певній 
мірі це стосується й спортивного права. 
A.B. Сурілов із цього приводу відзначав, 
що в юридичному пізнанні методологія 
необхідна, оскільки вона забезпечує 
вдосконалення, а отже, і плідність ме-
тодів цього пізнання. «Ніщо не може 
бути вдосконалено без його пізнаваль-
ного освоєння, якість якого визначаєть-
ся, перш за все, тим, на якій методо-
логічній основі воно вдосконалюється» 
[5, с. 49–50]. Так, доречними стає заува-
ження Х.Н. Бехруза щодо використання 
методології в сучасній юридичній науці 
про те, що діалектика і динаміка взає-
мопроникнення різних елементів пев-
них правових масивів формує сучасний 
напрям досліджень також й в міжнарод-
ному праві, а різноманіття культур та їх 
індивідуальна самобутність обумовлю-
ють формування нових вимог до функ-
ціонального значення правової системи 
[6, с. 55]. У значній мірі це відноситься і 
до галузей права міжнародного і надна-
ціонального права.
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Реальність існування спортивного 
права, а також наявність таких су-
часних реалій, як удосконалення ви-
дів спорту, покращення результатів, 
жорстка конкуренція з використанням 
різних допінгів та інші завдання дикту-
ють необхідність розвитку професійної 
юридичної спортивної освіти. Вважа-
ємо, що в цьому сенсі обґрунтованим 
було б звернутися до вже існуючого єв-
ропейського досвіду підготовки в галу-
зі спортивного права у вищих учбових 
закладах європейських країн. Дореч-
ним і класичним стає досвід діяльності 
швейцарського Міжнародного центру 
спортивної освіти (Centre international 
detude du sport (CIES)) в м. Невшатель.

Міжнародний центр спортивної 
освіти був створений в 1995 році Між-
народною федерацією футбольних асо-
ціацій (ФИФА, FIFA), Університетом 
Невшателя (кантон Невшатель, Швей-
царія) спільно з містом і кантоном Не-
вшатель. Центр створювався відповід-
но до швейцарського законодавства. 
У основу його наукової діяльності був 
покладений міждисциплінарний підхід 
дослідницького і освітнього процесів у 
галузі спорту за правовим, економіч-
ним і соціологічним напрямами. Фак-
тично CIES представляє собою освіт-
ній центр, в якому наукові дослідження 
відповідають практичному управлінню, 
на підставі чого базуються дослідниць-
кі рішення, які можуть бути адаптовані 
до місцевих потреб і вимог. В ньому 
розробляються дослідницькі та освітні 
проекти, використовуючи міжнародну 
мережу університетів і експертів. Між-
дисциплінарний підхід дозволяє реалі-
зовувати конкретні дослідницькі рішен-
ня, адаптовані до потреб спортивних 
організацій. Персонал CIES складаєть-
ся з адміністративних і наукових спів-
робітників, що спеціалізуються в різних 
галузях знань (право, управління, соці-
ологія). Для створення учбової бази у 
жовтні 2002 року була підписана угода 
між Університетом Невшателя і CIES, 
до якої в червні 2009 року підписана 
додаткова угода. Вказані документи на-
правлені на зміцнення і уточнення кон-

тактів і форм взаємодії між Універси-
тетом Невшателя і CIES. Відповідно до 
угоди, Університет Невшателя реалізує 
за наявності фінансового забезпечення 
зі сторони CIES підготовку і навчання 
в обсязі двох годин щонеділі за освіт-
німи програмами спортивного права. 
Університет випускає магістрів права 
зі спеціалізацією «спортивне право». 
Магістерська програма зі спортивного 
права існує з 2005 року і пропонується 
виключно французькою мовою. За про-
грамою готують фахівців-юристів, які 
спроможні вирішувати специфічні про-
блеми спорту. Фінансування навчання 
повністю фінансується CIES завдяки 
гранту FIFA. Однак реєстрація студен-
тів проводиться відкрито виключно в 
реєстраційному офісі Університету Не-
вшателя [7].

Слід відзначити, що Міжнародний 
центр спортивної освіти в Швейцарії 
задля реалізації своїх цілей створив ши-
рокий круг партнерів. Зокрема, такими 
партнерами з 2010 року стали Універ-
ситет короля Хуана Карлоса (URJC) 
та Іспанська федерація футболу (Real 
Federacion Espanola de Futbol (RFEF)), 
у взаємодії з якими була офіційно за-
пущена перша освітня програма FIFA/
CIES з спортивного менеджменту. Сьо-
годні в університеті існує унікальна ма-
гістерська програма з підготовки між-
народних магістрів у галузі управління, 
права та гуманітарних наук (майстер 
ФИФА). Вона організована Міжнарод-
ним центром спортивних досліджень 
(CIES) у партнерстві з трьома універ-
ситетами – Університетом Де Монфор-
та в Лестере (Англія), Школою управ-
ління SDA Босконні в Мілані (Італія) 
і Університетом Невшатель (Швейца-
рія). Програма була створена з метою 
сприяння управлінню освітою у спор-
тивному світі. Вона спрямована на от-
римання вищої освіти, і за нею готують 
різносторонніх менеджерів-юристів, які 
можуть справитися зі світом спорту, 
що стає все більш складнішим.

Три відомі університети в Англії, 
Італії та Швейцарії, які входять до чис-
ла найбільш спортивно орієнтованих 



69

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

країн Європи, зібралися разом, щоб 
забезпечити програму на один рік, яка 
поєднує в собі першокласне акаде-
мічне навчання і практичні тематичні 
дослідження, доповнені запрошеними 
лекторами і виїзними візитами. Курс 
фокусується на трьох ключових і вза-
ємозв'язаних аспектах спортивних гу-
манітарних наук, управління і права. 
Після успішного завершення програми 
студенти одержують сумісний диплом 
трьох університетів [8]. Однак слід до-
кладніше зупинитися на обговоренні 
саме програми для здобуття ступеню 
(кваліфікації) «магістр спортивного 
права». З матеріалів Університету Не-
вшатель відомо, що учбові плани та 
конкретні дисципліни з спортивного 
права протягом останніх років були 
складені наступним чином [8]. Уч-
бовий план освітнього курсу за про-
грамою «магістр спортивного права» 
припускає загальний, факультативний 
і тематичний курси. Всього за період 
навчання (три роки) студентом повин-
но бути освоєно 90 кредитних одиниць, 
що включають 56 кредитних одиниць 
факультативних курсів, 16 кредитних 
одиниць тематичних семінарів і 18 кре-
дитних одиниць індивідуальної роботи 
магістра. Студент має право вибирати 
факультативні курси поодинці або по 
двом напрямам (всього 56 кредитних 
одиниць) зі списку курсів по професій-
ній спеціалізації – судове і підприєм-
ницьке право, публічне право і біотех-
нології; спортивне право, міжнародне і 
європейське право, трудове право, кор-
поративне право та інновації. Студент 
повинен використовувати по одному з 
перерахованих вище напрямів правово-
го регулювання 32 кредитних одиниці 
в рамках ознайомлювальних учбових 
курсів, які є обов’язковими. Він має 
взяти участь в 4 модулях (4 кредитних 
одиниці) тематичного семінару з вибра-
ної спеціалізації на третьому семестрі 
навчання. Ці семінари проводяться з 
метою поглиблення знань та розши-
рення підготовки в питаннях вирішен-
ня спеціалізованих задач, розгляду 
проблемних нюансів під час вивчення 

практичних справ залежно від вибраної 
спеціалізації і в галузі законотворчої ді-
яльності, придбання навиків ведення 
переговорів, а також з метою розвитку 
критичного мислення і навичок аналізу 
й синтезу, здійснення спільної діяльно-
сті з професіональних питань. Студент 
має підготувати письмову кваліфікацій-
ну роботу – магістерську роботу, на 
яку відводиться 18 кредитних одиниць 
(вимоги за об’ємом роботи: приблизно 
70 сторінок з проблемного питання ви-
браної спеціалізації) [9].

Обов’язкові курси (24 кредитових 
одиниці) з спеціалізації «спортивне пра-
во» включають в себе: міжнародний ар-
бітраж (4 кредитних одиниці); правові 
особливості асоціацій та інших юридич-
них форм організації (8 кредитних оди-
ниць); допінг і спорт; право на здоров’я 
(4 кредитних одиниці); фінансове пра-
во і спорт (4 кредитних одиниці); ре-
гулювання міжнародної і національної 
(швейцарської) спортивної діяльності 
(4 модулі); особистий статус спортсме-
на (4 кредитних одиниці) [9, с. 13].

Спеціальні курси за вибором (8 кре-
дитних одиниць) зі спеціалізації «спор-
тивне право» мають бути наступні: пра-
вове регулювання охорони здоров’я, 
допінг і спорт (4 кредитних одини-
ці); економічне законодавство і спорт 
(4 кредитних одиниці); правові пробле-
ми, пов’язані з організацією великих 
або міжнародних спортивних заходів 
(4 кредитних одиниці); спорт і суспіль-
ство (кількість годинника визначає фа-
культет гуманітарних наук).

Серед тематичних семінарів (16 кре-
дитних одиниць) із спортивного права 
пропонуються наступні модулі: нові на-
прями у сфері боротьби з вживанням 
допінгу (в рамках спеціалізації «спор-
тивне право») (4 кредитних одиниці); 
три інші модулі (12 кредитних одиниць) 
вибираються з представлених 10 моду-
лів, що залишилися, або замінюються 
модулями по предметах загального кур-
су. Розглянемо зміст і цілі деяких кур-
сів, що вивчаються студентами під час 
отримання юридичної освіти по спеціа-
лізації «спортивне право».
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«Міжнародний арбітраж». В завдан-
ня курсу входить придбання базових 
знань в області спортивного арбітражу. 
Студентам необхідно навчитися усвідом-
лено і продумано вибирати необхідний 
спосіб врегулювання суперечок, виявля-
ти проблеми і знаходити шляхи їх рішен-
ня. З практичної точки зору курс при-
значений для розв’язання суперечок в 
арбітражних судах, використовуючи на-
ціональне законодавство і норми міжна-
родного права. Студенти повинні вивчи-
ти процес і зміст арбітражних суперечок, 
придбати знання специфічних характе-
ристик і складу арбітражного суду, від-
мінностей арбітражного суду від інших 
судів і від їх судочинства [9, с. 28–29]. 
Особлива увага під час вивчення курсу 
приділяється питанням розгляду супере-
чок в області спортивного права, зокре-
ма, з використанням арбітражу он-лайн 
(схожа система під назвою «електронне 
правосуддя» активно буде впроваджена 
в майбутньому в Україні).

«Правові особливості асоціацій 
та інших юридичних форм органі-
зації». Курс направлений на засвоєн-
ня знань про функціонування асоціа-
цій, зокрема, про роль і компетенцію 
кожного їх структурного підрозділу; 
на формування умінь застосовувати 
одержані знання з практики, зокрема, 
під час складання проекту стандартно-
го статуту асоціації обґрунтовано ви-
бирати максимально відповідну фор-
му організації, а також знань про її 
структурні підрозділи і закономірності 
розподілу компетенцій під конкретні 
цілі й завдання; формування умінь оці-
нювати й аналізувати структурні не-
доліки існуючих організацій, а також 
знайти варіанти правового захисту їх 
інтересів. У кожному випадку студент 
зобов'язаний уміти обґрунтовано захи-
стити свою точку зору. Курс розглядає 
найбільш поширену форму корпорації 
приватного права – асоціацію, а та-
кож інші правові форми спортивних 
організацій, зокрема клубів і ліг, що 
реєструються на міжнародному і на-
ціональному рівнях. Крім того, увага 
приділяється таким формам корпора-

тивних утворень, як фонд, товариство 
з обмеженою відповідальністю і коопе-
ратив [9, с. 35].

«Фінансове право і спорт». Метою 
даного курсу є забезпечення знання і 
розуміння економічних чинників, що 
сприяють формуванню індустрії, мар-
кетингових стратегій у спорті, а також 
питань правового регулювання всіх фі-
нансових питань і економічних проце-
сів у сфері спорту. В рамках курсу роз-
глядаються різні джерела фінансування 
спорту – державні, суспільні, комер-
ційні (наприклад, лотереї, контракти, 
поступка права віщання, спонсорство, 
продаж квитків і багато що інше). Осо-
блива увага в курсі приділяється пред-
мету «порівняльне правознавство». 
Розглядаються такі питання, як свобо-
да пересування учасників спортивних 
правовідносин, зокрема спортсменів, 
спортивних послуг; антимонополь-
не законодавство в різних державах 
і можливість міжнародної співпраці; 
проблеми трансляції спортивних захо-
дів через засоби масової інформації та 
інші не менш важливі запити, що від-
носяться до економічних національних 
і міжнародних інтересів [9, с. 42–43]. 

«Регулювання міжнародної і наці-
ональної спортивної діяльності». Ви-
вчивши даний курс, студенти повинні 
розбиратися в питаннях міжнародного 
порядку організації спортивних заходів, 
структури самих спортивних організа-
цій, особливостей швейцарських спор-
тивних організацій, специфіки правового 
регулювання спорту на міжнародному і 
національному рівнях. В рамках кур-
су розглядається специфіка правового 
забезпечення спортивної індустрії, а 
також численні проблеми, пов’язані з 
можливими формами взаємодії організа-
цій і держав під час проведення міжна-
родних спортивних заходів. Особливіс-
тю даного курсу є розгляд значення і 
впливу історико-культурного контексту 
на розвиток і організацію спортивного 
регулювання [9, с. 56–57].

«Правові проблеми, пов’язані з 
організацією крупних національних, 
а також міжнародних спортивних 
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заходів». Завдання даного курсу: отри-
мання студентами знань про класифі-
кації міжнародних заходів, особливості 
їх структури і проведення; придбання 
умінь виявляти позитивні й негативні 
аспекти правового регулювання різних 
заходів, аналізувати ризики по кожно-
му типу заходів і виробляти рекомен-
дації по можливих правових рішеннях і 
виході з кризових ситуацій (наприклад, 
форс-мажор, технічні аварії, терорис-
тичні погрози та ін.). Даний курс пе-
ретинається з вивченням цілого ряду 
галузей як національного, так і між-
народного права (цивільне, адміністра-
тивне, трудове, фінансове право тощо). 
Розглядаються такі заходи, як Олім-
пійські ігри, міжнародні змагання по 
футболу і т.п. заходи, організовані на 
міжнародному рівні [9, с. 57].

«Особистий статус спортсмена». 
Метою даного курсу є придбання знань 
і умінь по захисту інтересів спортсме-
на як в рамках членства в спортивній 
організації, так і під час участі у зма-
ганнях різного рівня. У рамках кур-
су розглядаються питання правового 
статусу спортсмена, зокрема питання 
громадянства, особливості правово-
го регулювання його взаємин з інши-
ми учасниками міжнародних змагань, 
питання відповідальності (наприклад, 
внаслідок травм). Приділяється увага 
особливостям швейцарського законо-
давства, міжнародному правовому ре-
гулюванню, акцентується увага на роз-
гляді справ в спортивному арбітражі 
[9, с. 62–63].

«Право на здоров’я. Допінг і 
спорт». Курс направлений на засво-
єння знань про проблеми, пов’язані із 
вживанням допінгу, про можливі пра-
вові наслідки такого вживання, осо-
бливо в рамках проведення спортивних 
заходів, а також на придбання навиків 
консультування по юридичних особли-
востях допінгового контролю. В рамках 
курсу розглядаються: актуальні про-
блеми правового регулювання бороть-
би спортивних федерацій з вживанням 
допінгу (основні етапи процедури про-
ведення контролю допінгу для винесен-

ня подальших дисциплінарних санкцій, 
створення біологічного паспорта та ін.); 
роль і значення Всесвітнього антидо-
пінгового агентства (Agence mondiale 
antidopage, АМА) під час формування 
списку заборонених речовин для ви-
користання спортсменами, що беруть 
участь у спортивних змаганнях, завдан-
ня інших учасників боротьби із вжи-
ванням допінгу, зокрема роль лікарів  
(терапевтів і фармацевтів). Розглядають-
ся питання державного регулювання в 
цій сфері по галузях кримінального, ци-
вільного і трудового права [9, с. 36–37].

Таким чином, спортивне право пред-
ставляє собою самостійну галузь пра-
ва, що регулюється відповідними дже-
релами права зі своїми особливостями, 
виокремлюючи свою методологію під 
час його дослідження та в учбовій дис-
ципліні, само спортивне право, у свою 
чергу, можна поділити на загальну та 
особливу частину з відповідними на-
вчальними програмами, виділяючи під-
галузі професійного спортивного права 
(футбольне право, тенісне право, бас-
кетбольне право тощо).

Ключові слова: спортивне право, 
галузь права, джерела спортивного 
права, методологія, учбова дисципліна, 
університет, викладання спортивного 
права.

Статтю присвячено обговоренню 
методології та визначенню джерел 
спортивного права, а також обго-
воренню становлення спортивного 
права як учбової дисципліни. До-
сліджуються питання організації 
та викладання спортивного права 
в Невшательському університеті 
(Швейцарія). Надано огляд змісту 
та спрямованості освітніх програм 
зі спортивного права.

Статья посвящена обсуждению 
методологии и источников спортив-
ного права, а также формирования 
спортивного права как учебной дис-
циплины. Исследуются вопросы орга-
низации и преподавания спортивного 
права в Невшательском университе-
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те (Швейцария). Предоставлен об-
зор содержания и направленности 
образовательных программ.

The article is devoted to the discus-
sion of sources and the methodology of 
Sport law as the complex field of law, 
and also forming of Sport law as an ed-
ucational discipline. Organization and 
features of teaching of Sport law at the 
University of Neuchatel (Switzerland) 
are explored in the article. The review 
of the outline and orientation of the ed-
ucational programs are given.
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ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ТА ГАРАНТІЇ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Право соціального забезпечення є 
однією з галузей у загальній системі 
українського права, яке вже багато ро-
ків вивчається студентами вищих на-
вчальних закладів України, що навча-
ються за фахом «Правознавство». Ця 
галузь права стала базовою для підго-
товки фахівців, зайнятих у сфері праці 
й соціального захисту населення. Вона 
сьогодні розвивається на основі нових 
концепцій і програм. 

Процес розвитку сучасної галузі 
права соціального забезпечення відбу-
вається на новій законодавчій базі з 
урахуванням основних положень між-
народних актів і світового досвіду про 
соціальний захист прав людини й гро-
мадянина. Норми права служать інди-
катором соціальної політики держави. 
Вони покликані вчасно й адекватно 
реагувати на всі соціальні ризики. Все 
більш тісним стає зв’язок соціального 
забезпечення із трудовою діяльністю 
людини, її забезпеченістю у старості й 
у разі непрацездатності.

Турбота про старше покоління по-
винно бути не тільки моральною нор-
мою, але й нормою права. У розвиток 
цих положень можна сказати, що чим 
вище морально-правова атмосфера 
в суспільстві, тим ефективніше його 
допомога тим, хто відійшов від актив-
ного трудового життя й перебуває на 
заслуженому відпочинку. І щодо цьо-
го система соціального забезпечення 
була й залишається одним із важли-
вих напрямів соціальної політики й ді-
яльності держави.

Право соціального забезпечення – 
це галузь права, яка стосується кож-
ного громадянина. До нього входить 

широкий комплекс питань здійснення 
соціального захисту. Це право супрово-
джує людину все життя від народжен-
ня до останніх днів життя.

Норматитвно-правова база соціаль-
ного забезпечення постійно перебуває 
в динамічному розвитку – практично 
щомісяця з’являються нові норматив-
но-правові акти. З 11 жовтня 2017 року 
в Україні запрацювала нова пенсійна 
реформа, яка була розглянута Верхов-
ною Радою України. Отже, вже три 
місяця пенсіонери отримують нові осу-
часнені виплати пенсій.

Соціальне забезпечення як правова 
категорія дозволяє державі реалізувати 
політику соціального захисту населен-
ня за допомогою правового механізму, 
закріплюючи нормативним шляхом ор-
ганізаційно-правові форми здійснення 
матеріального забезпечення: види за-
безпечення та умови їх надання, меха-
нізм захисту порушених прав.

Значення соціального забезпечен-
ня в житті держави визначається тим, 
які функції воно виконує. Визнано, що 
соціальне забезпечення виконує низку 
функцій: економічну, виробничу, соці-
ально-реабілітаційну, політичну, демо-
графічну, захисну.

Серед різних видів соціального за-
безпечення перше місце посідає пенсій-
не забезпечення. Воно найбільш повно 
відображає сутність і цілі всієї системи 
допомоги непрацездатним за рахунок 
коштів Пенсійного фонду в нашій дер-
жаві. Пенсія як форма матеріального 
забезпечення в разі втрати здатності до 
праці й можливості отримувати забез-
печення є найбільш типовою формою 
допомоги непрацездатним, основним, а 
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для багатьох категорій пенсіонерів єди-
ним джерелом коштів для існування.

Пенсія є однією з гарантій забезпе-
чення непрацездатних громадян у вста-
новлених законодавством випадках. Для 
непрацюючих пенсіонерів пенсія фактич-
но служить основним джерелом існуван-
ня, альтернативою заробітної плати. 

Проблематичним у цьому зв’яз-
ку є, насамперед, питання про рівень 
прожиткового мінімуму, який повинна 
підтримувати пенсія. У відповідності 
до ст. 46 Конституції України «пенсії, 
інші види соціальних виплат і допомо-
ги, що є основним джерелом існування, 
повинні забезпечувати рівень життя не 
нижче прожиткового мінімуму, вста-
новленого законом». Це один із най-
важливіших принципів соціальної полі-
тики держави, який теж розглядається 
в новій пенсійній реформі.

Соціальне благополуччя люди-
ни становить передумову й основу 
справжньої свободи особи. Забезпечен-
ня реальними правами людини й грома-
дянина залежить від соціально-еконо-
мічної політики суспільства, держави 
й, відповідно, від якості нормативних 
актів, що регулюють соціальну захище-
ність особистості у правовій державі.

Пенсія – це щомісячна виплата поки 
що в солідарній системі, яку отримує 
застрахована особа у випадку досяг-
нення нею пенсійного віку або визнан-
ня її інвалідом, або у випадку втрати 
годувальника. Пенсію в нашій державі 
отримують більше 12 млн. громадян.

Пенсія повинна відповідати прин-
ципу: як працювала людина протягом 
трудової діяльності, стільки й одержує 
у старості.

Якісно нового змісту набуло пен-
сійне забезпечення. Воно обумовле-
не відродженням страхових податків. 
З прийняттям Закону України «Про за-
гальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» від 09.07.2003 р., який 
набрав чинності з 01.01.2004 р. [1], чіт-
ко визначено значення обов’язкового 
пенсійного страхування.

Статтею 24 Закону визначено, що 
страховий стаж – це період (строк), 

упродовж якого особа підлягає загаль-
нообов’язковому державному пенсійно-
му страхуванню та за який щомісяця 
сплачено страхові внески у сумі не мен-
ше ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюється тери-
торіальними органами Пенсійного фон-
ду України відповідно до умов Закону 
та за даними, що містяться в системі 
персоніфікованого обліку, а за періоди 
до впровадження персоніфікованого 
обліку – на підставі документів та в 
порядку, визначеному законодавством, 
що було чинним до набрання чинності 
Законом (тобто до 01.01.2004 р.).

Нині в практиці органів Пенсійного 
фонду поступово зникає поняття тру-
довий стаж. Використовується термін 
«страховий стаж». А це всі роки, які лю-
дина легітимно працювала, була офіційно 
оформлена і сплачувала страхові внески 
до Пенсійного фонду. Тобто працювала в 
легітимному секторі економіки.

Відповідно до законодавства в країні 
діє в повному обсязі поки одна тільки 
система – солідарна система пенсійно-
го забезпечення, хоча передбачені інші 
рівні: накопичувальний і добровільний 
недержавний.

Солідарна система пенсійного забез-
печення, що ґрунтується на солідарності 
поколінь, ринкових відносинах, співп-
раці регіонів та галузей виробництва, 
фактично є єдиною діючою системою, 
яка працює на страховій основі. Вона 
поєднує три види пенсій: а) пенсія за ві-
ком; б) пенсія по інвалідності: в) пенсія 
у зв’язку з втратою годувальника.

Модернізація і реформування солі-
дарної пенсійної системи нерозривно 
пов’язані зі станом економіки, рівнем 
заробітної плати, боротьбою з тіньовою 
економікою та удосконаленням законо-
давчої бази.

Пенсійні реформи 2011 року і 
2017 року, які оптимізували солідарну 
систему, внесли низку змін у підвищен-
ня страхового стажу, порядок обчис-
лення пенсії, встановили обмеження 
максимального рівня пенсії та гарантії 
мінімальної, переглянули умови і по 
суті ліквідували призначення спеціаль-
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них пенсій державним службовцям [4]. 
Проведена нова пенсійна реформа, яка 
осучаснила розміри пенсії, внесла зміни 
у підвищення рівня страхового стажу.

Згідно з новим Законом про пенсійну 
реформу поступово рекомендується збіль-
шити стаж, а коефіцієнт року роботи під 
час розрахунку пенсії знизити з 1,35 до 
1 (цифра впливає на розмір виплат, і 
якщо вона нижче то нижче і пенсія).

Новизна, яку пропонується ввести в 
пенсійну систему, можна розділити на 
дві групи – для сьогоднішніх і майбут-
ніх пенсіонерів: з 1 жовтня 2017 року у 
працюючих пенсіонерів перестануть за-
тримувати 15% з пенсії, а всіх, хто вже 
отримує пенсії, зобов’яжуть їх перера-
хувати з урахуванням нової середньої 
заробітної плати, яка буде вище, ніж 
та, яка прирівнювалася раніше до роз-
рахунку розміру пенсії. Але при цьому 
на третину менше буде «коштувати» 
рік пенсійного стажу – його коефіцієнт 
у формулі розрахунку пенсії буде змен-
шено з 1,35 за рік роботи до 1.

Майбутнім пенсіонерам прийдеться 
працювати більше, щоб мати гідну пен-
сію. З 1 січня 2018-го одразу на 10 ро-
ків (з 15 до 25 років) збільшується мі-
німальний страховий (трудовий) стаж, 
який дає право претендувати на пенсію 
в разі досягнення 60 років, вона при цьо-
му може бути менша, ніж мінімальна.

А претендувати хоча б вже на міні-
мальну і вище мінімальної пенсії можуть 
чоловіки зі страховим стажем не менше 
35 років і жінки – зі стажем не менше 
30 років. Тим, в кого менше стаж, от-
римають, скільки заробили, навіть якщо 
це нижче прожиткового мінімуму для 
непрацездатних (зараз 1249 грн.). Зараз 
можна вийти на пенсію в 60 років (жін-
кам в 57,5), маючи при цьому 15 років 
стажу. Але тим, хто багато працював 
і платив внески до Пенсійного фонду 
України, обіцяють за кожний рік зверх 
мінімальних 35 років доплачувати 1% 
від пенсії працівника, але доплата не 
може бути вищою 1% мінімальної пенсії.

З 1 січня 2019 року стаж щоріч-
но буде збільшуватись на 1 рік, і до 
2028 року складе вже 35 років.

Жінки й чоловіки без 25-річного ста-
жу повинні будуть продовжувати працю-
вати або чекати, поки їм не виповнить-
ся 63 роки. З 2018 року у таких людей 
право на пенсію виникне при стажі 
15-25 років (чим більший стаж, тим біль-
ша пенсія), в 2019 році необхідним буде 
стаж 16-26 років і т. д. З 2028 року пре-
тендувати на пенсію зможуть 63-річні зі 
стажем роботи від 25 до 35 років. Ті, у 
кого і до 63 років не набереться 15 років 
стажу, повинні чекати ще два роки. 

З 1 січня 2019 року отримують право 
на пенсію 65-літні люди, зі страховим 
стажем не менше 15 років, з 1 січня 
2020 – зі страховим стажем не мен-
ше 16 років і т. д, з 1 січня 2028 року 
страховий стаж повинен у будь- якому 
випадку становити не менше 25 років. 
Тим, у кого його немає, держава буде 
виплачувати допомогу по досягненні 
65 років, яка розраховується у відсо-
тках від мінімальної зарплати.

Але не всі запропоновані зміни у 
пенсійній реформі визнають ентузіазм 
у людей похилого віку: незначний ріст 
пенсій не встигає за ростом цін і кому-
нальних тарифів.

Особливо проблематичним є сут-
тєве підвищення страхового стажу, 
підвищення його до максимальної ве-
личини. Турбують «заробітчан» і тих, 
хто працює нелегально – загалом всіх 
тих, хто не платить податки і внески до 
Пенсійного фонду.

Всі запропоновані зміни в пенсій-
ній системі закріплені в законодавстві, 
які вже діють. Створені певні юридич-
ні гарантії, які забезпечують фактичне 
здійснення суб’єктивного права на від-
повідний вид соціального захисту.

Важливим орієнтиром, еталоном для 
системи соціального захисту, має стати 
Конвенція МОП № 102 про мінімальні 
норми соціального забезпечення. Цей 
документ орієнтує нашу національну 
стратегію соціального захисту на більш 
високі рівні забезпечення усіх верств 
населення з урахуванням економічних 
і фінансових можливостей держави. 

16 березня 2016 року Верховна 
Рада України ратифікувала Конвен-
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цію МОП № 102. Міжнародний акт у 
нашій державі набув чинності з дати 
його реєстрації в Міжнародному бюро 
праці, з такою заявою: «Україна, відпо-
відно до пункту «Ь» ст. 2. Конвенції, 
бере на себе зобов’язання за такими 
розділами: розд. ІІ «Медичне обслуго-
вування»; розд. III «Допомога у зв’яз-
ку з хворобою»; розд. IV «Допомога по 
безробіттю»; розд. V «Допомога по ста-
рості»; розділ VI «Допомога у випадку 
трудового каліцтва або професійного 
захворювання»; розд. VII «Родинна до-
помога»; розд. VIII «Допомога у зв’яз-
ку з вагітністю і пологами»; розд. IX 
«Допомога по інвалідності»; розділ X 
«Допомога у зв’язку з втратою году-
вальника». 

Соціальні стандарти потрібно по-
стійно підтримувати та розвивати, не 
обмежуючи матеріальні права грома-
дян. На це направлена Угода про асоці-
ацію України з Європейським Союзом. 
Ця Угода зобов’язує український Уряд 
вжити заходів для посилення рівня со-
ціального захисту населення.

Мінімальна пенсія, мінімальна заро-
бітна плата – це і є сьогоднішні соці-
альні гарантії. Вони потребують постій-
ного перегляду. Це уже зроблено для 
всіх громадян України.

Останнім часом внесені зміни до 
Закону України про «Пенсійне забез-
печення осіб, звільнених від військо-
вої служби та деяких інших осіб» від 
9 квітня 1992 р. 

З 1 січня 2015 р. сім’ї, які втрати-
ли годувальника-військовослужбовця 
будуть отримувати пенсію не менше 
3796 грн. (раніше мінімальний розмір 
такої пенсії не встановлювався). Від-
повідно до Закону пенсії у зв’язку з 
втратою військового годувальника у 
бойових діях призначаються на одного 
непрацездатного члена сім’ї, який був 
на його утриманні, у розмірі 70% від 
його грошового забезпечення. На двох 
і більше непрацездатних членів сім’ї – 
90%, але не менше 40% на кожного 
члена сім’ї. Але пенсійне забезпечення 
військових не повністю реформовано, 
це питання потрібно ще вирішувати. 

Внесено також зміни до Закону 
України «Про статус ветеранів війни 
та гарантії їх соціального захисту» від 
22.10.1993 р. Тепер дія цього Закону 
розповсюджується і на військовослуж-
бовців, працівників органів внутрішніх 
справ, які загинули чи померли під час 
участі в антитерористичній операції 
(АТО), а також на їх сім’ї. 

Відповідно до Закону України «Про 
внесення змін в деякі закони Украї-
ни про пенсійне забезпечення окре-
мих категорій осіб із числа учасників 
проведення антитерористичної опе-
рації», який вступив в силу 6 лютого 
2017 року, для учасників бойових дій 
антитерористичної операції на Донбасі 
установлена дострокова пенсія.

Закон дає можливість учасникам 
АТО достроково вийти на пенсію: чоло-
вікам – в 55 років, жінкам – в 50 років, 
проте обов’язковою умовою є наявність 
страхового стажу: не менше 25 років 
для чоловіків і не менше 20 років для 
жінок. Якщо ж необхідного стажу не 
вистачає, то його можна докупити, 
звернувшись до Державної фіскальної 
служби України і заключити договір 
добровільного страхування.

Що стосується пенсіонерів, які виї-
хали тимчасово працювати за кордон, 
вони мають можливість отримувати 
свою пенсію через довірену особу в 
Україні. Але потрібно оформити дору-
чення в органі, який уповноважений 
видавати такі документи. Інші грома-
дяни працездатного віку, які працюють 
тимчасово за кордоном, можуть мати 
страховий стаж, якщо вони добровіль-
но будуть сплачувати страхові внески 
у себе на батьківщині за місцем постій-
ного проживання.

Спрощений порядок виплати пенсій 
встановлено для переселенців із Доне-
цької та Луганської областей. Зважаю-
чи на складність ситуації, в якій опи-
нилися громадяни, що переселились з 
інших регіонів, органи Пенсійного фон-
ду України розробили механізм нараху-
вання пенсій переселенцям. Відповідно 
до зазначеного механізму виплата пен-
сії після переїзду продовжується, якщо 
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громадянин звернувся до управління 
Пенсійного фонду України в регіоні, де 
пенсіонер фактично проживає (перебу-
ває), і надав заяву про запит пенсійної 
справи. До заяви також додаються до-
кумент, що посвідчує особу пенсіонера 
(паспорт, довідка про присвоєння іден-
тифікаційного коду, пенсійне посвід-
чення), довідка про взяття на облік в 
управлінні соціального захисту насе-
лення відповідно до постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 01.10.2014 р. 
№ 509 «Про облік осіб, які переміщу-
ються з тимчасово окупованої території 
України та районів проведення антите-
рористичних операцій». 

Після отримання справи з місця за-
питу виплата пенсії за новим місцем 
проживання може бути проведена у по-
точному місяці. Це залежить від того, 
коли пенсіонер звернувся до управ-
ління Пенсійного фонду – на початку 
місяця, в середині чи після закінчення 
виплатного періоду.

У системі соціального забезпечення 
діє принцип охорони та захисту права 
громадян на пенсію. Захист прав у сфері 
пенсійного забезпечення здійснюється в 
судовому та адміністративному порядку. 
Вибір засобів та способів захисту права 
на пенсійне забезпечення залежить від 
конкретних обставин, але особа, права 
якої порушено, може користуватись не 
будь-якою, а цілком конкретною фор-
мою захисту свого суб’єктивного права, 
встановленого законодавством.

Відповідно до ст. 105 Закону Украї-
ни «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» рішення орга-
ну, який призначив пенсію, може бути 
оскаржене в районній державній адмі-
ністрації, обласному управлінні Пенсій-
ного фонду, а також у судовому поряд-
ку. В суді можна оскаржити рішення 
органів Пенсійного фонду: про відмову 
призначення пенсії; про призначення 
пенсії не на тих умовах, на які претен-
дував заявник (наприклад, пенсія при-
значена на загальних умовах, а не у 
пільгових розмірах); про призначення 
пенсії в конкретному розмірі, коли за-
явник не згоден з її розміром, порядком 

обчислення його страхового стажу та, 
відповідно, пенсії. 

Але не дивлячись на те, що судовий 
порядок захисту прав громадян є універ-
сальним та ефективним, він не виключає 
і такий спосіб захисту права на пенсій-
не забезпечення, як адміністративний 
(спеціальний) порядок. Більшість спорів 
розглядаються в адміністративному по-
рядку, а саме – в обласному управлінні 
Пенсійного фонду чи управлінні соці-
ального захисту населення. 

Окремо потрібно визначити проблем-
ні питання оподаткування пенсій. Це на-
ціональна особливість законотворчості. 

Оподаткування пенсій у нашій дер-
жаві запроваджено у 2014 р. Законом 
України «Про запобігання фінансової 
катастрофи та створення передумов 
для економічного зростання в Україні». 
За два роки дії цієї норми межа і став-
ки для оподаткування пенсій кілька ра-
зів змінювались.

Так, у 2014 р. оподатковувалась 
сума пенсії (щомісячного довічного 
грошового утримання), що перевищує 
10 тис. грн. на місяць. А торік поріг 
оподаткування пенсій було знижено до 
трьох мінімальних зарплат, тобто коло 
платників податку з пенсій було істот-
но розширене.

У 2014–2015 рр. ставки для оподат-
кування пенсій не відрізнялися від інших 
доходів. За даними Пенсійного фонду, 
торік у середньому за місяць податок 
сплачували 416 тис. пенсіонерів, сума 
надходжень за рік сягнула 1,1 млрд. грн. 

А з початку 2016 р. змінами до По-
даткового кодексу запроваджено пласку 
шкалу оподаткування доходів фізосіб, 
причому для пенсій встановлено піль-
гову ставку – 15% проти 18% з інших 
видів доходів (+1,5% проти 18% з інших 
видів доходів (+1,5% військовий збір).

Законодавством України (законо-
проект № 4542) працюючі пенсіонери 
повністю звільнені від оподаткування.

Здійснення в повному масштабі но-
вої пенсійної реформи потребує вирі-
шення багатьох питань. В першу чергу, 
скорочення дефіциту Пенсійного фонду 
України за рахунок легалізації заробіт-
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ної плати, погашення поточної заборго-
ваності та її недопущення в подальшо-
му, створення оптимізації нарахувань 
єдиного соціального внеску, підвищен-
ня заробітної плати. Досить велика 
кількість працівників отримує мінімаль-
ну зарплату, що негативно впливає на 
розмір відрахувань страхових внесків 
до Пенсійного фонду України.

Пенсійна реформа передбачає вве-
дення з 1 січня 2019 року ІІ рівня 
пенсійного забезпечення – накопичу-
вального. Але й досі це питання не ви-
рішено в законодавчому порядку.

Аналіз пенсійного законодавства, 
як і всього законодавства про соціаль-
не забезпечення, дозволяє зробити ви-
сновок, що є правовідносини, без яких 
право на соціальне забезпечення може 
існувати тільки на базі розвинутого за-
конодавства.

Пенсійне забезпечення необхідно 
розглядати не просто як надання допо-
моги, а як процес реалізації права на 
соціальне забезпечення, соціальний за-
хист, а всі ж правовідносини в цьому 
процесі реалізуються як стадії реаліза-
ції його права [6, с. 242].

Першочергові завдання сьогод-
ні – продовження соціального захи-
сту населення, підвищення соціальних 
стандартів та гарантій, збільшення 
надходження коштів до Пенсійного 
фонду України, фондів національного 
страхування, створення справедливої 
страхової пенсійної системи як основи 
національної системи соціального захи-
сту населення та розвитку галузі права 
соціального забезпечення.

Ключові слова: соціальний захист, 
право соціального забезпечення, пен-
сійне забезпечення.

Право соціального забезпечення є 
базовою галуззю для підготовки фа-
хівців, зайнятих у сфері праці й соці-
ального захисту населення. Воно сьо-
годні розвивається на основі нових 
концепцій і програм. Процес розвит-
ку сучасної галузі права соціального 
забезпечення відбувається на новій 
законодавчій базі з урахуванням ос-

новних положень міжнародних актів 
і світового досвіду про соціальний 
захист прав людини й громадянина.

Право социального обеспечения 
является базовой отраслью для под-
готовки специалистов, занятых в 
сфере труда и социальной защиты 
населения. Оно сегодня развива-
ется на основе новых концепций и 
программ. Процесс развития совре-
менной отрасли права социального 
обеспечения происходит на новой за-
конодательной базе с учетом основ-
ных положений международных ак-
тов и мирового опыта о социальной 
защите прав человека и гражданина.

The law of social security is the basic 
branch for training specialists working 
in the sphere of labor and social protec-
tion of the population. It is now devel-
oping on the basis of new concepts and 
programs. The process of development 
of the modern branch of social securi-
ty law takes place on a new legislative 
basis, taking into account the main pro-
visions of international instruments and 
world experience on the social protec-
tion of human and citizen's rights.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СУДОМ  
СПРАВ ПРО УСИНОВЛЕННЯ

Інститут усиновлення був відомий 
ще за часів Римської імперії. Незалеж-
но від виду усиновлення, воно передба-
чало наявність певних умов, зокрема, 
висувалися вимоги до особи, яка бажа-
ла усиновити (вік, стать тощо). Істо-
ричний аналіз становлення та розвитку 
інституту усиновлення дає можливість 
говорити про його досить послідовний 
розвиток, розробку основних понять, 
умов усиновлення та його скасування.

Останніми роками проблема сиріт-
ства в Україні набула значення наці-
онального масштабу і тому потребує 
уваги, відповідного реагування та ви-
рішення з боку держави і суспільства. 
Зазначимо, що аналіз статистичних да-
них показує щорічне збільшення кіль-
кості дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

Сімейний кодекс України передба-
чає такі форми влаштування дітей-си-
ріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, як: усиновлення, опіка та 
піклування, патронат, прийомна сім’я 
та дитячий будинок сімейного типу. 
Звичайно, найбільш актуальним є 
саме усиновлення, адже усиновлена 
дитина прирівнюється до рідної, з чого 
випливають відповідні правові наслід-
ки усиновлення. Однак не всі діти, які 
цього потребують, можуть бути уси-
новлені громадянами України. Причи-
нами цього є: недостатнє матеріальне 
забезпечення багатьох громадян нашої 
держави (що є необхідним для задо-
волення потреб усиновленої дитини), 
велика кількість дітей, яким необхідне 
сімейне влаштування, суспільне став-
лення до самого факту всиновлення 

дитини, не сприйняття її «на рівних» 
з дітьми, що мають сім’ю та рідних 
батьків тощо. Внаслідок цього набуває 
актуальності усиновлення дітей іно-
земними громадянами.

До теми усиновлення в цивільному 
праві зверталися такі вчені, як В.С. Ве-
недіктов, І.В. Жилінкова, С.С. Жури-
ло, Л.М. Зілковська, С.П. Індиченко, 
З.В. Ромовська, С.Я. Фурса та ін. 

Метою цієї статті є дослідження 
особливостей розгляду судами справ 
про усиновлення, аналіз проблем судо-
вої практики під час їх розгляду.

Усиновлення – прийняття усинов-
лювачем у свою сім’ю особи на правах 
дочки чи сина, що здійснене на підставі 
рішення суду в консульській установі 
або в дипломатичному представництві 
України.

Усиновлення здійснюється відповід-
но до вимог Сімейного кодексу (далі – 
СК) України, постанови КМУ «Про за-
твердження Порядку провадження 
діяльності з усиновлення та здійснен-
ня нагляду за дотриманням прав уси-
новлених дітей» від 8 жовтня 2008 р. 
№ 905 (зі змінами) тощо.

Головним завданням усиновлення 
є надання дітям-сиротам та дітям, які 
залишились без батьківського піклу-
вання, благополучних умов виховання 
в сім’ї, стабільних та гармонійних умов 
її життя.

Україна сприяє розвитку усиновлен-
ня, встановивши обов’язковий судовий 
порядок його проведення, заборону по-
середницької, комерційної діяльності 
щодо усиновлення дітей, вимоги сто-
совно нагляду за станом утримання та 
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виховання дітей, усиновлених інозем-
ними громадянами, можливість засто-
сування до усиновлювача такої санкції, 
як позбавлення батьківських прав. 

Щодо процесуальних особливостей 
відповідної категорії справ. 

По-перше, розгляд справ про уси-
новлення дітей здійснюється в порядку 
окремого провадження.

По-друге, заява про усиновлення 
дитини або повнолітньої особи, яка не 
має матері, батька або була позбавле-
на батьківського піклування, подаєть-
ся до суду за місцем їх проживання 
(ст. 251 ЦПК України). 

По-третє, заявником може бути осо-
ба, яка бажає усиновити дитину, по-
дання заяви про усиновлення дитини 
через представника не допускається 
(ч. 1 ст. 223 СК України). 

По-четверте, заява особи, яка бажає 
усиновити дитину, має відповідати ви-
могам ст. 252 Цивільного процесуаль-
ного кодексу України (далі – ЦПК) та 
має містити: найменування суду, до 
якого подається заява, ім'я, місце про-
живання заявника, а також прізвище, 
ім'я, по батькові, вік усиновлюваної 
дитини, її місце проживання, відомості 
про стан здоров'я дитини. Заява про 
усиновлення дитини може містити кло-
потання про зміну прізвища, імені, по 
батькові, дати, місця народження ди-
тини, про запис заявника матір'ю або 
батьком дитини.

За наявності до заяви додаються 
такі документи: копія свідоцтва про 
шлюб, а також письмова згода на це 
другого з подружжя, засвідчена нота-
ріально (в разі усиновленні дитини од-
ним із подружжя); медичний висновок 
про стан здоров'я заявника; довідка з 
місця роботи із зазначенням заробітної 
плати або копія декларації про доходи; 
документ, що підтверджує право влас-
ності або користування житловим при-
міщенням; інші документи, визначені 
законом. 

Перелік документів, що подаються 
не громадянами України, більш ши-
рокий: дозвіл уповноваженого органу 
виконавчої влади, висновок компе-

тентного органу відповідної держави 
про умови їх життя і можливість бути 
усиновлювачами, дозвіл компетентно-
го органу відповідної держави на в'їзд 
усиновленої дитини та її постійне про-
живання на території цієї держави, зо-
бов'язання усиновлювача, оформлене 
в нотаріальному порядку, про надання 
представникам дипломатичної устано-
ви України за кордоном інформації про 
усиновлену дитину та можливості спіл-
кування з дитиною. 

Ці документи мають бути у вста-
новленому законодавством порядку 
легалізовані. Такі документи повинні 
бути перекладені українською мовою, а 
переклад має бути засвідчений нотарі-
ально. 

По-п’яте, органом опіки та піклу-
вання до суду подається висновок про 
доцільність усиновлення та відповід-
ність його інтересам дитини. До вис-
новку додаються: акт обстеження умов 
життя заявника, складений за місцем 
його проживання; свідоцтво про народ-
ження дитини; медичний висновок про 
стан здоров'я дитини, про її фізичний і 
розумовий розвиток; у випадках, вста-
новлених законом, згода батьків, опіку-
на, піклувальника дитини, закладу охо-
рони здоров'я або навчального закладу, 
а також самої дитини на усиновлення. 
Суд у разі необхідності може вимагати 
подання інших документів. 

Цікавий випадок був розглянутий 
міською службою соціального забезпе-
чення на о. Крит (Греція), яка відмови-
ла подружжю, що дотримується вегета-
ріанської дієти, в усиновленні дитини. 
У фахівців відомства виникли підозри, 
що прийомні батьки будуть обмежува-
ти харчування дитини у відповідності зі 
своїми переконаннями. Згідно з виснов-
ком фахівців медичного факультету 
Критського університету, повноцінний 
раціон дитини повинен включати м'яс-
ні, рибні та інші продукти тваринного 
походження. Але остаточне рішення 
з цього питання усиновлення прийме 
суд. Відмова грецької влади можна по-
яснити серйозними побоюваннями за 
здоров'я дитини. Відомі випадки, коли 
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діти, що виховувались у сім'ях вегета-
ріанців, розвивалися з порушеннями і 
навіть помирали через таку дієту. Зо-
крема, у 2008 році у шотландської ді-
вчинки, якій батьки не давали м'яса і 
молока, розвинулася важка форма ра-
хіту. У 2003 році дочка американців, 
які практикували вживання виключно 
сирої їжі (сироїдіння), померла від не-
доїдання і важкого авітамінозу. Вага 
п'ятимісячної дівчинки на момент 
смерті була в два рази менше вікової 
норми [1]. Хоча, звісно, ні саме по собі 
вегетаріанство чи сироїдіння не може 
бути підставою у відмові в усиновлен-
ні. Судом мають бути дослідженні всі 
обставини у сукупності.

По-шосте, розгляд цієї категорії 
справ проводиться у складі одного суд-
ді і двох присяжних (ч. 4 ст. 234 ЦПК). 
Справу про усиновлення дитини суд 
розглядає за обов'язковою участю за-
явника, органу опіки та піклування 
або уповноваженого органу виконавчої 
влади, а також дитини, якщо вона за ві-
ком і станом здоров'я усвідомлює факт 
усиновлення, з викликом заінтересова-
них та інших осіб, яких суд визнає за 
потрібне допитати (ч. 1 ст. 254 ЦПК). 

По-сьоме, передбачена таємниця 
усиновлення, що передбачає право 
усиновлювача приховувати факт уси-
новлення, у зв’язку з чим справи про 
усиновлення заявниками, в яких є гро-
мадяни України, слухаються в закрито-
му судовому засіданні, а відомості, які 
стали відомі у процесі розгляду справи, 
не підлягають розголошенню (див. та-
кож вимоги ст. 285 СК, за якою уси-
новлення дитини особою, яка є гро-
мадянином держави, з якою Україна 
не має договору про надання правової 
допомоги, не є таємним, якщо в дер-
жаві, в якій усиновлювач постійно про-
живає, і в яку має переїхати дитина, 
усиновлення не є таємним). 

Відповідно до ч. 4 ст. 254 ЦПК під 
час розгляду справи суд перевіряє за-
конність підстав для усиновлення, а 
саме: можливість певної особи бути 
усиновлювачем дитини: причини, на 
підставі яких заінтересована в усинов-

ленні особа звернулася до суду із зая-
вою, досягнення цією особою повноліт-
тя, її дієздатність, наявність різниці у 
віці усиновлювача та усиновлюваного 
не менше ніж 15 років, стан здоров’я 
усиновлювача; можливість усиновлен-
ня конкретної дитини; відповідність 
усиновлення інтересам дитини; в разі 
усиновлення одним із подружжя – при-
чини небажання іншого з подружжя 
усиновлювати дитину; взаємовідноси-
ни усиновлювача і дитини; наявність 
згоди дитини на усиновлення (див. 
вимоги ст. 218 СК); наявність в уси-
новлювача переважного права перед 
іншими на усиновлення; наявність зго-
ди на усиновлення батьків дитини; чи 
є дитина відповідно до законодавства 
суб’єктом усиновлення; відповідність 
висновку органу опіки та піклування і 
дозволу на усиновлення встановленим 
вимогам. 

Умови усиновлення слід розуміти як 
установлені сімейним законодавством 
України вимоги, додержання яких є 
обов’язковим під час здійснення зазна-
ченого юридичного акта. Виходячи з 
цього та враховуючи специфіку справ 
про усиновлення, суди під час прийнят-
тя заяв повинні перевіряти відповідність 
форми та змісту такого документа як 
вимогам, визначеним у статті 252 ЦПК, 
так і вимогам, що випливають із глави 
18 «Усиновлення» СК, а саме: чи наве-
дено в заяві відомості про усиновителів, 
про дитину, яку бажають усиновити, 
про її батьків, братів та сестер; чи ви-
кладено мотиви, з яких особа хоче уси-
новити дитину; чи сформульовано про-
хання про внесення відповідних змін до 
актового запису про народження остан-
ньої. У разі недотримання зазначених 
вимог настають наслідки, передбачені 
статтею 121 ЦПК [2]. 

У зв’язку із включенням у СК пра-
вових норм про усиновлення повноліт-
ньої особи необхідно брати до уваги, 
що така особа може бути усиновлена 
лише у виняткових випадках, зокрема, 
якщо вона є сиротою або була поз-
бавлена батьківського піклування до 
досягнення повноліття. Враховуючи 
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винятковий характер права на усинов-
лення повнолітньої особи, суди мають 
установлювати під час розгляду справ 
цієї категорії додаткові обставини, зо-
крема, необхідність усиновлення і не-
можливість оформлення іншого право-
вого зв’язку між особою, яку бажають 
усиновити, та особою, яка хоче це зро-
бити (складення заповіту тощо). При 
цьому звернення до суду із заявою про 
усиновлення не повинно бути зумов-
лене бажанням досягти іншого право-
вого наслідку, ніж юридичне оформ-
лення родинного зв’язку (можливо, 
вже наявного фактично). Слід також 
з’ясовувати наявність чи відсутність 
в усиновлювача своїх дітей. Закон не 
встановлює заборони на усиновлення 
повнолітньої особи тією, яка має влас-
них дітей, проте на цей факт необхід-
но зважати, виходячи з обставин, що 
визначають можливість рідних дітей 
бути спадкоємцями. У кожному кон-
кретному випадку суд під час вирішен-
ня питання про усиновлення повно-
літньої особи може врахувати й інші 
обставини [2]. 

У СК не встановлено максимального 
віку повнолітньої особи, яка може бути 
усиновлена, однак визначено мінімаль-
ну різницю у віці між нею та усиновлю-
вачем – не менше вісімнадцяти років. 

Усиновлення вважається здійсне-
ним із дня набрання законної сили 
рішенням суду. Для внесення змін до 
актового запису про народження уси-
новленої дитини або повнолітньої осо-
би копія рішення суду надсилається 
до органу державної реєстрації актів 
цивільного стану за місцем ухвалення 
рішення, а у справах про усиновлення 
дітей іноземцями – також до уповнова-
женого органу виконавчої влади. 

Так, за 2015 рік до Київського ра-
йонного суду м. Одеси надійшло 44 за-
яви від громадян України про усинов-
лення дітей. По вказаним справам було 
ухвалено 44 рішення про задоволення 
заяв громадян України та надано їм 
можливість усиновити дітей. Вказані 
рішення в апеляційному порядку не 
оскаржувались.

Однак не всі діти, які цього потре-
бують, можуть бути усиновлені грома-
дянами України. Причини цього вже 
вказувалися вище. Внаслідок них на-
буває актуальності усиновлення дітей 
іноземними громадянами. 

Мають місце певні особливості 
подання документів на усиновлення 
повнолітньої особи. Так, заява про 
усиновлення повнолітньої особи по-
винна містити відомості, зазначені у 
ч. 1 ст. 252 ЦПК, а також дані про 
відсутність матері, батька або позбав-
лення піклування. До заяви, крім копії 
свідоцтва про шлюб, письмової згоди 
на це другого з подружжя, медичного 
висновку про стан здоров'я заявника, 
довідки з місця роботи, документа на 
житло, додається згода особи на уси-
новлення. Відповідно до ст. 208 СК рі-
шення про усиновлення повнолітньої 
особи суд може ухвалити у виняткових 
випадках за умови, що вона не має ма-
тері, батька або була позбавлена бать-
ківського піклування, беручи при цьому 
до уваги сімейний стан усиновлювача, 
зокрема відсутність у нього своїх дітей 
та інші обставини, що мають істотне 
значення.

Українським законодавством перед-
бачена можливість усиновлення дітей 
іноземними громадянами, однак лише 
в разі, якщо були вичерпані всі мож-
ливості щодо передачі під опіку, піклу-
вання, на усиновлення чи виховання в 
сім'ї громадян України. 

Процедура усиновлення дитини-си-
роти та дитини, позбавленої батьків-
ського піклування, яка проживає в 
Україні, іноземцями та громадянами 
України, які проживають за межами 
України, є досить складною та відбу-
вається в декілька етапів. Такий дов-
гий шлях до омріяного усиновлення 
зумовлений тим, що держава повинна 
пересвідчитися, що іноземні громадяни 
дійсно готові на усиновлення, та дитині 
буде надана необхідна матеріальна, мо-
ральна та соціальна підтримка.

Дитина може бути усиновлена іно-
земцем, якщо вона перебуває не менш 
як один рік на спеціальному обліку і 
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досягла п'яти років. Усиновлення може 
бути здійснено до закінчення зазначено-
го строку, а також до досягнення дити-
ною п'яти років, якщо: 1) усиновлювач 
є родичем дитини; 2) дитина страждає 
на хворобу, що внесена до спеціально-
го переліку хвороб, затвердженого Мі-
ністерством охорони здоров'я України 
(наказ МОЗ від 27.12.2011 р. № 973); 
3) здійснюється усиновлення всіх рід-
них братів і сестер в одну сім'ю, якщо 
один з них досяг п'яти років і перебуває 
на обліку в центральному органі вико-
навчої влади, до повноважень якого на-
лежать питання усиновлення та захисту 
прав дітей, не менш як один рік; 4) іно-
земці виявили бажання усиновити ди-
тину, яка є братом або сестрою раніше 
усиновленої ними дитини. 

У цій сфері також мають врахову-
ватися положення Конвенції про пра-
ва дитини 1989 р., Віденська конвен-
ція про дипломатичні зносини 1961 р., 
Віденська конвенція про консульські 
зносини 1963 р., Конвенція про захист 
дітей та співробітництво в галузі між-
державного усиновлення 1993 р.

Наприклад, за 2015 рік Київським 
районним судом м. Одеси розглянуто 
9 заяв про усиновлення дітей інозем-
ними громадянами, з яких 6 справ – за 
заявою громадян Сполучених Штатів 
Америки, 2 заяви громадян Республі-
ки Італія та 1 заява громадян Канади 
(у попередні роки також частіше звер-
тались громадяни США, Франції, Іта-
лії, Іспанії). Цікаво, що для США наша 
країна займає 5-те місце серед «кра-
їн-донорів» усиновлених дітей.

По всіх справах було ухвалено рі-
шення про задоволення заяв про уси-
новлення, при цьому судом ретельно 
досліджувався стан здоров’я заявників, 
особлива увага приділялася їх психіч-
ному та матеріальному стану, можли-
вості забезпечення належних умов для 
проживання, виховання та розвитку 
дітей, психологічна можливість бути 
батьками. У всіх випадках суд пере-
свідчувався, що заявники ознайомлені 
зі станом здоров’я дітей та усвідомлю-
ють взяту на себе відповідальність. 

По всіх справах, після ухвалення 
рішення про усиновлення дітей інозем-
ними громадянами, суддями Київського 
районного суду м. Одеси індивідуально 
проводилися бесіди з іноземними уси-
новлювачами на предмет неперешкод-
жання дитині у подальшому знати кра-
їну її народження – Україну, її мову, 
історію та, у випадку бажання дитини, 
надавати їй можливість на відвідування 
України. 

Варто також відзначити, що у сві-
ті не вщухають спори про доцільність 
міжнародного усиновлення, особливо з 
боку дитячих правозахисних організа-
цій. Усиновлення іноземцями іноді на-
віть називають «ефект Мадонни». 

Також спори викликають можли-
вість усиновлення дітей особами із не-
традиційною сексуальною орієнтацією. 
Наприклад, широке суспільне обгово-
рення (не тільки схвалення, а й спро-
тив та протест) викликало рішення 
Касаційного суду Франції у 2014 році 
щодо можливості усиновлення жінкам, 
які знаходяться у шлюбі між собою, 
дітей одна одної, які зачаті за допомо-
гою штучного запліднення. В Англії та 
Уєльсі у 2005 році одностатевим па-
рам було надане право всиновлювати 
дітей, у 2009 році – в Шотландії, а у 
2015 році Конституційний суд Австрії 
дозволив усиновлювати дітей односта-
тевими парами (з 2013 року партнери 
в одностатевих парах могли всиновлю-
вати біологічних дітей один одного, але 
ця спільна опіка не поширювалася на 
усиновлення нерідних дітей). Так само 
у 2015 році Конституційний суд Колум-
бії схвалив резолюцію, що дозволяє 
одностатевим парам усиновляти дітей 
(у 2014 році КС Колумбії дозволив од-
ностатевим парам всиновлювати дітей, 
але тільки за умови, що один з членів 
пари доводиться дитині біологічним 
батьком). Названі не всі країни, де з 
тими чи іншими обмеженнями є мож-
ливість усиновлювати дітей одностате-
вими парами, але їх об’єднує те, що да-
леко не все суспільство підтримує такі 
ініціативи. Натомість в РФ, навпаки, 
в силу різних, як правило, політичних 
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мотивів, обговорюється взагалі немож-
ливість усиновлення іноземцями, а що 
стосується усиновлення громадянами 
країн з визнаними одностатевими шлю-
бами в РФ, то вони обмежені деякими 
умовами СК РФ.

Також хотілось би відзначити, що 
на сьогодні потребує вдосконалення 
чинний механізм контролю за діть-
ми, усиновленими іноземцями, який є 
навіть не просто малодієвим, а «сим-
волічним». Українські дипломати по-
відомляють, що іноземні усиновителі 
не часто ставлять дитину на консуль-
ський облік, не надають звіти посоль-
ству України. Фіксуються навіть факти 
переусиновлення українських дітей, що 
заборонено міжнародними нормами.

Одним з елементів контролю за 
українськими дітьми, усиновленими 
іноземними громадянами, в літерату-
рі слушно запропоновано відсутність 
звернення усиновлювача протягом мі-
сяця до консульської установи Укра-
їни за кордоном вважати підставою 
для визнання усиновлення недійсним 
і повернення дитини в Україну. Зви-
чайно, можуть мати місце поважні 
причини, які не дали змогу дотри-
матися встановленого строку, в разі 
чого іноземний громадянин повинен 
просити про продовження терміну ре-
єстрації дитини [3].

Проблемою в названій сфері є та-
кож те, що Україною не ратифікована 
Гаагська конвенція про міжнародне 
усиновлення.

Ключові слова: усиновлення, кон-
троль за усиновленими, умови усинов-
лення, окреме провадження.

Стаття присвячена дослідженню 
особливості розгляду судами справ 
про усиновлення. Проаналізована 
специфіка відповідних справ, вияв-
лені найбільш суттєві проблеми, в 
тому числі усиновлення іноземними 
громадянами.

Статья посвящена исследованию 
особенностей рассмотрения судами 
дел об усыновлении. Проанализиро-
вана специфика соответствующих 
дел, выявлены наиболее существен-
ные проблемы, в том числе усынов-
ление иностранными гражданами.

The article outline peculiarities of 
adoption cases. Specificity of relevant 
cases, the detection of the most seri-
ous problems, including adoptions by 
foreign nationals have been analyzed 
here.
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ЗМІСТ ОСОБИСТОГО НЕМАЙНОВОГО ПРАВА 
УСИНОВЛЕНОЇ ДИТИНИ НА НАЛЕЖНЕ  

СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ

Важливим особистим немайновим 
правом дитини в разі усиновлення є 
право на виховання. Поняття вихован-
ня в даному випадку є ключовим та 
вимагає свого тлумачення. Особливо 
це актуально у зв’язку з легальним за-
кріпленням у ст. 5 Сімейного кодексу 
(далі – СК) України пріоритету саме сі-
мейного виховання. Однак, виходячи з 
положень вітчизняного законодавства, 
виникає потреба у виявленні правового 
наповнення поняття виховання, що має 
важливе значення для подальшого вдо-
сконалення нормотворчості, а також 
для ефективного правозастосування у 
процесі усиновлення. 

Правові проблеми усиновлення до-
сліджувалися багатьма вітчизняними 
та зарубіжними вченими, які досить 
глибоко опрацювали загальні питан-
ня даного суспільно-правового явища. 
Серед вчених, що присвятили усинов-
ленню свої наукові праці, можна наз-
вати М.В. Антокольську, К.М. Глиня-
ну, О.О. Грабовську, О.В. Губанову, 
Л.М. Зілковську, А.М. Левушкіна, 
А.М. Нечаєву, В.В. Рязанцева, Т.А. Сто-
янову, О.О. Татарінцеву, О.Е. Терещен-
ко та багато інших. Сімейно-правова 
категорія виховання дітей потрапила 
в коло наукових пошуків таких вче-
них, як: Г.І. Абраменко, С.М. Бєлова, 
Н.М. Єршова, О. Ієвіня, О.І. Карпен-
ко, М.С. Кокоріна, В.П. Мироненко, 
Л.А. Савченко та інших. Проте, незва-
жаючи на високий науковий інтерес до 
окресленої проблематики, зараз зали-
шається гостра необхідність розробки 
правового поняття належного сімейно-
го виховання дитини задля максимізації 

ефективності проведення усиновлення 
та встановлення його доцільності в 
кожному конкретному випадку.

Отже, метою даної статті є дослі-
дження змісту особистого немайнового 
права усиновленої дитини на належне 
сімейне виховання, формулювання від-
повідної правової дефініції та визначен-
ня критерію доцільності усиновлення.

Поняття виховання активно вико-
ристовується в сімейному законодав-
стві, однак не тлумачиться ним, що 
дає можливість науковцям спробувати 
сформулювати доктринальне визначен-
ня. На цьому шляху деякі вчені зайня-
ли досить радикальну позицію, запев-
няючи, що визначення поняття права 
на виховання неможливе, тому що воно 
повинно бути наповнене неправовими 
категоріями або у зв’язку з тим, що 
не можна чітко окреслити межі даного 
права – воно тісно переплітається з ін-
шими батьківськими правами (правом 
на спільне проживання, спілкування 
тощо) [1, с. 16]. Проте існують окремі 
розрізнені спроби виявлення сутнос-
ті виховання у правовому вимірі. Так, 
поняття виховання тлумачиться як: 
1) загальна назва для процесів впли-
ву на дітей з боку батьків та інших 
членів сім’ї з метою досягнення бажа-
них результатів [2, с. 229]; 2) прище-
плення дитині необхідних для життя в 
суспільстві якостей, навичок та умінь 
[3, с. 83–84]; 3) керівництва її духов-
ним розвитком. Дещо ідеалізовано сут-
ність виховання визначає С.М. Бєлова, 
вважаючи, що нею є можливість бать-
ків своїми вчинками впливати на пси-
хологію дитини, її свідомість і вимагати 
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відповідної поведінки від неї з метою 
виростити дитину розумною і доброю 
людиною [4, с. 86]. Поняття виховання 
тісно пов’язане з поняттями розвитку, 
благополуччя дитини, піклування про 
неї. Добре ілюструє цей взаємозв’язок 
положення Цивільного уложення Ні-
меччини, відповідно до якого батьків-
ська турбота – це піклування про дітей 
та їх виховання, що є природнім правом 
батьків та їх найпершим обов’язком 
[5, с. 88]. Слід відмітити, що відповід-
но до національного та міжнародного 
законодавства дані поняття не можна 
ототожнювати. Так, виховання дитини 
та її розвиток є самостійними катего-
ріями, що підтверджується їх окремим 
використанням у ст. 18 Конвенції про 
права дитини [6], а також у ст. 150 СК 
України. У свою чергу, відмежування 
понять благополуччя та розвиток дити-
ни продемонстровано у ст. 17 Конвен-
ції про права дитини. 

Цікаво, що у спеціальній літературі 
виховання часто визначається за допо-
могою поняття керівництва. Цей тер-
мін досить активно використовується 
в Конвенції про права дитини, напри-
клад, у ст. 5 та ст. 14 зазначається, що 
батькам (та усиновлювачам) надається 
право управляти та керувати дитиною 
щодо здійснення її прав і робити це 
згідно зі здібностями дитини, що розви-
ваються, застосовуючи відповідні мето-
ди. Однак вважаємо, що поняття керів-
ництва має досить обмежене значення, 
що не охоплює всі прояви виховання, 
а головне – його мету: наділення ди-
тини необхідними ціннісними орієнти-
рами, навичками спілкування, життя 
в суспільстві, самостійного та відпові-
дального прийняття рішень. На наш по-
гляд, у цьому ракурсі більш корисним 
є поняття виховання, сформульоване 
у Рекомендації про виховання у дусі 
міжнародного взаєморозуміння, спів-
робітництва і миру, і виховання у дусі 
поваги прав людини і основних свобод 
1974 року, як увесь процес суспільного 
життя, за допомогою якого окремі осо-
би і соціальні групи в рамках і для бла-
га національного і міжнародного спів-

товариства свідомо вчаться розвивати 
свої обдарування, здібності, схильності 
і знання [7]. Адаптуючи дане широке 
визначення виховання до його окремо-
го різновиду – сімейного виховання – 
можна дійти висновку, що виховання 
відбувається протягом сімейного жит-
тя та спрямоване на індивідуальний та 
різнобічний розвиток особистості. 

У зв’язку з даною тезою стає більш 
зрозумілим положення, закріплене у 
ст. 152 СК України, що передбачає 
право дитини не просто на виховання, 
а саме на належне виховання. Логіч-
не тлумачення цього формулювання 
дає підстави стверджувати, що цілком 
можливим є здійснення неналежно-
го виховання. Однак законодавець не 
провів межі між цим поняттями та не 
встановив критеріїв оцінки вихован-
ня. Якщо виходити з системного ана-
лізу ст. 150 СК України, яка містить 
обов’язки батьків щодо виховання та 
розвитку дитини, то можна виявити де-
які обов’язкові критерії належності 
виховання: а) правильні ціннісні орі-
єнтири (повага до прав і свобод інших 
людей, любов до своєї сім'ї, свого на-
роду, своєї Батьківщини); б) забезпе-
чення здобуття освіти; в) готування до 
самостійного життя; г) повага до дити-
ни; ґ) відсутність фізичних покарань, а 
також покарань, що принижують люд-
ську гідність; д) відсутність будь-яко-
го виду експлуатації. Як бачимо, на-
явність деяких окреслених меж – це, 
безумовно, позитивне правове явище, 
однак такі розрізнені нормативні вка-
зівки не забезпечують ефективного за-
безпечення права дитини на належне 
сімейне виховання. 

Можливість виховувати свою дити-
ну особисто є одним з найбільш значи-
мих прав кожного з батьків, оскільки 
воно дозволяє направити формування 
особистості неповнолітнього в бажано-
му напрямі; саме у вихованні проявля-
ється духовна близькість батьків і дітей 
[8, с. 3]. Однак змістовне наповнення 
цього процесу відрізняється. Так, про-
ведене спеціалістами дослідження 
показало, що батьки на перше місце 
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ставлять «охоронні» задачі, пов’язані 
зі здійсненням піклування про здоров'я 
дитини, її життя. Потім йдуть еконо-
мічні задачі, які розуміються як зусил-
ля батьків, спрямовані на забезпечення 
матеріального благополуччя дитини, 
потім – задачі, які передбачають фор-
мування у дитини уявлень про норму 
і про те, що є відхиленням від норми. 
Задачі, пов’язані з духовно-моральним 
розвитком особистості, опиняються на 
останньому місці у списку пріоритетів 
[9, с. 138]. Такі висновки знову ж таки 
актуалізують роль права у процесі ви-
ховання дітей. 

Праву дитини жити і виховуватися 
у сім’ї кореспондує не лише обов’язок 
батьків із забезпечення необхідних 
умов життя і виховання, але й обов’я-
зок держави забезпечувати умови для 
реалізації цього права і контролювати 
виконання своїх обов’язків батьками й 
особами, що їх заміняють [10, с. 11]. 
Держава, не будучи учасником сімей-
них правовідносин, пов’язаних із вихо-
ванням дітей, виступає в якості гаранта 
забезпечення прав дитини [11, с. 14]. 
Відповідно до Конвенції про права ди-
тини 1989 року дитина повинна бути 
повністю підготовлена до самостійного 
життя в суспільстві і вихована у дусі 
ідеалів, проголошених у Статуті ООН, 
і особливо в дусі миру, гідності, терпи-
мості, свободи, рівності і солідарності. 
При цьому виховання і освіта дитини 
здійснюється батьками. Держава не 
може втручатися у виховання дитини, 
засноване на певному релігійному сві-
тогляді батьків, за винятком випадків, 
коли спонукання до релігійних дій по-
грожує життю чи здоров'ю дитини, по-
рушує його законні права.

О.І. Карпенко, досліджуючи право 
на виховання дітей, висловлює дум-
ку про те, що дитину слід розглядати 
як суб’єкт права на виховання, тоді 
як традиційно її вважають об’єктом 
[12, с. 10]. Вважаємо, що це слушна 
думка, оскільки сімейне виховання 
є активним та багатостороннім про-
цесом. Визначення виховання лише 
в односторонньому порядку суттєво 

обмежить розуміння даного явища та 
його правове регулювання. Однак слід 
усвідомлювати, що позиціонування 
відносин із виховання як повноцінних 
правовідносин має свої наслідки. Так, 
актуальним стає питання щодо відпо-
відних обов’язків дитини. У науковій 
літературі неодноразово пропонується 
закріпити в законі обов’язок дітей по-
важати батьків, дотримуватися їх вимог 
у сфері сімейного виховання, а також 
право батьків застосовувати заходи ви-
ховного характеру до недисциплінова-
них дітей [13, с. 19]. Позиції науковців 
з цього приводу можна розподілити на 
два напрями:

– традиційний. Його сутність до-
бре ілюструється думкою І.Г. Король, 
яка вважає, що особисті немайнові 
обов’язки дитини, в першу чергу, но-
сять моральний характер та існують 
поза дією права, тому встановити і 
застосувати санкції за їх невиконання 
навряд чи можливо. А їх закріплення 
у сімейному законодавстві носило б 
скоріше декларативний, аніж реальний 
характер [14, с. 15]. Цю думку підтри-
мує С.А. Сорокін, запевняючи, що слід 
виключити із законодавства, що пов’я-
зане з правами дітей, положення де-
кларативного характеру, які не мають 
реального значення для охорони прав 
дитини у сім'ї [11, с. 15]. Цієї позиції 
також дотримується Н.О. Тємнікова, 
вважаючи дітей до досягнення ними 
повноліття носіями моральних, соці-
альних обов’язків по виконанню вимог 
батьків, що не носять юридичного ха-
рактеру [3, с. 85];

– прогресивний. Наприклад, О.О. Та-
тарінцева визначає виховання як процес, 
який передбачає не лише здійснення 
певних дій батьками, але й певну реак-
цію з боку дітей [15, с. 1149]. Як відмі-
чає М.В. Антокольська, праву батьків на 
виховання дітей протистоїть обов’язок 
дітей «зазнавати виховання» [16, с. 278]. 
Н.Є. Борисова зазначає, що ігноруючи 
питання про обов’язки неповнолітніх, ми 
привчаємо їх до утриманства та інфан-
тильності [17, с. 20], проте слід відмітити, 
що в такій постановці питання фігурує 
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лише майнова сторона. А.О. Єлісєєва 
вважає, що доцільно закріпити, хоча б 
декларативно, обов’язок дітей шанувати 
і поважати своїх батьків, підкорятися їх 
розумним вимогам, а також право бать-
ків контролювати поведінку своїх дітей, 
керувати ними [18, с. 8]. 

В аспекті піднятого питання цікаво 
відмітити, що в Німеччині норматив-
но закріплено обов’язок дитини нада-
вати допомогу та виказувати повагу 
батькам. Протягом часу, коли дитина 
проживає разом з батьками, виховуєть-
ся батьками чи отримує від них утри-
мання, вона зобов’язується посильним 
способом і у відповідності з її суспіль-
ним положенням допомагати батькам 
у домашньому господарстві та в їхніх 
справах [5, с. 87]. Продовжуючи цю 
думку, А.О. Єлісєєва вважає, що необ-
хідно здійснювати заходи, спрямовані 
на підвищення авторитету батьківства 
в суспільстві і батьків – у сім’ї. Одним 
із шляхів досягнення цієї мети є пере-
творення батьків із «слуг» дітей у їх 
наставників і вихователів, що необхід-
но в рівній мірі як в інтересах батьків 
для підвищення їх авторитету в очах 
дітей, так і в інтересах самих дітей 
[18, с. 9]. Ми відносимо себе до прибіч-
ників прогресивної концепції розуміння 
особистих немайнових обов’язків дітей 
та вважаємо за необхідне задекларува-
ти в сімейному законодавстві паритет 
прав та обов’язків батьків, що, на нашу 
думку, сприятиме їхньому ефективно-
му забезпеченню.

Як вірно відмічають О. Ієвіня 
[19, с. 46] та Л. Хомич, однією з не-
гативних тенденцій сучасності є нех-
тування процесом виховання в сім'ї, 
надання переваги матеріальному забез-
печенню життєдіяльності дитини тоді, 
коли основним ціннісним орієнтиром 
у виховній діяльності батьків має бути 
особистість дитини, її людський потен-
ціал – духовно-моральний, інтелекту-
ально-творчий, фізичний, естетичний 
[20, с. 29]. Саме тому, на наш погляд, 
право як провідний регулятор суспіль-
них відносин не може залишатися ос-
торонь даних важливих суспільних 

процесів та має містити чітко сфор-
мовану законодавчу позицію стосовно 
спрямування виховання дітей. Таким 
чином, вважаємо за необхідне ввести у 
сімейне законодавство норми-принципи 
та норми-дефініції, що більш конкрети-
зували б поняття належного сімейного 
виховання. У цьому аспекті цікавою є 
пропозиція В. Мироненко, що вважає 
за доцільне проведення систематизації 
законодавства з питань відповідаль-
ності батьків в законі «Про юридичну 
відповідальність батьків за неналежне 
виховання дітей», в якому, окрім іншо-
го, пропонує визначити механізм при-
тягнення батьків до відповідальності за 
порушення права дитини на належне 
сімейне виховання [21, с. 6].  Аналіз 
сімейного законодавства дає підстави 
визначити способи участі у вихованні, 
серед яких у ч. 2 ст. 159 СК України за-
конодавець перераховує: періодичні чи 
систематичні побачення, можливість 
спільного відпочинку, відвідування ди-
тиною місця проживання батьків тощо. 
Водночас на можливість здійснення на-
лежного виховання впливає цілий ряд 
об’єктивних та суб’єктивних факторів, 
наприклад, рід занять батьків, режим 
їхньої роботи, матеріальний та сімей-
ний стан тощо, і жодна з цих обставин 
не є пріоритетною [22, с. 83]. Ці фак-
тори набувають важливого юридичного 
значення під час усиновлення, адже 
вони оцінюються в комплексі для ви-
значення доцільності усиновлення кон-
кретними особами конкретної дитини. 

Висновки. Таким чином, на основі 
усього сказаного, вважаємо, що на-
лежне сімейне виховання – це про-
цес формування особистості дитини 
під впливом сімейного оточення, що 
забезпечує всебічний розвиток дити-
ни, формування системи життєвих цін-
ностей, які відповідають ідеалам права 
та суспільній моралі. Право дитини 
на належне сімейне виховання – це 
закріплене в законодавстві особисте 
немайнове право дитини, що передба-
чає можливість вільно та всебічно фор-
мувати свою особистість у сімейному 
оточенні, здобувати життєві орієнтири 
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у відповідності до загальнолюдських 
цінностей, норм права та суспільної 
моралі.

Дитина є пасивним суб’єктом про-
цесу виховання, що обумовлює необ-
хідність закріплення за нею не лише 
права на належне сімейне виховання, 
але й обов’язку щодо його одержан-
ня. При цьому доцільність усиновлен-
ня фактично можна визначити як міру 
потенційної сукупної можливості особи 
(усиновлювача) забезпечити належне 
виховання конкретної дитини.

Ключові слова: усиновлення, осо-
бисте немайнове право дитини, ви-
ховання, належне виховання, право 
дитини на виховання, доцільність уси-
новлення.

У статті досліджується зміст 
особистого немайнового права ди-
тини на належне сімейне виховання. 
При цьому акцент робиться на осо-
бливостях здійснення даного права 
під час усиновлення. Зроблено висно-
вки щодо необхідності законодавчого 
закріплення паритету особистих не-
майнових прав та обов’язків батьків 
(усиновлювачів) та дітей у процесі 
виховання. Визначено право дитини 
на належне сімейне виховання як за-
кріплене у законодавстві особисте 
немайнове право дитини, що перед-
бачає можливість вільно та всебічно 
формувати свою особистість у сі-
мейному оточенні, здобувати жит-
тєві орієнтири у відповідності до 
загальнолюдських цінностей, норм 
права та суспільної моралі.

В статье исследуется содержа-
ние личного неимущественного пра-
ва ребенка на надлежащее семейное 
воспитание. При этом акцент сде-
лан на особенностях осуществления 
данного права в процессе усыновле-
ния. Сделаны выводы о необходимо-
сти законодательного закрепления 
паритета прав и обязанностей ро-
дителей (усыновителей) и детей в 
процессе воспитания. Определено 
право ребенка на надлежащее семей-

ное воспитание как закрепленное в 
законодательстве личное неимуще-
ственное право ребенка, которое 
предусматривает возможность сво-
бодно и всесторонне формировать 
свою личность в семейном окруже-
нии, получать жизненные ориенти-
ры в соответствии с общечеловече-
скими ценностями, нормами права и 
общественной морали.

The article examines the content of 
the moral right of the child to prop-
er family education. The emphasis is 
placed on features of implementation 
of this law in the adoption process. 
Conclusions are made about the need 
for legislative recognition of parity of 
rights and duties of parents (adoptive 
parents) and children in the process of 
education. Determined the child's right 
to adequate family education as en-
shrined in the laws of the moral right 
of the child, which provides the oppor-
tunity to freely and comprehensively 
shape their personalities in a family 
environment, to gain guidance in life 
in accordance with universal values, 
the law and public morality. 
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РЕГУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА  
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Дослідження функцій цивільного 
права в теперішній час набуває все 
більшої актуальності у зв’язку з під-
вищенням ролі цивільного права у 
суспільстві. Необхідність розкриття 
соціальної цінності права, подальшого 
посилення захисту прав людини, підви-
щення ролі права у сучасному суспіль-
стві зумовлюють науковий інтерес до 
дослідження функцій права. Особливо 
цікавими в цьому аспекті вдаються до-
слідження окремих функцій цивільного 
права. Отже, враховуючи специфіку 
цивільно-правового регулювання, ціл-
ком виправданим є спрямування нау-
кового інтересу та звернення уваги на 
регулятивну функція цивільного права 
в системі функцій цивільного права.

Слово «функція» походить від латин-
ського functio – виконання [1, с. 138]. 
Термін «функція» має багато значень і 
не є власне юридичним поняттям. Саме 
слово «функція» вперше було викори-
стано німецьким математиком Г. Лейб-
ніцем у 1673 р. в листі до Гюйгенса 
(під функцією він розумів відрізок, дов-
жина якого змінюється за якимось пев-
ним законом) [2, с. 127].

Функція цивільного права може бути 
визначена як напрямок впливу цивіль-
ного права на суспільні відносини та со-
ціальне призначення цивільного права.

Питання про класифікацію функцій 
цивільного права є дискусійним. Погля-
ди вчених розбігаються в основному у 
визначенні критерію для класифікації, 
що значною мірою обумовлений тим, 
який зміст вкладають різні автори в по-
няття «функції цивільного права». Кла-
сифікаційний критерій функцій права 
слід шукати в самому понятті «функції 

права», оскільки в ньому акумулюють-
ся найістотніші ознаки даного явища, 
що дають необхідну орієнтацію у вста-
новленні форм, конкретних видів його 
існування [3, с. 32].

Так, І.Е. Фарбер, розуміючи під ос-
новними функціями права його соціаль-
не призначення або основний напрямок 
впливу на сферу суспільних відносин 
як критерій розмежування цих функ-
цій, використовує засоби впливу норм 
права на поведінку людей і на суспільні 
відносини [4, с. 39]. До цієї точки зору 
близька позиція С.С. Алексєєва. Автор 
визначає функції права, по-перше, як 
його юридичне призначення для тих 
або інших суспільних відносин, по-дру-
ге, як напрямки правового впливу та 
пропонує розмежовувати функції права 
за допомогою двох критеріїв: специфі-
ки правового регулювання та призна-
чення права [5, с. 63–67; 6, с. 94–98].

Т.М. Радько обґрунтовує необхід-
ність шукати єдиний об'єктивний кла-
сифікаційний критерій розмежування 
функції права, що існує поза правом, 
у суспільних відносинах [7, с. 29–45]. 

А.С. Пашков пропонує прийняти 
об’єктивний критерій поділу функцій 
права (систему суспільних відносин), 
однак функції, на його думку, залежать 
також від «специфічних властивостей 
та змісту самого права» [8, с. 69]. 

Враховуючи зауваження Т.М. Радь-
ка, В.І. Щербина як основний критерій 
класифікації функцій права бере «різні 
типи суспільних відносин, що визнача-
ють призначення (службову роль) пра-
ва» [9, с. 37]. 

Системний підхід до дослідження 
процесів і явищ становить одну з від-

© М. Матійко, 2017
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мінних рис сучасної науки, сучасного 
стилю наукового мислення. Можливо-
сті пізнання залишаються малоефек-
тивними, якщо вони обмежуються рів-
нем одиничності, якщо за окремими 
елементами вони не прагнуть вияви-
ти їхню систему. Системний підхід до 
дослідження функцій права дозволяє 
враховувати їх інтегративні якості 
[10, с. 73].

Відмінність полягає ще в тому, що 
в реальному житті функції права не іс-
нують ізольовано одна від одної, вони 
тісно пов’язані між собою. Тому жодна 
з них не може бути вивчена достатньо 
глибоко та повно без з'ясування її вза-
ємодії з іншими функціями, тобто без 
вивчення її в системі.

Під час дослідження системи функ-
цій права і його структурних підрозділів 
необхідно враховувати два основних 
моменти. По-перше, складний об'єкт є 
поліструктурним багаторівневим утво-
ренням [11, с. 40; 12, с. 133]. По-друге, 
система функцій права, як і будь-яка 
система, має структуру, в якій зміст 
функціонування права є найважливі-
шим елементом. Зміст функціонування 
права, галузей права становить той або 
інший спосіб його впливу на суспільні 
відносини у певних, різних за сферою 
напрямах.

Система функцій права являє со-
бою складне, багаторівневе явище. 
Система функцій права безпосередньо 
пов'язана із системою права. Відповід-
но до елементів, з яких складається 
остання, на думку М.Н. Марченко, 
можна виділити п'ять груп функцій 
права, утворюючих їхню систему: за-
гальноправові (властиві всім галузям 
права); міжгалузеві (властиві двом і 
більше, але не всім галузям права); 
галузеві (властиві одній галузі права); 
функції правових інститутів (властиві 
конкретному інституту права); функції 
норм права (властиві конкретним нор-
мам права) [13, с. 56].

Питання про співвідношення функ-
цій права різних рівнів має важли-
ве значення, тому що структурним 
елементам системи права властиві 

функції, які мають відому специфіку, 
обумовлену предметом та методом 
правового регулювання даних елемен-
тів та їхнім призначенням у системі 
права. Та або інша загальноправова 
функція може більшою або меншою 
мірою конкретизуватися функціями 
більш низького рівня. Це залежить, 
по-перше, від характеру загальнопра-
вової функції та, по-друге, від призна-
чення галузі, інституту, норми права 
та відповідно їхніх функцій. 

Певною мірою умовно можна виокре-
мити дві групи критеріїв, які лежать в 
основі диференціації загальноправових 
функцій: внутрішні (що перебувають 
у рамках самого права) і зовнішні (що 
перебувають за його межами).

Внутрішні критерії (підстави) кла-
сифікації функцій права випливають із 
системи права, способів його впливу на 
поведінку людей, особливостей форм 
реалізації.

Нерозривний зв'язок функцій права 
із власне правом обумовлює існування 
основних власно-юридичних функцій: 
регулятивної та охоронної, які повною 
мірою проявляють себе і на цивілістич-
ному рівні.

Це найбільш загальний поділ функ-
цій цивільного права. Подальша їхня 
класифікація ґрунтується на виділенні 
інших (крім зазначених) способів впли-
ву права на поведінку людей. 

У системі функцій цивільного пра-
ва важливе місце посідає регулятивна 
функція. Чи проявляється цивільне 
право у формі нормативних актів, чи 
договорів, чи встановлює правовий 
статус, правосуб'єктність громадян, 
чи інших суб'єктів цивільного права – 
у всіх цих формах проявляється його 
призначення – регулювати цивіль-
но-правові відносини.

Особливості цієї функції полягають, 
насамперед, у встановленні позитивних 
правил поведінки, в організації цивіль-
них відносин, в координації соціальних 
взаємозв'язків.

У рамках регулятивної функції мож-
на виокремити дві підфункції: регулятив-
ну статичну і регулятивну динамічну.
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Регулятивна статична функція зна-
ходить своє втілення у впливі цивільно-
го права на суспільні відносини шляхом 
їхнього закріплення у тих або інших 
цивільно-правових інститутах. У цьому 
полягає одне із завдань цивільно-пра-
вового регулювання. Цивільне право, 
насамперед, юридично закріплює, зво-
дить до розряду врегульованих ті су-
спільні відносини, які являють собою 
основу нормального, стабільного існу-
вання суспільства, відповідають інтер-
есам особи.

Вирішальне значення для статичної 
функції має інститут права власності, 
юридична суть якого в тому і полягає, 
щоб закріплювати економічні основи 
суспільного устрою.

Статична функція чітко виражена й 
у ряді інших цивільно-правових інсти-
тутів (у тому числі, в авторському та 
винахідницькому праві). 

Регулятивна динамічна функція ви-
ражається у впливі цивільного права па 
суспільні відносини шляхом ініціюван-
ня та оформлення їх руху (динаміки). 

Метою дослідження є дослідження 
особливостей регулятивної функції ци-
вільного права.

Характеристика регулятивної функ-
ції цивільного права припускає з'ясу-
вання найважливіших шляхів її здійс-
нення, оскільки кожний із них відіграє 
значну роль у всьому регулятивному 
процесі, який охоплюється правовою 
системою.

Найбільш характерними шляхами 
(елементами) здійснення регулятивної 
функції цивільного права є: визначення 
за допомогою норм цивільного права 
праводієздатності (правосуб'єктності) 
суб’єктів; закріплення та зміна пра-
вового статусу суб’єктів; визначення 
(передбачення) юридичних фактів; 
встановлення конкретного правового 
зв'язку між суб'єктами права; визна-
чення оптимального типу правового 
регулювання стосовно конкретних су-
спільних відносин.

Основне функціональне призначен-
ня цивільного права полягає в тому, що 
його норми спрямовані на безпосеред-

нє регулювання суспільних відносин, 
які є предметом впливу цивільного пра-
ва [14, с. 509–510]. Таким чином, зміст 
регулятивної функції цивільного права 
полягає у впливі на суспільні відноси-
ни, регламентації поведінки суб'єктів 
даної галузі права.

Регулятивна функція цивільного 
права полягає у врегулюванні цивіль-
но-правових відносин, насамперед, в 
їхньому нормальному, бажаному для їх 
учасників стані. Це здійснюється шля-
хом встановлення підстав виникнення 
права власності, обсягу повноважень 
власника, порядку використання май-
на суб'єктами підприємницької діяль-
ності, порядку використання об'єктів 
інтелектуальної власності, меж здійс-
нення права власності, порядку укла-
дення та виконання правочинів, спад-
кування майна тощо. У цьому випадку 
здійснюється так зване позитивне ре-
гулювання цивільних відносин. Вплив 
на учасників цивільних відносин по-
зитивного регулювання дає їм мож-
ливість самостійно вчиняти позитивні 
дії, утримуватися від негативних дій 
(бездіяльності), досягати максималь-
но ефективного результату, а врешті 
сприяє ефективному економічному 
обігу, розподілу та використанню ма-
теріальних благ, додержанню всіма 
членами суспільства особистих немай-
нових прав їх носіїв.

Однак регулятивна функція ци-
вільного права не зводиться до нор-
мативного впорядкування цивільного 
обігу. Конструкція цивільно-правових 
норм, особливо у сфері договірних 
зобов'язань, створює їх учасникам 
передумови для локального саморегу-
лювання відносин, що виникають між 
ними. Менш активною є регулятивна 
функція у сфері особистих немайно-
вих відносин, не пов'язаних з майно-
вими, адже норми цивільного права в 
основному закріплюють правовий ре-
жим їх об'єктів, тобто особистих не-
майнових прав. Ні честь, ні гідність 
не можна регулювати, такі особисті 
блага природно притаманні людині. 
Тому цивільно-правові норми скоріше 
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не регулюють відносини щодо зазначе-
них нематеріальних благ, а юридично 
визнають їх належність відповідному 
суб'єктові у статичному моменті та за-
безпечують захист у разі їх порушен-
ня [15, с. 25].

Таким чином, як нормативне ре-
гулювання, так і локальне саморегу-
лювання відображають регулятивну 
функцію цивільного права переважно в 
межах правомірної діяльності суб'єктів 
цивільно-правових відносин.

Висновки. Із врахуванням зазначе-
ного, регулятивну функцію цивільного 
права можна визначити як обумовлений 
його соціальним призначенням напря-
мок правового впливу, що виражається 
у встановленні позитивних правил по-
ведінки, закріпленні суб'єктивних прав 
і покладанні юридичних обов'язків на 
суб'єктів цивільного права.

Сфера регулятивної функції цивіль-
ного права є широкою та багатогран-
ною. Важко перелічити всі сфери, які 
регулюються нормами, що несуть регу-
лятивну функцію цивільного права.

Оскільки цивільне право регулює 
економічні відносини та процеси, в 
основі яких лежать об'єктивні потре-
би людей, остільки ефектність впливу 
цивільно-правових норм залежить від 
точності регулювання, від розуміння 
законодавцем цих потреб. Посиленню 
регулятивної функції цивільного права 
служить, зокрема, уміле використання 
економічних важелів та стимулів.

Ключові слова: цивільне право, 
функції цивільного права, регулятивна 
функція права, вплив цивільного права, 
призначення цивільного права.

Статтю присвячено досліджен-
ню регулятивної функції цивільного 
права. Розглянуті погляди вчених 
щодо регулятивного напряму впли-
ву цивільного права на суспільні 
відносини, його ролі та соціального 
значення. Охарактеризовано регу-
лятивну функцію цивільного права. 
Сформульовано пропозиції щодо по-
силення регулятивної функції ци-
вільного права. 

Статья посвящена исследованию 
регулятивной функции гражданско-
го права. Рассмотрены взгляды уче-
ных относительно регулятивного 
направления влияния гражданского 
права на общественные отноше-
ния, его роли и социального значе-
ния. Охарактеризована регулятив-
ная функция гражданского права. 
Сформулированы предложения от-
носительно усиления регулятивной 
функции гражданского права.

The article is sanctified to research 
of regulative function of civil law. The 
looks of scientists of relatively regula-
tive direction of influence of civil law 
are considered to the public relations, 
his role and social value. The regulative 
function of civil law is described. Set 
forth suggestion in relation to strength-
ening of regulative function of civil law.
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СУБ’ЄКТІВ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ 
НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Запровадження недержавного пен-
сійного забезпечення є одним з ос-
новних завдань і важливих кроків 
реформування системи пенсійного за-
безпечення України. Створення зако-
нодавчих передумов функціонування 
інститутів додаткового, добровільного 
пенсійного забезпечення є нагальною 
вимогою часу та необхідною умовою 
існування ефективної, соціально спра-
ведливої системи відносин у сфері соці-
ального забезпечення населення.

Проблематиці юридичної відпові-
дальності учасників недержавного пен-
сійного забезпечення в праві соціально-
го забезпечення було присвячено цілу 
низку праць І.Л. Боднарюк, Н.Б. Боло-
тіної, В.А. Гошовської, І.Т. Гудзевич, 
Н.І. Дуравкіна, Г.І. Козак, В.В. Кор-
нєєва, М.В. Лазебної, М.І. Мальова-
ного, Т.В. Мединської, А.В. Михайло-
ва, П.А. Новгородова, В.І. Новікової, 
П.Д. Пилипенка, С.І Смоляр, Б.І. Сташ-
ківа, О.А. Туманової, Л.І. Харитонової, 
Н. Шевченко, К.О. Чумак та ін.

Однак, у зв’язку з великою кількі-
стю нерозв’язаних проблем та необхід-
ністю удосконалення існуючої системи 
пенсійного забезпечення в Україні, іс-
нує потреба подальшого вдосконалення 
як теоретичних, так і практичних ас-
пектів системи недержавного пенсійно-
го забезпечення.

Метою даної наукової статті є 
виокремлення особливостей правового 
регулювання юридичної відповідаль-
ності суб’єктів правовідносин у сфері 
недержавного пенсійного забезпечення 

на основі детального аналізу чинного 
законодавства України зі соціального 
забезпечення.

У зв’язку з реформуванням систе-
ми пенсійного забезпечення в Україні 
і впровадженням її трирівневої системи 
з’явився новий елемент – недержавне 
пенсійне забезпечення (далі – НПЗ), 
який становить систему накопичуваль-
ного пенсійного забезпечення.

Система НПЗ, розбудова якої в 
Україні триває з 2004 року, сьогодні 
динамічно розвивається, демонструю-
чи стабільні темпи зростання основних 
показників [1, с. 67]. За даними Націо-
нальної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг, на початок 2017 року до Дер-
жавного реєстру фінансових установ 
включено 64 недержавних пенсійних 
фонди [2].

Основним нормативно-правовим ак-
том, який визначив правові, економічні 
та організаційні засади НПЗ в Україні 
та врегулював правовідносини, пов’яза-
ні з цим видом діяльності, є Закон Укра-
їни «Про недержавне пенсійне забезпе-
чення», що набрав чинності з 1 січня 
2004 року. Саме цей Закон покликаний 
здійснювати трансформацію існуючої 
системи пенсійного забезпечення за ра-
хунок формування та розвитку третього 
рівня його забезпечення, а саме – ство-
рення недержавних інститутів системи 
пенсійного забезпечення – недержав-
них пенсійних фондів [3].

Основною метою трансформації 
пенсійної системи є забезпечення сус-
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пільно необхідного рівня доходів для 
основної маси як працездатних, так 
і непрацездатних громадян на основі 
чіткого розмежування професійного 
(загальнодержавного) та додаткового 
(накопичувального) пенсійного забез-
печення.

Так, відомий вчений С.І. Смоляр під 
недержавним пенсійним забезпеченням 
розуміє додаткове до державного за-
гальнообов’язкового пенсійного забез-
печення джерело пенсійних виплат [4].

Необхідно відмітити, що лише в 
Податковому Кодексі України [5] нада-
ється нормативне визначення поняття 
«недержавне пенсійне забезпечення», 
яке тлумачиться як «пенсійне забезпе-
чення, що реалізується недержавними 
пенсійними фондами, страховими ком-
паніями та банківськими установами 
відповідно до Закону України «Про 
недержавне пенсійне забезпечення» 
(п. 14.1.116 ст. 14).

В самому ж Законі України «Про 
недержавне пенсійне забезпечення» 
наводиться визначення «системи не-
державного пенсійного забезпечення» 
як складової частини системи накопи-
чувального пенсійного забезпечення, 
що базується на принципах добровіль-
ної участі фізичних і юридичних осіб 
у формуванні пенсійних накопичень 
з метою отримання учасниками не-
державного пенсійного забезпечення 
додаткових до загальнообов'язкового 
державного пенсійного страхування 
пенсійних виплат».

Система НПЗ покликана створити 
можливості для збереження та при-
множення коштів вкладників з метою 
забезпечення отримання ними стабіль-
ного доходу після настання пенсійного 
віку. Перевага НПЗ в тому, що збере-
жені кошти збільшуються за рахунок 
інвестиційного доходу. При цьому дер-
жавний нагляд за установами пенсій-
ного забезпечення дозволяє запобігти 
проведенню надто ризикованих опера-
цій і втраті пенсійних заощаджень.

Кошти, накопичувані на пенсійних 
рахунках їхніх учасників, як прави-
ло, є значним джерелом інвестицій 

в економіці. Особливість діяльності 
пенсійних фондів у тому, що вони за-
цікавлені здійснювати довгострокові 
інвестиції для узгодження власних по-
токів внесків і виплат. Пенсійні фонди 
є значними інвесторами, а це дозволяє 
розвивати ринок довгострокового за-
позичення коштів.

Одним з основних принципів діяль-
ності недержавних пенсійних фондів є 
принцип добровільності участі в них. 
Вкладники й особи, які отримують 
виплати (учасники пенсійних фондів) 
можуть обирати найпривабливіші пен-
сійні схеми здійснення внесків та от-
римання виплат. Вони також мають 
змогу оцінювати надійність напрямів 
інвестування коштів. Зберігаючи гро-
ші в банках, вкладники, на відміну 
від учасників пенсійних фондів, таких 
можливостей позбавлені.

Відповідно до ст. 4 Закону України 
«Про недержавне пенсійне забезпечен-
ня» одним із принципів НПЗ є принцип 
відповідальності суб’єктів системи НПЗ 
за порушення норм, передбачених цим 
Законом та іншими нормативно-право-
вими актами.

Під юридичною відповідальністю в 
правознавчій літературі розуміється 
застосування до правопорушника пе-
редбачених санкцією юридичної нор-
ми заходів державного примусу, що 
виражаються в позбавленні особисто-
го, організаційного чи майнового ха-
рактеру. Вона здійснюється або може 
здійснюватися від імені держави шля-
хом державного примусу. В окремих 
випадках відшкодування збитків може 
відбуватися добровільно, без державно-
го втручання. Всі види відповідальності 
слугують попередженню нових право-
порушень [6, с. 19].

За власним вибором людина може 
бути учасником кількох НПФ. Пен-
сійні ж виплати можуть здійснювати-
ся безпосередньо учаснику фонду або 
можуть бути сплачені не лише самому 
його учасникові, а й подружжю, дітям, 
батькам, роботодавцю або професійно-
му об'єднанню, членом якого є учасник 
даного фонду. У будь-якому пенсійно-
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му фонді його учасники можуть бути 
одночасно і його вкладниками, а у від-
критому пенсійному фонді – мають 
право залишатися його учасниками і в 
разі припинення здійснення пенсійних 
внесків на їх користь.

Законодавцем також чітко прописа-
но умови, які гарантують заощаджен-
ня від банкрутства, дають можливість 
отримати накопичені людьми пенсійні 
кошти, позаяк недержавний пенсійний 
фонд не може бути визнаний банкру-
том і не відповідає за зобов'язаннями 
своїх засновників і компаній, що його 
обслуговують. Кожен вкладник має 
право перевести належні йому пенсійні 
кошти в будь-який інший НПФ, стра-
хову компанію або банк. Слід також 
зазначити, що недержавна пенсія не 
залежить від трудового (страхового) 
стажу людини і не позбавляє її права 
на отримання належної їй державної 
пенсії, стаючи, таким чином, вагомим 
доповненням до неї.

Відповідно до п. 9 ст. 6 Закону Укра-
їни «Про недержавне пенсійне забезпе-
чення» Пенсійний фонд не може брати 
на себе зобов’язання, не пов’язані з 
діяльністю з недержавного пенсійного 
забезпечення. Пенсійний фонд не несе 
відповідальності за зобов’язаннями 
третіх осіб і не має права передавати 
свої зобов’язання перед учасниками та 
вкладниками фонду третім особам, крім 
випадків, передбачених цим Законом. 
А у п. 10 зазначається, що Пенсійний 
фонд не несе відповідальності за зо-
бов’язаннями держави, а держава не 
несе відповідальності за зобов’язаннями 
пенсійного фонду, що зазначається у 
кожному пенсійному контракті.

У ст. 13 Закону вказано, що члени 
ради фонду несуть відповідальність за 
порушення вимог зазначеного Закону 
та нормативно-правових актів націо-
нальної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг, відповідно до закону.

Наприклад, адміністратор пенсійно-
го фонду – це фінансовий посередник. 
Це можуть бути АТ або ТОВ, що мають 
відповідну ліцензію, підготовлений пер-

сонал, необхідне програмно-технічне й 
інформаційне забезпечення, визначені 
Законом розміри статутного і власного 
капіталу (професійний адміністратор), 
або роботодавець, який одноосібно за-
снував корпоративний фонд і вирішив 
самостійно їм управляти. Державна ко-
місія з регулювання ринків фінансових 
послуг повинна їх сертифікувати, для 
цього вони повинні відповідати квалі-
фікаційним вимогам, для них створю-
ється відповідне матеріально-технічне 
забезпечення і т. д.

Система відносин НПЗ передбачає 
участь цілої низки суб’єктів, серед 
яких: недержавні пенсійні фонди; стра-
хові організації; банківські установи; 
вкладники та учасники пенсійних фо-
ндів, учасники накопичувальної систе-
ми пенсійного страхування; вкладники 
пенсійних депозитних рахунків; фізич-
ні та юридичні особи, які уклали дого-
вір страхування довічної пенсії, страху-
вання ризику настання інвалідності або 
смерті; засновники пенсійних фондів; 
роботодавці – платники корпоративних 
пенсійних фондів; саморегулівні органі-
зації суб’єктів, які надають послуги у 
сфері НПЗ; органи державного нагляду 
і контролю у сфері НПЗ; адміністрато-
ри пенсійних фондів; компанії з управ-
ління активами; зберігачі; аудитори; 
особи, які надають консультаційні та 
агентські послуги.

Наявність такої значної кількості 
суб’єктів не повинно призводити до 
«розмивання» юридичної відповідаль-
ності між ними за збереження активів 
вкладників.

Вказані суб’єкти можуть нести 
цивільно-правову, адміністративну, 
дисциплінарну та навіть кримінальну 
відповідальність у разі порушення зако-
нодавства про НПЗ, прав та охоронюва-
них законом інтересів інших суб’єктів.

Так, наприклад, цивільно-право-
ва відповідальність сторін пенсійного 
контракту визначається законом та 
умовами самого контракту.

Адміністратор на підставі договору 
про адміністрування пенсійного фон-
ду надає послуги пенсійному фонду. 
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Договір повинен укладатися з радою 
пенсійного фонду у письмовій формі. 
Адміністратор несе відповідальність за 
невиконання або неналежне виконан-
ня умов договору та порушення конфі-
денційності. Відповідно до ст. 31 Зако-
ну України «Про недержавне пенсійне 
забезпечення» адміністратор пенсійно-
го фонду несе відповідальність за сво-
їми зобов’язаннями перед пенсійними 
фондами всім майном, що належить 
йому на праві власності. Завдані ад-
міністратором збитки відшкодовують-
ся за рахунок його резервного фонду, 
а у випадку, якщо коштів резервного 
фонду недостатньо – за рахунок його 
іншого майна.

Особа, що здійснює управління ак-
тивами пенсійних фондів, несе відпові-
дальність перед пенсійним фондом за 
виконання своїх зобов’язань і збитки, 
заподіяні пенсійному фонду порушен-
ням законодавства, положень інвес-
тиційної декларації або договору про 
управління активами. Така особа відпо-
відає всім своїм майном.

Збитки, завдані пенсійному фонду, 
відшкодовуються за рахунок резервного 
фонду особи, що здійснює управління 
активами, а у випадку, якщо коштів ре-
зервного фонду не вистачає – за рахунок 
іншого майна цієї особи. Питання не-
сумлінного виконання умов договору по 
управлінню активами НПФ знаходиться 
в площині стосунків Ради недержавного 
пенсійного фонду і відповідної компанії 
з управління активами. Державні орга-
ни особливого впливу на ринок не здій-
снюють. Це, можливо, поки й стримує 
пенсійну реформу – передавати другий 
рівень пенсійного забезпечення (нако-
пичувальну систему) безконтрольному 
ринку просто небезпечно.

Зберігач несе майнову відповідаль-
ність за збитки, завдані ним пенсійно-
му фонду внаслідок невиконання або 
неналежного виконання умов дого-
вору про обслуговування пенсійного 
фонду зберігачем. Зберігач несе від-
повідальність перед радою пенсійного 
фонду, його адміністратором та осо-
бою (особам), що провадить діяльність 

з управління активами цього фонду, 
за неподання, несвоєчасне подання 
або подання завідомо недостовірної ін-
формації відповідно до законодавства 
та умов договору, укладеного з таким 
пенсійним фондом.

Однією з причин низької довіри гро-
мадян до системи НПЗ є відсутність 
системи зменшення ризиків неефектив-
ного управління та, як наслідок, втрати 
активів недержавного пенсійного фон-
ду. У зв’язку із цим слушною вбача-
ється висловлена в юридичній літера-
турі пропозиція щодо запровадження 
страхування відповідальності компаній 
з управління активами та зберігача, 
що, відповідно до світової практики, є 
одним із дієвих механізмів збереження 
пенсійних накопичень громадян.

Особливе значення має питання за-
безпечення відповідальності недержав-
них пенсійних фондів перед вкладника-
ми у разі припинення діяльності фонду, 
яке може здійснюватись у вигляді ре-
організації (злиття, розділення, приєд-
нання і виділення) або ліквідації. При 
ліквідації фонду його пенсійні резерви 
повинні в першу чергу використовува-
тися для виконання зобов'язань за пен-
сійними договорами.

Ліквідація НПФ здійснюється на 
підставі рішення засновників фонду або 
їх правонаступників та передбачає від-
повідне погодження з Держфінпослуг.

На підставі рішення про ліквідацію 
пенсійного фонду рада фонду приймає 
рішення про визначення єдиного по-
точного рахунку пенсійного фонду та 
відкриття у зберігача пенсійного фонду 
спеціального ліквідаційного депозитно-
го рахунку, на який зараховуються всі 
грошові кошти з інших рахунків фонду 
та всі надходження грошових коштів 
від продажу активів пенсійного фонду. 
Всі інші рахунки пенсійного фонду під-
лягають закриттю.

Після продажу активів пенсійного 
фонду всі грошові кошти зі спеціаль-
ного депозитного рахунку перерахову-
ються на поточний рахунок такого пен-
сійного фонду, після чого спеціальний 
депозитний рахунок закривається.
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Ліквідаційна комісія після закінчен-
ня строку прийняття заяв учасників 
про переведення їх коштів до інших 
фінансових установ та повного прода-
жу активів пенсійного фонду складає 
ліквідаційний баланс пенсійного фон-
ду, який засвідчується висновком ау-
дитора.

Порядок розрахунків з кредиторами 
пенсійного фонду здійснюється відпо-
відно до плану ліквідації з урахуванням 
вимог законодавства. Визначення суми 
пенсійних коштів, належної кожному 
учаснику фонду, здійснюється пропор-
ційно сумам, що обліковуються на їх 
індивідуальних пенсійних рахунках на 
дату повного продажу активів пенсій-
ного фонду.

Передача пенсійних коштів іншим 
пенсійним фондам, страховим організа-
ціям або на пенсійні депозитні рахунки 
здійснюється лише в грошовій формі 
безготівковим платежем з поточного 
рахунку пенсійного фонду, що ліквіду-
ється. Після передачі пенсійних коштів 
учасників фонду, що ліквідується, їх 
пенсійні контракти з цим фондом вва-
жаються анульованими.

Отже, питання юридичної відпові-
дальності учасників відносин НПЗ на 
законодавчому рівні вбачається недо-
статньо врегульованим, а в теорії пра-
ва соціального забезпечення – таким, 
що потребує подальших наукових до-
сліджень.

Ключові слова: недержавне пен-
сійне забезпечення, юридична відпові-
дальність, недержавні пенсійні фонди, 
зберігач, адміністратор пенсійного фон-
ду, особа, що здійснює управління ак-
тивами.

Статтю присвячено дослідженню 
сутності юридичної відповідально-
сті у сфері соціального забезпечен-
ня, особливостей притягнення до 

юридичної відповідальності учасни-
ків правовідносин із недержавного 
пенсійного забезпечення. 

Статья посвящена исследованию 
сущности юридической ответствен-
ности в сфере социального обеспе-
чения, особенностей привлечения 
к юридической ответственности 
участников правоотношений из не-
государственного пенсионного обе-
спечения.

The article is devoted to research 
of essence of legal responsibility in 
the field of public welfare, features of 
bringing in to legal responsibility of 
participants of legal relationships from 
the non-state pension system.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ  
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ НОРМ:  

ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Проблеми ефективності реалізації 
адміністративно-правових норм є комп-
лексними, адже «зачіпають» такі пи-
тання, як: «якість» законодавчих норм; 
відповідність законодавства викликам 
сьогодення та стрімкому розвитку су-
спільних відносин; відповідність адмі-
ністративно-правового врегулювання 
принципам демократії; ефективність 
механізму забезпечення використання 
проголошених прав та свобод, можливо-
сті виконання встановлених обов’язків 
та чимало інших. Саме тому у наукових 
колах обговорюються питання співвід-
ношення таких понять, як «ефектив-
ність правотворчості», «ефективність 
правового регулювання», «ефектив-
ність реалізації права», «ефективність 
правозастосування» тощо (Див., напр.: 
[1, с. 83-92]). Адміністративне право є 
найбільш розгалуженою галуззю права, 
що обумовлює значну кількість його 
норм, а відтак і значний, порівняно з 
іншими галузями права, «обсяг реа-
лізації» цих норм. До того ж предмет 
адміністративного права постійно тран-
сформується, дискусії щодо остаточно-
го його визначення тривають. Як вірно 
зазначила О.Ф. Андрійко, історичний 
досвід розвитку адміністративного пра-
ва свідчить про нерозривність його ролі 
у регулюванні суспільних відносин із 
місцем і роллю держави у розвитку 
суспільства [2, с. 126]. Адміністратив-
не право у сучасний період покликане 
виражати й захищати публічні інтере-
си, які не можна ототожнювати лише 
з інтересами держави; адміністратив-
но-правове забезпечення має слугувати 

реалізації інтересів суспільства, держа-
ви, громадських організацій [2, с. 127]. 
Додамо до цього – й осіб приватного 
права. Все це потребує активізації до-
сліджень ефективності дії адміністра-
тивно-правових норм, яка виявляється 
лише у процесі їх реалізації.

Дослідженням тих чи інших аспек-
тів ефективності реалізації норм права 
присвячувало свої наукові праці чима-
ло вчених-фахівців із загальної теорії 
права, соціології права, вчені-адміні-
стративісти тощо. Так, питанням вдо-
сконалення законодавства з метою під-
вищення ефективності реалізації норм 
права присвячували свої наукові праці 
такі вчені-юристи радянського періоду 
розвитку доктрини права, як: М.П. Ле-
бедєв (наприклад, у науковій публіка-
ції «Про ефективність впливу соціаліс-
тичного права на суспільні відносини», 
1963 р.); О.С. Пашков, Д.М. Чечот, 
Л.С. Явич, Л.І. Спиридонов (наприклад, 
у науковій публікації «Ефективність 
правового регулювання та методи її 
виявлення», 1965 р., монографії «Ефек-
тивність дії правових норм», 1977 р.); 
І.С. Самощенко, В.І. Нікітинський (на-
приклад, у публікаціях «Про поняття 
ефективності правових норм», 1969 р., 
«Деякі теоретичні питання дослідження 
ефективності правових норм», 1970 р.); 
В.В. Глазирін (у співавторстві з В.І. Ні-
кітинським) (наприклад, у монографії 
«Застосування у радянській державі», 
1985 р.); Ф.Н. Фаткулін та Л.Д. Чулю-
кин (наприклад, у монографії «Соціаль-
на цінність та ефективність правової 
норми», 1977 р.); О.Л. Бонк (напри-
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клад, у дисертаційній роботі «Громад-
ська думка та ефективність правової 
норми», 1981 р.); П.М. Рабінович (на-
приклад, у монографії «Соціалістичне 
право як цінність», 1985 р.) тощо.

У сучасний період розвитку док-
трини права (90-ті рр. ХХ ст. – дру-
га декада ХХІ ст.) дослідження питань 
ефективності його норм продовжують-
ся, хоча й не так активно. Зокрема, 
висвітлення тих чи інших питань ефек-
тивності здійснювали такі вчені-юристи 
(здебільшого фахівці із загальної теорії 
права), як: К.В. Шундиков (наприклад, 
у науковій публікації «Цілі, засоби 
та результати у правореалізаційному 
процесі», 2001 р.), В.В. Головченко 
(наприклад, у публікації «Ефектив-
ність законодавства: проблеми оцінки 
та вимірювання», 2002 р.); С.О. Жин-
кін (наприклад, у науковій публікації 
«Деякі аспекти поняття ефективнос-
ті норм права», 2004 р.); С.Д. Гуса-
рєв (наприклад, у науковій публікації  
«Теоретичні проблеми методики ви-
значення ефективності юридичної ді-
яльності», 2005 р.); П.М. Рабінович 
(наприклад, у науковій публікації 
«Ефективність юридичних норм: загаль-
нотеоретично-поняттєвий інструмента-
рій дослідження», 2008 р.); М.Ю. Оси-
пов (наприклад, у науковій публікації 
«Ефективність правотворчості, реаліза-
ції права та правозастосування: понят-
тя та співвідношення, 2011 р.) та інші. 
Натомість вказані та інші вчені-юристи 
висвітлювали лише окремі аспекти та 
не досліджували, які доктринальні на-
працювання знайшли своє відображен-
ня у нормативних положеннях, зокрема 
щодо термінологічного ряду. До того ж 
наукових досліджень ефективності реа-
лізації галузевих (адміністративно-пра-
вових) норм досить мало, тоді як важ-
ливість вивчення ефективності впливу 
законодавства, яке виконує «роль зво-
ротного зв’язку в процесі державно-
го управління суспільним розвитком» 
[3, с. 13], на суспільні відносини, де на-
дається можливість використання пев-
них прав або, навпаки, закріплюється 
необхідність виконання певних обов’яз-

ків, не викликає сумніву. Серед небага-
тьох наукових праць, присвячених тим 
чи іншим питанням ефективності сто-
совно адміністративно-правової сфери 
регулювання, слід назвати: дисертацій-
ні дослідження С.С. Лукаша «Норма-
тивно-правове забезпечення ефектив-
ності управлінської діяльності ОВС 
України», 2002 р.; Д.М. Павлова «Орга-
нізаційно-правові засади забезпечення 
ефективності функціонування системи 
органів виконавчої влади (державного 
управління)», 2004 р.; Д.В. Журавльо-
ва «Теоретико-правові засади оптиміза-
ції функціонування центральних орга-
нів виконавчої влади України», 2014 р.; 
С.М. Балабана «Ефективність адміні-
стративно-правового регулювання: на-
укові та організаційно-правові засади 
оцінки і забезпечення», 2014 р. тощо. 
Також окремі аспекти ефективності 
щодо процедурного аспекту адміністра-
тивної відповідальності досліджувались 
І.А. Зайцевим (наприклад, у науковій 
публікації «Реалізація принципів за-
конності, доцільності, справедливості 
та ефективності у провадженнях по 
справах про адміністративні право-
порушення», 2011 р.); щодо окремих 
адміністративних стягнень – Т.О. Ко-
ломоєць (наприклад, у монографії «Ад-
міністративний примус у публічному 
праві України: теорія, досвід та практи-
ка реалізації», 2004 р.), Ю.Х. Куразо-
вим (у співавторстві з Т.О. Коломоєць) 
(наприклад, у монографії «Феномен 
попередження як виду адміністратив-
ного стягнення», 2013 р.); щодо дис-
циплінарних санкцій – В.С. Щербіною 
(наприклад, у науковій публікації «Дис-
циплінарні стягнення: проблеми ефек-
тивності в умовах ринкових відносин», 
2006 р.) тощо.

Метою цієї публікації є дослідження 
поняття, сутності та значення ефектив-
ності реалізації адміністративно-право-
вих норм, виокремлення специфічних 
ознак та формулювання відповідної де-
фініції.

Як вірно зазначила Г.В. Россіхіна, 
ефективність впливу правових норм на 
суспільні відносини перебуває в прямо-
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му зв’язку від правильної їх реалізації 
[4, с. 134-135]. Ще у радянські часи 
О.П. Коренєв зауважував, що успіх 
реалізації права залежить як від об’єк-
тивних, так і від суб’єктивних умов, 
найважливішими з яких є відповідність 
норм права об’єктивним законам роз-
витку суспільства, відображення нор-
мами інтересів трудящих мас [5, с. 52]. 
«Трудящі маси» – це термінологія ра-
дянського періоду, і оскільки у той час 
декларувалась спрямованість діяльно-
сті держави на задоволення інтересів 
саме цієї частини населення («трудя-
щими» була переважна більшість на-
селення тогочасного суспільства), нині 
(у сучасному суспільстві) за значен-
ням можемо прирівняти таку катего-
рію суб’єктів адміністративного права, 
як особи приватного права, маючи на 
увазі фізичних та юридичних осіб. Про 
залежність ефективності норм законо-
давчих актів від певних об’єктивних та 
суб’єктивних умов, що стосуються як 
самого права, так і сфери його реаліза-
ції, згадується й у сучасних правових 
джерелах. Так, І.Г. Кириченко пов’язує 
ефективність дії закону із взаємодією 
таких факторів, як зміст норми права, 
діяльність правозастосовчих органів та 
безпосередня поведінка громадян із до-
тримання чи порушення вимог норми 
[6, с. 92].

Слід зазначити, що сучасна нор-
мативно-правова база досить активно 
«оперує» поняттям «ефективність». 
Так, аналіз підрозділу «Термінологія 
законодавства» розділу «Законодав-
ство» офіційного сайту Верховної Ради 
України дозволив виявити декілька 
нормативних актів, в яких надається 
дефініція «ефективність», та чимало 
нормативних актів, в яких використо-
вуються поняття, пов’язані із ефек-
тивністю. Зокрема, «ефективність» 
визначається як: «співвідношення між 
отриманим результатом (ефектом) і 
величиною фактору (ресурсу), який 
використаний з метою досягнення цьо-
го результату» (Постанова НБУ «Про 
схвалення Методичних рекомендацій 
щодо організації процесу формування 

управлінської звітності в банках Укра-
їни» від 06.09.2007 р. № 324); «досяг-
нення об’єктом аудиту найкращого 
результату (ефекту) за рахунок міні-
мально необхідних витрат матеріальних 
і фінансових ресурсів» (Наказ Мінфіну 
«Про затвердження Методики прове-
дення Державною фінансовою інспек-
цією України, її територіальними орга-
нами державного фінансового аудиту 
діяльності суб’єктів господарювання» 
від 26.06.2014 р. № 728); «раціональне 
і результативне використання ресурсів 
для досягнення цілей державної полі-
тики» (Закон України від 10.12.2015 р. 
№ 889-VIII «Про державну службу»). 
Отже, ключовими у нормативних ви-
значеннях «ефективності» є дві скла-
дові – результат (ефект) та ресурси 
для його досягнення. При цьому, як 
вбачається з наведених визначень, ре-
зультат очікується не будь-який, а по-
зитивний (найкращий, оптимальний, 
раціональний), а затратність ресурсів 
має бути мінімальною. Це певним чи-
ном погоджується із змістом принципу 
ефективності, який виокремлюється 
у сучасних адміністративно-правових 
доктринальних джерелах як один з 
принципів належного урядування. 
Так, Р.С. Мельник, характеризуючи 
принцип ефективності, зазначає про 
створення результату, що задовольняє 
потреби суспільства з раціональним 
використанням наданих ресурсів. При 
цьому суб’єкти публічної адміністрації 
мають застосовувати найпростіші засо-
би для досягнення результату та діяти 
своєчасно [7, с. 87]. Принцип ефектив-
ності як спеціальний принцип окремих 
інститутів адміністративного права 
виокремлюють й інші вчені-адміністра-
тивісти: наприклад, Н.Л. Губернська 
виокремлює принцип ефективності як 
спеціальний принцип адміністратив-
них процедур у сфері вищої освіти 
[8, с. 183]; О.В. Литвин виокремлює 
два пов’язані із ефективністю понят-
тя – «ефективність державної служби» 
та «ефективність діяльності державного 
службовця» [9, с. 65, 140]; В.Я. Мали-
новський – «ефективність державного 
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управління» та «ефективність держав-
ної служби» [10, с. 61] тощо.

Пов’язаними з ефективністю понят-
тями, які використовуються у норма-
тивно-правових актах, є: «ефективна 
доза опромінення», «ефективна очі-
кувана позитивна ризикова уражува-
ність», «ефективна очікувана ризико-
ва уражуваність на специфічну дату», 
«ефективна питома активність природ-
них радіонуклідів», «ефективна ставка 
відсотка», «ефективне використання 
земельної ділянки», «ефективне ви-
користання енергетичних ресурсів», 
«ефективне використання земельних 
ділянок несільськогосподарського при-
значення», «ефективний кілограм», 
«ефективний контроль», «ефективний 
термін погашення», «ефективність 
вакцин», «ефективність використання 
додаткового палива», «ефективність 
використання електроенергії», «ефек-
тивність екранування», «ефектив-
ність конденсації», «ефективність 
лікарського засобу», «ефективність 
освіти», «ефективність системи фі-
зичного захисту», «ефективність тех-
нічного захисту секретної інформації», 
«ефективність хеджування», «ефектив-
но конкурентний ринок послуг» тощо 
[11]. Всі перелічені вище терміни є спе-
ціальними щодо конкретних сфер, на 
врегулювання яких розраховані норма-
тивно-правові акти, в яких вони закрі-
плені, та підтверджують той факт, що 
категорія «ефективність» використову-
ється в різноманітних галузях наукових 
знань, у різних сферах суспільного жит-
тя. Але, як вірно зазначається у науко-
вих джерелах, порівняльний аналіз всіх 
випадків використання категорії «ефек-
тивність» свідчить, що всі «галузеві» 
тлумачення передбачають «дії», «робо-
ту», «вплив», тобто динаміку [12, с. 61]. 
Отже, аналіз змісту нормативних «га-
лузевих» визначень понять, пов’яза-
них із ефективністю, є корисним, адже 
дозволяє виявити, що «має на увазі» 
нормотворець під «ефективністю» у тій 
чи іншій ситуації і «побачити» загаль-
ну тенденцію нормотворчого підходу до 
змісту категорії «ефективність».

Узагальнення щодо змісту наведе-
них вище термінів можна сформулюва-
ти таким чином: 1) корисність ефекту, 
врахування ризиків негативного впли-
ву; 2) можуть враховуватися серед-
ні показники (як часові, так і якісні); 
3) може мати економічний зміст (вра-
ховуються такі показники, як еконо-
мічна доцільність та прибутковість), 
але з урахуванням цільового спряму-
вання, наявних обмежень, існуючого 
рівня розвитку техніки та технологій, 
дотримання інших законодавчих ви-
мог та гарантій; 4) може передбачати 
можливість прямо або побічно вплива-
ти на осіб та події; 5) може мати ви-
раз у зменшенні негативних факторів, 
або, навпаки, у збільшенні позитивних 
показників (в залежності від бажано-
го результату, наприклад, чи йдеться 
про усунення певної проблеми, чи про 
втілення нових показників); 6) інколи 
ефективність визначається як глобаль-
ний чи інтегрований підхід, спрямо-
ваний на здійснення впливу на певні 
фактори (обсяг, час тощо); 7) може ви-
значатися завдяки порівнянню «до» та 
«після» впливу; 8) може визначатися 
за отриманим результатом; 9) перед-
бачає спостереження на протязі часу 
для визначення результату; 10) інколи 
ефективність визначається як оціночна 
категорія, яка характеризує результат 
діяльності за критерієм (наприклад, со-
ціальні цілі), якому цей результат має 
відповідати (отже, передбачає розсуд 
та суб’єктивний фактор); 11) інколи 
ефективність визначається як кількісна 
оцінка певних параметрів системи щодо 
відповідності тим цілям, які перед нею 
ставляться ще на рівні проектування; 
12) характеризується як ступінь відпо-
відності вжитих заходів установленим 
нормам і вимогам; 13) для визначення 
ефективності інколи необхідно, щоб од-
ночасно існувало декілька альтернатив 
(для визначення, яка з них краще від-
повідає поставленим цілям).

Цікавим є той факт, що ще за радян-
ських часів існували різні підходи до 
розуміння «ефективності права», біль-
шість з яких відповідає тим узагальнен-
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ням, які вбачаються з аналізу сучасних 
нормативних визначень понять, пов’я-
заних із ефективністю, і які були наве-
дені вище, або навіть прямо закріплені 
у нормативних визначеннях «ефектив-
ність». Так, із «результативністю» 
дії правових норм (дієвістю, здатні-
стю впливати на суспільні відносини 
у певному корисному для суспільства 
напрямку) пов’язували ефективність 
О.С. Пашков та Д.М. Чечот [13, с. 3], 
які зазначали, що поняття ефективнос-
ті пов’язане із співвідношенням між 
фактичним результатом дії правових 
норм та тими соціальними цілями, для 
досягнення яких ці норми приймались. 
Подібний підхід зберігся і у сучасних 
наукових публікаціях. Так, В.В. Голов-
ченко зазначає, що збіг фактичного ре-
зультату з ідеальним, тобто досягнення 
мети в оптимальні строки з наймен-
шими витратами часу, матеріальних 
коштів та сил, є свідченням ефектив-
ності дії відповідного закону [14, с. 9]. 
Вказане пов’язує «результативність» 
із наступним акцентом, на який заува-
жується при характеристиці ефектив-
ності реалізації норм права, – ціллю 
(метою прийняття норми). Як зазначає 
М.Ю. Осипов, найважливішим елемен-
том будь-якої людської діяльності є її 
ціль, відтак неможливо вести мову про 
ефективність реалізації норм права без 
дослідження тої цілі, заради якої реалі-
зація й здійснюється [1, с. 85]. Звідси 
зрозумілим стає дослідження ефектив-
ності через призму т.зв. «цільового під-
ходу» (досягнення нормами права його 
цілей або – співвідношення між фак-
тичним результатом дії норм та тими 
соціальними цілями, для досягнення 
яких вони приймались). Серед уче-
них-юристів, які «згадували» про цілі, 
слід назвати, наприклад, В.М. Кудряв-
цева, В.І. Нікітинського, І.С. Самощен-
ка, В.В. Глазиріна [15, с. 22].

Слід зазначити, що у доктриналь-
них джерелах «ціль» та «результат» 
здебільшого розглядаються як не-
розривні складові ефективності. Так, 
Ю.О. Тихомиров стверджує, що при 
характеристиці ефективності управлін-

ської діяльності слід підкреслювати її ці-
леспрямованість, тобто те, що вона має 
досягати певних результатів [16, с. 43]. 
М.М. Трубніков розвивав ідею резуль-
тату поділом його на дві сфери, в одній 
з яких мета та результат збігаються, в 
іншій – наявні розбіжності, які можуть 
бути як у бік «перевищення мети», так 
і у бік «недовиконання мети». У зв’язку 
із цим автор пропонував розрізняти два 
різновиди мети: реальну та суб’єктив-
ну [17, с. 137-145]. У сучасний період 
розвитку доктрини права ефективність 
визначають як «якісну характеристи-
ку, яка визначається результатами за-
стосування». Її вважають результатом 
співвідношення мети (запланованого) 
та результату (досягнутого), напри-
клад, у монографії Т.О. Коломоєць  
«Адміністративний примус у публіч-
ному праві України: теорія, досвід та 
практика реалізації», 2004 р. Подаль-
ший розвиток «цільового підходу» 
пов’язаний, зокрема, із дослідженнями 
визначення ефективності юридичної 
діяльності. Так, зокрема, С.Д. Гусарєв 
вважає мету елементом теоретичної 
структури юридичної діяльності, яка 
пов’язана із такою допоміжною, на 
його погляд, категорією, як результат 
(допомагає виявляти наслідки дії, ви-
значає якісні параметри діяльності та 
ступень реалізації мети) [12, с. 62]. 
Також подальший розвиток цього під-
ходу у сучасний період пов’язаний і з 
класифікацією цілей. Так, В.В. Глази-
рін вважає важливим поділ цілей на 
матеріальні (не стосуються правової 
сфери, можуть мати економічний, по-
літичний та будь-який інший характер) 
та юридичні (ціль тих приписів, які вмі-
щує норма, – право, його виконання та 
дотримання) [18, с. 368]. Виходячи з 
наведеного поділу, виокремлюються 
два рівні ефективності: юридичний та 
соціальний. М.Ю. Осипов єдиною ціл-
лю реалізації норм права вважає за-
доволення інтересів (лише законних) 
суб’єктів права, і оцінка ефективності 
реалізації норм здійснюється ним саме 
виходячи з відповіді на питання щодо 
здійснення такого задоволення. Заслу-
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говує на увагу висловлена ним про-
позиція щодо врахування при оцінці 
ефективності реалізації норм тих форм, 
в яких реалізація здійснюється («ефек-
тивність дотримання», «ефективність 
виконання», «ефективність викори-
стання», «ефективність застосування», 
які він називає способами реалізації). 
Виходячи з того, що окремі форми ре-
алізації, зокрема використання, не пе-
редбачають обов’язковості поведінки, 
М.Ю. Осипов виокремлює ефектив-
ність формальну та ефективність соці-
альну [1, с. 85-86].

Про здатність норм права з най-
меншими витратами позитивно 
впливати на суспільні відносини та по-
ведінку їх учасників як показник ефек-
тивності згадував також Ф.Н. Фаткул-
лін [19, с. 26]. Слід зазначити, що на 
думку П.М. Рабіновича, у подібних 
визначеннях спостерігається підміна 
«економності регулювання», під якою 
він розуміє обсяг будь-яких (грошових, 
кадрових, фізично-людських тощо) ви-
трат, необхідних для досягнення мети 
норми, та «ефективності правових 
норм» [3, с. 15, 17].

З «корисності» (ефективними є 
норми, які забезпечують соціально ко-
рисну та об’єктивно обґрунтовану ціль) 
як визначальної складової ефективності 
виходив у своїх міркуваннях В.О. Коз-
лов (наприклад, у своєму дисертаційно-
му дослідженні «Питання теорії ефек-
тивності правової норми», 1972 р.).

Про те, що ефективність є лише 
певним кількісним показником, вира-
зом, який відображає ступень відпо-
відності реальних відносин типовій 
мірі, яка вміщується в конкретному 
акті, зазначав у колективній моногра-
фії «Ефективність дії правових норм» 
(1977 р.) Е.А. Фомін. Майже так само 
характеризує ефективність С.О. Жин-
кін вже у сучасний період розвитку 
доктрини права («Деякі аспекти понят-
тя ефективності норм права», 2004 р. 
[20, с. 192]). П.М. Рабінович щодо цьо-
го зазначає, що за умови відображен-
ня мети та результату «в однотипових 
змістовно-зіставлюваних показниках, 

які можуть бути емпірично виявлені, 
зафіксовані та обраховані, ефектив-
ність можна визначати у кількісній 
формі» [3, с. 15].

Про вимірювання ефективності  
(щоправда, стосовно правового регу-
лювання) «до» та «після» прийняття 
правотворчого акту, після чого ефект 
конкретного правотворчого акту ви-
значається як різниця між цими дво-
ма показниками, вказує М.Ю. Осипов 
[1, с. 84]. Також вказаним автором зазна-
чається і про фактори, які впливають на 
ефективність реалізації адміністратив-
но-правових норм, та їх поділ на: 1) «ті, 
що позитивно впливають на ефектив-
ність реалізації адміністративно-право-
вих норм» та «ті, що мають негативний 
вплив»; 2) «об’єктивні» та «суб’єктивні» 
[1, с. 87]. На думку С.Д. Гусарєва, слід 
враховувати не лише основні фактори, 
але й ті, які вважаються другорядни-
ми, адже, в іншому випадку, без за-
стосування такого системного підходу, 
висвітлення відповідного питання буде 
неповним та однобічним, залишить чи-
мало дискусійних моментів [12, с. 60].

Отже, у сучасних нормативних ви-
значеннях поняття «ефективність» та 
пов’язаних із ним понять враховано чи-
мало напрацювань доктрини права, що 
є позитивним явищем з позиції взаємо-
дії практики нормотворення та теорії 
юриспруденції.

У питаннях реалізації адміністра-
тивно-правових норм ефективність 
має дещо інший характер, вона пов’я-
зується безпосередньо із поведінкою 
суб’єктів, – якщо норма втілюється 
у поведінці суб’єктів права – вона є 
ефективною (тобто норма діє), якщо ж 
ні – ефективність реалізації негативна. 
Це відповідає і значенню слів «ефект» 
та «ефективний», які у словниках слів 
іншомовного походження подають-
ся, як «дійовий, дієвий», і розумінням 
ефекту як результату, який наявність 
того чи іншого явища викликає в ото-
чуючому середовищі [1, с. 84]. Нато-
мість поведінка як динаміка завжди 
пов’язана зі змістом норми, яка є ста-
тикою. При цьому кожна форма реалі-
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зації «відштовхується» від певного різ-
новиду норм, що обумовлює специфіку 
мети закріплення тої чи іншої норми. 
Так, забороняючи норми закріплюють 
заборону вчинення певних дій, вимага-
ють пасивної поведінки. Відтак дотри-
мання відповідної заборони у поведін-
ці суб’єкта свідчить про ефективність 
цієї норми, але лише щодо цього кон-
кретного суб’єкта, адже інший суб’єкт 
може і не дотриматися цієї заборони, 
порушити її. Додержання як форма ре-
алізації адміністративно-правових норм 
передбачає пасивну поведінку, і у кож-
ному конкретному випадку одна й та 
сама норма може бути як ефективною 
(якщо певний суб’єкт дотримується 
заборони), так і неефективною (якщо 
інший суб’єкт не дотримується (пору-
шує) заборони). Це свідчить про оцін-
ність категорії «ефективність» щодо ре-
алізації конкретної норми конкретними 
суб’єктами, відносність поняття «ефек-
тивність».

Інший приклад. Використання як 
форма реалізації має своїм предметом 
уповноважуючі норми (норми-дозво-
ли), і у разі, якщо особа скористала-
ся наданими їй нормою можливостя-
ми, ефективність реалізації цієї норми 
є позитивною, якщо ж інша особа не 
бажає використовувати надане нормою 
право – ефективність є негативною.

Крім характеру поведінки як базової 
характеристики ефективності реаліза-
ції, особливості ефективності реалі-
зації адміністративно-правових норм, 
порівняно з іншими «ефектами» нор-
ми, стосуються й мети та результату. 
Так, у наукових джерелах, як правило, 
«зачіпаються» лише питання «мети за-
кону» (норми), тобто мета правотвор-
чості. Наприклад, П.М. Рабінович в 
якості мети закону називає передбачу-
вані (бажані) нормотворцем результати 
реалізації закону та пропонує виокрем-
лювати найближчу (або – пряму) та 
перспективну мету [3, с. 15]. Крім 
того, мета реалізації конкретної норми 
може відрізнятися залежно від форми 
реалізації. Так, використовуючи надане 
нормою право (використання як фор-

ма реалізації адміністративно-правових 
норм), суб’єкт реалізації має мету «пе-
ревести» абстракту можливість у кон-
кретні отримані ним блага (наприклад: 
надане нормою абстрактне право на 
державну службу → рішення суб’єк-
та скористатись цим правом → актив-
на поведінка, яка свідчить про намір 
перевести абстракцію у реальність → 
отримання певних благ, задоволення 
своїх інтересів, тобто отримання стату-
су «державний службовець»). При цьо-
му мета законодавця при встановленні 
відповідної норми-можливості і мета 
«кінцевого» споживача цієї можливості 
різняться. Наприклад, мета встанов-
лення кожної конкретної забороняючої 
норми законодавцем може різниться, 
але узагальнена ціль – захист прав та 
свобод інших осіб або інтересів держа-
ви, охорона правопорядку тощо. Мета 
ж реалізації кожного окремого суб’єкта 
інша – уникнення негативних наслідків 
або навіть адміністративної відповідаль-
ності. Те ж саме стосується й виконан-
ня. Мета встановлення зобов’язуючих 
норм законодавцем – необхідність от-
римання від суб’єктів певних дій, яким 
законодавець надав форму обов’язків. 
Мета здійснення цих дій конкретними 
суб’єктами реалізації норм адміністра-
тивного права – уникнення негативних 
наслідків, які встановила держава, у 
разі невиконання таких обов’язків.

Що стосується результату як певної 
ознаки (характеристики) ефективності, 
у загальному вимірі він є однаковим 
як для суб’єкта встановлення норми, 
так і для суб’єкта реалізації цієї нор-
ми – «оживлення норми», її реальний 
прояв у вигляді певних наслідків. Так, 
П.М. Рабінович вважає таким резуль-
татом реальні зміни у суспільних від-
носинах після впровадження норми у 
життя, які можуть бути представлені 
парами: «очікувані-неочікувані», «пози-
тивні-негативні» [3, с. 16]. Відмінності 
пов’язані знов таки з суб’єктом. У кож-
ному конкретному випадку реалізації 
тієї чи іншої норми маємо, щонаймен-
ше, два суб’єкти – безпосередньо осо-
ба, яка реалізувала норму, та суб’єкт 
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встановлення норми, який при її впро-
вадженні мав на увазі певний резуль-
тат (очікуваний результат). Корисність 
змісту норми саме для кожного окре-
мого суб’єкта обумовлює мотиви здійс-
нення відповідної поведінки. Резуль-
тат реалізації завжди подвійний – для 
окремого суб’єкта, який і реалізовував 
норми, та для законодавця (нормовор-
ця). При цьому законодавець при фор-
мулюванні своєї мети має враховува-
ти, що досягти її можна лише, якщо 
її зміст буде «подано» певним ефектив-
ним способом, маючи на увазі і стиль 
викладення, і особливості формулюван-
ня, і чіткість змісту. З цього приводу 
слід погодитись із тезою Г.В. Россіхі-
ної, що «здійснення права залежить 
від уміння викладати норми доступним 
для розуміння суб’єктів права мовою і 
від рівня правосвідомості суспільства» 
[4, с. 135]. Крім цього, мета прийнят-
тя адміністративно-правової норми має 
враховувати конкретні цілі реаліза-
ції майбутніх її суб’єктів, і, особливо, 
зважати на можливості її реалізації у 
формі застосування, як такої, що пов’я-
зує, часто опосередковує інші форми 
реалізації («виконання», «використан-
ня», «додержання»), адже «надмірне 
захоплення правотворчістю без враху-
вання можливостей правозастосування 
призводить до розриву між декларова-
ними правами та свободами людини і 
практикою їх реалізації, що не сприяє 
становленню законності та правопо-
рядку та посилює нігілістичні настрої 
громадян, знижує авторитет державної 
влади» [21, с. 114].

Отже, слід відрізняти ефективність 
щодо будь-якої з інших правових кате-
горій та ефективність реалізації. Ефек-
тивність реалізації норм адміністратив-
ного права пов’язана із ефективністю 
нормотворчості та ефективністю право-
вого регулювання загалом. Крім того, 
ефективність саме реалізації галузевих 
норм завжди безпосередньо пов’язана 
із суб’єктом реалізації, вірніше із його 
поведінкою, адже саме завдяки остан-
ній норма втілюється у життя, абстрак-
ті положення норми стають конкретни-

ми правовідносинами, а ефективність 
може бути полярною (і позитивною, і 
негативною одночасно) стосовно різ-
них суб’єктів адміністративного права. 
Враховуючи специфіку ефективності 
реалізації адміністративно-правових 
норм порівняно із специфікою ефек-
тивності правотворчості, ефективнос-
ті правового регулювання та інших, 
пов’язаних із ефективністю правових 
категорій, можна запропонувати таку 
дефініцію як «ефективність реалізації 
адміністративно-правових норм» – це 
відносний показник позитивного та 
негативного результатів дії норми для 
суб’єкта нормотворення та конкретних 
суб’єктів втілення адміністративно-пра-
вових норм у життя, пов’язаний із спе-
цифічною метою, суб’єктивними моти-
вами здійснення відповідної поведінки 
конкретними суб’єктами реалізації.

Ключові слова: адміністратив-
но-правові норми, реалізація адміні-
стративно-правових норм, результат 
реалізації, мета адміністративно-право-
вої норми, ефективність реалізації адмі-
ністративно-правових норм.

У статті аналізуються доктри-
нальні та нормативні визначен-
ня ефективності, на підставі яких 
виокремлюються ознаки, прита-
манні ефективності реалізації ад-
міністративно-правових норм. До-
сліджується сутність та значення 
ефективності реалізації галузевих 
норм права. З урахуванням найсут-
тєвіших ознак, що відображають її 
специфіку, пропонується дефініція 
відповідної правової категорії.

В статье анализируются доктри-
нальные и нормативные определения 
эффективности, на основании чего 
выделяются признаки, характери-
зующие эффективность реализации 
административно-правовых норм. 
Исследуются сущность и значение 
эффективности реализации отрас-
левых норм права. С учетом наибо-
лее существенных характеристик, 
отображающих её специфику, пред-
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лагается дефиниция соответствую-
щей правовой категории.

The article analyzes the doctrinal 
and standard definitions of efficiency, 
on the basis of which the signs char-
acterizing the efficiency of the imple-
mentation of administrative rules are 
distinguished. The essence and mean-
ing of the efficiency of implementing 
branch legal standards are explored. 
Taking into account the most essential 
characteristics that reflect its specific-
ity, a definition of the corresponding 
legal category is proposed.
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Overall objectives: Drafting Byz-
antium Criminal Code Theoretical ap-
proach. Noting that Byzantium legal 
family differs from Roman-German by 
its relationships with the Rule of Law 
and Justice one should point out that 
new Criminal law is a fundamental tool 
to protect human rights. New Criminal 
Code Draft creation needs to understand 
how global and regional imbalances and 
conflicts affected the Rule of Law. To un-
derstand how stable Criminal legal form 
has to be in a dissonance with developing 
public and social relations and process-
es one should challenge social control 
schemes from the field of State, perpe-
trator, victim and civil society attitudes. 

It is the fact that the diversification of 
Criminal law enforcement understanding 
at the auspices of civil society cognitive 
mood, unifying sustainable or global de-
velopment, has a chance to be resulted in 
a situation when political union or party 
assumes the right to abuse opponents, 
forming armed groups, with a tolerance 
of local restrictions on the freedom of 
movement that, as a basis for the right 
to revolt during the revolution, under-
mining the idea of the legitimacy of pow-
er and widespreading corruptive practic-
es in the transitive development period. 

Global and regional, political, social 
and cultural imbalances and conflicts, 
communication stuffing affecting the 
Rule of Law, disorganize it and create a 
situation where essentially stable Crimi-
nal legal form has to be in a dissonance 
with developing public and social rela-
tions and processes. 

The notion of criminal law differs 
at the levels of citizens, media, social 
groups and networks and law enforce-
ment officials. 

Moreover, it differs between victims 
and perpetrators, civil society and the 
State, media and social networks at post-
truth society. The aim of this issue is to 
develop on abovementioned background 
a theoretical model of New Criminal 
Code. 

Formulating theoretical contempo-
rary methodology of legal dynamics 
analysis and comparative approach. 
In modern social democratic societies 
Criminal justice system reflects orga-
nizing and stimulating role of deviations 
control. The concept is quite simple: 
criminal justice shows the transition 
from absolute forms of public-law rela-
tionships to post modern approach of 
nowadays with holistic system that es-
sentially based on human rights primacy 
concept and basic human values land-
scape protection ideology [1, 13]. 

“Justice” was identified with the un-
derstanding of truth and justice. Now 
this extends to post truth concept of mis-
use of law erosive interpretation. More-
over it gives theoretical background to 
mass misuses and abuses of Criminal law 
reflecting corruptive practices and polit-
ical interests, peoples’ attitudes, com-
municative and religion values. “Color 
revolutions” misuses and terrorist states’ 
abuse through Criminal law formation 
approach are of the same scheme: Crimi-
nal Law ensured crime trends prevention 
determined more by political interests 
and processes than by the true needs of 
society. That is connected with certain 
processes.

First, the actual destruction of nor-
mative tensions of criminal-law institutes 
is not an appropriate consequence of the 
influence of the postmodern philosophy 
of the 21st century. It was just a cat-
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alyst. The principle of additionality in 
state regulation, the virtuality of the hi-
erarchy and the unlimited possibilities of 
non-criminal response to deviation, led 
to a significant reduction of the force of 
criminal law. Criminality is becoming 
more latent, its combatting – highly ide-
ologized. So, since 2014, certain types 
of crime (in particular violent, juvenile 
delinquency), according to statistics, are 
constantly decreasing in Ukraine, but the 
population's fear of crime is on the con-
trary increasing. We are told about the 
decrease of homicides but not informed 
about rapid increase of violent deaths. 
The significant difference between vic-
timization and state reaction is offset 
by routine preventive measures (more 
street robberies – less going out on the 
street). The purely preventive function of 
the new law enforcement agencies is re-
placed by the ceremonial functions of the 
post-truth society (civil servants).

Secondly, in the post-truth situation, 
there is a certain positive development 
in society, as it opposes the development 
of healthy forces of civil society. True, in 
this way we (the whole world) faced with 
another problem. Network communica-
tion and other types of communications 
have led to information explosion and 
neglect while filtering information. The 
recipient focuses on its own platform, 
which has its own rights and its sanc-
tions, its values and priorities, which do 
not always (sometimes) do not coincide 
with the national ones. People general-
ly have a rather typical deviant action, 
especially when this action is support-
ed / catalyzed by the reference group. 
Along with this modern methodology of 
metamodern involves the synergy of the 
individual components of a certain phe-
nomenon, interaction and the transition 
of each other attitudes. 

In times of transitivity of the ideolo-
gies of criminal law in the countries of 
common and continental law, when con-
vergence of meaning becomes a central 
component, we see the emergence of a 
precedent in Europe and statutory law in 
America. 

The world is becoming more uniform 
on the surface and more fragmented in 
real sovereign politics. Hence, the ben-
efits of criminal-law regulation in the 
balance of state legitimation of the pro-
hibition of the past are replaced by the 
spread of disciplinary practices and abuse 
of power.

In this regard, modern Criminal law 
is a tool to enforce policy shift from ob-
solete forms of social relationships to the 
new legal framework of public govern-
ment and society. It is more dynamic and 
flexible, it is in constantly change and 
contributes to breaking the legal forms 
and outdated stereotypes at the same 
time. 

The doctrine of crime and punish-
ment is complemented by a separate 
misconduct simulacrum, developing the 
idea of municipal Criminal law that blurs 
the field deviations, from one side, and 
transitional and Integrative Criminal law 
from other side. 

Unity and sovereignty mode is 
changed to the legality of International 
Criminal law virtual relationships, where 
the production of certain types of Crimi-
nal offenses is given to international soci-
ety’s universal jurisdiction scheme. 

However the last creates the possi-
bility of non governmental transnational 
authorities and other supra-national ac-
tors influence on local legislative level by 
protection of their own interests. 

So, Criminal norms in Transition 
countries should be analyzed, interpreted 
and constructed from the point of view 
of international societies, governments, 
local experts, law obedient citizens, law 
enforcement professionals and judiciary, 
victims of crime and perpetrators. 

We argue that complex holistic ap-
proach based on mutual recognition of 
all parties rights and obligations should 
give positive effort in combatting crime 
and new law constructing. Thus, new 
criminal legislation structure and its the-
oretical background based on multidisci-
plinary matrix approach had to be ana-
lyzed and formulated on different than 
Western European Transitional approach.
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From our point of view, criminal re-
sponsibility constitutes mutual rights 
and obligations between state (legality 
and justice), offender (punishment), 
victims (fair treatment) and third per-
sons (cognitive control) on crime com-
mission. Mutual rights mean that one 
should construct criminal norms in order 
to effectively modify forbidden human be-
havior only respecting all actors needs. 

It seems that we have not to make 
a choice between the law in force, the 
law in media, the law in minds, and the 
law in communications, but to find out a 
common portrait of Criminal law system 
in Byzantian (Slavic), Common Law, 
Roman, German, Scandinavian, Muslim, 
Customary and Mixed Law families in 
comparison with International Criminal 
Law Model via all these faces of Crim-
inal Law. 

Primary activities to be carried out 
while programming Criminal Code 
Draft are include :

1. Formulating Human rights orient-
ed theoretical approach of Criminal law 
means (concepts of legality, crime and 
punishment)

2. Comparative analysis of modern le-
gal families through common indicators 
(concepts of legality, crime and punish-
ment)

3. Structural analysis of state, social, 
communicative and cognitive approach 
to criminal law’s common indicators  
(dimensional approach).

4. Formulating the Theoretical Matrix 
as a tool for Law Constructing (dynamic 
model).

5. Preparing of Questionnaires through 
common indicators cognitive understand-
ing (pilot survey). 

6. Developing Common Part of Crimi-
nal Code of Ukraine Draft through above 
mentioned theoretical approach.

7. Preparing a Theoretical Bilingual 
Model of CCU Draft 

8. Conducting survey (academia, law 
enforcement officers, politicians, mem-
bers of the bar, judges, perpetrators, 
members of criminals’ families, victims 
of crime, householders). 

9. Interpreting the Analysis.
10. Preparing a unified drafting 

mechanisms for criminal legislation.
11. Preparing a new cognitive CCU 

Common Part Draft.
Formulating Human rights orient-

ed theoretical approach of Criminal law 
concept should be based on comparative 
research of human rights generations’ 
comparison with table of crimes gravity. 
So we could construct a ladder of human 
rights due to their significance, i.e.:

1/ The right to life (incl.the Right 
to life, the Right to privacy, Prohibition 
of torture and inhuman or degrading 
punishments, Prohibition of slavery and 
forced labor). 2. Freedom and security 
of a person and the Right to a fair trial. 
3. The right to property of the person or 
of a legal person. 4. Freedom of mind, 
of thought and religion. 5. Freedom of 
expression and information. 6. Freedom 
to free elections. 

2/ The right to be employed in just 
and favorable condition, right to educa-
tion, learning, rights to food, housing and 
health care, to social security, to unem-
ployment benefits.

3/ Group and collective rights, the 
Right to self-determination, the Right 
to economic and social development, 
the Right to a healthy environment, the 
Right to natural resources, the Right to 
communicate and communication rights, 
the Right to participation in cultural her-
itage, Rights to intergenerational equity 
and sustainability, the right of sexual mi-
norities, ethnic, religious, etc.

4/ Rights of future generations.
After that one should compare table of 

crimes gravity with the abovementioned 
ladder to define the “points of power”, 
where state and legislators’ opinion cor-
responds international standards. The 
same should be done with the help of 
social polls to these points, verified by 
state officials, victims, perpetrators and 
civil society.

Expected outcomes and impact. Har-
monization of national legislation, the 
development of universal mechanisms 
of control over new kinds of criminal 
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practices, unification of sanctions and 
the system of criminal legal response in 
the system of interstate formations on 
ordinary crimes and crimes with high-
er expectancy of being organized will 
have to be done due to sustainable de-
velopment model. For this reason, fu-
ture Criminal laws should be deprived of 
politicking opportunities. It is obvious 
that the effectiveness of the law is not 
only connected with the consistency of 
its fundamental human rights and free-
doms aim to protect, but also with legist 
formal definition of norms and principles 
reeducated and approximated on inter-
national supranational, national, group 
and individual levels of Criminal law un-
derstanding. 

Today, however, the need to create 
and design a new model of Criminal le-
gal relations in the holistic triad of “of-
fender-victim-state” based on the basis of 
public-law changes and the primacy of 
human rights, is necessary to recognize. 

A joint concept of criminal respon-
sibility creation that constitutes mu-
tual rights and obligations between 
state (legality and justice), offender 
(punishment), victims (fair treatment) 
and third persons (cognitive control) 
on crime commission. Mutual rights 
mean that one should construct crimi-
nal norms in order to effectively modify 
forbidden human behavior only respect-
ing all actors’ attitudes and needs. The 
second point of interest is connected 
with the development of contemporary 
methodology analysis based on multipo-
lar understanding of criminal norms and 
usage of such Dimensional Matrix while 
constructing disciplinary and criminal 
punitive norms. 

Key words: criminal responsibility, 
crime, criminalization, criminal policy.

A joint concept of criminal respon-
sibility creation that constitutes mutual 
rights and obligations between state 
(legality and justice), offender (pun-
ishment), victims (fair treatment) and 
third persons (cognitive control) on 

crime commission ais analysed as a ba-
sis for Criminalization methodology. It 
is stressed that harmony between ac-
tors and mutual legal and contractu-
al responsibility should be analyzed in 
common while forecasting a new dan-
gerous behaviors to criminalize.

Современная концепция понима-
ния уголовной ответственности, 
представляющая содержательно вза-
имные права и обязанности между 
государством (законность и спра-
ведливость), правонарушителем (на-
казание и компенсация), жертвами 
(справедливое обращение и реститу-
ция) и третьими лицами (когнитив-
ный контроль и ресоциализация) в 
связи и по поводу совершения престу-
пления, анализируется как основа ме-
тодологии формирования уголовного 
преследования. Подчеркивается, что 
гармония между субъектами и вза-
имная юридическая и контрактная 
ответственность должны анализиро-
ваться совместно при прогнозирова-
нии новых видов опасного поведения 
для последующей криминализации.

Сучасна концепція розуміння кри-
мінальної відповідальності, що пред-
ставляє змістовно взаємні права та 
обов'язки між державою (законність 
і справедливість), правопорушником 
(покарання і компенсація), жер-
твами (справедливе поводження і 
реституція) та третіми особами 
(когнітивний контроль і ресоціалі-
зація) у зв'язку і з приводу вчинення 
злочину, аналізується як основа ме-
тодології формування кримінального 
переслідування. Підкреслюється, що 
гармонія між суб'єктами і взаємна 
юридична і контрактна відповідаль-
ність повинні аналізуватися спільно 
під час прогнозування нових видів 
небезпечної поведінки для подальшої 
криміналізації.

Literature
1. Креативність загальнотеоретичної 

юриспруденції – Одеса : Юридична літера-
тура, 2015. – С. 13.
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СТРУКТУРА БАГАТОРУБІЖНОГО МЕХАНІЗМУ 
ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

У розвитку правової думки та нор-
мативних механізмів щодо протидії ок-
ремим групам злочинної поведінки є 
загальні закономірності й досить схожі 
рішення, що зумовлено порівняно об-
меженим колом можливих інструмен-
тів, які винайдені людством і допусти-
мі в демократичному суспільстві для 
означеної мети. Не є винятком також 
механізм правового впливу на коруп-
ційні правопорушення. Водночас поле 
правової протидії корупції на сьогодні 
в Україні є тим полігоном, де впрова-
джуються найбільш сміливі й новітні 
правові технології. Останнє демон-
струє, що кримінальне право розвива-
ється сегментарно, що зумовлено тим, 
які групи суспільно небезпечних діянь 
визнаються найбільш руйнівними для 
національної безпеки у відповідний ча-
совий проміжок.

Зазначене узгоджується із загаль-
ним висновком академіка В.І. Борисова, 
згідно з яким особливої актуальності 
для суспільства на тих чи інших ета-
пах його розвитку набуває визначення 
пріоритетних напрямів державної полі-
тики у сфері боротьби зі злочинністю 
[3, с. 120].

Так, як відомо, з 2009 р. однією із 
центральних проблем, яка зумовлює ре-
формування кримінального законодав-
ства, є корупційна злочинність. Проте 
інші злочини, які піддані інституціона-
лізації й професіоналізації, у відповідні 
періоди розвитку України також були 
пріоритетними для протидії засобами 
кримінального права, що зумовило 
формування особливої структури під-
став кримінальної відповідальності за 
них у національному законодавстві, а 

також некримінального законодавства, 
спрямованого на їх попередження чи 
протидію. Виявлення загальних зако-
номірностей розвитку законодавства 
України щодо протидії злочинам, які 
піддані інституціоналізації й професіо-
налізації, а також проекція таких знань 
щодо антикорупційного законодавства 
демонструє актуальність нашого дослі-
дження.

У зв’язку з наведеним як гіпотеза 
цієї частини дослідження висувається 
твердження, що правові режими проти-
дії корупційним злочинам, які форму-
ються в Україні, мають спільні риси з 
такими ж режимами, які вже сформо-
вані щодо інших злочинів, що в Україні 
піддані інституціоналізації чи профе-
сіоналізації (злочини, що вчинюються 
організованими групами та злочинни-
ми організаціями, економічні злочини 
(злочини проти власності та злочини у 
сфері господарської діяльності), злочи-
ни у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів тощо). Такі спільні риси 
полягають у тому, що підстави право-
вої протидії наведеним злочинам струк-
туруються в рубежі. Під таким кутом 
зору проблематика антикорупційного 
законодавства в науці кримінального 
права України не розглядалася.

У роботі професора В.М. Дрьоміна 
надано кримінологічну характеристику 
механізмів інституціоналізації окремих 
видів злочинності, зокрема тіньової та 
кримінальної економіки, організованої 
злочинності, корупції, а також доведе-
но, що організована злочинність, ко-
рупція, тіньова економіка проявляють 
себе як специфічні кримінальні прак-

© Д. Михайленко, 2017
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тики, які є основою неформальних, 
проте усталених і впливових соціаль-
них інститутів [8, с. 10]. У зв’язку із 
цим необхідно крізь призму багатору-
біжного механізму правової протидії 
злочинам вивчити Кримінальний ко-
декс України (далі – ККУ) у частині 
підстав кримінальної відповідальності 
за названі злочини.

Дослідження генезису криміналь-
ного законодавства України щодо під-
став кримінальної відповідальності за 
корупційні злочини, а також сучасного 
стану нормативного забезпечення про-
тидії іншим небезпечним злочинам, які 
слабко реагують на дію кримінального 
закону у зв’язку з їх інституціоналіза-
цією чи глибокою професіоналізацією, 
показує, що правові режими протидії 
таким діянням структуруються в рубе-
жі, які відрізняються між собою метою 
впливу на відповідні правовідносини та 
тим, на якому етапі розвитку відповід-
ної злочинної діяльності (виникнення 
ризиків, безпосереднє вчинення сус-
пільно небезпечного діяння, реалізація 
активів, що здобуті в результаті за-
значеного діяння, тощо) включаються 
норми конкретного рубежу. Зазначена 
структуризація є результатом пошуку 
шляхів ефективізації правового впливу 
на злочинність визначеного різновиду, 
що ґрунтується на значному досвіді ан-
тикримінальної діяльності та, як пра-
вило, визнаних на міжнародному рівні 
стандартах (еталонах) такої діяльності, 
а також зумовлена низькою ефектив-
ністю чинних до початку реформуван-
ня підстав кримінальної відповідально-
сті за відповідні діяння.

Із цієї позиції в системі норм про 
економічні злочини варто звернути 
увагу, зокрема, на такі підстави кримі-
нальної відповідальності:

– придбання, отримання, зберіган-
ня чи збут майна, одержаного злочин-
ним шляхом (ст. 198 ККУ);

– легалізація (відмивання) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом 
(ст. 209 ККУ);

– умисне порушення вимог законо-
давства про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, або фінан-
сування тероризму (ст. 209-1 ККУ);

– використання коштів, здобутих 
від незаконного обігу наркотичних засо-
бів, психотропних речовин, їх аналогів, 
прекурсорів, отруйних чи сильнодію-
чих речовин або отруйних чи сильноді-
ючих лікарських засобів (ст. 306 ККУ).

Крім того, у цьому аспекті варто 
звернути увагу також на окремі адмі-
ністративні правопорушення: порушен-
ня законодавства щодо запобігання й 
протидії легалізації (відмиванню) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансу-
ванню розповсюдження зброї масового 
знищення (ст. 166-9 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення 
(далі – КУпАП)); невиконання закон-
них вимог посадових осіб суб’єктів 
державного фінансового моніторингу 
(ст. 188-34 КУпАП).

Так, у науковій літературі зазнача-
ється, що законодавець, установлюючи 
кримінальну відповідальність за лега-
лізацію доходів, одержаних злочинним 
шляхом, тим самим створив необхідні 
умови для того, щоб зайняття незакон-
ним бізнесом було невигідним, оскіль-
ки криміналітет втрачає можливість 
досягнення головної мети, яка полягає 
у вільному використанні незаконно здо-
бутих доходів [1, с. 3]. «Брудне» май-
но має бути поставлене поза законом 
і позбавлене можливості брати участь 
у легальному обігу, щоб вчинення кри-
мінально караних діянь втратило для 
злочинців (особливо учасників органі-
зованих угруповань) економічний сенс 
[9, с. 10–11].

Придбання або збут майна, завідомо 
здобутого злочинним шляхом, як нор-
ма з подвійною превенцією призначена 
для протидії не тільки власне злочин-
ному придбанню (збуту) майна, а й 
таким діянням, для яких створюється 
сприятливий ґрунт [14, с. 19]. Суспіль-
на небезпека цього злочину полягає в 
тому, що він ускладнює виявлення й 
розслідування злочинів, насамперед ко-
рисливої спрямованості, створює спри-
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ятливий ґрунт для їх безбоязного здійс-
нення, стимулюючи до вчинення нових 
злочинів [2, с. 18].

Отже, норма про кримінальну від-
повідальність за легалізацію доходів, 
одержаних злочинним шляхом, шля-
хом впливу на поведінку щодо акти-
вів, отриманих у результаті вчинення 
предикатного злочину, з позиції посту-
латів теорії «раціонального злочину» є 
ефективною проти самих цих преди-
катних злочинів, оскільки такі заходи 
суттєво підвищують ризик їх викриття 
й притягнення до кримінальної відпові-
дальності, а також знижує вигоду від 
здобуття відповідних активів злочин-
ним способом. Те ж стосується норм 
про кримінальну відповідальність за 
використання коштів, здобутих від не-
законного обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів, 
прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих 
речовин або отруйних чи сильнодіючих 
лікарських засобів (ст. 306 ККУ), та 
про придбання, отримання, зберігання 
чи збут майна, одержаного злочинним 
шляхом (ст. 198 ККУ).

Викладений висновок прямо під-
тверджується преамбулою до Конвен-
ції про відмивання, пошук, арешт та 
конфіскацію доходів, одержаних зло-
чинним шляхом [13], де зазначається, 
зокрема, що держави – члени Ради 
Європи та інші держави, які підписали 
згадану конвенцію, вважають, що бо-
ротьба з тяжкими злочинами, які стали 
зростаючою міжнародною проблемою, 
вимагає застосування сучасних та 
ефективних методів на міжнародному 
рівні та що одним із таких методів є 
позбавлення злочинців доходів, одер-
жаних злочинним шляхом.

Наведене дає змогу стверджувати, 
що ст. ст. 198, 209 та 306 ККУ вста-
новлюють також додатковий рубіж 
протидії економічним/«наркотичним» 
злочинам, у результаті яких здобува-
ються кошти та інше майно.

Як вказується в наукових дослі-
дженнях, вчинення передбачених 
ст. 209-1 ККУ діянь створює умови для 
легалізації (відмивання) доходів, одер-

жаних злочинним шляхом, терорис-
тичної діяльності [15, с. 293], знижує 
ефективність діяльності спеціально 
уповноваженого органу [20], зокрема й 
щодо виявлення підозрілих фінансових 
операцій [9, с. 153]. До таких наслід-
ків призводить те, що, як правильно 
визначає В.М. Бровко [6, с. 129], під 
час вчинення таких діянь порушують-
ся суспільні відносини інформаційного 
забезпечення спеціально уповноваже-
ного органу інформацією про фінан-
сові операції, які відповідно до закону 
підлягають фінансовому моніторингу з 
боку суб’єктів первинного фінансового 
моніторингу (ч. 1 ст. 209-1 ККУ), чи 
суспільні відносини, що забезпечують 
встановлений законом режим обмеже-
ного доступу до інформації, яка нада-
ється спеціально уповноваженому ор-
гану (ч. 2 ст. 209-1 ККУ).

При цьому відповідно до ч. 4  
ст. 32 Директиви Європейського пар-
ламенту та Ради 2015/849/EC від 
20 травня 2015 р. про запобігання ви-
користанню фінансової системи з ме-
тою відмивання доходів та фінансуван-
ня тероризму держави-члени повинні 
гарантувати, що їх органи фінансової 
розвідки своєчасно отримують прямий 
або непрямий доступ до фінансової, ад-
міністративної й правової інформації, 
яка необхідна їм для належного вико-
нання їхніх обов’язків.

У зв’язку з викладеним соціальна зу-
мовленість встановлення кримінальної 
відповідальності за неподання, несвоє-
часне подання або подання недостовір-
ної інформації про фінансові операції, 
що відповідно до закону підлягають 
фінансовому моніторингу, спеціально 
уповноваженому центральному органу 
виконавчої влади зі спеціальним стату-
сом із питань фінансового моніторингу 
полягає в тому, що вчинення таких ді-
янь унеможливлює або значно усклад-
нює формування загальнодержавної ба-
гатоджерельної аналітичної бази даних 
для надання правоохоронним органам 
України та іноземних держав можли-
вості виявляти, перевіряти й розсліду-
вати злочини, пов’язані з відмиванням 
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коштів та іншими незаконними фінан-
совими операціями.

Таким чином, ст. ст. 166-9, 188-34  
КУпАП та ч. 1 ст. 209-1 ККУ щодо 
ст. ст. 209 та 306 ККУ мають таку ж  
функцію, як і ст. 172-6 КУпАП та 
ст. 366-1 ККУ щодо ст. 368-2 ККУ, 
тобто забезпечити максимальну ефек-
тивність інститутів фінансового моні-
торингу й фінансового контролю та 
основних кримінально-правових норм, 
які встановлюють відповідальність за 
негативні результати проходження та-
кого моніторингу чи контролю. Таким 
шляхом підвищується реалізація прин-
ципу невідворотності кримінальної 
відповідальності за легалізацію (відми-
вання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, і незаконне збагачення.

Укріплює наведений висновок про 
близькість функціонального взаємо-
зв’язку між наведеними вище групами 
норм також те, що як інститут фінан-
сового моніторингу, так і інститут ан-
тикорупційного фінансового контролю 
здобули окреме правове регулювання 
й деталізацію на рівні законів [17; 18].

У контексті цього дослідження вар-
то звернути увагу також на особливості 
структури системи норм про протидію 
організованій злочинності (здебільшого 
це норми про злочини, які вчинюються 
організованими групами та злочинни-
ми організаціями). При цьому необхід-
но мати на увазі, що проблема проти-
дії організованій злочинності значно 
активізувалась наприкінці 1980-х рр. 
у зв’язку з визнанням її наявності як 
такої в країні.

Дискусія, що розгорнулась на по-
чатку 1990-х рр. щодо необхідності 
визначення кримінально-правових оз-
нак злочинних посягань, які вчиню-
ються організованими угрупованнями, 
і встановлення правових підстав кримі-
нальної відповідальності за співучасть 
в організованій злочинній діяльності, 
була зумовлена не фактом зароджен-
ня нової злочинної субкультури, а не-
можливістю подальшого замовчування 
факту існування феномена організова-
ної злочинності та нагальною потребою 

встановлення й забезпечення дієвого 
державного контролю над нею (через 
її неухильне зростання, збільшення 
впливу на криміногенну ситуацію в 
країні, а отже, помітного підвищення 
ступеня її суспільної небезпечності) за-
для рішучого застосування в процесі її 
протидії кримінально-правових засобів 
[12, с. 35]. Саме в цей період виникла 
ідея встановити кримінальну відпові-
дальність за створення саме злочин-
ної організації, що була реалізована в 
Кримінальному кодексі України 2001 р. 
Останнє підтверджує запропоновану 
вище тезу, за якою ускладнення струк-
тури інститутів кримінального права 
щодо протидії інституціоналізованим 
злочинним практикам відбувається 
після актуалізації й домінування відпо-
відної проблематики на полі криміналь-
но-правової політики та науки.

У досліджуваному ракурсі доцільно 
звернути увагу на функції таких кримі-
нально-правових норм: створення зло-
чинної організації (ст. 255 ККУ); спри-
яння учасникам злочинних організацій 
та укриття їх злочинної діяльності 
(ст. 256 ККУ); бандитизм (ст. 257 ККУ); 
створення терористичної групи чи теро-
ристичної організації (ст. 258-3 ККУ); 
сприяння вчиненню терористичного 
акту (ст. 258-4 ККУ); створення не пе-
редбачених законом воєнізованих або 
збройних формувань (ст. 260 ККУ).

У науковій літературі резюмується, 
що аналіз Особливої частини ККУ та 
мети створення злочинної організації 
свідчить про те, що до якого б розділу 
не була віднесена ст. 255 ККУ, вона 
не відповідатиме суті цього посягання 
та, так би мовити, не буде знаходитись 
на своєму місці. При цьому корінь цієї 
проблеми в тому, що злочинна органі-
зація насамперед являє собою форму 
співучасті, у якій можуть вчинюватись 
різноманітні злочини, у зв’язку із чим 
її учасниками спричиняється шкода 
багатьом об’єктам кримінально-право-
вої охорони [21, с. 219, 220]. З огляду 
на те, що в частині визначення об’єк-
та такий злочин, як сприяння учасни-
кам злочинних організацій та укриття 
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їх злочинної діяльності (ст. 256 ККУ), 
схожий із зазначеним вище злочином, 
а норми про них перебувають у відо-
мому взаємозв’язку, у науковій літера-
турі виникають також досить широкі 
погляди на об’єкт злочину, передбаче-
ного ст. 256 ККУ. Так, резюмується, 
що сприяння учасникам злочинних ор-
ганізацій може мати також факульта-
тивний безпосередній об’єкт злочину, 
коли такі діяння винних осіб заподію-
ють або можуть заподіяти шкоду тим 
цінностям, що є об’єктом того конкрет-
ного злочину, який скоюють учасники 
злочинної організації. При цьому родо-
вим та основним безпосереднім об’єк-
том цього злочину називається громад-
ська безпека [7], що, на нашу думку, 
більшою мірою зумовлене не сутністю 
тієї шкоди, яка заподіюється чи може 
бути заподіяна цим діянням, а назвою 
розділу, у якому законодавець помістив 
ст. 256 ККУ.

Таким чином, створення злочинної 
організації, сприяння учасникам зло-
чинних організацій та укриття їх зло-
чинної діяльності, як і норма про не-
законне збагачення, є злочинами, які 
не мають такого конкретного об’єкта, 
який би давав можливість віднести їх 
виключно до одного з розділів Особли-
вої частини ККУ. Зазначене зумовлене 
тим, що норма про незаконне збагачен-
ня є елементом завершального рубежу 
протидії корупційним правопорушен-
ням, які мають різні родові об’єкти та 
містяться в різних розділах Особливої 
частини ККУ, а норма про створення 
злочинної організації, про сприяння 
учасникам злочинних організацій та 
укриття їх злочинної діяльності є еле-
ментом попереднього рубежу протидії 
організованій злочинності, що форма-
лізується в кримінальному законі че-
рез злочинні діяння, які також мають 
різні родові об’єкти та містяться в різ-
них розділах Особливої частини ККУ. 
Звичайно, викладена особливість наве-
дених складів злочинів не може розці-
нюватись як недолік їх конструкції, а 
повинна віднаходити пояснення в ме-
жах концепції багаторубіжної правової 

протидії злочинам. Спроби пояснити 
об’єкт злочину (створення злочинної 
організації), як і об’єкт незаконного 
збагачення, поза межами уявлення про 
наявність рубежів правової протидії 
злочинам приречені на «вічну» диску-
сію та, що більш згубно, на застосуван-
ня кримінальної відповідальності без 
реального розуміння й встановлення 
такого об’єкта, що саме й спостеріга-
ється в правозастосовній практиці та 
відображається в науково-практичних 
коментарях ККУ.

При цьому не можна обійти сто-
роною пропозицію В.М. Боркова про 
встановлення кримінальної відповідаль-
ності за створення корупційної групи 
в цілях отримання членами групи не-
законної майнової вигоди шляхом ви-
користання включеним(ми) у її склад 
посадовою(ими) особою(ами) своїх 
посадових повноважень чи посадового 
становища, а також керівництво та-
кою групою [4]. Така норма очевидно 
задумувалась автором як інструмент 
для втручання в розвиток злочинної ді-
яльності професійних корупціонерів на 
більш ранніх стадіях такої діяльності, а 
саме з моменту їх змови на вчинення 
злочинів.

Подібно до того, як під час банди-
тизму небезпечне саме по собі ство-
рення озброєної групи, яка має на 
меті здійснювати напади на громадян 
та організації, корупційне об’єднання 
посадових осіб з іншими громадянами 
з метою отримання незаконної майно-
вої вигоди створює реальну загрозу 
руйнування влади. Істотне посилен-
ня відповідальності за організовану 
корупцію порівняно із ситуативними 
злочинами (дача хабара викладачеві, 
лікарю, співробітнику ДАІ тощо), на 
думку В.М. Боркова, є соціально об-
ґрунтованим. При цьому зазначається, 
що для підвищення ефективності про-
тидії найбільш небезпечним злочинам 
чинний Кримінальний кодекс Росій-
ської Федерації (далі – КК РФ), на-
приклад, уже формулює заборони на 
діяльність, яка загрожує заподіянням 
шкоди найважливішим інтересам осо-



119

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

бистості, суспільства, держави. Про-
тидія тероризму не обмежується забо-
роною «вчинення вибуху, підпалу або 
інших дій, що залякують населення та 
створюють небезпеку загибелі людини, 
заподіяння значної майнової шкоди» 
(ст. 205 КК РФ) [5].

За таких умов пропоновану норму 
(створення корупційної групи) варто 
було б віднести до попереднього ру-
бежу правової протидії корупційним 
правопорушенням. Наведена пропози-
ція зумовлювалась тим, що норма КК 
РФ про відповідальність за організацію 
злочинного співтовариства та участь 
у ньому (ст. 210 КК РФ) у боротьбі з 
корупцією практично не застосовуєть-
ся [4, с. 95], що характерно також для 
України. Так, згідно з даними офіційної 
статистики Генеральної прокуратури 
України в 2016 р. [10] було закінче-
но 136 кримінальних проваджень про 
кримінальні правопорушення, учине-
ні організованими групами та злочин-
ними організаціями, у межах яких 
привласнення, розтрата майна або 
заволодіння ним шляхом зловживан-
ня службовим становищем становить 
14 злочинів (лише одне правопорушен-
ня було вчинено злочинною організаці-
єю); хабарництво й отримання непра-
вомірної вигоди – 18 (0 – злочинною 
організацією); легалізація (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шля-
хом, – 2 (1 – злочинною організацією). 
Згідно із цим же джерелом за перші 
шість місяців 2017 р. [11] вже було за-
кінчено 134 кримінальні провадження 
про кримінальні правопорушення, учи-
нені організованими групами та зло-
чинними організаціями, у межах яких 
привласнення, розтрата майна або 
заволодіння ним шляхом зловживан-
ня службовим становищем становить 
34 (1 – злочинною організацією); ха-
барництво й отримання неправомірної 
вигоди – 5 (1 – злочинною організа-
цією); легалізація (відмивання) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, – 
6 (0 – злочинною організацією). При 
цьому в межах закінчених криміналь-
них проваджень у 2016 р. та за шість 

місяців 2017 р. було встановлено озна-
ки злочину «створення злочинної орга-
нізації» (ч. 1 ст. 255 ККУ) лише два 
рази, що показує низьку ефективність 
цієї норми в Україні.

У зв’язку із цим варто здійснити 
проекцію пропонованої В.М. Борковим 
норми на чинний ККУ. Така норма має 
низку недоліків, які ускладнюватимуть 
її застосування навіть порівняно з нор-
мою про створення злочинної організа-
ції. Так, передбачається, що корупцій-
на група матиме місце лише за умови 
встановлення того, що учасники цієї 
групи отримуватимуть незаконну май-
нову вигоду від результатів діяльності 
посадових осіб.

Ознаками редакції норми, пропоно-
ваної В.М. Борковим, що розширюють 
коло кримінально-правової заборони 
та, відповідно, підвищують імовірність 
її застосування порівняно з нормою 
про створення злочинної організації є, 
зокрема, такі: 1) не встановлюються 
підвищені вимоги до кількісного складу 
корупційної групи (достатня наявність 
двох суб’єктів злочину, а не мінімум 
п’яти, як для утворення злочинної ор-
ганізації); 2) метою корупційної групи 
є отримання незаконної майнової ви-
годи від результатів злочинного вико-
ристання посадовою особою своїх по-
вноважень чи посадового становища 
незалежно від тяжкості таких злочи-
нів, тоді як метою створення злочин-
ної організації є вчинення з будь-якою 
метою, проте лише тяжких чи особли-
во тяжких злочинів або тільки одного 
злочину, що вимагає ретельної, довго-
тривалої підготовки; 3) для наявності 
корупційної групи не пропонується 
встановлювати такі ознаки (притаманні 
злочинним організаціям), як стійкість 
та ієрархічність об’єднання. У зв’язку з 
викладеним пропонований В.М. Борко-
вим різновид злочинного об’єднання – 
корупційну групу – варто віднести до 
такої форми співучасті, як група осіб за 
попередньою змовою.

Проте більшість корупційних злочи-
нів, для вчинення яких є реальна не-
обхідність створювати такі корупційні 
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групи, де поряд зі службовими особами 
необхідні також неспеціальні суб’єкти 
(наприклад, представники приватного 
сектора економіки), є тяжкими зло-
чинами, що потребують ретельної й 
довготривалої підготовки. Як показало 
ознайомлення з реальними корупцій-
ними схемами, що використовуються 
в Україні [22], більшість із них потре-
бують широкого кола учасників, які 
діють систематично та мають ієрар-
хію, що визначає конфігурацію розпо-
ділу результатів корупційних злочинів. 
Таким чином, низька застосовува-
ність ст. 255 ККУ, як і ст. 256 ККУ, 
щодо корупційних злочинних угрупо-
вань зумовлена, на наше переконання, 
тими ж причинами, що й вибіркове та 
низькоефективне застосування інших 
антикорупційних норм ККУ – факто-
ром «політичної волі» та властивостя-
ми інституціоналізованої української 
корупції.

За таких умов варто зробити висно-
вок, що не можна сподіватись на більш 
інтенсивне застосування норми про 
створення корупційної групи лише на 
підставі того, що вона буде окремо ви-
ділена в кримінальному законі та спро-
стить низку ознак, притаманних складу 
створення злочинної організації.

Викладене показує, що концепція 
багаторубіжної правової протидії злочи-
нам явно виходить за межі антикоруп-
ційного кримінального законодавства 
та стосується всіх злочинів, які інсти-
туціоналізувались і слабко піддаються 
впливу норм, що встановлюють відпо-
відальність за діяння, які прямо запо-
діюють шкоду охоронюваним об’єктам. 
За таких умов обґрунтовувана нами 
концепція може стати основою для по-
будови й подальшого вдосконалення 
цілісних правових механізмів протидії 
інституціоналізованій злочинності, що 
значно підвищує її актуальність. Біль-
ше того, оскільки організована та еко-
номічна злочинність пов’язані як між 
собою, так і з корупційною злочинні-
стю, то деякі норми вже сформованих 
рубежів правової протидії зазначеним 
різновидам злочинів можуть оцінюва-

тись одночасно як норми різних інсти-
тутів кримінального права (інститутів 
протидії організованій, економічній і 
корупційній злочинності).

Так, норми про кримінальну від-
повідальність за створення злочинної 
організації (ст. 255 ККУ), про спри-
яння учасникам злочинних організа-
цій та укриття їх злочинної діяльності 
(ст. 256 ККУ) є правовими інструмен-
тами, що спрямовані на попередження 
розвитку організованої злочинності у 
вигляді реального вчинення тяжких 
та особливо тяжких злочинів у будь-
якій сфері охоронюваних криміналь-
ним законом правовідносин. Таким чи-
ном, норми, передбачені ст. ст. 255 та 
256 ККУ, спрямовані також на протидію 
організованій корупційній злочинності 
та становлять елемент попереднього 
рубежу протидії корупційним право-
порушенням. Норми ж, передбачені 
ст. ст. 198, 209 та 306 ККУ, є правови-
ми інструментами, що спрямовані та-
кож на протидію злочинам, які вчиню-
ються в будь-якій сфері охоронюваних 
кримінальним законом правовідносин 
та в результаті вчинення яких одержу-
ються кошти/майно. Отже, зазначені 
норми спрямовані також на протидію 
корупційній злочинності та становлять 
елемент завершального рубежу проти-
дії корупційним правопорушенням.

Висновок щодо віднесення норм 
про легалізацію (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, до ін-
ституту протидії корупційним правопо-
рушенням за ККУ узгоджується також 
із положеннями міжнародних антико-
рупційних актів. Так, ст. 14 Конвенції 
ООН проти корупції регламентуються 
заходи щодо недопущення відмивання 
коштів, а ст. 23 цього документа закрі-
плює необхідність криміналізації від-
мивання доходів, здобутих злочинним 
шляхом, а також визначає її межі. Від-
повідно до ст. 13 Кримінальної конвен-
ції про боротьбу з корупцією (ETS 173) 
встановлюється необхідність криміна-
лізації відмивання доходів, отриманих 
від злочинів, пов’язаних із корупцією. 
Згідно з п. «d» ст. 6 Міжамериканської 
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конвенції проти корупції від 29 берез-
ня 1996 р. актом корупції визнається 
шахрайське використання або прихо-
вування майна, отриманого внаслідок 
скоєння одного з інших актів корупції.

Структурування підстав кримі-
нальної відповідальності за злочинні 
діяння, які є елементами інституціо-
налізованих злочинних практик, під-
тверджуються судовою практикою 
щодо застосування норм про створен-
ня злочинних угруповань і діянь, які 
в подальшому ними вчинюються. Так, 
відповідно до п. п. 15 та 26 Постано-
ви Пленуму Верховного Суду України 
«Про практику розгляду судами кри-
мінальних справ про злочини, вчинені 
стійкими злочинними об’єднаннями» 
від 23 грудня 2005 р. [19] злочини, 
вчинені в складі злочинної організації, 
належить самостійно кваліфікувати за 
відповідними нормами за сукупністю 
з нормою, яка передбачає відповідаль-
ність за створення такої організації, 
участь у ній чи у вчинюваних нею зло-
чинах (ч. 1 ст. 255 ККУ), а ст. 257 ККУ, 
яка містить законодавче визначення 
поняття бандитизму, не передбачає ні 
конкретних цілей вчинюваних бандою 
нападів як обов’язкової ознаки скла-
ду цього злочину, ні відповідальності 
за вчинення її членами під час нападу 
злочинних діянь, які утворюють само-
стійні склади злочинів (крім відпові-
дальності за організацію банди, участь 
у ній та у вчинюваних нею нападах). 
Такий підхід Верховного Суду України 
показує автономне значення елементів 
попереднього й основного рубежу про-
тидії злочинам.

З огляду на викладене багатору-
біжний механізм правової протидії ко-
рупції має трирубежеву структуру, де 
кожен із рубежів має відповідні еле-
менти (норми права): правові норми 
попереднього рубежу протидії корупції, 
правові норми основного рубежу про-
тидії корупції та правові норми завер-
шального рубежу протидії корупції.

Правові норми попереднього ру-
бежу протидії корупції – це сукуп-
ність антикорупційних правових норм, 

які з метою недопущення виникнення 
корупційних відносин, усунення коруп-
ційного ризику та/або запобігання ко-
рупційним правопорушенням встанов-
люють: (1) превентивні антикорупційні 
механізми, а також підстави відпові-
дальності за поведінку, яка (2) ще не є 
корупційним правопорушенням, проте 
формує визначений корупційний ризик, 
наявність якого вже є суспільно небез-
печною (правопорушення, пов’язані 
з корупцією; делікти, які створюють 
корупційну загрозу), або (3) розвиток 
якої передбачає вчинення корупційних 
злочинів (норми про відповідальність 
за створення злочинної організації 
(ст. 255 ККУ), за сприяння учасникам 
злочинних організацій та укриття їх 
злочинної діяльності (ст. 256 ККУ)).

При цьому превентивні антикоруп-
ційні механізми встановлюються чин-
ними Законом України «Про запобіган-
ня корупції» від 14 жовтня 2014 р. [17] 
та Законом України «Про запобігання 
впливу корупційних правопорушень на 
результати офіційних спортивних зма-
гань» від 3 листопада 2015 р. [16].

Підстави ж відповідальності, про які 
йдеться в пункті 2, встановлюються 
розділом 13-А («Адміністративні пра-
вопорушення, пов’язані із корупцією») 
КУпАП (порушення обмежень щодо 
сумісництва та суміщення з іншими 
видами діяльності (ст. 172-4 КУпАП), 
порушення вимог щодо запобігання 
та врегулювання конфлікту інтересів 
(ст. 172-7 КУпАП), незаконне викори-
стання інформації, що стала відома осо-
бі у зв’язку з виконанням службових по-
вноважень (ст. 172-8 КУпАП), невжиття 
заходів щодо протидії корупції (ст. 172-9  
КУпАП)) та п. 2 ч. 1 ст. 96-3 ККУ (квазі-
кримінальна відповідальність юридичних 
осіб (заходи кримінально-правового ха-
рактеру щодо юридичних осіб) з підста-
ви невжиття незабезпечення виконання 
покладених на її уповноважену особу 
законом або установчими документами 
юридичної особи обов’язків щодо вжит-
тя заходів із запобігання корупції, що 
призвело до вчинення будь-якого зі зло-
чинів, передбачених у ст. ст. 209 і 306, 
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ч. ч. 1 і 2 ст. 368-3, ч. ч. 1 і 2 ст. 368-4, 
ст. ст. 369 і 369-2 ККУ; наведена підста-
ва є елементом інституту антикорупцій-
ної безпеки господарської діяльності).

Правові норми основного рубежу 
протидії корупції – це сукупність 
антикорупційних правових норм, які 
встановлюють підстави відповідально-
сті за діяння, що є корупційними пра-
вопорушеннями.

До норм зазначеного рубежу нале-
жать ті, які передбачені ст. ст. 172-5 та 
172-9-1 КУпАП, статтями ККУ про ко-
рупційні злочини, а також правова норма 
про квазікримінальну відповідальність 
юридичних осіб (заходи криміналь-
но-правового характеру щодо юри-
дичних осіб) з підстави, передбаченої 
п. 1 ч. 1 ст. 96-3 ККУ (вчинення її упов-
новаженою особою від імені та в інтер-
есах юридичної особи будь-якого зі зло-
чинів, передбачених у ст. ст. 209 і 306, 
ч. ч. 1 і 2 ст. 368-3, ч. ч. 1 і 2 ст. 368-4, 
ст. ст. 369 і 369-2 ККУ).

Правові норми завершального 
рубежу протидії корупції – це су-
купність антикорупційних правових 
норм, які встановлюють підстави від-
повідальності за поведінку або в разі 
встановлення фактичного стану, у яких 
об’єктивно виявляються вчинені в ми-
нулому акти корупції (корупційні пра-
вопорушення основного рубежу), що 
залишились латентними.

До правових норм завершального 
рубежу протидії корупції варто відне-
сти норми ККУ про незаконне збагачен-
ня (ст. 368-2 ККУ), декларування недо-
стовірної інформації (ст. 366-1 ККУ), 
а також норму КУпАП про порушен-
ня вимог фінансового контролю. Крім 
того, нами обґрунтовується необхід-
ність віднести до норм цього рубежу 
нову норму, яка пропонується та має 
встановлювати кримінальну відпові-
дальність за фактичний контроль без 
права власності суб’єктів незаконно-
го збагачення над активами, які є не-
пропорційними їх офіційним доходам. 
Загалом названі правові інструменти 
завершального рубежу протидії коруп-
ційним правопорушенням є частиною 

інституту антикорупційного фінансо-
вого контролю, невід’ємними елемен-
тами якого є норма про незаконне 
збагачення (ст. 368-2 ККУ) та допо-
міжні норми про недостовірне декла-
рування (ст. 366-1 ККУ) і порушення 
вимог фінансового контролю (ст. 172-6  
КУпАП). Окрім цього, до правових норм 
третього рубежу варто віднеси також 
норми, передбачені ст. ст. 198, 209 та 
306 ККУ, та функціонально пов’язані з 
ними норми, передбачені ст. ст. 166-9, 
188-34 КУпАП і ч. 1 ст. 209-1 ККУ, 
оскільки вони підвищують ризик ви-
криття попередньо вчинених коруп-
ційних злочинів, притягнення до кри-
мінальної відповідальності за дії зі 
здобутими в результаті корупційного 
злочину коштами й майном, а також 
знижують вигоду від здобуття таких 
активів корупційним способом.

З огляду на те, що описаний ба-
гаторубіжний механізм правової про-
тидії корупції включає як «чисто» ан-
тикорупційні норми, так і норми, які 
поряд із протидією корупції мають 
своїм завданням правове забезпечення 
охорони інших правовідносин, у цілях 
подальшого розмежування груп таких 
норм перші пропонується називати 
спеціальними.

Взаємодія описаних правових норм, 
що належать до різних рубежів проти-
дії корупції, передбачає встановлення 
правила з метою дотримання принци-
пу non bis in idem. Так, такі норми 
завершального рубежу протидії коруп-
ційним правопорушенням, як про не-
законне збагачення та про фактичний 
контроль над активами, не можуть за-
совуватись у разі, якщо до суттєвого 
збільшення майнових активів особи чи 
до зазначеного фактичного контролю 
призвело вчинення злочину, передба-
ченого нормами основного рубежу про-
тидії корупційним правопорушенням, і 
такий злочин розкрито, або злочину, 
передбаченого нормами, що не є еле-
ментами багаторубіжного механізму 
правової протидії корупційним право-
порушенням (наприклад, необґрунто-
вані активи були здобуті в результа-
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ті вчинення крадіжки (ст. 185 ККУ) 
тощо).

Отримані результати зумовлюють 
необхідність дослідження окремих 
елементів багаторубіжного механізму 
правової протидії корупційним право-
порушенням з огляду на їх функції та 
особливості взаємодії в зазначеному 
механізмі.

Ключові слова: антикорупційний 
механізм країни, корупція, корупцій-
ний злочин, багаторубіжний механізм 
правової протидії корупції.

У статті досліджується розви-
ток законодавства України щодо 
протидії злочинам, які піддані ін-
ституціоналізації та професіоналі-
зації (злочини, що вчинюються орга-
нізованими групами та злочинними 
організаціями, економічні злочини 
(злочини проти власності та злочи-
ни у сфері господарської діяльності), 
злочини у сфері обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів, корупцій-
ні злочини тощо). На підставі цього 
обгрунтовується, що правові режи-
ми протидії корупційним злочинам, 
які формуються в Україні, мають 
спільні риси з такими ж режимами, 
які вже сформовані щодо зазначених 
вище злочинів. Такі спільні риси по-
лягають у тому, що підстави пра-
вової протидії наведеним злочинам 
структуруються в рубежі (групи). 
Розкривається багаторубіжний ме-
ханізм правової протидії корупції 
через опис трьох його рубежів, ко-
жен із яких має відповідні елементи 
(норми права).

В статье исследуются законо-
мерности развития законодатель-
ства Украины относительно проти-
водействия преступлениям, которые 
подверглись институционализации и 
профессионализации (преступления, 
которые совершаются организо-
ванными группами и преступными 
организациями, экономические пре-
ступления (преступления против 

собственности и преступления в 
сфере хозяйственной деятельно-
сти), преступления в сфере обо-
рота наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их аналогов 
или прекурсоров, коррупционные 
преступления и так далее). На ос-
новании этого обосновывается, что 
правовые режимы противодействия 
коррупционным преступлениям, ко-
торые формируются в Украине, име-
ют общие черты с такими же режи-
мами, которые уже сформированы 
по отношению к указанным выше 
преступлениям. Такие общие черты 
заключаются в том, что основания 
правового противодействия таким 
преступлениям структурируются 
в рубежи (группы). Раскрывается 
многорубежный механизм правового 
противодействия коррупции через 
описание трех его рубежей, каждый 
из которых имеет соответствую-
щие элементы (нормы права).

The article analyzes the develop-
ment of the legislation of Ukraine con-
cerning counteraction of crimes that 
were subject to institutionalization 
and professionalization (crimes com-
mitted by organized groups and crim-
inal organizations, economic crimes 
(crimes against property and crimes 
in the sphere of economic activity), 
crimes in the sphere of circulation of 
narcotic drugs, psychotropic substanc-
es, their analogues or precursors, cor-
ruption crimes, etc.). On this basis, it 
is argued that the legal regimes for 
combating corruption in Ukraine have 
similarities with the same regimes that 
have already been established in re-
lation to the above-mentioned crimes. 
The common features can be seen in the 
fact that the grounds for legal action 
to combat these crimes are structured 
into groups (frontiers). The multifacet-
ed mechanism of legislative counterac-
tion of corruption is revealed through 
the description of three groups, each 
of which has the appropriate elements  
(legal norms).
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МЕТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Як і будь-який інший вид державної 
діяльності, кримінальне провадження 
повинно бути спрямоване на досягнен-
ня конкретної мети. З семантичної точ-
ки зору метою є «те, до чого хтось праг-
не, чого хоче досягти; ціль» [1, с. 173]. 
У філософсько-правовій літературі мета 
розуміється як об’єктивно існуюча у 
суспільній свідомості соціального про-
шарку, суспільства, людства цінність у 
вигляді суспільного ідеалу, яку прагне 
досягнути суб’єкт за допомогою запро-
вадження відповідних норм-правил по-
ведінки [2, с. 53]. 

Проблематика мети кримінально-
го провадження у науці криміналь-
ного процесу досліджувалася як на 
рівні тез доповідей та наукових ста-
тей, так і на дисертаційному й моно-
графічному щаблях, зокрема у робо-
тах М.В. Азарьонка, К.А. Алєксєєвої, 
А.С. Барабаша, А.А. Брестера, А.В. Ве-
рещагіної, С.С. Віротченка, Л.М. Воло-
діної, О.А. Григор’єва, А.А. Давлєтова, 
А.І. Журби, П.С. Елькінд, О.Ф. Кістя-
ківського, А.О. Козявіна, М.М. Костіна, 
Л.М. Лобойка, А.А. Павлишина, С.О. Па-
тюка, М.М. Полянського, О.П. Попо-
ва, М.М. Розіна, С.П. Сєребрової, 
Д.В. Сімоновича, В.К. Случевського, 
М.Г. Стойка, В.Т. Томіна, І.Я. Фойниць-
кого, Р.А. Хашимова, І.А. Чердинцивої, 
В.П. Шибіки та інших дослідників. 

Незважаючи на це, у доктрині кри-
мінального процесу досі відсутнє єдине 
розуміння мети кримінального прова-
дження, що пояснюється кількома чин-
никами. По-перше, різними підходами 
до розуміння суті кримінального проце-
су – нормативним (як системи право-
вих норм, закріплених у законодавстві 
та вироблених судовою практикою) та 

інституційним (як структурної органі-
зації державних органів і службових 
осіб, наділених владними повноважен-
нями), праксеологічним (як системи 
процесуальних рішень, дій та бездіяль-
ності учасників кримінальних проце-
суальних відносин) та доктринальним 
(як системи теорій, концепцій, вчень, 
що обґрунтовують призначення та 
зміст кримінального провадження); 
гносеологічним (як механізму пізнан-
ня подій, явищ, обставин минулого) та 
аксіологічним (розуміння криміналь-
ного процесуального права як цінно-
сті). По-друге, функціонуванням різ-
них типів кримінального судочинства. 
По-третє, захопленням однією з двох 
класичних моделей визначення мети 
кримінального провадження (забез-
печення суспільної безпеки та забез-
печення особистої безпеки), кожна з 
яких має як недоліки, так і переваги, 
що варті уваги, критичної оцінки для 
вироблення третьої моделі, позбавле-
ної явно слабких сторін.

Метою статті є визначення мети 
кримінального провадження як необ-
хідного та бажаного результату, заради 
якого ведеться кримінальна процесу-
альна діяльність.

Не зупиняючись на концепціях розу-
міння мети кримінального проваджен-
ня дореволюційного (до Жовтневого 
перевороту 1917 р.) та радянського пе-
ріодів, оскільки ця проблематика вже 
піддана ґрунтовному дослідженню, роз-
глянемо сучасне бачення одного з клю-
чових як для доктрини кримінального 
процесу, так і для правозастосування 
питань.

На даний момент можна виділити 
декілька підходів до визначення мети 

© Н. Бобечко, 2017
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кримінального провадження: 1) вста-
новлення обставин, які підлягають 
доказуванню [3, с. 122, 131; 4, с. 81]; 
2) викриття осіб, винних у вчиненні 
суспільно небезпечних діянь, притяг-
нення їх до кримінальної відповідаль-
ності, застосування до них справедли-
вих покарань та інших передбачених 
законом заходів впливу [5, с. 23-244; 
6, с. 22]; 3) захист прав, свобод і закон-
них інтересів особи, суспільства, дер-
жави від кримінальних правопорушень 
[7, с. 20; 8, с. 83; 9, с. 138; 10, с. 18; 
11; 12, с. 134; 13, с. 37; 14, с. 405-406]; 
4) врегулювання конкретного спору між 
державою та особою у випадку вчинен-
ня нею кримінально-протиправного діян-
ня [15, с. 217; 16, с. 19]; 5) відмова від 
визначення конкретної мети криміналь-
ного провадження, заміна мети його 
призначенням [17, с. 90; 18, с. 250]. 

На наш погляд, наведені концепції 
не можуть бути прийнятними з огляду 
на таке. 

По-перше, мета кримінального про-
вадження має бути притаманна йому 
як системі – від окремої норми до 
інституту, від інституту до стадії чи 
кримінального процесуального прова-
дження, від стадії чи кримінального 
процесуального провадження до галузі 
кримінального процесуального права, 
служити першоосновою для формуван-
ня засад кримінального провадження, 
впливати на його функціональну спря-
мованість. Цілком очевидно, що пропо-
новані підходи не здатні задовольнити 
такої вимоги. 

Так, дослідники, які визначають 
метою кримінального провадження 
встановлення обставин, які підлягають 
доказуванню, фактично зводять її до 
різновиду кримінальної процесуальної 
діяльності, пов’язаної з доказуванням. 
Зазначений підхід є значно вужчим на-
віть від концепції встановлення істини 
як мети кримінального провадження. 
Його неспроможність полягає ще й у 
тому, що він не враховує наявності у 
системі кримінального процесу кримі-
нальних процесуальних проваджень 
зі спрощеною процесуальною формою 

(для прикладу, судове провадження 
щодо кримінальних проступків та судо-
ве провадження на підставі угод), що 
не вимагають обов’язкового з’ясування 
обставин кримінального провадження 
та перевірки їх доказами. Насамкінець, 
аналізована концепція суперечить філо-
софському розумінню мети як резуль-
тату, на досягнення якого спрямована 
певна діяльність, оскільки охоплює 
саму діяльність щодо її досягнення.

Навряд чи може вважатися метою 
кримінального провадження викрит-
тя осіб, винних у вчиненні суспільно 
небезпечних діянь, притягнення їх до 
кримінальної відповідальності, застосу-
вання до них справедливих покарань 
та інших передбачених законом заходів 
впливу, оскільки у цьому проявляється 
службове призначення кримінально-
го процесуального права – реалізація 
норм кримінального права. За тако-
го підходу мета кримінального про-
вадження визначається досягненням 
лише стану матеріальної (криміналь-
но-правової) справедливості: встанов-
лення факту вчинення кримінального 
правопорушення; встановлення особи, 
яка його вчинила, та форми її вини; 
встановлення обставин вчинення кри-
мінального правопорушення та обста-
вин, що враховуються при призначен-
ні покарання; визначення конкретної 
норми закону України про кримінальну 
відповідальність, яка порушена; при-
значення покарання або інших заходів 
кримінально-правового характеру.

Захист прав, свобод і законних ін-
тересів особи, суспільства, держави від 
кримінальних правопорушень також 
не може вважатися метою криміналь-
ного провадження, оскільки це одна з 
внутрішніх функцій держави, а згідно 
зі ст. 2 КПК України у цьому поляга-
ють його завдання. Аналіз цієї статті 
дозволяє стверджувати, що у ній закрі-
плені три завдання кримінального про-
вадження: а) захист особи, суспільства 
та держави від кримінальних правопо-
рушень; б) охорона прав, свобод та за-
конних інтересів учасників криміналь-
ного провадження; в) забезпечення 
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швидкого, повного та неупереджено-
го розслідування і судового розгляду. 
Положення про те, що «кожний, хто 
вчинив кримінальне правопорушення, 
був притягнутий до відповідальності 
в міру своєї вини, жоден невинуватий 
не був обвинувачений або засуджений, 
жодна особа не була піддана необґрун-
тованому процесуальному примусу, і 
щоб до кожного учасника кримінально-
го провадження була застосована на-
лежна правова процедура» не можуть 
вважатися завданнями кримінального 
провадження, а є, на наше переконан-
ня, складовими елементами його мети. 
При цьому варто наголосити, що мета 
кримінального провадження відобра-
жає стратегічне спрямування цього 
виду державної діяльності, а завдан-
ня – тактичні прийоми її досягнення. 

У зв’язку з вищенаведеним, варто 
погодитися з М.Г. Стойко, що у даний 
час неможливо уявити ні тотальний 
кримінально-правовий контроль над 
злочинністю, ні повний (необмеже-
ний) захист особистих прав і свобод 
[19, с. 31].

Врегулювання конкретного спору 
між державою та особою у випадку 
вчинення нею кримінально-протиправ-
ного діяння, як мета кримінального 
провадження, властиве змагальній мо-
делі кримінального процесу держав ан-
гло-американської системи права. Це 
пов’язано з тим, що там злочин безпо-
середньо торкається приватних інтере-
сів особи, а вже опосередковано – й 
публічних інтересів суспільства і дер-
жави. Оскільки приватно-правовий інте-
рес залишається первинним, то кримі-
нальне провадження спрямовується на 
врегулювання кримінального конфлікту 
(зіткнення інтересів). Для такого про-
цесу характерні використання посеред-
ництва і примирювальних процедур, 
участь потерпілого та обвинуваченого 
у виробленні кінцевого рішення, не-
формальна обстановка провадження. 
Хоча кримінальному процесуальному 
законодавству України й відомі інсти-
тути такого роду, однак вони можуть 
бути застосовані далеко не у всіх ка-

тегоріях кримінальних справ. Необхід-
но пам’ятати, що, згідно з континен-
тальною правовою традицією, початок 
та здійснення кримінального прова-
дження є виразом загальнодержавного  
(загальносуспільного) інтересу та не ви-
магає ні ініціативи, ні допомоги з боку 
потерпілого. Тобто кримінальне прова-
дження може бути розпочате не тільки 
незалежно від волі потерпілого, але й 
навіть всупереч його бажанню. Для цьо-
го вимагається процесуально-службова 
активність суб’єктів, які ведуть кримі-
нальне провадження (ex officio). 

З цього приводу В.П. Шибіко спра-
ведливо зауважив: «Забуваючи про це 
призначення, ми з одних крайнощів, 
притаманних радянському періоду роз-
витку кримінального процесу, коли 
превалювали державні інтереси при 
реалізації кримінально-процесуальної 
діяльності, впадаємо в інші, вбачаючи 
призначення кримінального процесу 
лише в дотриманні приватних інтере-
сів. Кримінальний процес у радянський 
час був офіційним, і зараз не стає і не 
може стати приватним. Справа зако-
нодавця не вирізняти одне призначен-
ня за рахунок іншого, а знайти між 
ними розумний баланс, який і зробить 
процес по-справжньому публічним» 
[10, с. 17]. Тож, аналізована концепція 
не враховує особливостей вітчизняно-
го кримінального провадження, а тому 
навряд чи може претендувати на роль 
його мети. 

Концепція відмови від визначення 
конкретної мети кримінального прова-
дження ґрунтується на тому, що таке 
формулювання немає значення, поки 
не зміняться способи її досягнення, 
змістовна частина, наповнення самого 
кримінального провадження. Однак, як 
слушно зазначає О.А. Григор’єв, всі 
спроби пов’язати стадії кримінального 
процесу без точного визначення і закрі-
плення його мети та завдань не можуть 
мати ні теоретичного, ні практичного 
сенсу [20, с. 74]. Справді, без чіткого 
орієнтиру неможлива й цілеспрямована 
діяльність. Кримінальне провадження 
без чіткої мети стане дезорганізова-
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ним, хаотичним, перетворить цю діяль-
ність у її імітацію. Більше того, така 
постановка питання є небезпечною, 
оскільки не визначаючи мети і завдань 
кримінального провадження, держава 
самоусувається від виконання однієї із 
своїх основних внутрішніх функцій – 
правозахисту. У наявності спроба ви-
правдати кримінальне провадження, 
не зорієнтоване на кінцеву мету, що 
суперечить концепції сучасних політи-
ко-правових систем.

По-друге, зміст кримінального про-
вадження обумовлюється цінностями, 
які закладені у кримінальній процесу-
альній формі. Мета кримінального про-
вадження становить собою найяскра-
віше втілення його цінностей, вона 
призначена відображати не тільки те, 
заради чого здійснюється кримінальне 
провадження, але й залежить від цін-
нісних характеристик засобів її досяг-
нення. Вона має містити вказівку на 
якісні показники досягнення певного 
результату (з дотриманням засади вер-
ховенства права, шляхом встановлення 
об’єктивної істини, відповідно до ідеалу 
гуманізму).

Цінність – це важливість для суб’єк-
та факту досягнення певної мети. Ін-
шими словами, мета має бути цінністю, 
тому що в інакшому разі вона не мати-
ме потенціалу впливати на діяльність 
суб’єкта [2, с. 35]. 

Однак вищенаведені концепції 
мети кримінального провадження не 
претендують на статус його цінності. 
З-поміж усіх цінностей кримінального 
провадження домінує справедливість. 
Визнання її провідної ролі у праві має 
аксіоматичний характер. Справедли-
вість є тією цінністю, з якою особа асо-
ціює ідеал кримінального провадження. 
Насамкінець, цінності кримінального 
провадження, будучи законодавчо за-
кріпленими, відіграють роль його засад. 
Саме справедливість і є однією з них. 

О.С. Алєксандров та І.О. Алєк-
сандрова мають рацію, пишучи, що 
справедливість – одночасно і вихідне 
начало при тлумаченні тексту-права, 
і кінцева мета. Справедливість є за-

гальною умовою при побудові доводів 
під час кримінальної процесуальної ар-
гументації, що стосується фактичних 
та юридичних питань. Справедливість 
переконує. Легітимність закону надає 
органам кримінальної юстиції визнання 
людьми їх справедливості [21, с. 93]. 

Найтісніший зв’язок права і справед-
ливості ніколи не піддавався сумніву. 
На це вказує етимологія латинського 
слова «iustitia», що означає правосуд-
дя, справедливість, яке походить від ін-
шого латинського слова «ius» – право. 
Зв’язок цих двох слів підказує, що ме-
тою права є реалізація справедливості. 

Не є винятком і кримінальне про-
вадження, метою якого, на нашу дум-
ку, є досягнення справедливості у двох 
аспектах: матеріальному (криміналь-
но-правовому) та процедурному. До 
речі, такий підхід домінує у доктрині 
кримінального процесу держав ан-
гло-американської та континентальної 
системи права. 

Так, американські вчені метою 
змагальної моделі кримінального про-
цесу вважають поєднання матеріаль-
ної та процедурної справедливості 
[22, с. 8-27]. 

Матеріально-правова та процедур-
на справедливості визнаються й ме-
тою польського кримінального проце-
су [23, с. 3; 24, с. 27-28; 25, с. 17-25; 
26, с. 279-318; 27, с. 23-25]. 

Німецькі науковці розглядають мету 
кримінального судочинства у трьох ас-
пектах: а) ухвалення правильного та 
справедливого судового рішення в ча-
стині призначення покарання; б) при-
йняття такого рішення у відповідності 
до вимог кримінальних процесуальних 
норм; в) забезпечення суспільного по-
рядку, заснованого на нормах права 
[28, с. 2]. 

У кримінальній процесуальній док-
трині Франції мета кримінального 
процесу вбачається у забезпеченні 
справедливого балансу, рівноваги між 
інтересами суспільства загалом і потер-
пілого зокрема, у швидкому та ефек-
тивному покаранні злочинця та мак-
симальним захистом особи (винуватої 
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чи невинуватої) від свавілля у зв’язку 
із вирішенням питання про притягнен-
ня її до кримінальної відповідально-
сті [29, с. 10; 30, с. 16-17; 31, с. 4-5; 
32, с. 2]. 

Відповідно до ст. 1 Кримінально-про-
цесуального кодексу (далі – КПК) Лат-
війської Республіки, мета криміналь-
ного процесуального закону полягає 
у встановленні такого порядку кримі-
нального процесу – розслідування зло-
чинних діянь, кримінального переслі-
дування і судочинства у кримінальних 
справах, який забезпечує ефективне 
застосування норм кримінального зако-
ну і справедливе (виокремлено мною – 
Н.Б.) врегулювання кримінально-пра-
вових відносин без невиправданого 
втручання у приватне життя [33].

КПК Словацької Республіки, згідно 
з § 1, регулює діяльність органів до-
судового розслідування та суду у кри-
мінальному процесі так, щоб належно 
розслідувати злочини, винних відповід-
но до закону справедливо (виокремле-
но мною – Н.Б.) покарати, при дотри-
манні основних прав і свобод фізичних 
та юридичних осіб [34]. Положення 
подібного змісту закріплене і у ч. 1 § 
1 КПК Чеської Республіки [35].

Беручи до уваги те, що призначен-
ням кримінального процесуального 
права є реалізація норм кримінально-
го права, можна стверджувати, що 
правильна кримінально-правова ква-
ліфікація та індивідуалізація заходів 
кримінально-правового характеру від-
повідають соціально-правовому розу-
мінню справедливості.

Про мету кримінального проваджен-
ня в аспекті матеріальної (криміналь-
но-правової) справедливості йдеться 
у ст. 2 КПК України. З неї випливає, 
що метою кримінального провадження 
є притягнення до кримінальної відпо-
відальності в міру своєї вини кожного, 
хто вчинив кримінальне правопорушен-
ня. Іншими словами, жоден винуватий 
не повинен уникнути кримінальної від-
повідальності, яку заслужив.

Матеріальна (кримінально-правова) 
справедливість виражається у тому, 

що, по-перше, до кримінальної відпові-
дальності може бути притягнена тільки 
особа, яка вчинила кримінальне право-
порушення. Під особою, яка вчинила 
кримінальне правопорушення, слід ро-
зуміти не тільки виконавця (співвико-
навця), але й інших співучасників його 
вчинення – організатора, підбурювача, 
пособника. По-друге, вина такої особи 
має бути доведена. По-третє, матері-
альна (кримінально-правова) справед-
ливість вимагає, щоб особа, яка вчини-
ла кримінальне правопорушення, несла 
відповідальність у міру своєї вини, тоб-
то ні більшу, ні меншу, ніж на те за-
служила. 

Встановлена мета кримінального 
провадження у значенні досягнення 
матеріальної (кримінально-правової) 
справедливості буде досягнута, якщо 
до кримінальної відповідальності при-
тягнуто винятково особу, яка вчини-
ла кримінальне правопорушення, вину 
якої доведено, а також призначене по-
карання (захід кримінально-правового 
характеру) відповідно до приписів Кри-
мінального кодексу України. 

У випадку консенсуального завер-
шення кримінального провадження, 
його мета у виді матеріальної (кримі-
нально-правової) справедливості також 
буде досягнута. Винний буде притягне-
ний до кримінальної відповідальності 
за вчинене ним кримінальне правопо-
рушення, кваліфіковане сторонами, з 
погодженою ними мірою покарання.

Досягнення стану матеріальної 
(кримінально-правової) справедливості 
вимагає початку кримінального про-
вадження у разі одержання інформа-
ції про наявність ознак кримінального 
правопорушення. Своєю чергою, це 
потребує регламентації порядку кри-
мінальної процесуальної діяльності, 
встановлення конкретних її строків, 
визначення уповноважених державних 
органів і службових осіб, окреслення 
способів (розшуковий або змагальний) 
ведення кримінального провадження, а 
також забезпечення контролю за вчи-
неними процесуальними діями та ухва-
леними процесуальними рішеннями. 
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Тому поряд з матеріальною (кри-
мінально-правовою) справедливістю 
другим аспектом мети кримінального 
провадження є досягнення процедурної 
справедливості. 

Процесуальна форма встановлена у 
такий спосіб, щоб збирання, перевірку 
та оцінку доказів, застосування захо-
дів процесуального примусу, вчинення 
інших процесуальних дій і прийняття 
процесуальних рішень, як складових 
руху та результату кримінального про-
вадження, можна було оцінити з по-
гляду справедливості. З іншого боку, 
порядок кримінальної процесуальної 
діяльності побудований так, щоб задо-
вольняти засадничі, системні положен-
ня кримінального права. Тобто проце-
дурна справедливість передбачає такий 
порядок, дотримання якого забезпечує 
досягнення результату кримінального 
провадження у матеріально-правовому 
розумінні справедливості.

В англо-американському праві про-
цедурна справедливість стосується вчи-
нення процесуальних дій, ухвалення та 
виконання процесуальних рішень від-
повідно до таких постулатів: 1) однако-
вий підхід до кожної справи; 2) держав-
ні органи та службові особи, які ведуть 
процес, повинні бути неупередженими 
та нейтральними; 3) суб’єктам проце-
су, які мають у ньому власний інтерес, 
гарантується право на участь у ньому 
як безпосередньо, так і за допомогою 
представництва; 4) прозорість, відкри-
тість процедури вирішення справи та 
ухвалення у ній процесуального рішен-
ня. Взяті у сукупності, вони становлять 
основу того, що називається належною 
правовою процедурою (due process of 
law). Процедурна справедливість схи-
ляє сторони прийняти результати про-
цесу, в якому вони брали участь, навіть 
якщо такий результат не на їхню ко-
ристь [22, с. 23-33].

Процедурна справедливість, як мета 
кримінального провадження, також 
одержала закріплення у ст. 2 КПК 
України. Зі змісту цієї статті виплива-
ють три постулати: 1) жоден невину-
ватий не повинен бути обвинувачений 

або засуджений; 2) жодна особа не по-
винна бути піддана необґрунтованому 
процесуальному примусу; 3) до кожно-
го учасника кримінального проваджен-
ня має бути застосована належна пра-
вова процедура. 

Однак положень, що наповнюють 
зміст процедурної справедливості, є 
значно більше. 

Так, кримінальне провадження вва-
жатиметься справедливим, якщо слід-
чий, прокурор протягом 24 годин після 
одержання заяви, повідомлення про 
вчинене чи підготовлюване криміналь-
не правопорушення або після самостій-
ного виявлення ними з будь-якого дже-
рела обставин, що можуть свідчити про 
вчинення чи готування кримінального 
правопорушення, внесуть відповідні ві-
домості до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань та розпочнуть розсліду-
вання (ч.1 ст. 214 КПК України).

Умовою визнання кримінального 
провадження справедливим є дотри-
мання засади презумпції невинуватості 
(ст. 17 КПК України). Ця засада вира-
жає не особисте ставлення кого-небудь 
до підозрюваного чи обвинуваченого, а 
об’єктивне правове положення. Держа-
ва, суспільство вважають громадянина 
добросовісним, порядним доти, поки 
інше не доведено і не встановлено в 
законному порядку в обвинувальному 
вироку компетентної судової влади, що 
набрав законної сили. 

Проявом процедурної справедли-
вості є функціонування в судах ав-
томатизованої системи документоо-
бігу, яка забезпечує об’єктивний та 
неупереджений розподіл справ між 
суддями з додержанням принципів 
черговості, рівної кількості справ для 
кожного судді, з урахуванням заван-
таженості кожного судді, спеціалізації, 
а також вимог процесуального закону 
(ст. 35 КПК України).

Справедливе досудове розслідуван-
ня передбачає вручення особі пись-
мового повідомлення про підозру з 
роз’ясненням суті підозри, повідомлен-
ням кримінально-правової кваліфікації 
діяння, роз’ясненням її процесуальних 
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прав під час досудового провадження 
(ст.ст. 277, 278 КПК України). Своє-
часне складання письмового повідом-
лення про підозру є важливою умовою 
реального здійснення підозрюваним 
права на захист. Тому поспішне пові-
домлення про підозру за відсутності 
достатніх доказів є порушенням вимог 
закону, посилює ризик необґрунтова-
ного застосування заходів процесуаль-
ного примусу. Не менш негативною є 
і практика складання такого повідом-
лення із запізненням. Внаслідок цього 
підозрюваний виявляється позбавле-
ним практичної можливості викори-
стати надані йому законом права, що 
може негативно відобразитися на пов-
ноті та неупередженості досудового 
розслідування і спричинити судові по-
милки. Підозрюваного також належить 
повідомляти про всякого роду зміни і 
доповнення до підозри, що відбули-
ся під час досудового розслідування 
(ст. 279 КПК України). 

Задля дотримання справедливості 
особі, затриманій за підозрою у вчи-
ненні кримінального правопорушен-
ня, належить: негайно повідомити про 
підстави затримання, у вчиненні якого 
злочину вона підозрюється; роз’ясни-
ти право мати захисника; забезпечити 
можливість побачення із захисником 
до першого допиту; роз’яснити інші її 
процесуальні права; негайно повідоми-
ти близьких родичів, членів сім’ї або 
інших осіб про затримання та місце пе-
ребування (ч. 3 ст. 42, ч. 4 ст. 208 КПК 
України).

Однією з умов реалізації справедли-
вості є відкриття сторонами матеріалів 
після закінчення досудового розсліду-
вання (ст. 290 КПК України). Надання 
прокурором або слідчим за його дору-
ченням доступу до матеріалів досудово-
го розслідування є істотною гарантією 
забезпечення права підозрюваного на 
захист. До цього моменту він не воло-
діє даними про усі проведені процесу-
альні дії та про одержані за їх резуль-
татами докази. Підозрюваний зазвичай 
знає лише про ті дії, що вчинялися за 
його участі, за його клопотанням чи 

за клопотанням його захисника. Тому 
ненадання стороні захисту доступу до 
матеріалів досудового розслідування є 
істотним порушенням вимог криміналь-
ного процесуального закону. Водночас 
доступ сторони захисту, потерпіло-
го, цивільного позивача та цивільного 
відповідача до матеріалів досудового 
розслідування не служить засобом пе-
ревірки всебічності, повноти та неупе-
редженості проведеного розслідування. 
Адже у КПК України не передбачено 
можливості ані заяви клопотань про 
доповнення розслідування, ані прова-
дження додаткових слідчих (розшу-
кових) та негласних слідчих (розшу-
кових) дій після надання доступу до 
матеріалів. Звідси й доступ до матері-
алів досудового розслідування спрямо-
ваний тільки на підготовку учасників 
кримінального провадження до судово-
го розгляду.

Справедливість кримінального про-
вадження вимагає, щоб під час роз-
гляду клопотання про застосування 
чи продовження строку дії заходу за-
безпечення кримінального проваджен-
ня, а також під час розгляду скарг на 
рішення, дії або бездіяльність органів 
досудового розслідування та прокуро-
ра дотримувалася засада змагальності. 
Так, згідно з ч. 1 ст. 193 КПК України 
розгляд клопотання про застосування 
запобіжного заходу здійснюється за 
участю прокурора, підозрюваного, об-
винуваченого та його захисника. Згідно 
з ч. 3 ст. 306 КПК України розгляд скарг 
на рішення, дії чи бездіяльність під час 
досудового розслідування здійснюється 
за обов’язкової участі особи, яка пода-
ла скаргу, чи її захисника, представни-
ка та слідчого чи прокурора, рішення, 
дії чи бездіяльність яких оскаржуєть-
ся. Відсутність слідчого чи прокурора 
не є перешкодою для розгляду скарги. 
Завдяки судовому процесу закон засто-
совується не механічно, а адекватно 
до кожного випадку, «по правді та по 
совісті». Судовий контроль, що ґрунту-
ється на засаді змагальності, створює 
умови для з’ясування дійсних обставин 
для правосудного рішення. 
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До змісту справедливого криміналь-
ного провадження належить право 
підозрюваного, обвинуваченого відмо-
витися давати показання і відповіда-
ти на запитання, а також свобода від 
самовикриття та право не свідчити 
проти близьких родичів та членів сім’ї 
(ст. 18 КПК України).

Стандартом справедливого кримі-
нального провадження є безпосереднє 
дослідження доказів під час розгляду 
в суді першої інстанції (ст. 23 КПК 
України). Винятками з цього правила 
є: а) доручення органу досудового роз-
слідування провести слідчі (розшукові) 
дії (ч. 3 ст. 333 КПК України); б) про-
ведення спрощеного судового розгляду 
щодо кримінальних проступків (§ 1 гла-
ви 30 КПК України); в) визнання судом 
недоцільним дослідження доказів щодо 
тих обставин, які не оспорюються ні-
ким з учасників судового провадження 
(ч. 3 ст. 349 КПК України); г) укладен-
ня та затвердження угоди про прими-
рення між потерпілим та підозрюваним 
чи обвинуваченим (ст. 473 КПК Украї-
ни) та угоди про визнання винуватості 
між прокурором та підозрюваним чи 
обвинуваченим (ст. 473 КПК України). 

Умовою визнання кримінального 
провадження справедливим є його про-
ведення в розумні строки (ст. 28 КПК 
України). Розумність строку кримі-
нального провадження як критерій 
його справедливості стосується не 
тільки досудового розслідування, але 
й судових стадій. Справедливість кри-
мінального провадження не ставиться 
під питання, якщо воно ведеться три-
валий час, несправедливість виникає 
тоді, коли через невиправдану тягани-
ну з боку державних органів і служ-
бових осіб, що ведуть процес, виникає 
правова невизначеність, яка ускладнює 
учасникам кримінального провадження 
життя, особливо, коли обмежується їх 
свобода.

Наведені та інші положення, що 
становлять зміст процедурної справед-
ливості, встановлені не для ускладнен-
ня кримінального провадження, а для 
того, щоб діючи згідно з цими, а не ін-

шими приписами, значно легше, ефек-
тивніше та швидше досягти правильно-
го результату.

Підсумувавши вищевикладене, мож-
на стверджувати, що матеріальна і 
процедурна справедливості становлять 
дві комплементарні категорії поняття 
«справедливість», яка, будучи право-
вою цінністю, є метою кримінального 
провадження. У цьому підході проявля-
ється розумний баланс між невідворот-
ністю кримінального переслідування та 
притягнення до кримінальної відпові-
дальності за вчинення кримінального 
правопорушення, що супроводжуєть-
ся обмеженням прав і свобод особи, 
та необхідністю дотримання цих прав 
і свобод, обмеження дискреційних по-
вноважень державних органів та служ-
бових осіб, які ведуть кримінальне про-
вадження.

Ключові слова: кримінальне про-
вадження, мета кримінального прова-
дження, цінність, матеріальна справед-
ливість, процедурна справедливість.

Статтю присвячено визначенню 
мети кримінального провадження. 
Розглядаються різні підходи з цієї 
проблематики. Констатується, що 
мета кримінального провадження 
має бути притаманна йому як сис-
темі. Підкреслюється, що мета кри-
мінального провадження становить 
собою найяскравіше втілення його 
цінностей, з-поміж яких домінує 
справедливість. Визнання її провід-
ної ролі у праві має аксіоматичний 
характер. Справедливість є тією 
цінністю, з якою особа асоціює ідеал 
кримінального провадження. Обгрун-
товано, що метою кримінального 
провадження є досягнення справед-
ливості у двох аспектах: матеріаль-
ному (кримінально-правовому) та 
процедурному. 

Статья посвящена определению 
цели уголовного судопроизводства. 
Рассматриваются разные подходы 
к этой проблематике. Констатиру-
ется, что цель уголовного судопроиз-
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водства должна быть присуща ему 
как системе. Подчеркивается, что 
цель уголовного судопроизводства 
являет собой самое яркое воплоще-
ние его ценностей, среди которых 
доминирует справедливость. При-
знание ее руководящей роли в праве 
имеет аксиоматический характер. 
Справедливость является той цен-
ностью, с которой лицо ассоциирует 
идеал уголовного судопроизводства. 
Обосновано, что целью уголовного 
судопроизводства является дости-
жение справедливости в двух аспек-
тах: материальном (уголовно-пра-
вовом) и процедурном. 

The article is devoted to determi-
nation of the purpose of criminal pro-
cedure. Different lines of thought on 
this problematic are considered. It is 
stated that the criminal procedure pur-
pose should be inherent in it as to sys-
tem. It is underlined that the criminal 
procedure purpose shows the brightest 
embodiment of its values. Among all 
values of criminal procedure justice 
dominates. Acknowledgement of its ad-
ministering role in the right has axi-
omatic character. Justice is that value, 
with which person associates a crimi-
nal procedure ideal. It is proved that 
the criminal procedure purpose is jus-
tice achievement in two aspects: mate-
rial and procedural. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ  
У ВИДІ СЛУЖБОВИХ ОБМЕЖЕНЬ  

ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У РАЗІ 
ВИНИКНЕННЯ ПІДСТАВ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ 

ЗАСУДЖЕНОГО З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ 

Дослідженням правових аспектів 
виконання покарання в юридичній лі-
тературі приділялася чимала увага. Як 
ще відзначав Х.М. Ахметшин, мета по-
карання головним чином реалізується в 
процесі виконання вироку та відбуван-
ня ним засудженою особою [1, с. 54]. 
Успішність її реалізації впливає на 
ефективність самого покарання. Проте 
звернення до покарань, які можуть за-
стосовуватися виключно до військовос-
лужбовців, потребують ретельної уваги 
щодо їх врегулювання. 

Існування особливостей правового 
статусу засудженої особи з подвійністю 
її врегулювання нормами кримінально-
го, кримінально-виконавчого законодав-
ства та положеннями у сфері врегулю-
вання порядку проходження військової 
служби становлять необхідність їх нор-
мативного узгодження та досягнення ос-
таточної мети покарання. Це стосується 
особливо такого доволі «молодого» виду 
покарання, як службові обмеження для 
військовослужбовців (далі – службові 
обмеження). Обмеженість норматив-
ного матеріалу щодо врегулювання по-
рядку та умов його відбування зумов-
лює актуальність звернення до нього. 
Як це не дивно звучить, але службові 
обмеження обмежені у своїй правовій 
реалізації. Встановлені кримінально-ви-
конавчим законодавством правила пове-
дінки для його суб’єктів обмежені щодо 
кожної із сторін. 

Відсутність достатньої розробле-
ності теоретичних позицій активі-

зували вчених у даному напрямку. 
Аспекти кримінально-правового та 
кримінально-виконавчого врегулю-
вання поставали предметами в своїх 
працях О.Л. Карабанова, Є.В. Лядо-
ва, В.М. Орлова, Ю.А. Пономаренка, 
А.В. Ракова, В.В. Сивово, А.Х. Степа-
нюка, А.А. Толкаченка, С.З. Туліна, 
В.І. Тютюгіна та ін. Проте питання, 
пов’язані із врегулюванням порядку 
завершення виконання/відбування 
покарання у разі виникнення у засу-
дженого військовослужбовця підстав 
для звільнення з військової служби, не 
знайшли свого вирішення. Прогалини 
у законодавстві з відсутністю певної 
узгодженості із положеннями у сфері 
врегулювання порядку звільнення засу-
джених військовослужбовців з військо-
вої служби зумовили до їх звернення. 

Відповідно метою нашого досліджен-
ня є висвітлення проблемних аспектів 
виконання покарання у виді службо-
вих обмежень, пов’язаних із завершен-
ням виконання/відбування покарання 
у разі звільнення особи з військової 
служби до завершення строку відбу-
вання покарання.

Завершення виконання/відбування 
покарання у виді службових обмежень 
здійснюється шляхом видання наказу 
за три дні до закінчення встановле-
ного вироком суду строку покарання 
командиром військової частини про 
припинення виконання покарання [2, 
ч. 4 ст. 47]. В той самий час, у разі сум-
лінної поведінки особи засудженого, її 
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ставлення до праці, вона може пре-
тендувати на дострокове завершення 
його відбування. За станом здоров’я, 
на підставі закону про амністію чи акта 
про помилування, законодавець також 
визначає можливість застосування до-
строкового звільнення особи від пока-
рання з повним або частковим його за-
вершенням. Але особливість правового 
статусу засудженого військовослуж-
бовця дозволяє завершення відбування 
покарання й за інших підстав. 

Продовжуючи перебувати у статуті 
військовослужбовця, засуджений вій-
ськовослужбовець може бути звільне-
ний з військової служби до завершення 
відбування покарання на підставі по-
ложень, визначених законодавством у 
сфері регулювання порядку проходжен-
ня військової служби. В залежності від 
категорії особи військовослужбовця та 
виду проходження ним військової служ-
би звільнення може відбуватися або у 
зв’язку із закінченням строку проход-
ження військової служби, або за інших 
обставин, визначених законодавством. 
Так, для категорії військовослужбовців, 
які проходять військову службу за при-
зовом, такими обставинами можуть ви-
ступати: погіршення стану здоров’я, сі-
мейні обставини, вчинення злочину та 
набрання законної сили вироку (з при-
значення покарання у виді позбавлення 
волі, обмеження волі чи позбавлення 
військового звання), позбавлення вій-
ськового звання в дисциплінарному 
порядку, настання особливого періоду. 
Для військовослужбовців, які прохо-
дять військову службу за контрактом, 
окрім цього, обставинами для звільнен-
ня можуть бути: досягнення певного 
віку; скорочення штатів або проведен-
ня організаційних заходів; інші поважні 
причини [3]; службова невідповідність; 
систематичність невиконання умов 
контракту; притягнення до адміністра-
тивної відповідальності за вчинення 
корупційного правопорушення; немож-
ливість переведення на іншу посаду у 
разі безпосереднього підпорядкування 
близькій особі; настання особливого 
періоду та небажання продовжувати 

військову службу військовослужбов-
цем-жінкою, яка має дитину (дітей) ві-
ком до 18 років; закінчення особливого 
періоду та небажання продовжувати 
військову службу за новим контрактом 
військовослужбовцями, які проходили 
військову службу за контрактом тощо 
[4, ч. 6 ст. 26]. В будь-якому випадку, 
за наявності таких обставин засуджена 
особа підлягає звільненню від подаль-
шого відбування нею покарання. Втра-
та місця несення служби, статусу вій-
ськовослужбовця унеможливлює його 
подальшу реалізацію. Відповідно вини-
кає питання: досягнення кінцевої мети 
покарання, якщо особа за відсутності 
підстав, визначених кримінальним та 
кримінально-виконавчим законодав-
ством, достроково звільняється від по-
дальшого відбування нею покарання? 

При виникненні підстав, що виника-
ють з таких об’єктивних обставин, як: 
закінчення строку дії контракту, погір-
шення стану здоров’я, настання віку, за 
сімейними обставинами чи за інших по-
важних причин, процедура звільнення 
особи з військової служби відбувається 
згідно з вимогами ст.ст. 233-245 Поло-
ження про проходження громадянами 
України військової служби у Збройних 
Силах України (далі – ЗСУ). На підста-
ві відповідних рапортів та документів, 
що підтверджують необхідність звіль-
нення особи з військової служби, її 
бажання, інших складових, визначених 
Положенням, видається наказ коман-
дира військової частини про звільнення 
особи з військової служби. Останній в 
установлені строки здає посаду, підля-
гає розрахунку, виключенню зі списків 
особового складу військової частини 
та направленню на військовий облік 
до районного (міського) військового 
комісаріату за вибраним місцем про-
живання. Щодо нього оформлюється 
службова характеристика з висновком 
доцільності проходження служби у вій-
ськовому резерві ЗСУ на визначених 
посадах. Він забезпечується грошовим, 
продовольчим і речовим забезпеченням 
та у п’ятиденний строк зобов’язується 
прибути до відповідного військового ко-
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місаріату із поставленням на військо-
вий облік [5, ст. 242].

При звільненні особи з військової 
служби за інших підстав, таких, що ви-
никли у разі настання особливого періо-
ду, воєнного стану чи за суб’єктивних 
підстав, реалізація звільнення також 
відзначається своїми особливостями. 

Звільнення відбувається за таких 
суб’єктивних причин, що стали резуль-
татом негативної поведінки особи, як: 
службова невідповідність; вчинення 
злочину та наявності обвинувального 
вироку суду, що набрав законної сили, 
яким призначено покарання у виді поз-
бавлення волі, обмеження волі, поз-
бавлення військового звання чи поз-
бавлення права займати певні посади; 
у зв’язку з позбавленням військового 
звання в дисциплінарному порядку; у 
зв’язку із систематичним невиконан-
ням умов контракту військовослужбов-
цем; у зв’язку з набранням законної 
сили судового рішення, відповідно до 
якого військовослужбовця притягну-
ли до відповідальності за адміністра-
тивне корупційне правопорушення, 
звільнення базується на документах, 
що підтверджують результат негатив-
ної поведінки особи (наказ про засто-
сування дисциплінарного стягнення у 
виді звільнення з військової служби 
через службову невідповідність; щодо 
систематичного невиконання умов 
контракту; копії вироку суду про при-
тягнення особи до кримінальної відпо-
відальності, яким призначено покаран-
ня у виді обмеження волі, позбавлення 
волі, позбавлення військового звання, 
та ін.) з виданням відповідного наказу 
по військовій частині. Слід відмітити, 
що, на відміну від об’єктивних підстав 
звільнення особи з військової служби, 
за даних обставин думка особи, що під-
лягає звільненню з військової служби, 
жодним чином не враховується. 

В той самий час, в разі виникнення 
підстав для звільнення особи з військо-
вої служби у зв’язку із дією особливого 
періоду чи воєнного стану, думка осо-
би, що підлягає звільненню з військової 
служби, є провідною. Так, у зв’язку із 

настанням особливого періоду та неба-
жанням продовжувати військову служ-
бу, зокрема військовослужбовцем-жін-
кою, яка має дитину (дітей) віком до 
18 років; студентами, аспірантами, док-
торантами денної форми навчання; чи 
у разі закінчення строку дії контракту 
в особливий період; чи при завершенні 
строків військової служби за призовом, 
призваних на військову службу за кон-
трактом під час мобілізації, на особли-
вий період; чи навіть після закінчення 
особливого періоду особами військо-
вослужбовцями, що не виявили бажан-
ня продовжувати військову службу за 
новим контрактом, підлягають звіль-
ненню з військової служби.

Але, як ми бачимо, зазначені обста-
вини ніяким чином не визначають дій 
відносно особи військовослужбовця, 
який на момент звільнення з військової 
служби перебуває у кримінально-ви-
конавчих правовідносинах. Командир 
військової частини, з одного боку, при 
наявності відповідних підстав зобов’яза-
ний забезпечити звільнення особи з вій-
ськової служби, а з іншого, як суб’єкт 
виконання покарання, – дотримуватися 
порядку та умов відбування покарання 
засудженим військовослужбовцем. 

Якщо особа військовослужбовця 
під час відбування покарання захво-
ріла та стала непридатною за станом 
здоров’я до військової служби, її до-
строкове звільнення обумовлюється 
станом здоров’я та неможливістю бути 
придатним до військової служби, що 
визначено законодавством (ч. 5 ст. 47, 
ч. 3 ст. 84 Кримінального кодексу 
України, далі – ККУ). За наявності 
інших підстав, визначених для звіль-
нення особи від відбування покарання 
(відбуття строку покарання; закону 
України про амністію; акта про по-
милування; скасування вироку суду і 
закриття кримінального провадження; 
закінчення строків давності виконання 
обвинувального вироку; умовно-достро-
кового звільнення від відбування пока-
рання; інших підстав, передбачених 
законом [2, ст. 152]) звільнення особи 
з військової служби не передбачаєть-
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ся. Крім того, звільнення з військової 
служби до завершення строку відбу-
вання покарання не визначає право-
вого врегулювання невідбутої частини 
покарання засудженим військовослуж-
бовцем з підставами його застосування.

За умовами чинного законодав-
ства можливе дострокове звільнення 
засудженого військовослужбовця від 
покарання може мати часткове вирі-
шення в межах умовно-дострокового 
звільнення від відбування покарання, 
заміни невідбутої частини покарання 
більш м’яким її видом, звільнення від 
відбування покарання вагітних жінок і 
жінок, які мають дітей віком від трьох 
років, а також звільнення від покаран-
ня за хворобою. Так, у разі сумлінної 
поведінки, відповідного ставлення особи 
до праці, засуджений військовослужбо-
вець може претендувати на умовно-до-
строкове звільнення від відбування по-
карання. Проте за умовами положення 
ст. 81 ККУ, така реалізація надається 
лише у разі відбуття особою встановле-
ного законодавством строку покарання, 
визначеного вироком суду. За відсутно-
сті останнього, застосування умовно-до-
строкового звільнення від покарання 
унеможливлюється. Це стосується й 
іншої складової системи відбування по-
карання, як заміни невідбутої частини 
покарання більш м’яким його видом. 

Забезпечуючи досягнення мети по-
карання, поліпшуючи правове станови-
ще засудженого, реалізація останньої 
можливості вимагає від особи знову 
ж таки зразковості поведінки, сум-
лінного ставлення до виконання своїх 
обов’язків, відбуття встановленого за-
конодавством строку покарання, при-
значеного судом. Крім того, вона об-
межується щодо таких видів покарань, 
як обмеження волі чи позбавлення волі 
(ч. 4 ст. 82 ККУ). 

Така дискримінація звільнення сто-
сується і вагітних жінок та жінок, які 
мають дітей віком до трьох років та є 
військовослужбовцями (ст. 83 ККУ). 

Таким чином, можна зазначити, що 
за виключенням звільнення від покаран-
ня за хворобою, у разі виникнення під-

став для звільнення особи засудженого 
військовослужбовця з військової служ-
би до визначеного вироком суду строку 
покарання, законодавцем усунена будь-
яка правова можливість врегулювання 
застосування до засудженого військо-
вослужбовця, який відбуває покарання 
у виді службових обмежень достроково-
го його звільнення від відбування пока-
рання. Колізія існує між нормативними 
документами, які визначають правові 
підстави можливості звільнення особи 
військовослужбовця з військової служ-
би, який перебуває у статусі військо-
вослужбовця, та положеннями кримі-
нального та кримінально-виконавчого 
законодавства, які залишають осторонь 
правового врегулювання досягнення 
мети покарання засудженим військовос-
лужбовцем щодо подальшого відбуван-
ня ним частини покарання. Це потребує 
дотримання правового поля норматив-
ного врегулювання цих норм, узгодже-
ності їх співіснування. 

Тому, у разі виникненні підстав для 
звільнення особи військовослужбовця 
з військової служби, необхідно, насам-
перед, з’ясувати обставини, що стали 
підставами для його звільнення. Проа-
налізувати обставини, що характеризу-
ють його як особу засудженого та осо-
бу-військовослужбовця. Дослідити його 
ставлення до порядку та умов відбуван-
ня покарання, порядку проходження 
військової служби (дотримання поряд-
ку та умов відбування покарання, ре-
зультативність інших основних засобів 
виправлення та ресоціалізації; застосо-
вування заходів стягнення та заохочен-
ня: їх види та підстави; відношення до 
військової служби та бажання досягти 
мети покарання тощо). В наступному 
необхідно розглянути можливість за-
стосування до нього умовно-достроко-
вого звільнення від відбування пока-
рання. Командир військової частини як 
основний суб’єкт виконання покарання 
за виникнення підстав для звільнення 
особи з військової служби повинен: 
повідомити про це суд; за погоджен-
ням із Головним управлінням Військо-
вої поліції клопотати щодо можливого 
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звільнення особи від подальшого відбу-
вання покарання чи заміни невідбутої 
частини покарання більш м’яким його 
видом; крім того, передбачити в чинно-
му кримінальному та кримінально-ви-
конавчому законодавстві підстави для 
застосування звільнення від відбування 
покарання, в тому числі і у разі звіль-
нення особи з військової служби з по-
рядом його врегулювання. 

Але це не вичерпує всіх проблем, 
пов’язаних з цим. Як ми вже зазначали 
вище, звільнення з військової служби 
особи військовослужбовця може бути 
і за суб’єктивних підстав, підстав, що 
стали результатом негативної (особи-
стої, суб’єктивної) поведінки особи та 
унеможливили подальше проходження 
нею військової служби (через службову 
невідповідність, у разі застосування до 
військовослужбовця відповідного дис-
циплінарного стягнення чи прийняття 
рішення щодо звільнення з військової 
служби за призовом під час мобіліза-
ції, на особливий період за фактом не-
виконання (неналежного виконання) 
службових обов’язків, що призвело до 
тяжких наслідків або створило загро-
зу настання таких наслідків; система-
тичного невиконання умов контракту; 
у разі вчинення злочину, за який об-
винувальним вироком суду військовос-
лужбовця притягнуто до кримінальної 
відповідальності із призначенням пока-
рання у виді позбавлення волі, обме-
ження волі, позбавлення військового 
звання чи позбавлення права займати 
певні посади; при застосуванні дисци-
плінарного стягнення у виді позбав-
лення військового звання; притягненні 
до відповідальності за вчинення адмі-
ністративного корупційного правопо-
рушення). За наявності таких підстав 
врегулювання подальшого відбування 
покарання також є неоднозначним. 

Якщо під час відбування покарання 
особа вчиняє злочин, то доля невідбу-
тої частини покарання вирішується за 
правилами ст. 71 ККУ як призначення 
покарання за сукупністю вироків. Яким 
же чином поставитись до врегулюван-
ня подальшого відбування покарання у 

разі, коли особа засудженого порушує 
(чи продовжує порушувати) умови ви-
конання контракту задля свідомого не-
бажання відбувати строк призначеного 
покарання? Чи не розцінювати це як 
ухилення її від відбування покарання 
з відповідними правовими наслідками? 

Звернення до етимології слова «ухи-
лення» дає можливість зрозуміти, що 
це відступлення від чогось; намагання 
не робити або не брати участі у чомусь, 
відсторонюватись, уникати [6, c. 780, 
7, с. 938]. Наукові коментарі до ККУ трак-
тують ухилення як пряму відмову засу-
дженого від відбування покарання, неви-
конання покладених на нього обов’язків, 
порушення заборон. За положеннями 
ст. 389 ККУ таке діяння визначається 
у формі: невиконання особою обов’яз-
ку сплатити штраф (у разі ухилення від 
сплати штрафу); утримання від обійман-
ня певної посади чи зайняття певною ді-
яльністю протягом строку, визначеного 
вироком суду (при ухиленні від позбав-
лення права обіймати певну посаду чи 
займатися певною діяльністю); обов’язку 
у вільний від роботи чи навчання час бе-
зоплатно виконувати суспільно корисні 
роботи протягом встановленого строку 
(у разі відбування громадських робіт); 
працювати за своїм місцем роботи протя-
гом визначеного строку (при відбуванні 
виправних робіт). Стосовно службових 
обмежень законодавцем усунута будь-
яка згадка про його ухилення.

Якщо звернути увагу на ситуацію 
щодо ухилення від відбування пока-
рання у виді виправних робіт, де неви-
конання засудженим обов’язку працю-
вати за своїм місцем роботи протягом 
визначеного строку покарання, звіль-
нення з роботи, переїзду в іншу міс-
цевість визначається як від відбування 
покарання у виді виправних робіт ухи-
лення [8, с. 1132], то чи не можна за 
схожих обставин кваліфікувати анало-
гічне звільнення особи військовослуж-
бовця з військової служби як ухилення 
від відбування покарання у виді служ-
бових обмежень? 

За положеннями чинного кримі-
нально-виконавчого законодавства, 
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ухилення від покарання у виді виправ-
них робіт визначається лише за умови 
систематичного невиконання особою 
встановлених обов’язків; порушення 
порядку та умов відбування покарання; 
вчинення проступку, за який його було 
притягнуто до адміністративної відпові-
дальності; допущення більше двох разів 
протягом місяця прогулів, а також біль-
ше двох порушень трудової дисципліни 
протягом місяця або поява на роботі в 
нетверезому стані, у стані наркотично-
го або токсичного сп’яніння [2, ч. 4, 5, 
6 ст. 46]. Тобто у разі невиконання вста-
новлених законодавством обов’язків, 
наявності їх системності, порушення 
порядку та умов відбування покарання 
із можливим застосуванням до засу-
дженого застереження у виді письмо-
вого попередження про притягнення до 
кримінальної відповідальності, вчинення 
проступку з відповідним реагуванням у 
виді притягнення до адміністративної 
відповідальності, чи допущення інших 
порушень неодноразово, є підстави при-
тягнення особи до кримінальної відпо-
відальності за ухилення від відбування 
даного покарання. В той самий час, за 
наявності таких порушень, за відсут-
ності перебування особи у криміналь-
но-виконавчих відносинах вони не ви-
ступають підставами для притягнення 
її до кримінальної відповідальності. Їх 
наявність свідчать лише про небажання 
особи відбувати покарання.

Стосовно забезпечення інтересів пра-
восуддя в частині виконання покарання 
у виді службових обмежень, то ще з мо-
менту прийняття ККУ, а в подальшому 
і КВК України, дилема правового врегу-
лювання ухилення від його відбування 
не була закладена в правову структуру 
Закону. У разі ухилення військовос-
лужбовця від відбування покарання у 
виді службових обмежень такі діяння 
визначалися як порушення порядку 
проходження військової служби. Непо-
кора, невиконання наказу, самовільне 
залишення військової частини або місця 
служби, дезертирство чи ухилення від 
військової служби шляхом самокалічен-
ня кваліфікувалися як самостійні склади 

злочинів. Врахування особливостей пе-
ребування особи військовослужбовця у 
кримінально-виконавчих відносинах не 
відображалося на нормативному рівні. 
Невиконання або неналежне виконання 
особою під час відбування покарання 
своїх службових обов’язків врегульову-
валось згідно з вимогами спеціалізова-
них правових актів у сфері регламенту-
вання порядку проходження військової 
служби так: із застосуванням заходів 
стягнення, можливим звільненням осо-
би з військової служби, притягненням 
до юридичної відповідальності. То чи не 
замислювався законодавець, що за наяв-
ністю таких умов особа військовослуж-
бовця, можливо, намагається уникнути 
подальшого відбування покарання? До-
сягнувши настання таких підстав, вона 
опиняється на безперешкодному шляху 
звільнення її від подальшого відбування 
покарання. 

Продовжуючи виконувати свої 
службові обов’язки під час відбування 
покарання, засуджений військовослуж-
бовець не перестає перебувати ані у 
службових відносинах як військовос-
лужбовець, ані у кримінально-виконав-
чих як засуджена особа. Подвійність 
його правового статусу зумовлює ди-
ференційованість підходу узгодженості 
нормативних документів, що регулюють 
це. Порушення засудженим військовос-
лужбовцем порядку та умов відбуван-
ня покарання, вчинення інших дій, що 
свідчать про його бажання ухилитися 
від подальшого відбування покарання 
(порушення військової дисципліни, на-
кладення відповідних дисциплінарних 
стягнень, пов’язаних з цим; невиконан-
ня або неналежне виконання службо-
вих обов’язків, вчинення проступку) 
на ґрунті ретельного вивчення обста-
вин справи повинно мати нормативне 
підґрунтя. Положення кримінального 
та кримінально-виконавчого законо-
давства повинно чітко розмежовувати 
підстави, що визначають порушення 
порядку проходження особою військо-
вої служби та підстави, що характери-
зують ухилення особи від відбування 
нею покарання. 
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Крім того, в разі виникнення під-
став для звільнення особи з військової 
служби врегулювання невідбутої ча-
стини покарання повинно визначатися 
в правовому полі можливого достро-
кового звільнення особи військовос-
лужбовця від подальшого відбування 
покарання чи, навпаки, у разі його ухи-
лення – в притягненні до кримінальної 
відповідальності. Командир військової 
частини за місцем відбування пока-
рання засудженим військовослужбов-
цем, з урахуванням положень законо-
давства у сфері регулювання порядку 
проходження військової служби різни-
ми категоріями військовослужбовців, 
контролюючи процес звільнення особи 
з військової служби, повинен сприяти 
досягненню мети покарання засудже-
ною особою. 

Таким чином, підсумовуючи вище-
викладене, можна зробити наступні 
висновки.

Особливість правового статусу за-
судженого військовослужбовця в пе-
ріод відбування ним покарання у виді 
службових обмежень дозволяє достро-
ково завершувати його реалізацію як 
на підставі норм, визначених кримі-
нальним та кримінально-виконавчим 
законодавством, так і положень, що 
регулюють порядок проходження вій-
ськової служби різними категоріями 
військовослужбовців.

В залежності від обставин, визначе-
них законодавством щодо звільнення 
особи військовослужбовця з військової 
служби під час відбуванням ним пока-
рання, таке звільнення може відбувати-
ся із суб’єктивних підстав, об’єктивних 
підстав та у зв’язку із дією особливого 
періоду чи воєнного стану.

У разі виникнення об’єктивних під-
став чи у зв’язку із дією особливого пе-
ріоду, воєнного стану щодо звільнення 
особи військовослужбовця з військової 
служби під час відбування ним пока-
рання доцільно з’ясувати всі необхідні 
обставини, що стали підставами для 
його застосування, з наступним розгля-
дом за поданням командира військової 
частини за місцем відбування покаран-

ня можливості звільнення від подаль-
шого відбування покарання чи заміни 
невідбутої частини покарання більш 
м’яким його видом.

За суб’єктивних підстав звільнен-
ня особи з військової служби необхід-
но диференційовано підходити до їх 
виникнення. Порушення засудженим 
військовослужбовцем порядку та умов 
відбування покарання, вчинення інших 
дій, що свідчать про його небажання 
щодо подальшого відбування покаран-
ня слід кваліфікувати як ухилення від 
відбування покарання з відповідними 
правовими наслідками його настання. 
У разі порушення порядку проходжен-
ня військової служби засудженим вій-
ськовослужбовцем за відсутності мети 
ухилення такі діяння слід розцінювати, 
як самостійні склади злочинів, перед-
бачених чинним законодавством. 

Задля забезпечення врегулюван-
ня інтересів правосуддя в частині ви-
конання покарання у виді службових 
обмежень автором пропонується роз-
ширити правові можливості норма-
тивного встановлення підстав достро-
кового звільнення особи засудженого 
військовослужбовця від покарання, а у 
разі його ухилення від відбування ос-
таннього – запровадити кримінальну 
відповідальність.

Перспективами подальших розвідок 
є дослідження доцільності норматив-
ного впровадження системного врегу-
лювання порядку та умов призначення 
та відбування покарань з виключністю 
застосування до військовослужбовців в 
аспекті діючого законодавства. 

Ключові слова: службові обме-
ження для військовослужбовців, звіль-
нення з військової служби, групи під-
став звільнення, дострокове звільнення 
від покарання.

Статтю присвячено досліджен-
ню питань щодо правових аспектів 
врегулювання виконання покаран-
ня у виді службових обмежень для 
військовослужбовців, пов’язаних з 
особливостями правового статусу 
засудженої особи. З урахуванням 
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різних видів підстав, визначених за-
конодавством України щодо звіль-
нення особи військовослужбовця з 
військової служби, які впливають на 
ефективність досягнення мети по-
карання під час відбування покаран-
ня у виді службових обмежень для 
військовослужбовців, запропонована 
їх класифікація. В залежності від 
групи підстав визначені шляхи нор-
мативного врегулювання невідбутої 
частини покарання у разі звільнення 
особи засудженого військовослужбов-
ця з військової служби до завершен-
ня строку відбування покарання, ви-
значеного вироком суду.

Статья посвящена исследованию 
вопросов правовых аспектов урегу-
лирования исполнения наказания в 
виде служебных ограничений для во-
еннослужащих, связанных с особен-
ностями их правового статуса. С 
учетом различных видов оснований 
увольнения военнослужащего с во-
енной службы, влияющих на эффек-
тивность достижения целей наказа-
ния во время отбывания наказания 
в виде служебных ограничений для 
военнослужащих, предложена соот-
ветствующая их классификация. 
В зависимости от группы основа-
ний определены пути нормативного 
урегулирования неотбытой части 
наказания в случае увольнения осу-
жденного военнослужащего с воен-
ной службы до окончания срока от-
бывания наказания, определенного 
приговором суда.

The article deals with the research 
of the issues on legal aspects of reg-
ulating the implementation of service 
restriction punishment for military 
connected with the peculiarities of the 
convicted military’s legal status. Tak-
ing into consideration different types 
of grounds, ascertained by Ukrainian 
Law on dismissing the military from 
service, which influence the efficiency 
of the punishment purpose fulfillment 
when enduring the service restriction 
punishment for military, the author has 

suggested their classification. In de-
pendence on the group of grounds, the 
ways of standard regulation of non-en-
dured part of punishment in case of the 
convicted military dismissing from ser-
vice before the end of the punishment 
term, defined by the court verdict, have 
been identified.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

На сучасному етапі розвитку укра-
їнського суспільства та держави осо-
бливого значення набувають процеси 
глобалізації, інтеграції України у єв-
ропейський та світовий економічний і 
політичний простір, розширення еко-
номічної співпраці з іншими країнами, 
участь у великій кількості міжнародних 
організацій. Сучасні економічні проце-
си у світі все більше характеризуються 
такими явищами, як глобалізація, тран-
снаціоналізація, інтеграція. Економіка 
кожної країни вже не може вважатися 
самостійною, відокремленою, адже пе-
ребуває під впливом обставин, що ма-
ють місце на міжнародній арені. 

У той же час неможливо не вказати, 
що утвердження ринкової економічної 
системи в Україні призвело до відкри-
тості національної економіки, що, ок-
рім безперечних позитивних наслідків, 
призвело й до виникнення негативних. 
Саме ця відкритість поставила суб’єк-
тів господарювання у певну залежність 
від зовнішніх економічних факторів, 
які мають місце на міжнародній арені. 
Такими, наприклад, можуть визнавати-
ся міжнародні фінансові та економічні 
кризи, обвали ринків, фондових, то-
варних бірж, коливання економічних 
величин, таких, як попит, пропозиція, 
конкуренція у міжнародній економічній 
сфері в цілому та в окремих її галузях. 
Економічна безпека бізнесу у зовніш-
ньоекономічній діяльності не врегульо-
вана українським законодавством на 
достатньому рівні. Дана прогалина зі 
сторони законодавця негативно впли-
ває на здійснення даними суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності та 
господарської діяльності взагалі.

Дослідженню проблем правового 
регулювання економічної безпеки біз-
несу у зовнішньоекономічній діяльності 
присвячені наукові роботи З. Варналія, 
А. Воронкової, О. Свірідової, Я. Жаліла, 
В. Нижника. Також слід згадати таких 
відомих дослідників, як М. Войнарен-
ко, К. Горячева, О. Василик, М. Бутко, 
Т. Кузенко, Л. Малюта, В. Мунтіян, 
М. Єрмошенко, В. Лук’янова та інших. 
Проте, незважаючи на активний інте-
рес до досліджуваної проблематики та 
численні наукові праці, вважаємо, що 
дані питання потербують більш деталь-
ного аналізу. 

Завданням дослідження є теорети-
ко-практичний аналіз та визначення 
особливостей правового забезпечення 
безпеки бізнесу в зовнішньоекономіч-
ній діяльності в умовах глобалізації.

Глобалізаційні процеси кінця ХХ – 
початку ХХІ століття стали основою 
для здійснення змін у політиці з пи-
тань, які стосуються не лише гаран-
тування економічної безпеки держави, 
але й суб’єктів господарювання на усіх 
рівнях (локальний, регіональний, націо-
нальний, глобальний). Даному питанню 
присвячена також діяльність багатьох 
міжнародних організацій. На сьогодні в 
умовах глобалізації економічна безпека 
бізнесу стає одним з керівних принци-
пів, на основі якого базується організа-
ція та здійснення господарської діяль-
ності у зовнішньоекономічній сфері [1]. 

Враховуючи, що на сьогодні наявна 
значна кількість факторів та обставин 
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міжнародного походження, особливості 
правового регулювання, що мають місце 
при забезпеченні та гарантуванні еконо-
мічної безпеки бізнесу при здійсненні 
ним зовнішньоекономічної діяльності, 
є саме тим знаряддям, метою якого є 
гарантування стабільного та прогресив-
ного розвитку як даних суб’єктів, так 
і національної та міжнародної економік, 
мінімізація ризиків та своєчасне відвер-
нення потенційних загроз.

Вищезазначена теза, насамперед, 
обумовлена тим, що суб’єкт господарю-
вання (бізнес), який здійснює господар-
ську діяльність у зовнішньоекономіч-
ній сфері, є досить-таки специфічним 
суб’єктом. Його особливість полягає у 
спрямованості та комплексності еконо-
міко-правових інтересів, адже він є спе-
цифічним носієм як власних економіч-
них інтересів, так і інтересів держави, 
у якій він існує. Ці економічні інтереси 
не можуть бути розірвані та повинні 
аналізуватися у сукупності [2].

Через те слід зауважити, що еконо-
мічна безпека суб’єкта господарювання 
при здійсненні ним зовнішньоекономіч-
ної діяльності за умов глобалізації носить 
не лише національний, а й міжнародний 
характер, адже спрямована на захище-
ність як власних інтересів бізнесу, так 
і інтересів держави та міжнародного 
співтовариства. Це може бути досягну-
то шляхом превенції загроз, мінімізації 
ризиків, встановленні потенційних пере-
шкод у здійсненні суб’єктом господарю-
вання зовнішньоекономічної діяльності. 

У той же час деякі автори, аналізую-
чи особливості забезпечення економіч-
ної безпеки в умовах глобалізаці та його 
правових засад, звертають увагу на те, 
що національна безпека та міжнародна 
безпека за сутністю, природою та зміс-
том є зовсім різними поняттями, які не 
підлягають порівнянню. Так, наприклад, 
звертається увага на те, що національ-
на економічна безпека є результатом 
забезпечення економічних інтересів як 
окремих суб’єктів господарювання, так 
і держави в цілому. Тобто національна 
економічна безпека розглядається як 
сукупність заходів з боку держави, є по-

літикою держави у сфері захисту еконо-
мічних інтересів. Міжнародна безпека у 
даному відношенні визначається як пев-
ний стан захищеності економічних ін-
тересів міжнародного співтовариства в 
цілому та окремих його суб’єктів, який 
може досягатися за умови проведення 
виваженої та чіткої політики із забезпе-
чення локальної, регіональної та націо-
нальної економічної безпеки [3].

Зауважимо, що, на нашу думку, еко-
номічну безпеку бізнесу у зовнішньое-
кономічній діяльності слід розуміти як 
такий особливий стан захищеності еко-
номічних інтересів суб’єкта від нега-
тивного впливу, що може походити як 
з внутрішнього боку (держава, з якої 
походить суб’єкт господарювання), так 
із зовнішнього (діяльність держави, у 
якій безпосередньо здійснюється зов-
нішньоекономічна діяльність). 

Слід звернути увагу на те, що еко-
номічна безпека бізнесу у зовнішньо-
економічній діяльності є фундаментом 
для попередження усіх тих негативних 
факторів, явищ та обставин, які мо-
жуть виникати у мінливій міжнарод-
ній економічній ситуації. Адже бізнес 
знаходиться під впливом міжнародної 
конкуренції, непропорційності розвит-
ку світового господарства тощо.

Отже, особливістю правового забез-
печення бізнесу в зовнішньоекономічній 
діяльності в умовах глобалізації є, на-
самперед, розробка та реалізація систе-
ми гарантій для суб’єктів, що здійсню-
ють зовнішньоекономічну діяльність. 
Дані гарантії спрямовані на мінімізацію 
ризиків, ефективне попередження та по-
долання загроз, що можуть вплинути на 
економічні інтереси бізнесу [4].

Так, наприклад, аналіз норматив-
но-правових актів, що регулюють пра-
вовідносини по забезпеченню економіч-
ної безпеки суб’єктів господарювання, 
передбачають необхідність здійснення 
наступних дій:

1) зменшення кількості загроз та ри-
зиків від непропорційності міжнародно-
го господарства; 

2) скорочення приватних заоща-
джень; 
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3) пошук нижчих цін на сировину;
4) проведення виваженої інвестицій-

ної політики;
5) здійснення політики економічної 

дипломатії тощо [5]. 
Надзвичайно важливе значення для 

здійснення бізнесом зовнішньоекономіч-
ної діяльності мають місце гарантії у сфе-
рі інвестування, адже, як правило, здійс-
нення зовнішньоекономічної діяльності 
певним чином пов’язано з процесами 
капітальних вкладень. На нашу думку, 
саме вони гарантують іноземним інвес-
торам захист їхніх економічних прав та 
інтересів, а отже – економічну безпеку. 

Звернемо увагу, що гарантій забез-
печення економічної безпеки бізнесу 
у зовнішньоекономічній діяльності за 
чисельністю досить-таки багато, вони 
утворюють єдину систему. До неї, зо-
крема, входять: 

1) гарантії захисту інвесторів у ви-
падку зміни законодавства держави, у 
яку вкладені інвестиції;

2) гарантії захисту іноземних інвес-
тицій у разі примусових вилучень, а та-
кож незаконних дій державних органів 
та їх посадових осіб; 

3) гарантії переказу прибутків, дохо-
дів та інших коштів, одержаних внас-
лідок здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності та іноземного інвестування.

Так, наприклад, для успішного здійс-
нення зовнішньоекономічної діяльності 
суб’єкт господарювання повинен, на-
самперед, бути впевненим у тому, що 
законодавство держави, у якій така ді-
яльність здійснюється, є стабільним, а 
у випадку його зміни мають місце певні 
механізми захисту його прав та еконо-
мічних інтересів. Саме тому дана група 
гарантій також отримала назву стабілі-
заційних застережень.

Гарантії захисту іноземних інвес-
тицій у разі примусових вилучень, а 
також незаконних дій державних ор-
ганів та їх посадових осіб становлять 
особливу групу, яка спрямована на за-
хист бізнесу у випадках втручання у 
здійснення ними їхніх майнових прав у 
сфері зовнішньоекономічної діяльності. 
Зміст даної групи гарантій полягає у 

тому, що іноземні інвестори мають пра-
во на відшкодування збитків, включаю-
чи упущену вигоду і моральну шкоду, 
завданих їм внаслідок дій, бездіяльно-
сті або неналежного виконання дер-
жавними органами чи їх посадовими 
особами передбачених законодавством 
обов'язків щодо іноземного інвестора 
або підприємства з іноземними інвести-
ціями, відповідно до законодавства. На 
нашу думку, дана група гарантій спря-
мована, насамперед, на забезпечення 
режиму законності та недопущення 
зловживань з боку органів влади та їх 
посадових осіб у випадку примусового 
вилучення інвестицій [6].

Отже, гарантії для здійснення інвес-
тування є особливою групою гарантій, 
що мають надзвичайно важливе значен-
ня для правового регулювання економіч-
ної безпеки бізнесу у зовнішньоеконо-
мічній діяльності в умовах глобалізації. 

Досить вагомим фактором, що має 
безпосереднє значення для правово-
го забезпечення економічної безпеки 
бізнесу у сфері здійснення зовнішньо-
економічної діяльності, є так звана 
економічна дипломатія, що виступає 
вагомою та необхідною складовою еко-
номічної політики держави та є спеці-
алізованою діяльністю органів влади у 
сфері політики та зовнішньоекономіч-
ної діяльності. Зазначимо, що метою 
даної діяльності є підвищення конку-
рентного рівня національних суб’єктів 
господарювання як у сфері господарю-
вання на національному ринку, так і в 
зовнішньоекономічній діяльності, вихід 
на нові міжнародні ринки тощо.

Змістом економічної дипломатії у 
даному випадку є певна система еко-
номічних, правових заходів, принципів, 
норм, засобів та методів, завдяки яким 
досягається її мета. У той же час слід 
звернути увагу на те, що економічна 
дипломатія є багатогранною діяльніс-
тю, адже характеризується наявністю 
зв’язків різного рівня (макро-, мезо-, 
мікро-, мегарівень) [7].

Ця діяльність спрямована на те, щоб 
здійснювати взаємоузгодження та коор-
динацію економічних інтересів держави, 
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міжнародних організацій, національних 
та іноземних суб’єктів господарювання, 
транснаціональних корпорацій тощо) 
шляхом проведення виваженої валют-
но-фінансової, економічної, міжнародної, 
науково-технічної, кадрової політики.

У той же час важливо звернути ува-
гу на таку ознаку економічної дипло-
матії, як її офіційність, адже вона по 
суті є офіційною діяльністю держави 
та її уповноважених органів (уряду, мі-
ністерств, агенств, інших центральних 
органів виконавчої влади), основним 
завданням яких є захист українських 
суб’єктів господарювання та власних 
економічних інтересів держави.

Конкурентне становище бізнесу 
будь-якої держави в разі здійснення ним 
зовнішньоекономічної діяльності прямо 
залежить від сприяння та підтримки зі 
сторони держави шляхом застосування 
різноманітних дипломатичних засобів, 
інструментів та прийомів. У той же час 
економічна дипломатія є специфічним 
інструментом, адже передбачає коорди-
націю, єдність зовнішньоекономічної та 
політичної діяльності органів держави, 
її дипломатичних, консульських уста-
нов тощо.

Важливо зазначити, що економічна 
дипломатія на сьогодні є дуже поши-
реною у багатьох державах, включає 
в себе різноманітні напрями, такі, як 
національна економічна дипломатія, 
що стосується окремих держав, еконо-
мічна дипломатія регіонів та об’єднань, 
дипломатія міжнародних організацій у 
сфері здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності тощо. Звертаємо увагу, що 
така дипломатія може носити як офі-
ційний, так і неофіційний характер [8].

Вважаємо за необхідне розглянути 
структуру економічної дипломатії як осо-
бливого елементу правового регулюван-
ня економічної безпеки бізнесу у зовніш-
ньоекономічній діяльності. Так, більшість 
дослідників до її структури відносять: 

1) наявність нормативно-правової 
бази, що регулює питання економічного 
співробітництва, дипломатичних відно-
син у даній сфері (такими нормативними 
актами можуть бути як джерела націо-

нального права, так і різноманітні міжна-
родні договори, конвенції, угоди тощо);

2) система та структура органів дер-
жавної влади, у певних випадках – ор-
ганів самоврядування, які на підставі 
положень нормативно-правових актів 
уповноважені на здійснення діяльності 
у сфері міжнародних економічних та 
дипломатичних відносин;

3) система неурядових національних 
та міжнародних організацій, об’єднань, 
які займаються питаннями неофіційної 
економічної дипломатії;

4) представництва (дипломатичні та 
економічні) держави за кордоном, які 
здійснюють захист економічних інтере-
сів суб’єктів господарювання.

Звертаємо увагу, що законодавство 
кожної окремої країни може містити 
особливі правила, обмеження, гарантії 
щодо здійснення суб’єктом господарю-
вання зовнішньоекономічної діяльності. 
Безперечно, усі ці елементи впливають 
на економічну безпеку бізнесу.

Нормативно-правовим актом, що ре-
гулює данні питання в Україні є Закон 
України «Про зовнішньоекономічну ді-
яльність» від 16.04.1991 р. Розглянемо 
деякі положення даного Закону [9].

Так, розділ V Закону передбачає 
захист прав та законних інтересів дер-
жави та інших суб’єктів зовнішньое-
кономічної і господарської діяльності 
України. Відповідно до ст. 28 даного 
Закону Україна зобов'язана здійснюва-
ти захист прав та законних інтересів 
суб'єктів зовнішньоекономічної діяль-
ності України за межами України згід-
но з нормами міжнародного права. Та-
кий захист здійснюється за зверненням 
зазначених суб'єктів зовнішньоеконо-
мічної діяльності через дипломатичні 
та консульські установи, державні тор-
говельні представництва, які представ-
ляють інтереси України. 

Важлива увага приділяється питан-
ням застосування заходів України у 
відповідь на дискримінаційні та/або 
недружні дії інших держав, митних 
союзів або економічних угруповань. 
Так, згідно зі ст. 29 цього ж Закону 
у разі, якщо інші держави, митні со-
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юзи або економічні угруповання об-
межують реалізацію законних прав та 
інтересів суб’єктів зовнішньоекономіч-
ної діяльності України, у відповідь на 
такі дії можуть застосовуватися адек-
ватні заходи. У разі, якщо такі дії зав-
дають шкоди або створюють загрозу її 
заподіяння державі та/або суб’єктам 
зовнішньоекономічної діяльності, за-
значені заходи можуть передбачати її 
відшкодування. Однак такі заходи не є 
свавільними, адже застосовуються ви-
ключно відповідно до законів України 
та норм міжнародного права. 

На нашу думку, особливу увагу слід 
приділити також питанню юридичної 
відповідальності суб’єктів господарю-
вання в разі здійснення ними зовніш-
ньоекономічної діяльності. Даний За-
кон передбачає принцип, згідно з яким 
Україна як держава не несе відпові-
дальності за дії суб'єктів зовнішньое-
кономічної діяльності. У свою чергу, 
суб'єкти зовнішньоекономічної діяль-
ності не несуть відповідальності за дії 
України як держави.

Так, до суб’єктів господарювання 
у сфері зовнішньоекономічної діяльно-
сті можуть застосовуватися такі види 
відповідальності: майнова відповідаль-
ність; кримінальна відповідальність. 
Звернемо увагу, що у сучасних умовах 
перелік злочинів у сфері господарської 
діяльності підлягає розширенню, що 
пов’язано із виникненням нових спо-
собів та схем здійснення конкретних 
злочинних посягань на економічну без-
пеку суб’єкта господарювання в разі 
здійснення ним зовнішньоекономічної 
діяльності (наприклад, нові способи до-
ведення до банкрутства, шахрайства з 
фінансовими ресурсами тощо).

На сьогодні найважливішими на-
прямами вдосконалення правового за-
безпечення безпеки бізнесу в зовніш-
ньоекономічній діяльності в умовах 
глобалізації є розробка та реалізація 
системи гарантій для суб’єктів, що 
здійснюють зовнішньоекономічну ді-
яльність. Дані гарантії спрямовані на 
мінімізацію ризиків, ефективне попе-
редження та подолання загроз, що мо-

жуть вплинути на економічні інтереси 
бізнесу. Вагомим елементом правово-
го регулювання економічної безпеки 
бізнесу у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності є також економічна дипло-
матія, що виступає вагомою та необхід-
ною складовою економічної політики 
держави та є спеціалізованою діяль-
ністю органів державної влади у сфе-
рі зовнішньоекономічної діяльності та 
політики. Зазначимо, що метою даної 
діяльності є підвищення конкурентного 
рівня українських суб’єктів господарю-
вання під час здійснення ними зовніш-
ньоекономічної діяльності, вхід на нові 
міжнародні ринки тощо.

Чинне законодавство України не 
містить нормативно-правового акта, 
який регулює відносини щодо право-
вого забезпечення економічної безпе-
ки бізнесу як всередині держави, так 
і в разі здійснення зовнішньоекономіч-
ної діяльності. Відсутність законодав-
чо закріпленого визначення поняття 
економічної безпеки, єдиного норма-
тивно-правового акта, що регулює пи-
тання економічної безпеки у зовніш-
ньоекономічній діяльності, є значними 
недоліками. Вважаємо, що на сьогодні 
економічна безпека бізнесу у зовніш-
ньоекономічній діяльності не врегульо-
вана українським законодавством на 
достатньому рівні. Дана прогалина зі 
сторони законодавця негативно впли-
ває на здійснення даними суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності та гос-
подарської діяльності взагалі. На нашу 
думку, дана прогалина національного 
законодавства потребує першочергово-
го усунення, адже лише за цією умовою 
можемо гарантувати ефективне та сво-
єчасне забезпечення безпеки суб’єк-
тів господарювання під час здійснення 
ними зовнішньоекономічної діяльності. 
Пропонуємо розробити законопроект 
під назвою «Про забезпечення безпеки 
бізнесу», у якому розглянути питання 
як правового забезпечення безпеки біз-
несу під час здійснення господарської 
діяльності в межах України, так і під 
час здійснення зованішньоекономічної 
діяльності.
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У статті проаналізовано правове 
забезпечення безпеки бізнесу в зов-
нішньоекономічній діяльності в умо-
вах глобалізації, його ознаки, осо-
бливості та структура. Розглянуто 
систему гарантій забезпечення еко-
номічної безпеки бізнесу в зовніш-
ньоекономічній діяльності. Особлива 
увага приділена аналізу суб’єктів, 
об’єктів та сутності економічної 
дипломатії. Проаналізовано законо-
давство у сфері забезпечення еконо-
мічної безпеки бізнесу у зовнішньо-
економічній діяльності. Визначено 
проблеми юридичної відповідально-
сті суб’єктів господарювання під 
час здійснення ними зовнішньоеконо-
мічної діяльності.

В статье проанализировано пра-
вовое обеспечение безопасности биз-
неса во внешнеэкономической дея-
тельности в услвоиях глобализации, 
его признаки, особенности и струк-
тура. Рассмотрена система га-
рантий обеспечения экономической 
безопасности бизнеса во внешнеэ-
кономической деятельности. Особое 
внимание обращено на анализ субъ-
ектов, объектов и сущности эконо-
мической дипломатии. Проанализи-
ровано законодательство в сфере 
обеспечения экономической безопас-
ности бизнеса во внешнеэкономи-
ческой деятельности. Определены 
проблемы юридической ответствен-
ности субъектов хозяйствования 
при осуществлении ими внешнеэко-
номической деятельности.

Thе аrtіclе аnаlyzеs lеgаl sup-
pоrt оf sеcurіty оf busіnеss іn fоrеіgn 
еcоnоmіc аctіvіty іn thе cоndіtіоns оf 
glоbаlіzаtіоn, іts sіgns, fеаturеs аnd 
structurе. Thе systеm оf guаrаntееs 
оf еcоnоmіc sеcurіty оf busіnеss іn 

fоrеіgn еcоnоmіc аctіvіty іs cоnsіdеrеd. 
Pаrtіculаr аttеntіоn іs pаіd tо thе 
аnаlysіs оf subjеcts, оbjеcts аnd thе 
еssеncе оf еcоnоmіc dіplоmаcy. Thе 
lеgіslаtіоn іn thе sphеrе оf еcоnоmіc 
sеcurіty оf busіnеss іn fоrеіgn еcоnоmіc 
аctіvіty іs аnаlyzеd. Thе prоblеms оf 
lеgаl rеspоnsіbіlіty оf busіnеss еntіtіеs 
whеn thеy cаrry оut fоrеіgn еcоnоmіc 
аctіvіty аrе dеtеrmіnеd.
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ВІДБИРАННЯ  
БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ:  

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Під час здійснення доказування в 
кримінальному провадженні одним із 
законних засобів збирання, перевірки 
й оцінки доказів є проведення експер-
тизи. Висновок експерта є процесу-
альним джерелом доказів, а фактичні 
дані, які містяться в ньому та мають 
значення для кримінального прова-
дження, – доказами. Докази, які міс-
тяться у висновку експерта, оцінюють-
ся як допустимі, якщо вони отримані 
відповідно до порядку, встановленого 
Кримінальним процесуальним кодек-
сом України (далі – КПК). Тобто до-
кази, отримані в результаті проведен-
ня експертизи, можуть бути визнані 
судом недопустимими, якщо поруше-
на процедура отримання зразків для 
експертизи [1, с. 678] (здійснення 
процесуальних дій, які потребують по-
переднього дозволу суду, без такого 
дозволу або з порушенням його суттє-
вих умов (п.1 ч. 2 ст. 87 КПК)), або 
якщо зразки для експертизи отримані 
внаслідок істотного порушення прав і 
свобод людини (катування, жорсткого, 
нелюдського або такого, що принижує 
гідність особи, поводження або погро-
зи застосування такого поводження 
(п. 2 ч. 2 ст. 87 КПК)) [2].

Окремі проблеми отримання зраз-
ків для проведення експертного дослі-
дження розглядали наступні науковці: 
Ю.П. Аленін, В.Д. Басай, В.П. Бахін, 
Р.С. Бєлкін, Т.В. Варфоломеєва, В.І. Га-
лаган, В.Г. Гончаренко, Ю.М. Гроше-
вий, А.В. Іщенко, Н.С. Карпов, І.І. Ко-
гутич, В.П. Колмаков, Н.І. Клименко, 
В.О. Коновалова, І.П. Красюк, В.С. Кузь-
мічов, Є.Д. Лук’янчиков, О.О. Садчен-

ко, М.В. Салтевський, М.Я. Сегай, 
В.В. Тищенко, І.Я. Фрідман, В.В. Цір-
каль, В.Ю. Шепітько, М.Є. Шумило та 
інші вчені. 

Метою статті є науковий результат 
щодо здійснення кримінально-процесу-
альної характеристики відбирання біо-
логічних зразків для експертизи. 

Процесуальний порядок отримання 
зразків для експертизи залежить від 
того, які саме зразки необхідно отрима-
ти. На підставі аналізу положень статті 
245 КПК можна зробити висновок, що 
законодавцем всі зразки для проведен-
ня експертизи поділені на: зразки з 
речей; зразки з документів; біологічні 
зразки особи. У відповідності до ч. 2 та 
ч 3 ст. 245 КПК, відбирання біологічних 
зразків особи у добровільному порядку 
повинно здійснюватися на підставі по-
станови прокурора, а відбирання зраз-
ків з речей і документів та біологічних 
зразків у примусовому порядку – на 
підставі ухвали слідчого судді. 

Аналіз вивчених матеріалів кримі-
нальних проваджень, де здійснювалося 
відібрання зразків для експертизи та 
опитування практичних працівників, 
які проводили вищезазначену проце-
суальну дію, дозволило зробити висно-
вок, що невирішеними питаннями під 
час застосування ст. 245 КПК є: 1) не-
визначеність в чинних нормативно-пра-
вових актах, які саме зразки особи слід 
відносити до біологічних; 2) неодно-
значність практики віднесення відмови 
добровільно надати біологічні зразки 
для проведення експертизи до реаліза-
ції права не свідчити проти себе; 3) не-
однозначність практики відбирання 
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біологічних зразків для експертизи в 
особи, яка не є стороною криміналь-
ного провадження, або не набула про-
цесуального статусу; 4) відсутність 
в законодавстві чіткої регламентації 
щодо можливості здійснення відбиран-
ня зразків для експертизи до внесення 
відомостей до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань (далі – ЄРДР); 5) від-
сутність в КПК чітко регламентованого 
процесуального порядку відбирання бі-
ологічних зразків для експертизи.

1. Невизначеність в чинних норма-
тивно-правових актах, які саме зразки 
особи слід відносити до біологічних, 
впливає і на процесуальний порядок їх 
отримання, оскільки окремі слідчі такі 
зразки, як відбитки пальців рук, зразки 
голосу, зразки почерку не відносять до 
біологічних і здійснюють їх відбирання 
без звернення до прокурора чи до слід-
чого судді, оформлюючи свої дії лише 
протоколом, в той час, як інші слідчі 
для здійснення аналогічних дій зверта-
ються до вищезазначених учасників.

На нашу думку, доки не будуть вне-
сені відповідні зміни до законодавства, 
під біологічними зразками особи слід 
розуміти всі зразки, пов’язані з життє-
діяльністю особи як біологічної істоти: 
зразки відбитків пальців рук, почер-
ку, мовлення і голосу особи, зразки 
відбитків зубів, відбитків будь-яких 
поверхонь тіла людини (губ, ліктів, 
ступень ніг тощо), запахових слідів лю-
дини, а також усі зразки біологічного 
походження в їх класичному розумінні 
(слина, кров, сперма, піт, волосся, нігті 
тощо) [1, с. 678], а їх відбирання не-
обхідно здійснювати у відповідності до 
ч. 3 ст. 245 КПК.

Цей висновок також узгоджуєть-
ся з рішеннями Європейського суду з 
прав людини (далі – ЄСПЛ) «PG и JH 
проти Сполученого Королівства», де 
зразки голосу розглядаються як щось 
подібне до проб крові, волосся або ін-
ших фізичних чи об’єктивних проб [3] 
та «Сондерз проти Сполученого Коро-
лівства», де до проб біологічного мате-
ріалу ЄСПЛ відносить зразки крові, во-
лосся або іншої тканини, та матеріали, 

які виробляються в процесі природної 
життєдіяльності організму, як, напри-
клад, зразки видиханого повітря, сечі, 
голосу [4].

Також, вищезазначений висновок 
не суперечить Узагальненням Вищого 
спеціалізованого суду України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ 
(далі – Узагальнення ВССУ) від 03 черв-
ня 2016 року про судову практику вирі-
шення слідчими суддями питань, пов’я-
заних із слідчими (розшуковими) діями 
(далі – СРД), де зазначено що «у судо-
вій практиці мали випадки помилково-
го застосування норм КПК. Наприклад, 
для проведення експертизи запису і зву-
ку слідчий звернувся до слідчого судді з 
клопотанням про відібрання зразків го-
лосу підозрюваного М., який відмовився 
від висловлювань в голос під час прове-
дення процесуальних дій за його участю 
із застосуванням аудіофіксації. Ухвалою 
від 12 березня 2014 року слідчий суддя 
Дніпровського районного суду відмовив 
у задоволенні клопотання, з огляду на 
те, що слідчий не навів достатніх під-
став вважати, що голос є біологічним 
продуктом життєдіяльності людини. Із 
зазначеним судовим рішенням не мож-
на погодитись, оскільки у ст. 245 КПК 
використано загальне поняття «зразки 
для експертизи» та два родових понят-
тя «зразки з речей та документів» та 
«біологічні зразки». Тому належність 
голосу до біологічних зразків не нале-
жить до тих обставин, які підлягають 
доказуванню при розгляді клопотання. 
Крім цього, з положень ст. 245 КПК вба-
чається єдиний процесуальний порядок 
розгляду клопотань про примусове від-
бирання зразків з речей і документів та 
біологічних зразків, тоді як порядок від-
бирання таких зразків регламентовано 
ст. 241 КПК» [5]. 

2. Аналіз слідчої та судової практи-
ки свідчить про те, що окремі правники 
розцінюють відмову особи добровільно 
надати біологічні зразки для проведен-
ня експертизи як реалізацію нею свого 
права не свідчити проти себе, що пе-
редбачене ст. 18 КПК. Системний ана-
ліз положень КПК та окремих рішень 
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ЄСПЛ дозволяє зробити висновок про 
те, що фізична недоторканість особи 
охоплюється поняттям «приватне жит-
тя», що охороняється статтею 8 Кон-
венції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі – ЄКПЛ) [6] і 
стосується найбільш інтимних аспектів 
приватного життя, а обов’язкове медич-
не втручання, навіть незначне, стано-
вить втручання у це право (рішення у 
справі «Х та Y проти Нідерландів» [7]), 
проте такі втручання зазвичай є виправ-
даними, відповідно до п. 2 ст. 8 ЄКПЛ, 
як необхідні для запобігання злочину 
(«Тирадо Ортіс і Лосано Мартін» [8]). 
Біологічні зразки ЄСПЛ розглядаються 
як фізичні чи об’єктивні проби, що ви-
користовуються у криміналістичному 
аналізі і до яких не застосовується пра-
во не свідчити проти себе («PG и JH 
проти Сполученого Королівства» [3]), 
проте такі процедури не повинні дося-
гати мінімального рівня жорстокості, 
за якого вони становили б порушення 
ст. 3 ЄКПЛ («Тирадо Ортіс і Лосано 
Мартін» [8]). Щоб одержати такі мате-
ріали, зазвичай підозрюваного просять 
пасивно витримати незначне порушен-
ня його фізичної цілісності або отри-
мують матеріал, який виробляється в 
процесі природної життєдіяльності ор-
ганізму («Сондерз проти Сполученого 
Королівства» [4], без завдання ризику 
для здоров’я («Яллох проти Німеччи-
ни»[9]). Окрім того, за національним 
законодавством право не свідчити про-
ти себе розуміється як право особи не 
говорити нічого з приводу підозри чи 
обвинувачення проти неї та відмови-
тися відповідати на запитання у будь-
який момент, отже, під час здійснення 
відбирання біологічних зразків для екс-
пертизи у примусовому порядку особа 
може скористатися вищезазначеним 
правом лише під час відбирання зраз-
ків голосу та почерку [10].

3. Законодавець в ст. 245 КПК Укра-
їни дозволяє здійснювати відбирання 
біологічних зразків для експертизи 
в особи, яка фактично володіє ними. 
Отже, слідчий може здійснювати відби-
рання біологічних зразків у осіб, які є 

учасниками кримінального проваджен-
ня, але не належать до жодної із сторін 
(наприклад, свідок) або взагалі не на-
були процесуального статусу. 

Цей висновок повністю узгоджуєть-
ся із вищезазначеним Узагальненням 
ВССУ де, зазначено що: «Суперечли-
вою є практика розгляду слідчими суд-
дями клопотань щодо відібрання біоло-
гічних зразків для експертизи у особи, 
яка не є стороною кримінального про-
вадження. Наприклад, ухвалою слід-
чого судді Київського районного суду 
м. Одеси від 27 червня 2014 року від-
мовлено у задоволенні клопотання про 
здійснення примусового відібрання біо-
логічних зразків для експертизи щодо 
Н., оскільки процесуальний статус цієї 
особи у кримінальному провадженні не 
визначений. Проте мав місце й інший 
підхід. Наприклад, ухвалою слідчого 
судді Печерського районного суду м. 
Києва від 13 травня 2013 року задово-
лено клопотання про надання дозволу 
на примусове відібрання зразків від-
битків пальців у працівника міліції С., 
оскільки суд оцінив службове станови-
ще С. як можливість ухилитись від на-
дання зразків. С. також не відноситься 
до жодної зі сторін кримінального про-
вадження. У ст. 245 КПК не визначе-
но переліку осіб, у яких можуть бути 
відібрані зразки для експертизи. Разом 
з тим, системний підхід до тлумачен-
ня положень статей 245 та 163 КПК 
(положення про тимчасовий доступ до 
речей і документів) дає підстави для 
висновку, що зразки для експертизи 
у кримінальному провадженні можуть 
бути відібрані у тієї особи, яка фактич-
но володіє ними, незалежно від того, 
чи є ця особа стороною кримінального 
провадження. Тому не можна погоди-
тись із практикою тих слідчих суддів, 
які відмовляють у задоволенні клопо-
тань про примусове відібрання зразків 
для експертизи винятково з тих мірку-
вань, що особа, яка фактично володіє 
такими зразками, не є стороною кримі-
нального провадження» [5].

4. Невизначеність серед теорети-
ків та практиків щодо правомірнос-
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ті здійснення відбирання зразків для 
проведення експертизи до внесення 
відомостей до ЄРДР пов’язана з тим, 
що відібрання зразків для експертизи 
окремі правники не відносять до СРД, 
тому вважають, що заборона, яка рег-
ламентована в ч. 3 ст. 214 КПК щодо 
проведення досудового розслідування, 
не розповсюджується на здійснення ви-
щезазначеної процесуальної дії. В цій 
науково-практичній суперечці ми під-
тримуємо позицію тих науковців, які 
вважають неправомірним здійснення 
відбирання зразків для експертизи до 
внесення відомостей до ЄРДР та по-
годжуємося з висновком ВССУ, який 
у своєму Узагальненні відносить віді-
брання біологічних зразків для прове-
дення експертизи до СРД та зазначає, 
що «однією з підстав для відмови у 
задоволенні клопотання про примусо-
ве отримання зразків для експертизи 
становило відсутність правових підстав 
для проведення слідчих дій. Так, слід-
чим суддею Куйбишевського районно-
го суду Запорізької області ухвалою 
від 19 листопада 2013 року відмовле-
но у задоволенні клопотання М. про 
відібрання біологічних зразків. 18 ли-
стопада 2013 року М. звернулась до 
правоохоронних органів із заявою про 
умисну спробу наїзду на неї автомо-
більним транспортом, вчинену Г. Та-
кож у своїй заяві М. просила провести 
огляд Г. на предмет алкогольного сп’я-
ніння, що працівниками правоохорон-
них органів здійснено не було, після 
чого М. звернулась до слідчого судді 
із клопотанням про відібрання біологіч-
них зразків для проведення експерти-
зи на ступінь алкогольного сп’яніння. 
Відомості за заявою М. до ЄРДР не 
вносились, а з матеріалів провадження 
вбачається, що розгляд заяви М. було 
припинено у зв’язку із відсутністю в 
діях Г. ознак будь-якого кримінального 
правопорушення, але Г. було притягну-
то до адміністративної відповідальності 
за ч. 1 ст. 122 КУпАП. Слід погодитись 
із такою позицією суду, оскільки КПК 
передбачає порядок відібрання зразків 
для експертизи як виду слідчих дій, які 

можуть бути здійснені лише після вне-
сення відомостей про кримінальне пра-
вопорушення до ЄРДР (за винятком 
огляду місця події)» [5]. 

5. Системний аналіз КПК, слід-
чої та судової практики, дав підстави 
визначити наступний процесуальний 
порядок отримання біологічних зраз-
ків у особи: 1) винесення постанови 
прокурора про відбирання біологіч-
них зразків у особи (ч. 3 ст. 245, 
ч. 2 ст. 241 КПК). Необхідність ви-
несення такої постанови передбачена 
в ч. 3 ст. 245 КПК України, де регла-
ментовано, що така процесуальна дія 
здійснюється за правилами, передба-
ченими ст. 241 КПК, а саме – на під-
ставі постанови прокурора; 2) пред’яв-
лення особі, у якій здійснюється 
відбирання біологічних зразків, по-
станови прокурора (ч. 3 ст. 245, 
ч. 3 ст. 241 КПК). Необхідність здійс-
нення такого пред’явлення регламенто-
вано в ч. 3 ст. 241 КПК та повинно 
фіксуватися в протоколі відбирання 
біологічних зразків; 3) пропонування 
особі добровільно надати необхід-
ні біологічні зразки (ч. 3 ст. 245, 
ч. 3 ст. 241 КПК). Згода або відмо-
ва особи добровільно надати біологічні 
зразки повинна фіксуватися у прото-
колі, оскільки відсутність зафіксованої 
відмови добровільно надати біологічні 
зразки особи правомірно слідчими суд-
дями розцінюється як відсутність об-
ставин, якими обґрунтовуються доводи 
клопотання про примусове відбирання 
біологічних зразків для експертизи. 
Так, «слідчий суддя Носівського район-
ного суду Чернігівської області ухва-
лою від 18 січня 2013 року відмовив 
у задоволенні клопотання слідчого про 
примусове відібрання біологічних зраз-
ків у потерпілої С., оскільки у судовому 
засіданні не підтвердилася відмова по-
терпілої С. від добровільного відібрання 
біологічних зразків: під час засідання 
встановлено, що копію постанови про 
призначення молекулярно-генетичної 
експертизи потерпіла С. не отримувала 
і до отримання копії клопотання слідчо-
го не знала про необхідність відібрання 
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у неї біологічних зразків, на що згодна 
у добровільному порядку» [5]. 4) У разі 
відмови особи добровільно надати бі-
ологічні зразки:

– слідчий за погодженням з про-
курором, прокурор або представни-
ки сторони захисту звертаються 
до слідчого судді з клопотанням про 
примусове відібрання біологічних 
зразків у особи для проведення екс-
пертизи (ч. 3 ст. 245, ст. 160 КПК); 

– відбувається розгляд клопо-
тання про примусове відібрання бі-
ологічних зразків у особи для прове-
дення експертизи та постановлення 
слідчим суддею відповідної ухвали 
(ч. 3 ст. 245, ст. ст. 163, 164 КПК). 
Розгляд вищезазначеного клопотання 
повинен відбуватися за участю сторони 
кримінального провадження, яка пода-
ла клопотання та особи, у якої плану-
ється здійснити примусове відібрання 
біологічних зразків. Неприбуття за 
судовим викликом особи, у якої пла-
нується здійснити примусове відібран-
ня біологічних зразків, без поважних 
причин або неповідомлення нею про 
причини неприбуття не є перешкодою 
для розгляду клопотання. Слідчий суд-
дя за результатами розгляду клопотан-
ня постановляє ухвалу про примусове 
відібрання біологічних зразків у особи 
для проведення експертизи, якщо сто-
рона кримінального провадження, яка 
звернулася з клопотанням, доведе на-
явність достатніх підстав вважати, що 
біологічні зразки належать конкретній 
фізичній особі та самі по собі або в 
сукупності з іншими доказами мають 
суттєве значення для встановлення 
важливих обставин у кримінальному 
провадженні. Відповідна ухвала повин-
на відповідати вимогам ст. 164 КПК; 
5) Здійснення відбирання біологічних 
зразків для експертизи (ч. 3 ст. 245, 
ч.ч. 2, 4 ст. 241, ч. 7 ст. 223 КПК). 
Відбирання вищезазначених зразків 
здійснюється слідчим чи прокурором, 
а за необхідності – за участю судо-
во-медичного експерта або лікаря. На 
сьогодні серед теоретиків та практич-
них працівників досі не визначено, чи 

можуть здійснювати відбирання біоло-
гічних зразків у особи оперативні під-
розділи на підставі доручення слідчого. 
Така невизначеність пов’язана з тим, 
що відібрання зразків для експерти-
зи, як і ексгумацію, окремі правники 
відносять до процесуальних, а не до 
СРД, а слідчий та прокурор відповід-
но до ст.ст. 36, 40-41 КПК вправі до-
ручати оперативним працівникам лише 
проведення СРД. Ми погоджуємося з 
позицію ВССУ, який у своєму Узагаль-
ненні відносить відібрання біологічних 
зразків для проведення експертизи до 
СРД, і вважаємо, що у разі наявності 
доручення від слідчого чи прокурора 
оперативні працівники уповноважені 
проводити вищезазначену СРД. Під 
час проведення відбирання біологічних 
зразків для експертизи в обов’язково-
му порядку повинні бути присутні не 
менше двох понятих, проте їхню участь 
можна замінити застосуванням безпе-
рервного відеозапису ходу проведення 
СРД (ч.7 ст. 223 КПК). Якщо відби-
рання біологічних зразків супроводжу-
ється оголенням, то вищезазначені дії 
повинні здійснювати особами тієї ж 
статті, за винятком проведення цих 
дій лікарем і за згодою особи, у якої 
вони відбираються. Слідчий, прокурор 
не вправі бути присутнім під час відби-
рання біологічних зразків у особи іншої 
статі, коли це пов’язано з необхідністю 
її оголення. Під час відбирання біоло-
гічних зразків не допускаються дії, які 
принижують честь і гідність особи або 
небезпечні для її здоров’я. 

Особливості здійснення примусо-
вого відібрання біологічних зразків 
у особи для експертизи. Перед тим, 
як здійснювати примусове відбиран-
ня біологічних зразків зазначена в 
ухвалі слідчого судді особа зобов’яза-
на пред’явити особі, у якої плануєть-
ся здійснити примусове відбирання 
зразків для експертизи, оригінал від-
повідної ухвали та вручити її копію 
(ч. 3 ст. 245, ч. 2 ст. 165 КПК). Оскіль-
ки ані в ст. 245 КПК, ані в ст. 241 та 
ст.ст. 160-166 КПК не регламентовано 
порядок здійснення відбирання біоло-
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гічних зразків для експертизи у при-
мусовому порядку, ми вважаємо, що 
практичні працівники під час прове-
дення зазначеної процесуальної дії по-
винні керуватися нормами ст. 28 Кон-
ституції України, ст.ст. 11, 143 КПК та 
окремими рішеннями ЄСПЛ. На нашу 
думку, примусове відбирання біологіч-
них зразків повинно здійснюватися за 
аналогією ст. 143 КПК, яка регламен-
тує виконання ухвали про здійснення 
приводу, а саме: у випадку невиконан-
ня особою, що підлягає примусовому 
відбиранню біологічних зразків, закон-
них вимог щодо виконання ухвали про 
здійснення примусового відбирання бі-
ологічних зразків, до неї можуть бути 
застосовані заходи фізичного впливу. 
Застосуванню заходів фізичного впли-
ву повинно передувати попереджен-
ня про намір їх застосування. У разі 
неможливості уникнути застосування 
заходів фізичного впливу вони не по-
винні перевищувати міри, необхідної 
для виконання ухвали про здійснення 
примусового відбирання біологічних 
зразків, і мають зводитися до мінімаль-
ного впливу на особу; 6) складання 
протоколу про відбирання біологіч-
них зразків (ч. 3 ст. 245, ч. 5 ст. 241, 
ст. 104 КПК). Надання копії відповід-
ного протоколу особі, у якої здійсню-
валося відбирання біологічних зразків, 
передбачено лише у разі, якщо такі дії 
проводилися примусово [11]. 

Підсумовуючи вищезазначене, мож-
на зробити наступні висновки: 1) доки 
не будуть внесені зміни до законодав-
ства, під біологічними зразками особи 
слід розуміти всі зразки, пов’язані з 
життєдіяльністю особи як біологічної іс-
тоти, а їх відбирання необхідно здійсню-
вати у відповідності до ч. 3 ст. 245 КПК; 
2) відмова добровільно надати біологічні 
зразки для проведення експертизи, ок-
рім зразків голосу та почерку, не повин-
на розцінюватися як реалізація права не 
свідчити проти себе; 3) відбирання біо-
логічних зразків може здійснюватися у 
осіб, незалежно від наявності у них про-
цесуального статуту та приналежності 
до сторін кримінального провадження; 

4) отримання зразків для експертизи є 
СРД, яку забороняється проводити до 
внесення відомостей до ЄРДР; 5) в стат-
ті запропоновано процесуальний поря-
док здійснення відбирання біологічних 
зразків для експертизи, в тому числі і у 
примусовому порядку.

Ключові слова: біологічні зразки, 
відбирання зразків, експертиза, проце-
суальний порядок, слідчі (розшукові) дії.

У статті надано криміналь-
но-процесуальну характеристику 
відбирання біологічних зразків для 
експертизи. Проаналізовано та на-
дано відповідь на питання: які саме 
зразки особи слід відносити до біо-
логічних та чи можна відмову до-
бровільно надати біологічні зразки 
для проведення експертизи відноси-
ти до реалізації права не свідчити 
проти себе. Розглянуто можливість 
відбирання біологічних зразків для 
експертизи в особи, яка не є сторо-
ною кримінального провадження або 
не набула процесуального стату-
су, а також законність здійснення 
відбирання зразків для експертизи 
до внесення відомостей до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань. 
Запропоновано алгоритм дій щодо 
здійснення відбирання біологічних 
зразків для експертизи, в тому числі 
й в примусовому порядку.

В статье представлена уголов-
но-процессуальная характеристика 
отбирания биологических образцов 
для экспертизы. Проанализированы 
и даны ответы на вопросы: какие 
именно образцы стоит относить к 
биологическим и можно ли отказ до-
бровольно предоставить образцы для 
проведения экспертизы расценивать 
как реализацию права лица не свиде-
тельствовать против себя. Рассмо-
трена возможность отбирания био-
логических образцов для экспертизы 
у лица, которое не является сторо-
ной уголовного производства или не 
приобрело процессуальный статус, 
а также законность отбирания об-
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разцов для экспертизы до внесения 
ведомостей в Единый реестр досу-
дебных расследований. Предложен 
алгоритм действий относительно 
отбирания биологических образцов 
для экспертизы, в том числе и в при-
нудительном порядке. 

The criminal-procedural character-
istic of taking biological samples for 
examination is given in the article.
The author analyzed and answered the 
questions: which particular samples 
should be attributed to biological ones, 
and whether it is possible to refuse to 
voluntarily give biological samples for 
examination to attribute to the realiza-
tion of the right not to testify against 
oneself.The possibility of taking bio-
logical samples for examination in a 
person who is not a party to criminal 
proceedings or has not acquired pro-
cedural status has been considered. As 
well the article deals with the legality 
of the implementation of sample sam-
pling for examination before entering 
information into the Unified Register 
of Pre-trial Investigations.The algo-
rithm of actionsof taking biological 
samples for examination, including in 
the forced order, is proposed.
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ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  
ЗАКОНОДАВСТВА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ  
ПРО ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ (1965-1991 РР.)

Розвиток законодавства про вій-
ськові злочини в радянській Україні 
прямо пов’язаний з розвитком відпо-
відних норм кримінального права в су-
часній Україні. Розвиток відповідного 
законодавства умовно поділяють на 
декілька періодів. З огляду на це варто 
звернутися до дослідження законодав-
ства про військові злочини у період з 
1965 р. по 1991 р.

Окремі аспекти даного питання до-
сліджувалися у працях науковців, се-
ред яких: З. Ашитов, І. Бойко, В. Ку-
чер, В. Лунєєв, П. Михайленко та інші.

Основною метою даного досліджен-
ня є визначення передумов розвитку 
законодавства про військові злочини в 
радянській Україні (1965-1991 рр.) та 
вивчення практики його застосування 
на основі архівних матеріалів.

На початку 60-х років ХХ ст. в 
УРСР зміцніла тенденція до посилен-
ня кримінально-правового примусу як 
основного засобу управління суспіль-
ством [3, c. 374]. 

Будь-який кримінальний злочин, 
зокрема, військовий, характеризував-
ся низкою ознак: суспільною небезпе-
кою, протиправністю, доведеною судом 
виною. Однак військові злочини мали 
свій особливий об’єкт і спеціального 
суб’єкта. У досліджуваний період ця 
особливість військових злочинів не за-
знала змін.

Родовим об’єктом військових злочи-
нів залишався встановлений порядок 
несення військової служби. Самі відно-
сини були регламентовані відповідни-
ми основними законами, спеціальними 
законами, військовими статутами. Так, 

порядок несення військової служби – 
це обов’язкові до виконання військо-
вослужбовцями правила проходження 
служби, взаємовідносини між військо-
вослужбовцями, охорона відомостей і 
предметів, які являють собою військову 
таємницю, збереження військового май-
на, використання військової техніки, 
несення служби у визначеному началь-
ником місці та готовність до виконання 
завдань командування [2, c. 8-9]. Бойова 
готовність армії залежала від того, як 
своєчасно та швидко кожен військовос-
лужбовець виконував свої завдання та 
обов’язки. Основою постійної бойової 
готовності Збройних Сил СРСР залиша-
лася військова дисципліна.

Для відмежування одних військових 
злочинів від інших у цей період важ-
ливим залишалося визначення безпо-
середнього об’єкта військового злочину 
(наприклад, порядок несення вартової 
служби), але деякі військові злочини 
могли мати два безпосередніх об’єкти 
(наприклад, опір начальникові або при-
мушування його до порушення службо-
вих обов’язків) [9, c. 585]. 

У науковій літературі до суб’єктів 
військових злочинів зараховувалися 
особи офіцерського, сержантського 
і рядового складу органів державної 
безпеки; особи керівного складу ви-
правно-трудових установ і особи офі-
церського, сержантського, рядового 
складу внутрішніх і конвойних військ 
і конвойної охорони МВС союзних рес-
публік; особи, які призвані у військо-
во-будівельні загони із зарахуванням 
строку роботи у загонах у строк дійсної 
військової служби [7, c. 449]. 

© В. Шершенькова, 2017
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За вчинення військових злочинів до 
кримінальної відповідальності могли 
притягувати цивільних осіб, але лише 
в тому випадку, якщо вони були спі-
вучасниками злочину (організаторами, 
пособниками, підбурювачами). 

Часом початку військової служби 
для осіб, які призивалися на строко-
ву військову службу, був час їх при-
ходу до військового комісаріату для 
відправки до військової частини, а для 
офіцерів – час підписання наказу про 
зарахування на військову службу. Ча-
сом припинення військової служби 
для осіб, які призивалися на строкову 
військову службу, був час отримання 
документів від військової частини про 
звільнення в запас, а для офіцерів – 
час підписання наказу про звільнення 
їх з військової служби [9, c. 587]. 

Зміст понять «воєнний час» (час фак-
тичного знаходження держави в стані 
війни) і «воєнний стан» (особливий 
правовий режим в країні або окремій її 
частині) не зазнав змін [4, c. 139-140]. 

Об’єктивна сторона військового 
злочину виражалася в формі суспільно 
небезпечного діяння – дії або бездіяль-
ності. Однак не всі військові злочини 
призводили до настання тяжких на-
слідків для визнання їх закінченими. 

За суб’єктивною стороною всі скла-
ди військових злочинів у 60-70-х рр. 
ХХ ст. могли бути поділені на три гру-
пи: злочини, які могли вчинятися лише 
навмисно (непокора, опір начальни-
ку, погроза начальнику, дезертирство, 
умисне знищення військового майна 
та інші); злочини, які могли вчиняти-
ся як умисно, так і з необережності 
(порушення статутних правил вартової 
служби, порушення правил несення 
прикордонної служби, розголошення 
військової таємниці та ін.); злочини, 
які могли вчинятися лише з необереж-
ності (невиконання наказу, недбале 
виконання обов’язків щодо хворих і 
поранених військовополонених). Отже, 
суб’єктивну сторону військових злочи-
нів визначала як умисна, так і необе-
режна форма вини. Мотиви вчинених 
військових злочинів для їх кваліфікації 

значення не мали, вони враховувалися 
при призначенні покарання [7, c. 450]. 

У досліджуваний період до Кримі-
нального кодексу УРСР 1960 р. було 
внесено низку змін та доповнень. Ці 
зміни були пов’язані з практикою засто-
сування норм про військові злочини.

Так, Указом Президії Верховної 
Ради УРСР від 26 квітня 1965 р. до 
Кримінального кодексу УРСР 1960 р. 
(далі – КК) в розділ ХІ «Військові зло-
чини» було внесено зміни (ст. ст. 239, 
249, 251). Статтю 239 КК УРСР (са-
мовільна відлучка) доповнено п. «г», 
який встановлював, що дії, передбачені 
п. «а», при пом’якшуючих обставинах 
тягнуть за собою застосування правил 
Дисциплінарного статуту Збройних 
Сил Союзу РСР. У статті 249 КК УРСР 
(порушення статутних правил вартової 
служби) у новій редакції були вказані 
пункти «а», «в» і «г». Пункт «а» перед-
бачав збільшення строків покарання: 
за новою редакцією – позбавлення волі 
на строк від шести місяців до трьох ро-
ків (у старій редакції – від трьох до 
шести місяців). Пункт «в» встановлю-
вав, що порушення статутних правил 
охоронної або патрульної служби, яке 
спричинило тяжкі наслідки, карається 
позбавленням волі на строк від одно-
го до п’яти років або направленням до 
дисциплінарного батальйону на строк 
від трьох місяців до двох років. Пункт 
«г» закріплював покарання за вчинен-
ня дій, передбачених п.п. «а», «в» у 
воєнний час або в бойовій обстанов-
ці. У 1965 р. пункт «а» статті 251 КК 
УРСР (порушення правил несення бо-
йового чергування) було викладено в 
новій редакції [11, c. 124]. 

Окремі зміни та доповнення до Кри-
мінального кодексу УРСР 1960 року 
в розділ ХІ «Військові злочини» було 
внесено Указом Президії Верховної 
Ради УРСР від 14 жовтня 1974 року 
(ст.ст. 231, 240, 241) і зумовлені вони 
були судовою практикою.

Так, ч. 2 ст. 231 КК УРСР (поняття 
військового злочину) була викладена в 
іншій редакції. У ній містився перелік 
осіб, які могли бути суб’єктами військо-
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вого злочину: солдати, матроси, сер-
жанти, старшини, прапорщики, мічма-
ни, особи офіцерського складу органів 
державної безпеки та особи, щодо яких 
є спеціальні вказівки в законодавстві 
СРСР. Внесено зміни до п. «в» статті 
240 КК УРСР (самовільне залишення 
частини або місця служби): самовільне 
залишення частини або місця служби 
особою офіцерського складу, прапор-
щиком, мічманом або військовослуж-
бовцем надстрокової служби і відповід-
но нез’явлення їх вчасно на службу без 
поважних причин більше десяти діб. 
Зазнав змін п. «в» статті 241 КК УРСР 
(дезертирство), за яким дезертирство 
могло бути вчинене особою офіцер-
ського складу, прапорщиком, мічманом 
або військовослужбовцем надстрокової 
служби [11, c. 125].

Варто звернути увагу, що в 60-70-х рр.  
ХХ ст. ученими були розроблені різні 
класифікації військових злочинів. Так, 
наприклад, Б.В. Здравомислов, за озна-
ками безпосереднього об’єкта, військо-
ві злочини поділяв на такі: злочини 
проти порядку підлеглості і військової 
честі; злочини проти порядку проход-
ження військової служби; злочини про-
ти порядку використання і зберігання 
військового майна; злочини проти не-
сення вартової і спеціальної охоронної 
військової служби; злочини проти по-
рядку збереження військової таємниці 
і військових відомостей; військові по-
садові злочини; злочини проти порядку 
ведення бойових дій і несення військо-
вої служби на полі битви; злочинне по-
рушення військового обов’язку під час 
знаходження в полоні; злочини проти 
порядку поводження з населенням у 
районі воєнних дій; злочинні порушен-
ня міжнародних угод і звичаїв, які сто-
сувалися ведення війни [10, c. 131-132]. 

Інший науковець, М.І. Загородніков, 
запропонував військові злочини поділи-
ти на такі групи: злочини проти поряд-
ку підлеглості і дотримання військової 
честі; злочини, спрямовані проти ухи-
лення від військової служби; злочи-
ни проти військового майна; злочин-
ні порушення спеціальних обов’язків 

військової служби; військові посадові 
злочини; злочинне розголошення вій-
ськових відомостей; злочини, вчинені 
в районі воєнних дій; добровільна зда-
ча в полон і злочини, вчинені під час 
перебування у полоні; злочини проти 
законів і звичаїв війни [8, c. 448]. 

Учений М.І. Ковальов розробив 
свою класифікацію військових злочи-
нів: злочини проти підлеглості і військо-
вої честі; злочини, спрямовані на ухи-
лення від військової служби; злочинні 
посягання на військове майно; злочини 
проти порядку несення вартової, вну-
трішньої, прикордонної та інших спеці-
альних служб; злочинне розголошення 
військових відомостей; військові по-
садові злочини; злочини проти поряд-
ку несення військової служби на полі 
битви; злочини, вчинені військовос-
лужбовцями, які знаходилися в полоні; 
злочинні порушення законів і звичаїв 
війни [7, c. 450]. 

Професор П.П. Михайленко запропо-
нував поділити військові злочини на такі 
групи: злочини проти порядку підлегло-
сті і військової честі (ст.ст. 232-238); 
злочини проти порядку проходжен-
ня військової служби (ст.ст. 239-243); 
злочини проти порядку користування 
військовим майном і експлуатації вій-
ськової техніки (ст.ст. 244-248); зло-
чини проти порядку несення варто-
вої, внутрішньої та інших спеціальних 
служб (ст.ст. 249-252); злочини проти 
порядку збереження військової таємни-
ці (ст. 253); військові посадові злочини 
(ст. 254); злочини проти порядку несен-
ня служби на полі бою і в районі воєн-
них дій (ст.ст. 255-258, 260); злочинні 
дії, вчинені в полоні (ст. 259); злочини, 
що порушують міжнародні конвенції 
(ст.ст. 261-263) [9, c. 596]. 

Так, класифікація військових злочи-
нів, як і раніше, здійснювалася за без-
посереднім об’єктом. Загалом наведені 
класифікації відрізнялися несуттєво, 
попри свою умовність, вони викорис-
товувалися при дослідженні системи 
військових злочинів.

Проблемні питання, які виникали у 
процесі судової практики з криміналь-
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них справ, породжували необхідність 
внесення змін та доповнень до загаль-
носоюзного і республіканського законо-
давства. Більшість змін кримінального 
законодавства були прийняті з ураху-
ванням досвіду судового розгляду кри-
мінальних справ про військові злочини. 
Так, наприклад, у 80-х роках ХХ ст. 
було внесено зміни до Кримінального 
кодексу УРСР Указом Президії Верхов-
ної Ради № 4571-10 від 12.01.1983 р. 
(ст.ст. 233, 235, 237, 238, 239, 244, 249, 
250, 251, 252, 253, 254, 262) та Указом 
Президії Верховної Ради № 6591-10 від 
29.02.1984 р. (ст.ст. 231, 237, 238, 240, 
245-1, 249, 251, 254, 254-1). 

Слід звернути увагу, що в окремі 
роки темпи зростання злочинності, за-
лежно від суб’єктивних і об’єктивних 
умов, помітно коливалися. Так, на-
приклад, у 1958 р. рівень злочинності 
становив 29,9%; у 1961 р. – 34,7%; у 
1966 р. – 18,1%; у 1983 р. – 21,7%; 
1989 р. – 31,8% [5, c. 52]. 

Найбільш високі показники злочин-
ності припадали на кінець 80-х і поча-
ток 90-х років, коли з початком розпаду 
СРСР розкрадалося державне і суспіль-
не майно, поширювалися правовий ні-
гілізм і охлократія, з правоохоронних 
органів і судів почали відходити фахів-
ці, замість кваліфікованих керівників 
почали призначати вірних новій владі 
дилетантів, безкарність вважалася оз-
накою демократії [6, c. 52]. 

Підтверджує погіршення криміналь-
ної ситуації в армії УРСР цього періоду 
аналіз архівних справ. Так, наприклад, 
8 жовтня 1985 р. Воєнним трибуналом 
Одеського гарнізону було розглянуто 
справу військового будівельника рядово-
го військової частини 89409 Тараканова 
Сергія Вікторовича за п. «а» ст. 240 (са-
мовільне залишення частини або місця 
служби) Кримінального кодексу УРСР 
1960 р. Вироком було призначено пока-
рання у виді позбавлення волі строком 
на один рік, але було замінено на від-
бування покарання у дисциплінарному 
батальйоні на той самий строк [1]. 

Проаналізовані архівні матеріали 
цього періоду підтверджують, що най-

більш поширеним кримінальним пока-
ранням за військові злочини з 1960 р. 
було позбавлення волі. На практиці до-
сить часто до військовослужбовців, які 
вчиняли військові злочини, застосову-
валася ст. 34 (направлення військовос-
лужбовців у дисциплінарний батальйон 
і заміна виправних робіт триманням на 
гауптвахті), і такі засуджені відбували 
покарання в дисциплінарних батальйо-
нах такий самий строк.

Таким чином, з середини 60-х рр. 
окреслилася тенденція до розвитку 
законодавства про військові злочини 
УРСР. До ХІ розділу «Військові зло-
чини» Кримінального кодексу УРСР 
1960 р. за період 60-х–80-х рр. було 
внесено низку змін та доповнень, які 
були викликані певними історичними 
подіями та потребою вдосконалення 
кримінального законодавства про вій-
ськові злочини на практиці та бажан-
ням покращити загальну ситуацію в 
армії та на флоті. 

Ключові слова: злочин, військові 
злочини, склад військового злочину, 
кримінальне право, радянська Україна.

Статтю присвячено вивченню 
особливостям складу військово-
го злочину у законодавстві радян-
ської України про військові злочини  
(1965-1991 рр.). Проаналізовані пе-
редумови внесення змін до законо-
давства про військові злочини та 
практика застосування відповідного 
законодавства.

Статья посвящена изучению 
особенностям состава военного 
преступления в законодательстве 
советской Украины о военных пре-
ступлениях (1965-1991 гг.). Проана-
лизированы предпосылки для внесе-
ния изменений в законодательство о 
военных преступлениях и практика 
применения соответствующего за-
конодательства.

The article is devoted to the study 
of the peculiarities of the war crime in 
the legislation of Soviet Ukraine on 
war crimes (1965-1991). The precon-



161

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

ditions for amending the law on war 
crimes and the practice of applying the 
relevant legislation are analyzed.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 
СПОРІВ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ  
ТА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО  

ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ  
НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

Стаття 1 Конституції України про-
голошує Україну соціальною державою 
та тим самим визначає обов'язок дер-
жави здійснювати належний соціаль-
ний захист своїх громадян, що, згідно 
зі ст. 46 Основного Закону України, у 
якості сутнісного елементу визнає пра-
во на забезпечення у разі безробіття 
та визначає гарантією здійснення цьо-
го права загальнообов'язкове держав-
не соціальне страхуванням на випадок 
безробіття [1].

Тенденції розвитку правових меха-
нізмів реалізації громадянами України 
наданих їм соціальних прав безпосе-
редньо пов’язані з процесом форму-
вання масиву якісного та ефективного 
соціально-забезпечувального законо-
давства [2, c. 151]. Однак у процесі 
його побудови виникають різні зміс-
товні дефекти: нестабільність, непос-
лідовність, суперечливість, відсутність 
спадкоємності та ін., що переважно 
обумовлені прорахунками законодав-
ця, зайвою політизацією соціальних ре-
форм, зневагою соціально-економічни-
ми реаліями та громадською думкою. 
В результатах поточної законотворчої 
діяльності все частіше виникають про-
галини, колізії та інші концептуальні 
помилки, що у подальшому можуть 
призвести до свавілля держави або її 
посадових осіб під час прийняття рі-
шень, що стосуються соціальних прав 
громадян. Все вищенаведене призво-
дить до сталого негативного ефекту 
для всього українського суспільства, 

служить однією із вагомих причин со-
ціальної нестабільності в державі. 

Компенсатором наведених деструк-
тивних чинників у правовій державі є 
наявність системи органів, які забезпе-
чують охорону прав та інтересів грома-
дян, їх юридичну захищеність, а ключо-
вим елементом цієї системи виступають 
органи судової влади, [3, c. 31] що віді-
грають важливу роль у формуванні на-
лежної якості законодавства через за-
безпечення його однакового розуміння 
безпосередніми правозастосовувачами. 
Можна дискутувати про ефективність 
неюрисдикційних та юрисдикційних 
адміністративних (позасудових) форм 
захисту [4, 5, 6], але безперечно те, що 
в сучасних умовах перманентної кризи 
соціальної сфери нашої держави право-
суддя є найдійовішим засобом захисту 
конституційних соціальних прав грома-
дян, у тому числі, у сфері зайнятості та 
загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування на випадок без-
робіття. На ключовій ролі органів пра-
восуддя в механізмі забезпечення прав 
і свобод людини і громадянина та праві 
громадянина на соціальний захист на-
голошує більшість як українських, так і 
зарубіжних вчених [7, c. 156-157].

Таким чином, теоретичні та при-
кладні питання, що мають місце при 
вирішенні в судах спорів у сфері за-
йнятості та загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування на 
випадок безробіття, пошук шляхів вдо-
сконалення процесуальних механізмів 
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вирішення цієї категорії спорів є акту-
альними для сьогодення і мають теоре-
тичне й практичне значення.

Проблемні аспекти захисту права на 
соціальне забезпечення висвітлювались 
у працях таких видатних українських 
та зарубіжних вчених: В.С. Андреєва, 
К.С. Батигіна, Н.Б. Болотіної, В.Я. Бура-
ка, Н.А. Вігдорчика, Т.З. Герасиміва, 
М.Л. Захарова, Р.І. Іванової, А.В. Карцхія, 
Є.В. Краснова, І.В. Лагутіної, О.Є. Ма-
чульської, Л.І. Лазор, П.Д. Пилипенка, 
В.А. Рудик, С.М. Прилипка, С.М. Син-
чук, І.М. Сироти, Н.М. Стаховської, 
Б.І. Сташківа, В.К. Субботенко, Є.Г. Туч-
кової, Я.М. Фогеля, М.Ю. Федорової, 
О.Г. Чутчевої, В.Ш. Шайхатдінова та 
ін. Однак наукові висновки цих та ба-
гатьох інших науковців або спрямовані 
на визначення загальнотеоретичного 
змісту, особливостей та співвідношення 
окремих форм захисту вищезазначено-
го права людини, або здебільшого сто-
суються особливостей судового захисту 
таких складових елементів конституцій-
ного права на соціальне забезпечення, як 
право на пенсію та право на отримання 
державних соціальних допомог. Питання 
судового захисту у сфері зайнятості та 
загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування на випадок безро-
біття не знайшли належного вирішення 
у науці соціального забезпечення та по-
требують на подальше поглиблене до-
опрацювання.

Мета статті полягає в досліджен-
ні окремих аспектів впливу остан-
ніх, найбільш значущих змін у зако-
нодавстві України на ефективність 
вирішення спорів у сфері зайнятості 
та загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування на випа-
док безробіття, виявленні наявних та 
найбільш проблемних на сьогодні пи-
тань, що мають місце при вирішенні 
спорів у сфері зайнятості та загально-
обов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття та 
розробці власних пропозицій, спрямо-
ваних на подальше вдосконалювання 
правового механізму захисту прав гро-
мадян в цій сфері.

Кожна особа у разі порушення сво-
їх прав у сфері зайнятості та загально-
обов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття має 
право на захист з боку держави, зокре-
ма і з використанням засобів, за допо-
могою яких припиняються порушення 
даних конституційних прав людини, 
усуваються перепони для їх реалізації, 
відновлюються порушені права.

Як було зазначено вище, найбільш 
поширеною формою захисту права на 
соціальне забезпечення взагалі та окре-
мих соціальних прав у сфері зайнятості 
та загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок 
безробіття, є юрисдикційна судова фор-
ма захисту, основу правового регулю-
вання якої становить ст. 55 Конститу-
ції України, відповідно до якої права й 
свободи людини та громадянина захи-
щаються судом, кожному гарантується 
право на оскарження в суді рішень, 
дій чи бездіяльності органів державної 
влади, органів місцевого самоврядуван-
ня, посадових і службових осіб [1]. Це 
означає, що громадянин України має 
гарантоване державою право оскаржи-
ти в суді загальної юрисдикції рішення, 
дію чи бездіяльність будь-якого органу 
державної влади, органу місцевого са-
моврядування, посадових і службових 
осіб, якщо їх рішення, дія чи бездіяль-
ність порушують або обмежують його 
право на соціальний захист, перешкод-
жають його здійсненню.

Вищенаведене положення Консти-
туції України щодо судового захисту 
права у сфері зайнятості та загально-
обов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття кон-
кретизоване низкою нормативно-пра-
вових актів. Так, ст. 13 Закону України 
«Про зайнятість населення» від 5 лип-
ня 2012 року № 5067-VI встановлено, 
що кожен має право на оскарження 
рішень, дій або бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого са-
моврядування, підприємств, установ та 
організацій незалежно від форми влас-
ності, виду діяльності та господарю-
вання, фізичних осіб, що застосовують 
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найману працю, а також дій або безді-
яльності посадових осіб, що призвели 
до порушення права особи на зайня-
тість, відповідно до законодавства [8]. 
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 44 Закону України 
«Про зайнятість населення» від 5 лип-
ня 2012 року № 5067-VI зареєстро-
вані безробітні можуть здійснювати 
вищезазначене оскарження у суді [8]. 
Згідно з п. 1 с. 35 ч. 2 п. 1 ст. 36 За-
кону України «Про загальнообов'яз-
кове державне соціальне страхування 
на випадок безробіття» від 2 березня 
2000 року № 1533-III застраховані осо-
би, яким виплачується забезпечення 
та надаються соціальні послуги за ви-
щезазначеним Законом України, мають 
право на судовий захист своїх прав [9].

Аналіз даних Єдиного державного 
реєстру судових рішень (http://www.
reyestr.court.gov.ua) дозволяє відокре-
мити наступні найбільш розповсюдже-
ні категорії спорів у сфері зайнятості 
та загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок 
безробіття:

– про стягнення з безробітних за-
йво або надміру виплаченого матері-
ального забезпечення на випадок без-
робіття та вартості наданих соціальних 
послуг (про стягнення незаконно отри-
маної допомоги по безробіттю);

– про стягнення з роботодавців 
суми виплаченого забезпечення та вар-
тості наданих соціальних послуг безро-
бітному в разі поновлення його на ро-
боті за рішенням суду;

– про стягнення з платників страхо-
вих внесків заборгованості зі страхових 
внесків на загальнообов'язкове держав-
не соціальне страхування на випадок 
безробіття (недоїмки), пені, штрафу та 
оскарження відповідних рішень з боку 
страховиків;

– про стягнення з роботодавців 
фінансових санкцій та адміністратив-
но-господарських санкцій за невиконан-
ня нормативу робочих місць, призначе-
них для працевлаштування інвалідів 
(здійснюється за позовом відповідного 
територіального відділення Фонду соці-
ального захисту інвалідів);

– про стягнення з роботодавців сум 
зайво виплачених дотацій на створення 
додаткових робочих місць;

– про стягнення з безробітних сум 
витрачених службою зайнятості коштів 
на професійне навчання;

– про оскарження фізичними особа-
ми наказів центрів зайнятості про при-
пинення реєстрації особи безробітним 
(здійснюється за позовами осіб, що 
були безробітними);

– про оскарження фізичними осо-
бами рішень державних центрів зайня-
тості щодо обчислення, призначення, 
перерахунку, здійснення, надання мате-
ріального забезпечення по безробіттю.

Спори у сфері зайнятості та загаль-
нообов’язкового державного соціально-
го страхування на випадок безробіття 
розглядаються в порядку цивільного 
(ст. 15 Цивільного процесуального ко-
дексу України від 18 березня 2004 року 
№ 1618-IV) [10] або адміністративного 
провадження (ст. 18 Кодексу адміні-
стративного судочинства України від 
6 липня 2005 року № 2747-IV) [11]. 
За правилами цивільне судочинство у 
сфері зайнятості населення та загаль-
нообов’язкового державного соціаль-
ного страхування здійснюється трьо-
ма видами провадження: позовним, 
наказним та окремим. За правилами 
адміністративного судочинства справи 
щодо захисту прав громадян у сфері 
зайнятості та загальнообов’язкового 
державного соціального страхування 
на випадок безробіття розглядаються 
місцевими загальними судами як ад-
міністративними судами. Оскарження 
фізичними особами рішень, дій чи без-
діяльності суб’єктів владних повнова-
жень здійснюється як за загальними 
правилами, так і шляхом скороченого 
провадження, особливості якого перед-
бачені ст. 183-2 Кодексу адміністратив-
ного судочинства України від 6 липня 
2005 року № 2747-IV [11].

Досить проблемним питанням вирі-
шення судових спорів у сфері зайнято-
сті та загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування на випадок 
безробіття є справляння судового збо-
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ру. Платники, об'єкти та розміри ста-
вок судового збору, порядок сплати, 
звільнення від сплати та повернен-
ня судового збору визначені Законом 
України «Про судовий збір» від 8 липня 
2011 року № 3674-VI [11].

Згідно з п. 20 ч. 1 ст. 5 діючої редак-
ції Закону України «Про судовий збір» 
від 8 липня 2011 року № 3674-VI) від 
сплати судового збору під час розгляду 
справи в усіх судових інстанціях звіль-
няються центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику 
з питань нагляду та контролю за до-
держанням законодавства про працю, 
структурні підрозділи виконавчих ор-
ганів міських рад міст обласного зна-
чення та об’єднаних територіальних 
громад, на які покладені функції із 
здійснення контролю за додержанням 
законодавства про працю та зайнятість 
населення [11].

Зазначаємо, що функції централь-
ного органу виконавчої влади, що ре-
алізує державну політику з питань 
нагляду та контролю за додержанням 
законодавства про працю на даний час 
виконує Державна служба України з 
питань праці, що діють на підставі По-
ложення про Державну службу Укра-
їни з питань праці, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України 
від 11 лютого 2015 року № 96 [13].

У відповідності до п. 1 Положен-
ня про Державну службу України з 
питань праці, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 
11 лютого 2015 року № 96, Державна 
служба України з питань праці є цен-
тральним органом виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується і коор-
динується Кабінетом Міністрів України 
через Міністра соціальної політики, 
який реалізує державну політику у 
сферах промислової безпеки, охорони 
праці, гігієни праці, здійснення дер-
жавного гірничого нагляду, а також 
з питань нагляду та контролю за до-
держанням законодавства про працю, 
зайнятість населення, загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку на виробництві 

та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності, 
у зв’язку з тимчасовою втратою пра-
цездатності, на випадок безробіття в 
частині призначення, нарахування та 
виплати допомоги, компенсацій, надан-
ня соціальних послуг та інших видів 
матеріального забезпечення з метою 
дотримання прав і гарантій застрахо-
ваних осіб. У п. 14 Положення про 
Державну службу України з питань 
праці, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 11 лютого 
2015 року № 96, встановлено, що Дер-
жавна служба України з питань праці 
є юридичною особою публічного права, 
має печатку із зображенням Державно-
го Герба України та своїм найменуван-
ням, власні бланки, рахунки в органах 
Казначейства [13].

Пунктом 7 Положення про Держав-
ну службу України з питань праці, за-
твердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 11 лютого 2015 року 
№ 96, передбачено, що Державна 
служба України з питань праці здійс-
нює свої повноваження безпосередньо 
та через утворені в установленому по-
рядку територіальні органи [13]. Пра-
вовий статус територіальних органів 
Державної служби України з питань 
праці, котрими є головні управління 
(Управління) Державної служби Украї-
ни з питань праці в відповідній області 
визначено Положенням про Головне 
управління (Управління) Державної 
служби України з питань праці в об-
ласті, затвердженим Наказом Мініс-
терства соціальної політики України 
від 27 березня 2015 року № 340, яким, 
зокрема, встановлено, що Управління 
Державної служби України з питань 
праці є юридичними особами публічно-
го права, неприбутковими установами, 
що мають печатки із зображенням Дер-
жавного Герба України та своїм най-
менуванням, власні бланки, рахунки 
в установах Державної казначейської 
служби України [14].

Виходячи із вищенаведеного та 
системного аналізу положень Закону 
України «Про судовий збір» від 8 лип-
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ня 2011 року № 3674-VI [12], вважає-
мо, що п. 20 ч. 1 ст. 5 діючої редакції 
вищезазначеного Закону України звіль-
няє від сплати судового збору безпо-
середньо Державну службу України з 
питань праці під час здійснення нею 
своїх повноважень виключно як окре-
мої юридичної особи публічного пра-
ва – центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику 
з питань нагляду та контролю за додер-
жанням законодавства про працю.

Звідси територіальні органи Дер-
жавної служби України з питань праці, 
які також мають статус окремої юри-
дичної особи, але при цьому не є цен-
тральними органами виконавчої влади, 
не звільнені від сплати судового збору 
при зверненні до суду. Також слід вра-
ховувати те, що у змісті ст. 20 Закону 
України «Про судовий збір» від 8 липня 
2011 року № 3674-VI [12] визначені ви-
падки, коли від сплати судового збору 
звільнюються не тільки відповідні цен-
тральні органи виконавчої влади, а й 
їхні органи та структурні підрозділи, 
вважаємо, що це не дозволяє розши-
рено тлумачити п. 20 ч. 1 ст. 5 діючої 
редакції Закону України «Про судовий 
збір» від 8 липня 2011 року № 3674-VI 
[12] та поширювати її дію на територі-
альні органи Державної служби Украї-
ни з питань праці.

У цьому контексті зазначимо, що ді-
юча редакція ст. 5 Закону України «Про 
судовий збір» від 8 липня 2011 року 
№ 3674-VI також не передбачає на-
дання пільг та звільнення від сплати 
судового збору під час розгляду спра-
ви в усіх судових інстанціях громадян 
у спорах щодо захисту їх соціальних 
прав. Це не є припустимим, оскільки у 
переважній більшості соціально-забез-
печувальні виплати, зокрема допомо-
га по безробіттю, є єдиним джерелом 
доходів фізичної особи-позивача та її 
сім’ї, покладення на неї додаткових 
майнових обов’язків може призвести 
до порушення права на гідний рівень 
життя, передбаченого ч. 3 ст. 46 Кон-
ституції України [1]. Звідси пропону-
ємо викласти п. 1 п. 1 ст. 5 Закону 

України «Про судовий збір» від 8 лип-
ня 2011 року № 3674-VI [12] у на-
ступній редакції: «1) позивачі у спра-
вах про стягнення заробітної плати 
та поновлення на роботі та за інши-
ми спорами щодо захисту соціальних 
прав». Тотожні норми слід внести до 
ч. 2 п. 2 ст. 26 Закону України «Про 
виконавче провадження» від 02 червня 
2016 року № 1404-VIII [15], де звільни-
ти дані категорії осіб від сплати аван-
сового внеску стягувача на організацію 
та проведення виконавчих дій.

Також проблемним питанням є ви-
значення галузевої належності судових 
спорів про стягнення безпідставно от-
риманої допомоги по безробіттю. Не-
зважаючи на те, що на даний час діють 
Постанова Верховного Суду Украї-
ни від 23 березня 2010 року у спра-
ві № 21-2282во09 [16] та Постанова 
Пленуму Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ «Про деякі питання 
юрисдикції загальних судів та визна-
чення підсудності цивільних справ» 
від 01 березня 2013 року № 3 [17], 
якими визначено, що оскільки позови 
про стягнення безпідставно отриманої 
допомоги по безробіттю, у тому числі 
одноразово для організації безробітним 
підприємницької діяльності, подаються 
відповідними центрами зайнятості з ме-
тою реалізації наданих їм ст. 36 Закону 
України «Про загальнообов'язкове дер-
жавне соціальне страхування на випа-
док безробіття» від 2 березня 2000 року 
№ 1533-III [9] владних повноважень, то 
ці спори є публічно-правовими і мають 
розглядатися за правилами адміністра-
тивного судочинства і цивільного судо-
чинства. Вважаємо, що у даному питан-
ні слід керуватися судовою практикою, 
що фактично склалася останнім часом. 
Та перш за все, Постановою Верхов-
ного Суду України від 22 вересня 
2015 року у справі № 21-1884а15 [18], 
у якій міститься висновок, який ми, 
безперечно, підтримуємо – позови про 
стягнення грошових коштів, що стали 
власністю особи, не підпадають під дію 
ч. 4 ст. 50 Кодексу адміністративного 
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судочинства України [11], а тому такі 
спори є приватноправовими і мають 
розглядатися за правилами цивільного 
судочинства.

Вже досить давно у вітчизняній 
правовій літературі, зокрема у працях 
таких науковців, як Д.О. Єрмоленко, 
Н.М. Стаховська, В.А. Рудик з’яв-
ляється обґрунтування необхідності 
створення для розгляду спорів у сфері 
праці та соціального захисту населен-
ня судів окремої юрисдикції – соціаль-
них судів – через велику кількість як 
соціальних справ у судах, так і самих 
нормативно-правових актів, що врегу-
льовують ці питання, що потребують 
наявності суддів окремої спеціалізації 
[19, 20, 21].

Щодо вітчизняних реалій, то на 
нашу думку, враховуючи реформу пра-
восуддя, що відбувається в Україні та 
нової редакції Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» від 2 черв-
ня 2016 року N 1402-VIII (де у статті 
18 зазначено, що суди спеціалізуються 
виключно на розгляді цивільних, кримі-
нальних, господарських, адміністратив-
них справ, а також справ про адміні-
стративні правопорушення, але також 
встановлено, що у випадках, визна-
чених законом, а також за рішенням 
зборів суддів відповідного суду може 
запроваджуватися спеціалізація суддів 
з розгляду конкретних категорій справ) 
[22] та, виходячи з досить складної еко-
номічної ситуації в країні, недоцільним 
є створення спеціалізованих соціаль-
них судів, оскільки необхідно виділити 
значні кошти на реформування судової 
влади, зокрема на розширення штатної 
чисельності суддів. Вважаємо за до-
цільне погодитися з думкою Є.В. Кра-
снова [23, c. 326] та Н.М. Стаховської 
[21, c. 13] про те, що в ході подаль-
шого проведення судової реформи слід 
запроваджувати більш вузьку спеціалі-
зацію самих суддів за різними право-
вими галузями, зокрема зі спорів, що 
виникають у сфері зайнятості населен-
ня та загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування на випадок 
безробіття.

Вже найближчим часом проблем-
ним стане питання представництва 
громадян у суді при вирішенні спорів 
у сфері зайнятості та загальнообов’яз-
кового державного соціального страху-
вання на випадок безробіття. Оскільки 
ст. 131-2 Конституції України встанов-
лено так звану «адвокатську монопо-
лію» – виключно адвокат здійснює 
представництво іншої особи в суді. 
При цьому, згідно з п. 11 п. 16-1 Пере-
хідних положень Конституції України, 
представництво виключно адвокатами 
у Верховному Суді та судах касацій-
ної інстанції здійснюється з 1 січня 
2017 року; у судах апеляційної інстан-
ції – з 1 січня 2018 року; у судах пер-
шої інстанції – з 1 січня 2019 року. 
Проте ст. 131-2 Конституції України 
встановлено, що законом можуть бути 
визначені винятки щодо представ-
ництва в суді у спорах щодо захисту 
соціальних прав [1]. На даний час ви-
нятки щодо представництва в суді у 
спорах щодо захисту соціальних прав, 
зокрема у сфері зайнятості населення 
та загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, на випадок 
безробіття яким-небудь законом Укра-
їни, зокрема Цивільним процесуаль-
ним кодексом України від 18 березня 
2004 року № 1618-IV [10] та Кодексом 
адміністративного судочинства Украї-
ни від 6 липня 2005 року № 2747-IV 
[11], не встановлено. Це може призве-
сти до порушення права особи на судо-
вий захист, оскільки специфіка спорів 
щодо захисту соціальних прав може 
створити ситуацію, коли сторона про-
цесу у зв’язку з певними причинами 
не може забезпечити своє представ-
ництво адвокатом (відсутність коштів 
на оплату адвокатського гонорару, 
відсутність вільних адвокатів, відсут-
ність адвокатів, які є спеціалістами у 
відповідній сфері, тощо). Для забезпе-
чення принципу визначеності та ясно-
сті змісту правових норм пропонуємо 
викласти ч. 2 п. 1 ст. 36 Закону Укра-
їни «Про загальнообов'язкове держав-
не соціальне страхування на випадок 
безробіття» від 2 березня 2000 року 
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№ 1533-III [9] у наступній редакції: 
«Застраховані особи, яким виплачу-
ється забезпечення та надаються соці-
альні послуги за цим Законом, мають 
право на судовий захист своїх прав, 
що включає вільний вибір захисника 
своїх прав», та додати відповідні по-
ложення щодо представництва у суді 
до інших законів України, що діють у 
сфері зайнятості та загальнообов’язко-
вого державного соціального страху-
вання на випадок безробіття.

Проведене наукове дослідження ще 
раз безперечно підтверджує, що судо-
вий порядок є найбільш ефективним 
способом вирішення спорів у сфері за-
йнятості населення та загальнообов’яз-
кового державного соціального стра-
хування на випадок безробіття. Однак 
потребують негайного вирішення певні 
проблеми законодавчого та організацій-
ного характеру для підвищення резуль-
тативності у вирішенні спорів, що ви-
никають у сфері зайнятості населення 
та загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок 
безробіття.

Ключові слова: спори у сфері за-
йнятості та загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування на 
випадок безробіття, судовий збір, судо-
вий розгляд спорів у сфері зайнятості 
та загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок 
безробіття.

У статті розглянуто окремі те-
оретичні та прикладні питання, 
що мають місце під час вирішення 
у судах спорів у сфері зайнятості 
та загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування на 
випадок безробіття та визначені 
шляхи вдосконалення процесуаль-
них механізмів вирішення цієї ка-
тегорії спорів.

В статье рассмотрены отдель-
ные теоретические и прикладные во-
просы, возникающие при разрешении 
в судах споров в сфере занятости 
и общеобязательного государствен-

ного социального страхования на 
случай безработицы, а также опре-
делены пути усовершенствования 
процессуальных механизмов разре-
шения данной категории споров.

The article presents some theoreti-
cal and practical issues that occur at 
resolving disputes in courts in the field 
of employment and the compulsory 
state social insurance against unem-
ployment, as well as ways to improve 
procedural mechanisms for resolving 
this category of disputes.
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ВПЛИВ РОДИННОГО ОТОЧЕННЯ  
ТА ПРАВНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА ОБРАННЯ  

Є.В. ВАСЬКОВСЬКИМ ПРОФЕСІЇ АДВОКАТА

Яскравою постаттю в дореволюцій-
ній юридичній науці є класик цивілісти-
ки Євген Володимирович Васьковський 
(1866–1942), який вдало поєднував 
здібності видатного ученого, педагога 
та адміністратора вищої школи, теоре-
тика і практика адвокатури. 

Адвокатська діяльність Є.В. Вась-
ковського поки що недостатньо ви-
вчена. Окремі статті (В.О. Томсинова, 
Г.Д. Ульотової, О.В. Гетманцева, І.С. Кан-
зафарової, А.В. Васюк, Ю.С. Шемшу-
ченка, Я.М. Шевченко, М.К. Трєуш-
нікова) дають уявлення скоріше про 
біографічні дані ученого, що само по 
собі теж є важливим, але не вичерпує 
проблематику його практичної спадщи-
ни у сфері адвокатської діяльності.

Метою даної статті є виявлення 
впливу родинного оточення та правни-
чого середовища на сферу зацікавлень 
майбутнього адвоката, а також ана-
ліз наукового та практичного досвіду 
Є.В. Васьковського у сфері адвокатської 
діяльності та організації адвокатури.

Є.В. Васьковський народився 21 лю-
того 1866 р. в Акермані (тепер м. Біл-
город-Дністровський Одеської облас-
ті) у сім’ї збіднілих польських дворян 
[1, с. 311]. Його прізвище, відповідно, 
має польське походження. 

Мати Є.В. Васьковського – Мальві-
на – походила з більш високого шляхет-
ського роду Чеховських (герб Беліна) 
[2, с. 49–50; 3, с. 297], батько – Воло-
димир Васьковський – був присяжним 
повіреним при Кишинівському окруж-
ному суді і дослужився до чину титу-
лярного радника [4, с. 22]. 

На основі непрямих доказів (дані 
адресно-довідкової літератури та при-
святи книг, зроблені Є.В. Васьков-
ським) можна обережно припустити, 
що в сім’ї, крім сина Євгена, були донь-
ка Юлія та син Анатолій.

Як уявляється, професійна діяль-
ність батька вплинула на вибір на-
вчального закладу і наукової кар’єри 
Євгена Володимировича, адже саме 
батьку присвячено написаний ученим 
підручник із цивільного процесу. Хоча 
не слід виключати й інші міркування 
членів сім’ї та самого Є.В. Васьков-
ського, адже наприкінці ХІХ ст. отри-
мання юридичної освіти було потуж-
ним засобом для підвищення свого 
соціального статусу – за гострою не-
стачею юристів у країні, яка пережи-
вала період реформ, юридична освіта 
відкривала двері для кар’єри та благо-
получчя.

Середню освіту Євген Васьковський 
здобув у найкращому на той час се-
редньому навчальному закладові Оде-
си – Першій гімназії, яку закінчив у 
1883 р. із золотою медаллю. На той час 
названа гімназія була однією з найкра-
щих і поряд з Новоросійським універ-
ситетом вважалася правонаступницею 
славнозвісного Рішельєвського ліцею, 
камеральне відділення якого є родона-
чальником юридичної освіти на Півдні 
України. До неї не так просто було 
вступити, але цей навчальний заклад 
дійсно надавав гарну освіту. 

В 1884 р. Є.В. Васьковського було 
прийнято на юридичний факультет Ім-
ператорського Новоросійського універ-
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ситету. Слід зазначити, що під час нав-
чання в Новоросійському університеті 
на розвиток творчої особистості Євге-
на Володимировича вплинули лекції 
багатьох відомих вчених та педагогів, 
зокрема Д.І. Азаревича, який читав на 
курсі Є.В. Васьковського лекції з рим-
ського права, а з 1886 р. був деканом 
юридичного факультету; Ф.І. Леонто-
вича (професор історії руського права); 
І.Г. Табашникова (екстраординарний 
професор, читав лекції з римського 
та цивільного права); М.Ю. Чижова 
(викладав філософію права), В.М. Па-
лаузова (викладав кримінальне право 
і кримінальний процес). У Новоросій-
ському університеті, як особливо за-
значає С.В. Ківалов, із самого початку 
працювали видатні цивілісти, які закла-
ли основи існуючої і нині школи циві-
лістики [5, с. 6–7].

Праворозуміння, як і методика ви-
кладання, зрозуміло, у викладачів уні-
верситету було різним. Так, Ф.І. Леон-
тович багато уваги приділяв методології 
історико-правових досліджень, зокре-
ма, застосуванню порівняльного мето-
ду в історії права і, в цілому, тяжів до 
юридичного позитивізму, М.Ю. Чижов 
схилявся до соціологічного позитивіз-
му. За твердженням Є.О. Харитонова, 
попри значні відмінності в поглядах 
одеських цивілістів, всі вони були фа-
хівцями у галузі як цивільного, так і 
римського права [6, с. 16].

Очевидним є те, що властиві при-
родно-правовій теорії принципи «ро-
зумності та справедливості», які були 
присутніми у працях одних учених 
університету, та міцна догматика в ін-
ших учених лягли в основу багатьох 
наукових праць Є.В. Васьковського. 
Позитивним моментом під час підго-
товки юристів у вітчизняних універси-
тетах було порівняно раннє залучен-
ня студентів до науки [7, с. 66]. До 
сказаного слід додати, що одночасно 
з Є.В. Васьковським на юридичному 
факультеті Імператорського Новоро-
сійського університету навчалися інші 
майбутні видатні вчені: процесуаліст 
О.А. Бугаєвський, який у подальшо-

му був співавтором та рецензентом 
праць Є.В. Васьковського; цивіліст 
М.Я. Пергамент; його брат, майбутній 
депутат І Державної Думи О.Я. Перга-
мент. Останній пізніше став співавто-
ром Є.В. Васьковського у праці з мор-
ського торговельного права.

Є.В. Васьковський закінчив універ-
ситет у 1888 р. з дипломом І ступеня. 
Диплом І ступеня означав завершення 
університетського навчання з відзна-
кою і в цьому відношенні був аналогом 
кандидатства. Дипломний твір випус-
кника Є.В. Васьковського було присвя-
чено проблематиці цивільного права, а 
саме – віндикації [8, с. 256].

Після закінчення Новоросійсько-
го університету з 12 березня 1889 р. 
Є.В. Васьковський працював як адво-
кат. Враховуючи той факт, що посаду 
присяжного повіреного за російським 
законодавством могли обіймати особи, 
які досягли 25-річного віку [9, ст. 355], 
спочатку він працював помічником 
присяжного повіреного, пізніше – при-
сяжним повіреним із цивільних справ. 
У цьому плані він продовжував сімей-
ну традицію: саме таку посаду обіймав 
його батько. Крім того, за даними довід-
кового видання «Вся Одесса» за 1908 р. 
[10, стлб. 626], серед присяжних пові-
рених є ім’я Анатолія Володимировича 
Васьковського – з великою часткою 
ймовірності – брата вченого. На таку 
думку наводить не тільки співпадіння 
по батькові, але й той факт, що при-
ймальню А.В. Васьковського було роз-
ташовано в тому ж будинку, що був 
зазначений як адреса проживання 
Є.В. Васьковського.

Слід зазначити, що з 1864 р. 
по 1917 р. присяжним повіреним у 
Російській імперії був адвокат при ок-
ружному суді або судовій палаті. При-
сяжні повірені мали право: вести ци-
вільні справи без отримання свідоцтв 
на право клопотання по чужих спра-
вах, отримувати винагороду за ведення 
справ тощо. Саме ця діяльність стала 
професійною для Є.В. Васьковського 
після закінчення вищого навчального 
закладу. Причин, через які молодий 
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юрист, що мав, як свідчать його книги 
і статті, безперечний науковий талант, 
обрав собі професію адвоката було 
декілька. По-перше, зайнятися після 
закінчення університету практичною 
юридичною діяльністю його змусила 
відсутність матеріальної підтримки, 
а саме – неможливість його батьків 
забезпечити сину продовження нав-
чання. По-друге, цілком ймовірно, що, 
працюючи адвокатом, Є.В. Васьков-
ський бажав набути необхідного прак-
тичного досвіду для зайняття наукою 
цивільного права. Учений вважав, що 
теоретичне дослідження з економічної, 
соціально-політичної і правової позиції 
може бути вагомим лише тоді, коли 
воно підкріплено матеріалами практи-
ки [11, с. 117]. У подальшому придба-
ні у процесі адвокатської діяльності 
знання стануть основою для написан-
ня багатьох його наукових праць. До-
слідник творчості Є.В. Васьковського 
В.О. Бєлов висловив припущення про 
те, що мотивом для зайняття адвокат-
ською діяльністю Є.В. Васьковським 
став також високий авторитет одесь-
кої адвокатури, яку на той момент 
очолював відомий юрист О.О. Башма-
ков [12, с. 16]. 

Молодший сучасник Є.В. Васьков-
ського – відомий гуморист Дон Аміна-
до, який навчався на юридичному фа-
культеті на початку ХХ ст., писав про 
ті часи: «Російська адвокатура, в уяв-
ленні покоління, була жменею цієї ін-
телігенції, яка в найглухіші й потворні 
часи одна підвищувала свій самотній, 
сміливий, тугою й обуренням дзвенілий 
голос над безправною, мовчазною краї-
ною, що задихалася від злоби й покори, 
спідлоба дивилася своїми мутними, тем-
ними, глибоко посаженими мужицьки-
ми очима. Чарівність імен – А.Ф. Коні, 
Ледницький, Куперник, Плевако, Пас-
совер, Карабчевський, Андрієвський, 
кн. Ерістов, Маклаков, Тесленко, Слі-
озберг – чимало сприяла цьому поваль-
ному епідемічному захопленню судом, 
захистом, престижем стану присяжних 
повірених» [13, с. 22]. Можна обереж-
но припустити, що загальні модні віян-

ня не обійшли стороною і Є.В. Вась-
ковського. Але якщо припущення про 
ідеалістичні спонукання Є.В. Васьков-
ського до адвокатських занять і є пра-
вильним, то практична робота дуже 
скоро позбавила молодого юриста ілю-
зій. У своїй роботі «Майбутнє росій-
ської адвокатури» Є.В. Васьковський 
не без власного гіркого досвіду писав, 
що російський адвокат за родом своїх 
занять є не правозахисником, як у за-
рубіжних країнах, а скоріше виконує 
роль представника у справах своїх клі-
єнтів, виконуючи рутинну, інколи на-
віть канцелярську роботу [14, с. 3–4]. 
Очевидно, що така діяльність не могла 
повністю задовольнити молодого тала-
новитого юриста.

Тому не дивним є обрання 
Є.В. Васьковським наукової діяльності 
як сфери прикладення своїх знань та 
здібностей. Він приділяв велику увагу 
науковим дослідженням у сфері пра-
ва. Здійснюючи практичну діяльність, 
Є.В. Васьковський написав двотомну 
монографію «Організація адвокатури». 
У 1893 р. цю книгу було надрукова-
но в Санкт-Петербурзі. На її підставі 
в 1897 р. за підтримки Г.Ф. Шерше-
невича, Є.В. Васьковський захистив 
магістерську дисертацію в Казанському 
університеті [15, с. 5]. Магістерська 
дисертація Є.В. Васьковського привер-
нула увагу особливим умінням авто-
ра надавати найскладнішим викладам 
дуже яскравої і стислої форми в разі 
збереження наукової глибини у тракту-
ванні досліджуваних питань. 

У біографічних відомостях Є.В. Вась-
ковського нерідко зазначають, що він 
працював присяжним повіреним до 
1897 р. [3], тобто до призначення на 
кафедру цивільного права Новоросій-
ського університету. Але в довідкових 
виданнях «Вся Одесса» за 1899, 1900 та 
1901, 1902–1903 роки його ім’я є серед 
присяжних повірених (у 1899–1901 рр. 
Є.В. Васьковський мешкав у будинку 
Толстої за адресою Надеждинська вул., 
17, у 1902–1903 рр. – по тій же вулиці 
у будинку № 5, власником якого був ба-
рон Фальц-Фейн) [16, с. 297; 17, с. 253; 
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18, с. 214; 19, с. 186]. Присяжним по-
віреним й одночасно приват-доцентом 
університету він був представлений та-
кож на захисті своєї докторської дисер-
тації 28 жовтня 1901 р. [20]. Причина 
непорозуміння вбачається в тому, що 
біографи ученого пов’язують завер-
шення роботи в адвокатурі з призна-
ченням Є.В. Васьковського на посаду 
приват-доцента в Новоросійському уні-
верситеті, забуваючи при цьому, що ця 
посада була фактично неоплачуваною.

Дійсно, 29 жовтня 1897 р. Є.В. Вась-
ковського було призначено приват-до-
центом Новоросійського університету 
на кафедру цивільного права [21, с. 229]. 
Посада приват-доцента згідно з Універ-
ситетським статутом 1884 р. не була 
штатною. Вона розглядалася як виключ-
но підготовча перед отриманням поса-
ди професора. Ця посада оплачувалася 
державою за рахунок окремих коштів 
міністра освіти, але лише залежно від 
кількості реально проведених занять і 
кількості студентів, які відвідували ці 
заняття. Інколи приват-доцент реально-
го педагогічного навантаження не мав 
зовсім. Саме така ситуація склалася у 
Є.В. Васьковського – читання лекцій 
йому не доручили. Варто зазначити, 
що певною мірою на долі Є.В. Васьков-
ського в Новоросійському університеті 
позначилося негативне ставлення про-
фесури до інституту приват-доцентури, 
що було типовим в університетах Росій-
ської імперії [22, с. 123]. Як уявляєть-
ся, слід брати до уваги й загострення 
етнічних відносин у Російській імперії 
на межі ХІХ–ХХ ст.ст., однією із скла-
дових чого була полонофобія, поширена 
не тільки в низах суспільства, але й се-
ред еліти [23]. 

Враховуючи той факт, що адвокат-
ська діяльність стала першим профе-
сійним заняттям Є.В. Васьковського, 
не випадково, що одну з його наукових 
праць було присвячено адвокатській 
етиці. Це брошура «Основні питання 
адвокатської етики», яка була опублі-
кована у 1895 р. У ній автор детально 
аналізував етичні правила поведінки 
адвокатів. 

Безперечним є той факт, що прак-
тичний досвід Є.В. Васьковського як 
адвоката-практика з цивільних справ 
став основою для написання ним ба-
гатьох наукових праць. На наш по-
гляд, заняття адвокатською діяльністю 
розширили й коло наукових інтересів 
вченого, який за фахом почав займа-
тися не тільки цивільним правом, але 
й цивільним процесом. Наукові пошуки 
та здобутки Є.В. Васьковського у сфе-
рі адвокатури являють собою цінність 
і мають великий виховний потенціал 
для сучасних адвокатів, що зумовлює 
інтерес практиків та теоретиків до його 
творчої спадщини.

Ключові слова: Є.В. Васьков-
ський, Одеська правова школа, вища 
юридична освіта, історія та теорія ад-
вокатури, адвокатська етика, присяж-
ний повірений.

Досліджуються вплив родинного 
оточення та правничого середовища 
на сферу зацікавлень майбутнього 
адвоката, теорія і практика адво-
катської діяльності у творчості 
Є. В. Васьковського.

Исследуются влияние семейного 
окружения и юридической среды на 
сферу интересов будущего адвоката, 
теория и практика адвокатской де-
ятельности в творчестве Е.В. Вась-
ковского.

The influence of the family envi-
ronment and the legal environment on 
the sphere of the interests of the future 
lawyer, the theory and practice of ad-
vocacy in the works of E. V. Vaskovsky 
is examined.
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ЗОВНІШНІЙ ДЕРЖАВНИЙ БОРГ  
СУВЕРЕННОЇ УКРАЇНИ

Актуальність проблеми зовнішнього 
державного боргу для України зумовле-
на тим, що його формування є необхід-
ною умовою функціонування економіки 
України, зокрема виконання видаткової 
частини державного бюджету.

У публікаціях вітчизняних науков-
ців проблема зовнішнього державного 
боргу достатньо широко розглядаєть-
ся з різних позицій. Особливо слід 
відзначити праці таких вчених, як: 
Т.Г. Бондарук [1], Т.П. Вахненко [2; 3], 
О.А. Кириченко, В.Д. Кудрицький [4], 
Т.П. Модашко, Н.В. Приказюк [5], 
В. Шпачук [6], С.І. Юрій [7].

Однак поза увагою науковців зали-
шаються проблеми управління зовніш-
нім державним боргом. На сьогодні 
відсутня чітка програма управління 
зовнішньою заборгованістю на довго-
строкову перспективу, а отже, боргова 
функція держави не реалізується пов-
ною мірою. Діяльність уряду України 
у цьому напрямі є фрагментарною, без 
комплексного врахування загальних 
потреб країни.

Важливим є дослідження та аналіз 
поточного стану зовнішнього держав-
ного боргу України та надання окремих 
пропозицій, які дозволять забезпечити 
ефективне управління складовими зо-
внішнього державного боргу та в пов-
ній мірі реалізувати боргову функцію.

Міжнародні відносини – це сукуп-
ність різноманітних відносин (полі-
тичних, економічних, дипломатичних, 
ідеологічних) між національними дер-
жавами або групами національних дер-
жав, а також створеними ними світо-
вими і регіональними організаціями, 

у процесі взаємодії яких складається 
певний світовий або регіональний пра-
вовий порядок.

Міжнародний державний кредит 
включає сукупність відносин, в яких 
держава виступає на світовому фінан-
совому ринку в ролі позичальника чи 
кредитора. Ці відносини набувають 
форми державних зовнішніх позик. Як 
і внутрішні позики, вони надаються на 
принципах зворотності, строковості і 
відплатності. Сума одержаних зовніш-
ніх позик з нарахованими процентами 
включається в державний борг країни. 
Надання зовнішніх позик здійснюється 
за рахунок бюджетних коштів або спе-
ціальних урядових фондів. Позичальни-
ками коштів можуть бути уряд держави 
або органи влади місцевого самовряду-
вання. В свою чергу, кредиторами мо-
жуть виступати уряди, фінансово-кре-
дитні установи та інші юридичні особи 
іноземних держав, приватні особи, а 
також міжнародні фінансово-кредитні 
організації.

Локальні причини зміни фінансо-
вих потоків державного бюджету дуже 
різноманітні, їхні форми істотно роз-
різняються в різних країнах внаслідок 
відмінностей національних бюджетних 
систем і специфіки національної еко-
номіки. Тому подібні причини в різних 
країнах можуть прямо протилежно 
вплинути на динаміку зовнішнього бор-
гу. До найважливіших причин зміни 
державного бюджету належать кори-
гування податкового й митного зако-
нодавства, а також законодавства про 
інші обов’язкові збори, що сплачують-
ся в державний бюджет.

© В. Федоров, 2017
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У державній бюджетній політиці 
активно застосовуються різні форми 
цільових бюджетних програм. Віднос-
на гнучкість витрачання коштів у рам-
ках цих програм разом з пріоритетним 
фінансуванням дають змогу досягати 
поставлених цілей. Можливі два типи 
таких програм. До першого типу нале-
жать цільові програми, пов'язані з лік-
відацією наслідків природних, техно-
генних чи соціальних катастроф. Вони, 
як правило, фінансуються зі спеціаль-
них резервних фондів державного бю-
джету й не передбачені в початковому 
бюджетному плані. До другого типу на-
лежать цільові довгострокові програми, 
що відразу відображаються в бюджет-
ному плані й використовуються для 
досягнення більшої гнучкості під час 
виконання державного бюджету. Відпо-
відними причинами, що визначають ви-
никнення та розвиток таких програм, 
є аномальні ситуації, які потребують 
створення нових фінансових потоків у 
державному бюджеті.

Ще одна вагома причина виник-
нення дефіциту державного бюджету, 
пов’язана з витратами держави, – змі-
на відсоткових платежів за зовнішнім і 
внутрішнім боргом внаслідок зміни від-
соткових ставок. Зміна курсів інозем-
них валют також є істотною локальною 
причиною відхилення фактичних фі-
нансових потоків державного бюджету 
від планових показників. Зміна курсу 
національної валюти прямо чи опосе-
редковано впливає на весь комплекс 
взаємозв’язків у національній економі-
ці і, відповідно, на більшість фінансо-
вих потоків державного бюджету. Та-
ким чином, цю причину характеризує 
один із найбільш складних механізмів 
реалізації, який трудомісткий для про-
гнозування й моделювання.

Ще одна причина, здатна призвести 
до зростання витрат державного бю-
джету – реалізація політики валютного 
курсу. Для підтримки курсу національ-
ної валюти в період наростання еконо-
мічної кризи держави можуть звертати-
ся до міжнародних організацій з метою 
одержання на пільгових умовах цільо-

вих кредитів для фінансування валют-
них інтервенцій. Ці кредити призводять 
до подальшого збільшення зовнішнього 
боргу [8, с. 8–10].

Отже, важливе значення для на-
ціональної економіки країни має не 
стільки сам факт існування зовнішньо-
го боргу, скільки ефективна реалізація 
боргової функції.

Саме ефективна реалізація борго-
вої функції на всіх етапах дозволить 
уникнути кризових боргових ситуацій 
та перевантаження видаткової частини 
державного бюджету в розрізі витрат 
на обслуговування державного боргу, 
сприятиме забезпеченню стабілізації 
соціально-економічної ситуації та роз-
витку економіки України.

Питання управління боргом повин-
но вирішуватися на державному рівні, 
тому що досягнення боргом певних 
критичних меж є реальною загрозою 
фінансовій безпеці держави, яка може 
проявлятися в обмеженні державного 
суверенітету. Вважається, що держав-
ний борг, який перевищує 50% ВВП, а 
витрати на його обслуговування – 30% 
експорту, становить загрозу країні. 
Україна достатньо близько знаходиться 
до цих значень, а враховуючи креди-
ти, які залучалися в рамках програми 
допомоги з боку МФВ, можна ствер-
джувати, що ситуація може стати кри-
тичною. Так, за даними Міністерства 
фінансів України [9] в найближчі 10 ро-
ків в разі незмінних обсягів боргу сек-
тору державного управління погашен-
ня тільки основної суми матиме таку 
тенденцію. 

У зв’язку з цим уряд повинен впро-
ваджувати такі заходи, спрямовані на 
мінімізацію витрат бюджетних коштів 
у кризових умовах:

– відмовитися від участі держави 
у збільшенні статутних капіталів фі-
нансово слабких банків, не виключа-
ючи можливості банкрутства великих 
банків, й обмежити підтримку дочірніх 
структур транснаціональних банків 
(ТНБ);

– вдосконалити механізми і проце-
дури підтримки ліквідності банків;
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– ініціювати процес реструктуриза-
ції зовнішніх боргів корпоративних по-
зичальників;

– відмовитися від практики емісій-
ного фінансування дефіциту бюджету 
та дотримуватися курсу поміркованої 
грошово-кредитної політики;

– встановити граничний розмір де-
фіциту Державного бюджету України 
на рівні, що не перевищує 3% ВВП;

– посилити роль внутрішніх ринкових 
позик у процесі фінансування дефіциту 
бюджету, запровадити ОВДП із плаваю-
чою відсотковою ставкою, прив’язаною 
до темпів інфляції, перейти до випуску 
ощадних облігацій, які розповсюджува-
тимуться серед фізичних осіб;

– продовжити співробітництво з 
міжнародними фінансовими організа-
ціями та провадити стриману політику 
залучення іноземних кредитів від уря-
дів іноземних держав [5, с. 49–51].

Наявність зовнішнього державного 
боргу не є негативним явищем для дер-
жави. Існує низка позитивних чинників 
зовнішньої державної заборгованості, 
які можливо реалізувати лише за умо-
ви ефективного управління зовнішнім 
державним боргом. В іншому випадку 
держава ризикує опинитися у залежно-
сті від зовнішніх джерел фінансування.

Позитивний вплив на економіку 
країни внаслідок зростання державного 
боргу матимуть такі чинники:

– прискорення темпів економічного 
зростання;

– можливість здійснення масштаб-
них капіталовкладень і реалізації дов-
гострокових програм розвитку;

– кошти залучаються під значно мен-
ший відсоток, і строки їх залучення ма-
ють довгостроковий характер порівняно 
з можливостями вітчизняної системи;

– позики, залучені суб’єктами го-
сподарювання, як правило, мають ін-
вестиційне спрямування;

– реалізація програм довгостроко-
вого кредитування банками фізичних і 
юридичних осіб тощо.

Серед негативних явищ, пов’язаних 
зі збільшенням державного боргу, слід 
відзначити такі:

– залежність вітчизняної фінансової 
системи від кон’юнктури світової фі-
нансової системи;

– нестабільність валютних курсів, 
яка може вплинути на можливості 
виконання зобов’язань у визначені 
строки;

– невідповідність валюти запози-
чень і валюти основної частини активів 
суб’єкта господарювання;

– розриви у строках між залучени-
ми коштами на зовнішніх ринках і стро-
ками надходжень коштів від реалізації 
інвестиційних проектів, кредитування 
банками суб’єктів господарювання;

– неможливість виконати зобов’я-
зання в разі ускладнень із доступом до 
джерел іноземної валюти;

– низька ліквідність світових фінан-
сових ринків може знизити можливості 
щодо реструктуризації заборгованості.

Очевидним є те, що і плюси, і мі-
нуси зростання зовнішнього боргу є 
достатньо вагомими. Тому державі не-
обхідно мати в арсеналі низку інстру-
ментів впливу, які дозволять ефек-
тивно впливати на державний борг та 
реалізовувати боргову функцію. Прак-
тика останніх років довела, що чітко 
сформульованої фінансової політики у 
сфері управління державним боргом в 
державі не існує. На думку багатьох 
дослідників, це мають бути заходи як 
прямого, так і опосередкованого впли-
ву. Хоча перевагу слід надавати саме 
непрямим методам, адже «прямий кон-
троль за потоками капіталів спонукає 
економічних агентів до пошуку ренти 
та ізолює внутрішній ринок капіталів» 
[6, с. 18].

Процес управління зовнішнім дер-
жавним боргом для України пов’язаний 
із численними проблемами. Зарубіж-
ний досвід показує, що найефективні-
шим є вкладення позичених коштів в 
інвестиційну діяльність держави. Але 
Україна обрала найменш ефективний 
метод вкладення коштів – покриття 
бюджетного дефіциту та зменшення 
державного боргу попередніх періо-
дів. Крім того, структура платежів за 
борговими зобов’язаннями України є 
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вкрай нестабільною. Таким чином, бор-
гова політика України потребує негай-
ного вдосконалення.

У світовій практиці зовнішній дер-
жавний борг є сукупністю зобов’я-
зань не лише уряду, а й усіх держав-
них органів, включаючи зобов’язання 
урядів місцевої влади та зобов’язання 
підприємств, які знаходяться в держав-
ній власності або контролюються дер-
жавою. У даному випадку мається на 
увазі прямий борг. Вагомим недоліком 
українського трактування питання зо-
внішнього державного боргу є те, що 
реальні обсяги боргових зобов’язань і 
запозичень державних підприємств не 
враховуються під час прогнозування 
основних макроекономічних показни-
ків соціально-економічного розвитку 
України, що створює суттєві ризики в 
їх дотриманні [10].

Зовнішній борг будь-якої країни є 
сумою її зобов’язань, що склалися на 
певну дату перед іноземними кредито-
рами у формі грошей, товарів, послуг. 

До складу державного зовнішнього 
боргу входять:

1) прямий державний зовнішній 
борг, що формується через залучення 
державою іноземних кредитів, безпо-
середнім позичальником за якими є 
держава, та випуск державних цінних 
паперів у вигляді зовнішніх державних 
позик. Обслуговування цієї частини 
зовнішнього державного боргу здійс-
нюється за рахунок коштів державного 
бюджету;

2) умовний державний зовнішній 
борг, який формується за рахунок іно-
земних кредитів, залучених іншими 
позичальниками під державні гарантії 
(гарантований державою борг).

Необхідність вивчення платоспро-
можності держави й умов обслугову-
вання зовнішнього боргу є передумо-
вою для прийняття конкретних заходів 
щодо управління ним.

Зменшенню зовнішньої заборговано-
сті сприятимуть такі кроки:

– зменшення показника загальної 
суми річних боргових платежів у вало-
вому національному продукті;

– зменшення загальної суми річних 
боргових платежів до обсягу експорту 
товарів і послуг;

– зменшення валового зовнішнього 
боргу до валового національного про-
дукту;

– зменшення валового зовнішнього 
боргу до обсягу експорту товарів і по-
слуг.

Стратегічною метою державної фі-
нансової політики України має стати 
залучення фінансових ресурсів для 
ефективної реалізації програм інсти-
туційного та інвестиційного розвитку 
країни з одночасним забезпеченням 
стабільного співвідношення державно-
го боргу до ВВП. Важливим завданням 
боргової функції є також пошук опти-
мального співвідношення між борговим 
і податковим фінансуванням бюджет-
них видатків.

Отже, з метою покращення і ефек-
тивної реалізації боргової функції орга-
нам державної влади необхідно: приско-
рити розгляд проекту Закону України 
«Про зовнішній державний борг» з 
урахуванням міжнародних стандартів, 
передбачивши розширення бази вимі-
рювання державного боргу через вклю-
чення в неї зобов’язань органів міс-
цевого самоврядування та державних 
підприємств; утримувати в економічно 
допустимих межах обсяг державного 
боргу та платежів, пов’язаних з його 
обслуговуванням; підвищити частку 
внутрішньої заборгованості у структурі 
державного боргу, скоротивши зовніш-
ню, що зменшить залежність України 
від іноземного капіталу і дасть змогу 
паралельно зменшити валютні ризики 
та сприяти розбудові фінансового рин-
ку; запровадити облік та аналіз стану 
заборгованості за всіма фінансовими 
зобов’язаннями, що можуть вплинути 
на стратегію управління державними 
фінансами та державним боргом; вста-
новити єдині стандарти розкриття ін-
формації про державний борг [11].

На сьогоднішній день не викликає 
сумнівів необхідність оптимізації зо-
внішнього державного боргу в розрізі 
строків погашення, валют, відсоткових 
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ставок. Держава повинна приділяти 
увагу не тільки зобов’язанням дер-
жавного сектору, але й боргам інших 
суб’єктів.

При цьому зовнішній державний 
борг є дуже важливою складовою для 
функціонування України та є однією з 
основних ознак сучасної держави.

Вдосконалення організаційно-пра-
вових засад боргової функції України 
доречно здійснювати за такими ос-
новними напрямами: вдосконалення 
нормативного та методичного забезпе-
чення процесу управління зовнішнім 
державним боргом [12, 19] та ство-
рення умов повної прозорості відносин 
України з кредиторами; запровадження 
«контролінгу державного боргу» (кон-
тролінг характеризує комплекс функ-
ціональних завдань, виконання яких є 
необхідною умовою оптимізації управ-
лінських рішень); координація діяльно-
сті щодо управління боргом; облік та 
статистика; визначення стратегії краї-
ни в галузі зовнішніх запозичень; мо-
ніторинг зовнішнього боргу; прогнозу-
вання та планування його показників; 
диверсифікація та управління ризика-
ми [13; 12].

Розглядаючи співпрацю з міжна-
родними фінансовими організаціями з 
метою залучення зовнішніх державних 
запозичень для збалансування ресур-
сного забезпечення потреб економіч-
ного зростання країни, слід пам’ятати 
водночас про необхідність дотримання 
національних інтересів та стратегічних 
пріоритетів, щоб ці відносини не впли-
вали на національну безпеку країни та 
не призводили до загрози критичної 
боргової залежності [14, с. 30].

Ключові слова: зовнішній держав-
ний борг, економіка країни, державні 
запозичення.

Актуальність проблеми зовніш-
нього державного боргу для України 
зумовлена тим, що його формування 
є необхідною умовою функціонуван-
ня економіки України, зокрема, вико-
нання видаткової частини державно-
го бюджету. Розглядаючи співпрацю 

з міжнародними фінансовими органі-
заціями з метою залучення зовніш-
ніх державних запозичень для зба-
лансування ресурсного забезпечення 
потреб економічного зростання кра-
їни, слід пам’ятати водночас про 
необхідність дотримання національ-
них інтересів та стратегічних пріо-
ритетів, щоб ці відносини не вплива-
ли на національну безпеку країни та 
не призводили до загрози критичної 
боргової залежності.

Актуальность проблемы внешне-
го государственного долга для Укра-
ины обусловлена тем, что его фор-
мирование является необходимым 
условием функционирования эко-
номики Украины, в частности, вы-
полнения расходной части государ-
ственного бюджета. Рассматривая 
сотрудничество с международными 
финансовыми организациями с целью 
привлечения внешних государствен-
ных заимствований для сбаланси-
рования ресурсного обеспечения по-
требностей экономического роста 
страны, следует помнить в то же 
время о необходимости соблюдения 
национальных интересов и страте-
гических приоритетов, чтобы эти 
отношения не влияли на националь-
ную безопасность страны и не при-
водили к угрозе критической долго-
вой зависимости.

The urgency of the problem of ex-
ternal public debt for Ukraine is due 
to the fact that its formation is a nec-
essary condition for the functioning of 
the Ukrainian economy, in particular, 
the implementation of the expenditure 
side of the state budget. Considering 
cooperation with international finan-
cial organizations with the aim of at-
tracting external state borrowings to 
balance the resource needs of the coun-
try's economic growth, one must also 
remember the need to observe national 
interests and strategic priorities so that 
these relations do not affect the coun-
try's national security and do not lead 
to a threat critical debt dependence.
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,  
КАСАЮЩИЕСЯ НАЛОГОВ, ПРИНЯТЫЕ  

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2000 ГОДУ

Налоги – одно из древнейших изо-
бретений человечества. Они появи-
лись вместе с государством и исполь-
зовались им как основной источник 
средств для содержания органов госу-
дарственной власти и материального 
обеспечения ими своих функций. Ни 
одно государство не может нормально 
существовать без взимания налогов; с 
другой стороны, налоги – это один из 
признаков государства [1, с. 6]. Сре-
ди стратегических направлений госу-
дарственной деятельности выделяется 
функция налогообложения – одна из 
базовых функций государства по обе-
спечению постоянного повышения эф-
фективности формирования налоговых 
доходов бюджетов всех уровней бюд-
жетной системы государства за счет 
выстраивания оптимальной системы 
установления и взимания налогов и ак-
цизов, а также сборов, пошлин и пла-
тежей в целях решения государством 
стоящих перед ним задач на конкрет-
ном этапе развития. 

Во взаимосвязи с функцией налого-
обложения государство реализует всю 
систему собственной управленческой 
деятельности – экономическую, соци-
альную, развития научно-технического 
прогресса и культуры, экологическую 
и др. [2, с. 3].

Как справедливо отмечает Д.Б. Зан-
кин, «налог представляет собой при-
нудительное, ничем не обусловленное 
отчуждение в пользу государства ча-
сти собственности налогоплательщи-
ков» [3, с. 4].

Принципы налогообложения – это 
основные начала, с учетом которых 

должно осуществляться правовое ре-
гулирование налоговых отношений. 
Украинским исследователем Р.А. Гав-
рилюк высказано заслуживающее вни-
мания и поддержки суждение о том, 
что сбалансирование публичного и 
частного интересов выступает ключе-
вым принципом налогообложения в 
правовом государстве, своего рода па-
радигмой налогового права. По ее мне-
нию, подлинные принципы налогового 
права можно выявить только с пози-
ций естественно-позитивного подхода 
к налоговому праву. При этом те или 
иные положения являются принципами 
не потому, что они содержатся в Кон-
ституции (их фиксирование в ней лишь 
придает им соответствующий норма-
тивный статус, канонизирует их), а 
потому, что они выражают онтологиче-
скую сущность соответствующего сре-
за права как феномена общественной 
жизни [4, с. 26–27]. 

Главным источником формирования 
доходной части бюджетной системы 
Азербайджанской Республики являют-
ся налоги и сборы, а вопросы право-
вого регулирования налогообложения 
относятся к наиболее актуальным. 

На основании статьи 73 Конститу-
ции Азербайджанской Республики от 
12 ноября 1995 года выплачивать уста-
новленные законом налоги и другие 
государственные сборы в полном объ-
еме и своевременно является обязан-
ностью каждого. Никто не может быть 
принужден к уплате налогов и других 
государственных сборов без предусмо-
тренных законом оснований и сверх 
объема, указанного в законе [5].

© Гасымзаде Рамиз Айдын, 2017
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Из Конституции Азербайджанской 
Республики следует, что законы о 
налогах должны быть сформулирова-
ны таким образом, чтобы каждый мог 
знать: какие налоги, в каком порядке и 
размерах ему необходимо уплачивать. 

Законом Азербайджанской Респу-
блики от 11 июля 2000 года утвержден 
Налоговый кодекс Азербайджанской 
Республики, который вступил в силу с 
1 января 2001 года [6]. С начала его 
действия следующие законы и поста-
новления утратили силу: 

1) Закон Азербайджанской Респу-
блики «О налоге на добавленную стои-
мость» от 31 декабря 1991 года;

2) Закон Азербайджанской Респу-
блики «Об акцизах» от 31 декабря 
1991 года;

3) Закон Азербайджанской Респу-
блики «О подоходном налоге с физи-
ческих лиц в Азербайджанской Респу-
блике» от 24 июня 1992 года; 

4) Закон Азербайджанской Респу-
блики «О Государственной налоговой 
службе» от 21 июля 1992 года; 

5) Закон Азербайджанской Респу-
блики «Об Уставе о дисциплинарной 
ответственности должностных лиц 
органов Государственной налоговой 
службы» от 25 августа 1992 года; 

6) Закон Азербайджанской Респу-
блики «О Государственном дорожном 
фонде» от 16 февраля 1994 года;

7) Закон Азербайджанской Респу-
блики «О налоге на имущество» от 
24 марта 1995 года;

8) Закон Азербайджанской Ре-
спублики «О роялти» от 24 марта 
1995 года;

9) Закон Азербайджанской Респу-
блики «О налоге на землю» от 24 марта 
1995 года;

10) Закон Азербайджанской Респу-
блики «О налоге на прибыль предпри-
ятий и организаций» от 24 декабря 
1996 года;

11) Постановление Национального 
собрания Азербайджанской Республи-
ки «О внесении изменений в порядок 
взимания налога с доходов физических 
лиц» от 13 июня 1995 года;

12) Постановление Национального 
собрания Азербайджанской Республи-
ки «Об утверждении перечня полезных 
ископаемых, облагаемых роялти» от 
13 июня 1995 года.

Налоговый кодекс Азербайджан-
ской Республики состоит из 17-ти глав 
и 221 статьи. В главах нашли свое 
отражение следующие вопросы: об-
щие положения; налогоплательщик и 
налоговый агент; государственные на-
логовые органы; налоговый контроль; 
ответственность за нарушения нало-
гового законодательства; обжалование 
решений (актов) налоговых органов и 
действий (бездействия) их должност-
ных лиц; общие правила по уплате на-
логов; подоходный налог с физических 
лиц; налог на прибыль юридических 
лиц; положения, относящиеся к налогу 
на доход физических лиц и к налогу 
на прибыль юридических лиц; налог на 
добавленную стоимость; акцизы; налог 
на имущество; земельный налог; до-
рожный налог; промышленный налог; 
упрощенный налог. 

Налоговое законодательство явля-
ется средством стимулирования всей 
экономики страны. Подчеркивая всю 
важность уплаты налогов, в статье 
1.1 Налогового кодекса говорится: «На-
логовый кодекс Азербайджанской Ре-
спублики определяет систему налогов, 
общие принципы налогообложения в 
Азербайджанской Республике, правила 
установления, уплаты и сбора налогов, 
права и обязанности налогоплательщи-
ков и государственных налоговых орга-
нов, а также других участников налого-
вых отношений, связанные с вопросами 
налогообложения, формы и методы на-
логового контроля, ответственность за 
нарушение законодательства о налогах 
и правила обжалования действий (без-
действия) государственных налоговых 
органов и их должностных лиц».

Согласно статье 97 вышеуказан-
ного Кодекса доход налогоплатель-
щика-резидента состоит из дохода, 
извлеченного им в Азербайджанской 
Республике и за пределами Азербайд-
жанской Республики. Доход налого-
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плательщика-нерезидента состоит из 
доходов, извлеченных им из источни-
ков в Азербайджанской Республике. 
К доходам относятся: доход, получа-
емый в связи с работой по найму; до-
ход, извлекаемый от деятельности, не 
относящейся к работе по найму; все 
иные доходы, кроме доходов, осво-
бождаемых от обложения налогом, и 
прироста, возникающего от переоцен-
ки основных средств (средства).

В соответствии со статьей 102 вы-
шеуказанного Кодекса от подоходно-
го налога освобождаются следующие 
виды доходов физических лиц:

– зарплата, получаемая за рубежом 
сотрудниками дипломатической службы, 
командированными за рубеж в порядке 
ротации, лицами, осуществляющими ад-
министративно-техническое обслужива-
ние органов дипломатической службы, 
и военнослужащими, осуществляющи-
ми охрану дипломатических представи-
тельств и консульств Азербайджанской 
Республики, которые осуществляют дея-
тельность в зарубежных странах и меж-
дународных организациях и нуждаются 
в охране, доход от официальной занято-
сти, полученный сотрудниками диплома-
тических или консульских служб, не яв-
ляющимися гражданами Азербайджана;

– доход с места работы лица, не 
являющегося резидентом Азербайд-
жанской Республики, если этот доход 
выплачивается работодателем, не яв-
ляющимся резидентом Азербайджан-
ской Республики, или от его имени и 
не выплачивается постоянным предста-
вительством нерезидента, или от его 
имени, либо в связи с его деятельно-
стью в постоянном представительстве;

– дарения, материальная помощь, 
единовременное пособие и наследство, 
получаемые в календарном году:

– стоимость дарения, материальной 
помощи, единовременного пособия для 
оплаты образования или лечения – в 
части до 1000 манат, стоимость мате-
риальной помощи, единовременного 
пособия для оплаты лечения за рубе-
жом – в части до 2000 манат, стоимость 
наследства – в части до 20 000 манат;

– в случае получения дара, матери-
альной помощи и наследства от членов 
семьи налогоплательщика – их полная 
стоимость;

– государственные пособия, без-
возмездные государственные перечис-
ления, государственные пенсии, го-
сударственные стипендии, гарантии, 
выплачиваемые в соответствии с Тру-
довым кодексом Азербайджанской Ре-
спублики работникам, трудовой дого-
вор с которыми был расторгнут в связи 
с сокращением численности работни-
ков и штатов, а также персональные 
единовременные выплаты или матери-
альная помощь за счет средств госу-
дарственного бюджета на основании 
Законов Азербайджанской Республики 
и решений соответствующих органов 
исполнительной власти, за исключени-
ем пособий, выплачиваемых в связи с 
временной утратой трудоспособности;

– алименты и пр.
Хотелось бы отметить, что в Нало-

говом кодексе Азербайджанской Респу-
блики впервые определен специальный 
налоговый режим в виде упрощенной 
системы налогообложения, направлен-
ный на снижение налоговой нагрузки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также облегчение и 
упрощение ведения налогового учёта и 
бухгалтерского учёта.

17-я глава Налогового кодекса АР 
называется «Упрощенный налог». Пра-
вом стать плательщиком упрощенного 
налога обладают лица, указанные в 
статье 218 Налогового Кодекса. 

На основании статьи 220 вышеу-
казанного Кодекса упрощенный налог 
подсчитывается из суммы средств (объ-
ема валовой выручки), полученной от 
предоставления товаров, выполнения 
работ, оказания услуг плательщиками 
этого налога и с внереализационных 
доходов по следующей ставке:

– по городу Баку – 4 процента;
– по другим городам и районам, 

также по Нахчыванской Автономной 
Республике – 2 процента.

Специальный налоговый режим в 
виде упрощенной системы налогообло-
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жения отдельных категорий юридиче-
ских и физических лиц является не-
отъемлемой частью налоговой системы 
Азербайджанской Республики. Понуж-
дение к переходу налогоплательщика 
на упрощенную систему налогообло-
жения недопустимо как со стороны 
налоговых органов, так и со стороны 
третьих лиц.

Отчетным периодом для упрощенно-
го налога является квартал. Платель-
щики упрощенного налога не позднее 
20 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, подают в налоговые ор-
ганы декларацию о сумме налога, кото-
рая должна быть уплачена, и в этот же 
срок уплачивают налог в государствен-
ный бюджет.

В случае прекращения деятельно-
сти налогоплательщика, ликвидации 
юридического лица-налогоплательщика 
либо прекращении деятельности инди-
видуального предпринимателя в нало-
говый орган должна быть представлена 
декларация не позднее срока, указан-
ного в настоящем Кодексе. При этом 
налоговый период охватывает период 
от начала срока, признаваемого отчет-
ным периодом, до дня прекращения 
деятельности налогоплательщика, а 
также ликвидации юридического ли-
ца-налогоплательщика либо прекра-
щения деятельности индивидуального 
предпринимателя.

На наш взгляд, упрощенный налог 
является положительным налоговым 
режимом. Было бы целесообразно уве-
личить число плательщиков упрощенно-
го налога. С этой целью положительно 
было бы изменить статью 218 Налого-
вого Кодекса Азербайджанской Респу-
блики. В этой статье указывается, что 
налоговое законодательство является 

средством стимулирования всей эко-
номики страны. 11 июля 2000 годa в 
Азербайджанской Республике был при-
нят первый Налоговый кодекс, состоя-
щий из 17-ти глав и 221 статьи. В этом 
Кодексе впервые определен специаль-
ный налоговый режим в виде упрощен-
ной системы налогообложения.

Ключевые слова: Азербайджан, 
право, налог, имущество, принцип. 

The article points out that the tax 
legislation is a means of stimulating 
the entire economy of the country. On 
July 11, 2000, the first Tax Code was 
adopted in the Republic of Azerbaijan, 
consisting of 17 chapters and 221 ar-
ticles. This Code for the first time de-
fines a special tax regime in the form 
of a simplified taxation system.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Світ вже давно живе онлайн. Не 
дивно, що й отримання різних серві-
сів в електронному вигляді від держа-
ви давно стало затребуваним у світі. 
З’явилися «електронні уряди», «елек-
тронні суди» тощо. Україна активно 
включилася в ці процеси, що вимагає 
як теоретичного осмислення, так і тех-
нологічного забезпечення.

До теми впровадження інформацій-
них технологій у судочинство під різни-
ми кутами зору зверталися такі вчені, 
як: О.В. Бринцев, А.Л. Паскар, І.О. Іза-
рова, В.В. Білоусов та ін. 

Метою цієї статті є дослідження 
впровадження інформаційних техноло-
гій у судочинство в зарубіжних країнах 
та в Україні, зокрема проект «електро-
нний суд». 

У різних країнах по-різному відбу-
вається «електронізація» судочинства.

Так, суд міста Чженчжоу провінції 
Хенань (Китай) вперше провів судовий 
процес із використанням популярного 
в країні інтернет-месенджера WeChat. 
Суддя і адвокати зв’язувалися через до-
даток з різних точок країни і записува-
ли голосові повідомлення для матеріалів 
справи. За допомогою цього месенджера 
китайська влада збирається прискорити 
розгляд адміністративних справ і знизи-
ти завантаженість судів [1].

В 2013 р. уряд Великобританії 
представив програму реформування 
системи кримінального правосуддя 
під назвою “Swift and Sure Justice” 
(«Правосуддя швидке і невідворотне»), 

в основі якої – максимальна діджіталі-
зація судового процесу, або віддалене 
засідання суду в режимі телеконферен-
ції [2, 3]. Більш того, британські судді 
зможуть виносити вироки по Skype і 
Facetime, тобто приймати в онлайн-ре-
жимі рішення про взяття підсудного 
під варту, а також виносити вироки 
про позбавлення волі. Завдяки системі 
«живий зв’язок» судді зможуть виноси-
ти рішення на попередніх слуханнях, 
коли обвинувачені, адвокати і прокуро-
ри зобов’язані бути присутніми в залі 
засідань. Зокрема, мова йде про при-
значення застави за звільнення [4].

Просувається ідея електронного 
суду і в системі цивільного правосуд-
дя Великобританії державною Радою з 
цивільного судочинству (Civil Justice 
Council). Так, у Лондоні триває ро-
бота над створенням єдиної системи 
онлайн-судів. Оnline dispute resolution 
system призначена для вирішення най-
більш поширених цивільних позовів до 
25 000 фунтів. З її допомогою можна 
отримати онлайн-роз’яснення, до якої 
категорії відноситься справа, а після 
цього система направляє відразу до 
судді, який вирішує спори онлайн. На 
трьох стадіях розгляду онлайн-спору 
сторони в будь-який момент можуть 
вдатися до примирливих процедур, про 
які комп’ютер буде їм невпинно нага-
дувати. У тому числі, нагадувати про 
це їм будуть підвищені судові мита – 
дешевше не сваритися. Розробники ре-
форми планують наймати студентів-ю-

© Н. Голубєва, 2017
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ристів, які за необхідності зможуть по 
телефону або особисто здійснювати 
«лікнеп» для громадян, які не вміють 
користуватися інтернетом [5].

Онлайн-суд буде також спирати-
ся на «недовикористані» прецеден-
ти, виділяючи дрібні позови в єдино-
му окружному суді за позовами до 
10 000 фунтів стерлінгів. Це дасть 
поштовх для більш чіткого вирішен-
ня сімейних спорів. Також на інтер-
нет-порталі онлайн-суду можна буде 
знайомитися з матеріалами справ, які 
знаходяться у провадженні [6].

Однак, Британська асоціація юрис-
тів, що спеціалізується на цивіль-
них справах (The Association of Costs 
Lawyers), занепокоїлася через проект 
Оnline dispute resolution system, оскіль-
ки вирішення справ без залучення 
юриста принесе скоріше не економію, 
а збільшить навантаження на суддів. 
Адже якщо раніше громадяни залучали 
юриста, щоб обґрунтувати суми своєї 
вимоги, а судді залишалося лише при-
йняти рішення про стягнення, то тепер 
всі питання оцінки належить вирішу-
вати самому судді. Так, вже існуюча 
з 2001 року система онлайн-стягнення 
грошових вимог (Money Claim Online) 
для юридичних осіб виявилася склад-
на для сторін, і користувачам все одно 
доводиться вдаватися до правової допо-
моги [7]. 

У Великобританії є навіть плани 
створити «мобільні суди» з онлайн-до-
ступом до таким судів у громадських 
центрах, і навіть в школах та універси-
тетах [8]. Думаємо, що створення та-
ких судів може перетворити судочин-
ство в «побутову послугу».

Спрощуючи доступ до суду, по-
трібно не забувати, що правосуддя 
не може зводиться до «штампування» 
судових рішень. Судочинство не кон-
веєр, таке спрощення звернення до 
суду закономірно збільшить кількість 
справ, зростання судових помилок. Ін-
форматизація судочинства не повинна 
перетворюватися на самоціль, а голов-
ні правові принципи повинні бути до-
тримані.

У РФ з 1 січня 2017 року набув 
чинності закон «Про внесення змін 
в окремі законодавчі акти Російської 
Федерації в частині застосування 
електронних документів у діяльності 
органів судової влади» від 23 червня 
2016 року, який вніс поправки в усі 
процесуальні кодекси: кримінальний, 
цивільний, арбітражний та адміністра-
тивного судочинства, за рахунок яких 
учасники судових справ тепер зможуть 
направляти клопотання, заяви, скарги 
та додані до них докази в електронно-
му вигляді – для цього буде необхід-
но завізувати документ електронним 
підписом і подати через спецформу на 
сайті суду [9]. Попередня процедура, 
що діяла тільки в арбітражних судах, 
передбачала направлення в суд лише 
відсканованих копій документів. По-
тім сторони представляли оригінали 
самому суду. Принциповим нововве-
денням, запровадженим поправками, 
стала можливість направлення в суд 
електронних документів з цифровим 
підписом. У таких документів немає 
оригіналів на папері [10]. 

Подача процесуальних документів 
в електронному вигляді до суду здійс-
нюється в особистому кабінеті корис-
тувача на офіційному інтернет-порталі 
(www.sudrf.ru). Електронний доку-
мент, засвідчений підписом, створюєть-
ся шляхом заповнення форми на сайті, 
у свою чергу, електронний образ доку-
мента створюється за допомогою засо-
бів сканування у форматі PDF і також 
завіряється простим або кваліфікова-
ним електронним цифровим підписом 
(далі – ЕЦП) [11].

Всі документи необхідно буде під-
писувати електронним підписом. При 
цьому отримувати ЕЦП необов’язково, 
оскільки в якості ключа простого елек-
тронного підпису використовується 
обліковий запис фізичної особи ЄСІА 
(єдиної системи ідентифікації і аутен-
тифікації, яка застосовується для до-
ступу до порталу держпослуг). На всіх 
сайтах судів загальної юрисдикції з’я-
вилася кнопка «звернутися до суду в 
електронному вигляді». 
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Через особистий кабінет користува-
чі зможуть отримувати копії судових 
актів, повідомлення, виклики до суду й 
інші документи у вигляді електронних 
документів. Судові рішення мають під-
писуватися тільки посиленим кваліфі-
кованим електронним підписом.

Учасники судових розглядів отрима-
ють доступ до процесуальних докумен-
тів в електронному вигляді, а також до 
відеозаписів процесів та їх розкладу 
(Мосміськсуд в якості пілотного вже 
чотири роки працює в системі електро-
нного правосуддя). Спочатку Мін’юст 
розробляв законопроект, який перед-
бачав, що всі електронні документи, 
котрі подають у суд учасники процесу, 
повинні бути підписані кваліфікованим 
електронним цифровим підписом. Ця 
ідея була розкритикована юристами як 
надто жорстка: далеко не всі мають та-
кий підпис, а його отримання і обслуго-
вування вимагають витрат [12].

У Литві учасники господарських 
спорів можуть користуватися публіч-
ним пошуком розкладу рішень, про-
токолів, розподілу справ, формувати і 
подавати суду електронні процесуальні 
документи, знайомитися з матеріалами 
справи, слухати аудіозаписи судових 
засідань. Крім того, реалізована мож-
ливість вести не тільки паперові, але 
й електронні справи. Всі матеріали та-
кої справи зберігаються в електронній 
формі, сторони та суд складають і по-
дають електронні документи, які роз-
глядаються як оригінальні, якщо вони 
завірені електронним підписом. Якщо 
деякі докази в оригіналі є паперовими, 
вони переводяться в цифровий формат, 
а далі вже ведуться в електронній фор-
мі. Всі особи можуть робити це добро-
вільно, зареєструвавшись на порталі 
електронних судових послуг. Професій-
ні учасники судового процесу зобов’я-
зані приймати документи і судові пові-
домлення, спрямовані їм за допомогою 
електронних засобів. Це обов’язок су-
дових приставів, адвокатів, страхових 
компаній, державних і муніципальних, 
фінансових установ, нотаріусів. Ци-
вільним процесуальним кодексом Лит-

ви визначено, що суд надає докумен-
ти за допомогою засобів електронного 
зв’язку. Інші особи можуть приймати 
й надсилати процесуальні документи в 
електронному вигляді у добровільному 
порядку [13].

Активно розвиває цей напрямок і 
Норвегія. Так, за словами Генераль-
ного директора Судової адміністрації 
Королівства Норвегія Свен Маріус 
Урке, Норвегія займає 2-ге місце у ви-
користанні IT-технологій в державних 
сферах, у бюджеті на 2017 рік знач-
ні кошти закладені на впровадження 
електронно-цифрових технологій в су-
дах. Зараз обмін документами в судах 
здійснюється поштою і через інтер-
нет-портал. Електронний портал – це 
закрита система, тому використання 
електронно-цифрового підпису не ви-
магається. «Ми хочемо зобов’язати ад-
вокатів користуватися тільки електро-
нним порталом. Я сподіваюся, що через 
кілька років ми повністю перейдемо на 
електронну форму, адже зараз тільки 
10 судів в Норвегії працюють з елек-
тронним форматом. На мою думку, ос-
новна проблема – це ментальність, а 
не технології. Необхідно змінити мис-
лення суддів і учасників процесу. Адже 
у нас в Норвегії є судді, які сподіва-
ються, що підуть на пенсію до того, як 
запрацює електронне судочинство, щоб 
не довелося вчитися», – зазначив Свен 
Маріус Урке [14].

Таким чином, країни, які впрова-
джують елементи електронного суду, в 
повній мірі не реалізували його (за ви-
нятком, мабуть, тільки Сінгапуру, де 
судочинство повністю здійснюється без 
паперових носіїв), тому під поняттям 
«електронний суд» можна мати на ува-
зі різні технології, які застосовуються 
в судочинстві. 

Багато які з них в Україні вже ви-
користовуються і показали свою ефек-
тивність.

Так, з 2012 року Державна су-
дова адміністрація розпочала реалі-
зацію пілотного проекту з розвитку 
електронного судочинства. Відповідно 
до затвердженого наказом ДСАУ від 
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07.09.2012 р. Тимчасового регламен-
ту обміну електронними документами 
між судом та учасниками судового 
процесу визначена процедура подачі 
заявки про отримання процесуальних 
документів в електронному вигляді 
(в якості пілотних виступали 15 судів 
України) [15].

В Україні застосовується дистан-
ційна участь сторони в судовому про-
цесі за допомогою засобів аудіо- чи ві-
деокомунікації. Так, у кримінальному 
процесі України вже не тільки є мож-
ливість, а й активно застосовується 
проведення відеоконференції з учасни-
ком судового процесу.

На сьогоднішній день «Кабінет елек-
тронних сервісів» (https://kap.minjust.
gov.ua/about) передбачає можливість: 
1) оплати судового збору онлайн (на офі-
ційному веб-порталі Судова влада Укра-
їни (http://court.gov.ua/)); 2) отри-
мання інформації щодо стадій розгляду 
судових справ (на офіційному веб-порта-
лі Судова влада України (http://court.
gov.ua/), передбачена можливість ко-
ристувачів порталу перегляду/пошуку/
друку інформації щодо стадій розгляду 
судових справ); 3) отримання інформа-
ції з Єдиного державного реєстру судо-
вих рішень – http://reyestr.court.gov.
ua/ (Закон України «Про доступ до 
судових рішень» від 22.12.2005 р.; По-
станова Кабінету Міністрів України від 
25.05.2006 р. № 740 «Про затвердження 
Порядку ведення Єдиного державного 
реєстру судових рішень»). Цей реєстр 
являє собою автоматизовану систему 
збирання, зберігання, захисту, обліку, 
пошуку та надання електронних копій 
судових рішень; 4) надсилання процесу-
альних документів по електронній пошті 
учасникам судового процесу. Мається на 
увазі можливість отримувати процесу-
альні документи в електронному вигляді 
паралельно з документами у паперовому 
вигляді; 5) відправлення судової повіст-
ки у вигляді SMS-повідомлень; 6) отри-
мання інформації стосовно перебування 
суб’єктів підприємницької діяльності 
(контрагентів, боржників, поручителів 
тощо) у процедурі банкрутства.

Тобто в учасників процесу є можли-
вості використовувати блага електро-
нного суду, однак не всі ще реалізова-
ні, і не всі запущені програми широко 
використовуються. Так, можливість 
сторін і суду подавати процесуальні 
документи в електронній формі суттє-
во гальмується технічним оснащенням 
невеликих судів, а з іншого боку – не-
активним отриманням електронного 
цифрового підпису учасниками проце-
су, навіть професійними, наприклад, 
адвокатами. 

Активно розвивається проект «елек-
тронний суд» у Київському районному 
суді м. Одеси. Відправити електро-
нний документ до суду можна, маючи 
доступ до Інтернету, зареєструвавши 
свою поштову скриньку на порталі 
судової влади за наявності електро-
нно-цифрового підпису, адже тільки за 
умови наявності підпису електронний 
документ буде прийнятий і зареєстро-
ваний в суді. Перший етап – реєстра-
ція в системі обміну електронними до-
кументами на офіційному веб-порталі 
«Судова влада». Другий – подача в 
суд вищезгаданої заявки за допомогою 
електронної скриньки, що створюєть-
ся під час реєстрації на зазначеному 
офіційному порталі, на якому розміще-
на типова форма заявки.

У Київському районному суді зазна-
чають, що значним плюсом проекту є 
залучення інших державних органів до 
комунікації з судом за допомогою елек-
тронних технологій. Зараз налагодже-
но обмін інформацією з органами юс-
тиції, міграційної служби, прокуратури, 
виконавчої служби, поліції і експертни-
ми установами. На сьогоднішній день у 
Київському районному суді міста Оде-
си зареєстровано 2130 електронних 
справ [14]. 

Однак це лише одинична практика, 
що ще не має поширення. 

Суттєвим гальмом впровадження 
нових можливостей «електронізації» є 
чинне законодавство. Стаття 74 ЦПК 
не передбачає можливості повідом-
лення або виклику осіб, які беруть 
участь у справі, ні СМС-повідомлен-
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ням, ні шляхом направлення судової 
повістки і повідомлення по електро-
нній пошті. 

Процесуальні кодекси України не 
дозволяють подати позов до суду в 
електронному вигляді. У відповідності 
зі ст. 119 ЦПК позовна заява подаєть-
ся в суд у письмовій формі. Той експе-
римент, який проводиться, наприклад, 
у Київському районному суді України, 
спирається на Закони України «Про 
електронний цифровий підпис» та «Про 
електронні документи та електронний 
документообіг», але однозначної відпові-
ді на питання про дотримання письмової 
форми документа для цілей судочинства 
в разі його створення в електронній 
формі та підписанні ЕПЦ немає.

Крім того, процесуальне законо-
давство не регламентує дії суду щодо 
формування матеріалів справи в елек-
тронному вигляді (доказів та інших до-
кументів), необхідно обов’язково фор-
мувати традиційну (паперову) справу. 
Наприклад, Тимчасовий регламент на-
діслання судом електронних докумен-
тів учасникам судового процесу, кримі-
нального провадження, затверджений 
наказом Державної судової адміністра-
ції України 07.11.2016 р. № 227, ви-
значає порядок надіслання учасникам 
судового процесу, кримінального су-
дочинства процесуальних документів 
в електронному вигляді паралельно з 
документами у паперовому вигляді від-
повідно до процесуального законодав-
ства. Тобто направлення документів в 
електронному вигляді є лише дублю-
ванням паперового надсилання (щоб 
відповідати процесуальним кодексам).

Чинне процесуальне законодавство 
не передбачає можливості направлення 
суду апеляційної чи касаційної інстан-
ції справи в електронному вигляді (на-
віть якщо вона все-таки існує поряд з 
традиційно сформованою справою). 

Процесуальний закон не передбачає 
можливості направлення як стягувачу, 
так і органам виконавчої служби вико-
навчого листа в електронному вигляді.

Шляхи вдосконалення/впроваджен-
ня електронного суду: 1. Термінове 

внесення змін у процесуальні кодекси, 
які реалізують право подавати до суду 
позовні заяви, докази та інші докумен-
ти в електронному вигляді, можливість 
формувати електронні справи, архіви, 
доступ суддів до матеріалів справи в 
разі отримання апеляційних і касацій-
них скарг, а також інші механізми впро-
вадження електронного суду. 2. Вжиття 
заходів щодо інформування фізичних 
осіб про порядок отримання електро-
нних підписів учасниками процесу. 
3. Удосконалення програмного забезпе-
чення електронного правосуддя: воно 
має бути функціональним, безпечним, 
ефективним для здійснення правосуддя, 
при цьому доступним та зрозумілим для 
споживача послуг. 4. Спільна робота з 
виконавцями судових рішень: перехід 
на електронний документообіг між ДВС 
(а також приватними виконавцями) і 
судом. 5. Перехід на електронний до-
кументообіг між судом і органами про-
куратури, МВС, фіскальними органами 
і т. д. Державні органи повинні бути 
прямо зацікавлені в удосконаленні елек-
тронного судочинства, оскільки це знач-
но заощадить державні кошти на тони 
паперу та витратних матеріалів. 6. За-
безпечення судів України технічними 
засобами та працівниками, відповідаль-
ними за виконання функцій електронно-
го правосуддя.

Без цих змін далі розвиватися 
електронне правосуддя не зможе. На-
приклад, зареєстровані на сьогодні 
2130 електронних справи у Київсько-
му районному суді м. Одеси не можуть 
існувати виключно в електронному 
вигляді. Для дотримання чинного за-
конодавства в суді змушені дублювати 
всі електронні документи в звичай-
ному паперовому вигляді для форму-
вання справи. Це ще раз підкреслює 
необхідність термінових змін у законо-
давстві [16]. 

Процесуальні основи для впрова-
дження єдиної системи електронного 
суду у всіх судах України закладені 
у Проекті ЦПК Радою з питань судо-
вої реформи. Ці зміни можна назвати 
революційними щодо застосування 
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сучасних телекомунікаційних можли-
востей мережі Інтернет у цивільному 
процесі. Практично аналогічні поло-
ження містить і проект ГПК. У Про-
екті Закону про внесення змін до Гос-
подарського процесуального кодексу 
України, Цивільного процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністра-
тивного судочинства України та інших 
законодавчих актів від 23.03.2017 р. 
(далі – Проект ЦПК) [17] передба-
чено, що електронний документообіг 
між судами, між судом і учасниками 
судового процесу має забезпечити 
Єдина судова інформаційно-телекому-
нікаційна система.

Для ефективної реалізації проце-
суальних повноважень розробниками 
змін до ЦПК передбачаються мож-
ливості звернення в суд, обміну до-
кументами, отримання інформації у 
віддаленому доступі з використанням 
інформаційних технологій. Зрозуміло, 
це фантастично економить час.

На відміну від проекту змін до ЦПК, 
який був розроблений Радою з питань 
судової реформи у 2016 році, коменто-
ваний Проект ЦПК передбачає цілісну 
концепцію «електронізації» судочин-
ства, на нашу думку, достатньо сучас-
ну і прогресивну.

По-перше, передбачено розгляд 
справи за матеріалами судової справи 
в електронній формі. Порівняно з Про-
ектом змін до ЦПК станом на березень 
2016 року, коментований Проект ЦПК 
більшою мірою реалізував ідеї електро-
нного суду, наприклад, цей Проект реа-
лізовує ідею електронного суду в чисто-
му вигляді з формуванням електронної 
справи як єдиної форми. За Проектом 
ЦПК 2016 року електронне діловодство 
в суді мало залишитися альтернатив-
ним традиційному паперовому діловод-
ству. Проект ЦПК фактично передба-
чає, що має обов’язково формуватися 
справа в електронному вигляді, в тому 
числі для того, що в суд вищої інстан-
ції вона відправлялася в електронному 
вигляді. Крім того, її зберігання в елек-
тронному архіві виключить можливість 
її втрати. 

По-друге, передбачено обмін доку-
ментами в електронній формі. Єдина 
судова інформаційно-телекомунікаційна 
система забезпечує обмін документами: 
1) між учасниками судового процесу та 
судом; особи, які зареєстрували офіцій-
ні електронні адреси, можуть подати 
документи в електронній формі виключ-
но за допомогою Єдиної судової інфор-
маційно-телекомунікаційної системи, з 
використанням власного електронного 
цифрового підпису; 2) суд направляє 
процесуальні документи учасникам су-
дового процесу на їх офіційні електронні 
адреси; 3) між судами.

На відміну від попередньої редак-
ції Проекту ЦПК (станом на березень 
2016 року), коментований Проект пе-
редбачає, що процесуальні документи 
в електронній формі мають подаватись 
учасниками справи до суду шляхом 
заповнення відповідних форм процесу-
альних документів, затверджених Ви-
щою радою правосуддя.

Зв’язаність виключно електронною 
формою документообігу виникає, якщо 
особа подає позов, апеляційну чи каса-
ційну скаргу в електронній формі. У цьо-
му випадку «позивач, особа, що подала 
скаргу, мають подавати до суду заяви 
по суті справи, клопотання та письмові 
докази виключно в електронній формі, 
крім випадків, коли судом буде надано 
дозвіл на їх подання в паперовій формі» 
(ч. 9 ст. 44 Проекту ЦПК).

Розробниками також пропонуєть-
ся змінити правила щодо направлен-
ня судових повісток та копій до-
кументів на офіційну електронну 
адресу у випадку наявності в особи 
офіційної адреси електронної пошти 
(ч. 6 ст. 129 Проекту ЦПК), а також 
ч. 13 цієї статті щодо направлення 
учаснику справи текстових повідо-
млень із використанням засобів мобіль-
ного зв’язку за наявності відповідної 
письмової заяви учасника справи і від-
повідної технічної можливості шляхом 
надсилання такому учаснику справи 
текстових повідомлень із зазначенням 
веб-адреси відповідної ухвали в Єдино-
му державному реєстрі судових рішень.
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При цьому редакція ст. 131 Проекту 
ЦПК припускає, що тільки в разі від-
сутності у адресата офіційної електро-
нної адреси судові повістки, що адре-
совані фізичним особам, вручаються їм 
під розписку, а ті, що адресовані юри-
дичним особам – відповідній службовій 
особі, яка розписується про одержання 
повістки.

Це можна трактувати так, що сам 
факт відсилання судової повістки адре-
сату на офіційну електронну адресу 
вважається належним повідомленням.

По-третє, вводиться у ЦПК понят-
тя «офіційна електронна адреса» – це 
електронна адреса, створена під час 
реєстрації в Єдиній судовій інфор-
маційній (автоматизованій) системі. 
Професійні учасники цивільного про-
цесу не дуже поспішають отримувати 
ЕЦП, залучатися до нововведень, але 
згідно з ч. 6 ст. 14 Проекту ЦПК «Ад-
вокати, нотаріуси, приватні виконавці, 
арбітражні керуючі, судові експерти, 
державні органи, органи місцевого 
самоврядування та суб’єкти господа-
рювання державного та комунального 
секторів економіки реєструють офіцій-
ні електронні адреси в Єдиній судовій 
інформаційно-телекомунікаційній сис-
темі в обов’язковому порядку. Інші 
особи реєструють офіційні електронні 
адреси в Єдиній судовій інформацій-
но-телекомунікаційній системі в до-
бровільному порядку». 

Ці норми видаються не тільки спра-
ведливими, але й прогнозуємо, що 
саме вони стануть рушійною силою, 
що «примусять» до поширення «елек-
тронізації» цивільного судочинства. 
Адже з наявністю саме офіційної елек-
тронної пошти Проект ЦПК пов’язує 
переважну більшість опцій «електро-
нного суду».

По-четверте, допускаються докумен-
ти, що підтверджують повноваження 
представників, в електронній формі.

По-п’яте, вводиться поняття «елек-
тронні докази». Кардинально змінений 
підхід до електронних доказів порівня-
но з Проектом ЦПК станом на бере-
зень 2016 року [18]. Електронні копії 

документів, які існують у паперовому 
вигляді, за задумом розробників Про-
екту, не відносяться до електронних 
доказів.

Щодо форми судового рішення, 
згідно з ч. 8 ст. 260 Проекту ЦПК усі 
судові рішення викладаються письмо-
во у паперовій та електронній фор-
мах. Судові рішення викладаються в 
електронній формі з використанням 
Єдиної судової інформаційно-телеко-
мунікаційної системи шляхом запо-
внення відповідних форм процесуаль-
них документів.

Уточнено правила про участь у су-
довому засіданні в режимі відеоконфе-
ренції (ст. 213 Проекту ЦПК). 

Також передбачена система автома-
тизованого арешту коштів (ст. 15 Проек-
ту ЦПК), яка забезпечує оперативне на-
кладення арешту на грошові кошти, що 
знаходяться на банківських рахунках. 

Виконавчі листи викладаються ви-
ключно в електронній формі. Так, 
згідно зі ст. 432 Проекту ЦПК «Вико-
нання судового рішення здійснюється 
на підставі виконавчого листа, вида-
ного судом, який розглядав справу як 
суд першої інстанції. Виконавчі листи 
викладаються в електронній формі з 
використанням Єдиної судової інфор-
маційно-телекомунікаційної системи 
шляхом заповнення відповідних форм 
процесуальних документів». Протягом 
п’яти днів після набрання судовим рі-
шенням законної сили виконавчий до-
кумент вноситься до Єдиного держав-
ного реєстру виконавчих документів, а 
його копія надсилається стягувачу на 
його офіційну електронну адресу або, в 
разі її відсутності, рекомендованим чи 
цінним листом. 

В електронній формі може бути 
подано: заяву про скасування рішен-
ня третейського суду, міжнародного 
комерційного арбітражу (ст. 456 Про-
екту ЦПК); клопотання про надання 
дозволу на примусове виконання рі-
шення іноземного суду (ст. 467 Про-
екту ЦПК); заяву про визнання і на-
дання дозволу на виконання рішення 
міжнародного комерційного арбітражу 
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(ст. 477 Проекту ЦПК); заяву про ви-
дачу виконавчого листа на примусове 
виконання рішення третейського суду 
(ст. 486 Проекту ЦПК). Обсяг статті 
не дозволяє ґрунтовно проаналізувати 
всі ці положення.

Висновки:
1. Використання системи «електро-

нний суд» можливо за наявності ЕЦП, 
«офіційної» електронної пошти. 

2. Використання можливостей «елек-
тронного суду» за цими нормами є пра-
вом, а не обов’язком сторін, крім випад-
ків: 1) якщо особа сама себе пов’язує 
електронним документообігом, подаю-
чи позов, заяву в електронній формі; 
2) одержання боржником, який має за-
реєстровану офіційну електронну адре-
су, процесуальних документів та інших 
випадків; 3) якщо учасником справи є 
особа, зазначена в ч. 6 ст. 14 Проекту 
ЦПК, яка зобов’язана мати офіційну ад-
ресу електронної пошти (адвокати, но-
таріуси, державні органи тощо).

3. «Електронний суд» забезпечуєть-
ся Єдиною судовою інформаційно-теле-
комунікаційною системою. 

4. Документи не формуються само-
стійно, а шляхом заповнення форм про-
цесуальних документів.

З точки зору науки необхідно ре-
тельне осмислення поняття електро-
нних доказів, процедури їх огляду та 
обстеження. До такого аналізу повинні 
бути залучені суддівське і адвокатське 
співтовариство.

Ключові слова: судочинство, ін-
формаційні технології, електронний 
суд, електронні докази, проект ЦПК.

Статтю присвячено досліджен-
ню впровадження інформаційних 
технологій у судочинство в зару-
біжних країнах та в Україні, зо-
крема проект «електронний суд». 
Проаналізовано стан та сфери 
впровадження інформаційних тех-
нологій у судочинство деяких за-
рубіжних країн, а також чинне та 
перспективне законодавство Укра-
їни в цій сфері, виявлені найбільш 
суттєві проблеми.

Статья посвящена исследованию 
внедрения информационных техно-
логий в судопроизводство в зарубеж-
ных странах и в Украине, в част-
ности проект «электронный суд». 
Проанализированы состояние и сфе-
ры внедрения информационных тех-
нологий в судопроизводство неко-
торых зарубежных стран, а также 
действующее и перспективное зако-
нодательство Украины в этой сфе-
ре, выявлены наиболее существен-
ные проблемы. 

The article investigates the intro-
duction of information technology in 
proceedings in foreign countries and 
in Ukraine, the project “e-court”. The 
state and the spheres scope of infor-
mation technology in the proceedings 
of some foreign countries as well as 
existing and prospective legislation of 
Ukraine in this area, have been viewed 
in the article identifying the most sig-
nificant problems.
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АНАЛІЗ ПОЛОЖЕНЬ ДИРЕКТИВИ 2001/95/ЄС 
«ПРО ЗАГАЛЬНУ БЕЗПЕКУ ПРОДУКЦІЇ» ЯК АКТУ 

ЗАГАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКИМ ВИЗНАЧЕНІ 
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ 

РИНКОВОГО НАГЛЯДУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Внутрішній ринок Європейського 
Союзу розвивається через конфлікт 
між національним та глобальним ви-
міром правої інтеграції. На сучасному 
внутрішньому ринку ЄС відбувається 
синтез великої кількості видів ринків, 
які взаємодіють між собою. Успіш-
на політика безпеки на внутрішньо-
му споживчому ринку ЄС у своєму 
підґрунті має ефективний та дієвий 
нагляд за ринком. Саме зусилля дер-
жав-членів, спрямовані на виявлення 
та видалення небезпечної продукції з 
внутрішнього ринку, надають можли-
вість політичній структурі ЄС забез-
печити належну реалізацію основних 
засад та життєздатність. 

Незважаючи на чисельні публікації 
в галузі правового регулювання ринко-
вих відносин в ЄС, на сьогодні зали-
шаються невирішеними багато питань, 
пов’язаних з розвитком правової сфери 
регулювання ринкового нагляду, що зу-
мовлено високою динамікою відносин 
та швидким технологічним розвитком. 
У зв’язку з цим є нагальна необхідність 
вивчення загальних засад ринкового 
нагляду в ЄС.

Основними джерелами під час про-
ведення дослідження, крім законодавчої 
бази ЄС, стали праці таких вчених, як: 
Micklitz Hans-W., Кашкін С.Ю., Арабей 
Є.А. та інші. Деякі питання досліджен-
ня науки та її особливостей відображе-
но, наприклад, в роботах [1; 7; 8].

Метою статті є аналіз загальних 
засад здійснення заходів ринкового 

нагляду, зокрема унормованих Дирек-
тивою 2001/95/ЄС «Про загальну 
безпеку продукції».

Ринковий нагляд визначено важли-
вим інструментом забезпечення вико-
нання Директив «Нового підходу», зо-
крема, за допомогою заходів перевірки 
відповідності продукції чинним дирек-
тивам, застосування заходів для приве-
дення невідповідної продукції у відповід-
ність до вимог, а також застосування 
санкцій у відповідних випадках [1].

Європейське законодавство визна-
чає ринковий нагляд як діяльність, що 
провадиться, і заходи, що вживаються 
державною владою, для забезпечен-
ня відповідності продуктів вимогам, 
установленим у відповідних актах гар-
монізованого законодавства ЄС. Рин-
ковий нагляд повинен забезпечувати, 
щоб продукція не становила ризику для 
здоров'я, безпеки або будь-якого аспек-
ту захисту суспільного інтересу (гл. 1, 
ст. 2 Регламенту № 765/2008 «Щодо 
правил акредитації та ринкового нагля-
ду під час реалізації продукції» Євро-
пейського Парламенту та Ради), та має 
на меті забезпечення однакового рівня 
захисту громадян у межах внутрішньо-
го ринку, а також однорідне норма-
тивне поле для суб'єктів економічної 
діяльності.

Проведення заходів з ринкового наг-
ляду вимагає надійної інфраструктури, 
ефективної організації і спеціальних 
знань. Поєднання цих елементів має 
важливе значення для досягнення мети 
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захисту громадянина і забезпечення 
добросовісної конкуренції. Організація 
заходів з ринкового нагляду повинна 
постійно оновлюватися та адаптувати-
ся до інноваційних процесів, щоб впо-
ратися зі зростаючими потребами су-
спільства.

Безпосередньо ринковий нагляд 
на внутрішньому ринку країни-члена 
належить до компетенції держави та 
керується принципом правонаступниц-
тва. У відповідності до цього принципу 
країни-члени ЄС організовують ринко-
вий нагляд у такий спосіб, який більше 
відповідає їхній власній культурній і 
політичній ситуації та правовій систе-
мі. Країни-члени ЄС характеризуються 
відмінністю організації та здійснення 
ринкового нагляду. Можна говорити 
про відсутність єдиної організаційної 
моделі. У деяких країнах-членах орга-
нізація ринкового нагляду є централі-
зованою, тоді як в інших – децентра-
лізованою. 

Однак, незважаючи на вид організа-
ційної моделі, характерною особливіс-
тю функціонування органів ринкового 
нагляду має бути неупередженість та 
відсутність дискримінації. Їх діяльність 
базується на основі принципу співро-
бітництва між державами-членами та 
Європейської комісії, принципом про-
порційності між правопорушенням і 
санкцією та принципом послідовності 
вжиття правових заходів. 

Правотворча діяльність ЄС у сфері 
ринкового нагляду, як і в інших сфе-
рах, реалізується, передовсім, його за-
конодавчими інститутами – Європей-
ським Парламентом і Радою, які, своєю 
чергою, можуть доручати Європейській 
Комісії як виконавчому інституту ЄС 
вживати додаткових заходів у формі 
виконавчих або делегованих актів [2] 
та, в свою чергу, реалізується ними 
шляхом прийняття законодавчих актів, 
що регулюють суспільні відносини у 
сфері ринкового нагляду на внутріш-
ньому ринку. У зв’язку з цим варто від-
значити, що термін «законодавство» в 
ЄС застосовується у широкому і вузь-
кому сенсах [2]. У широкому сенсі тер-

мін «законодавство» застосовується до 
всього вторинного права ЄС. 

До вступу в силу змін до Установ-
чих Договорів за Лісабонським дого-
вором термін «законодавство» вико-
ристовувався в документах ЄС тільки 
в широкому сенсі. У результаті вне-
сених змін змінилося і тлумачення 
терміну «законодавство ЄС», під яким 
розуміється не все вторинне право, а 
лише законодавчі акти. Термін «зако-
нодавчі акти» вперше включений до 
установчих документів Лісабонським 
договором та відповідно до статті 
289 ДФЄС означає правовий акт, який 
має обов'язкову юридичну силу, при-
йнятий Радою та Європейським Пар-
ламентом за звичайною законодавчою 
процедурою або спеціальною законо-
давчою процедурою [3].

Горизонтальна складова ринково-
го нагляду в ЄС встановлює загальні 
принципи ринкового нагляду, тоді як 
вертикальна (або секторна) – вста-
новлює правила ринкового нагляду 
для окремих типів продукції. Загальна 
безпека продукції встановлюється Ди-
рективою 2001/95/ЄС [4], шляхом за-
стосування якої здійснюється правове 
регулювання взаємовідносин зі спожи-
вачами у зв’язку з покупкою та спожи-
ванням непродовольчих товарів. 

Загальна безпека продукції встанов-
люється також настановами ЄС щодо 
виконання директив «Нового підходу». 
Загальний порядок та умови розміщен-
ня продукції на внутрішньому ринку 
ЄС, проведення робіт з оцінки відповід-
ності та акредитації, а також механізм 
ринкового нагляду окреслені у Регла-
ментах Європейського Парламенту і 
Ради ЄС, зокрема № 764/2008 «Про 
встановлення механізмів введення де-
яких внутрішньодержавних технічних 
правил для виробів, введених відпо-
відно до правових директив на ринок 
в іншій, № 65/2008 «Щодо правил 
акредитації та ринкового нагляду під 
час реалізації продукції» та в Рішен-
ні № 768/2008 «Про основні правові 
умови допуску продукції на ринок» від 
9 липня 2008 р. 
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Необхідно відзначити, що Директи-
ва 2001/95/ЄС до набрання чинно-
сті Регламентом (ЄС) № 78/2002 [5] 
застосовувалася як до продовольчих, 
так і до непродовольчих товарів, що 
підтверджується не тільки положення-
ми Директиви, а й на практиці дове-
дено застосуванням Директиви Судом 
ЄС під час розгляду спорів, об'єктами 
яких є продовольчі товари. Сьогодні 
Директива 2001/95/ЄС застосову-
ється до продовольчих товарів тільки 
в тій частині, правове регулювання 
якої не встановлено Регламентом ЄС 
№ 178/2002 «Про встановлення за-
гальних принципів і вимог законодав-
ства про харчові продукти, створення 
Європейського органу з безпеки харчо-
вих продуктів і встановлення процедур 
у питаннях, пов’язаних із безпекою 
харчових продуктів».

Тобто Директива 2001/95/ЄС була 
актом загального законодавства ЄС у 
сфері захисту здоров'я та безпеки спо-
живачів, а згодом стала актом спеці-
ального законодавства щодо безпеки 
продукції. Як зазначено п. 5 преамбули 
до цієї Директиви [4], «дуже складно 
видати законодавство Співтовариства 
для кожного окремого виду продук-
ції, який існує в даний час або може 
бути створений». Законодавець у цьо-
му параграфі вказує на неможливість 
описати критерії та ознаки безпеки для 
кожного продукту, а також неможли-
вість за кожної появи на ринку нового 
продукту видавати окремий правовий 
акт щодо цього продукту. У зв’язку з 
цим приймається Директива 2001/95/
ЄС, що встановлює загальні критерії 
безпеки та відповідальності виробників 
за дотриманням встановлених критері-
їв безпеки.

У Директиві 2001/95/ЄС законо-
давець повністю розкриває зміст по-
няття «безпечна продукція», а небез-
печною продукцією вважається та, яка 
не відповідає визначенню безпечної 
продукції. Необхідно відзначити зміну 
підходу до визначення ступеня небез-
пеки продукції порівняно з більш ран-
нім законодавчим актом – Директивою 

85/374/ЄЕС «Про відповідальність 
за якість продукції». Відповідно до 
ст. 3 Директиви 2001/95/ЄС продук-
ція визнається безпечною, якщо вона 
відповідає європейським стандартам 
або аналогічним національним стандар-
там, прийнятим на підставі європей-
ських стандартів, які були опубліковані 
в офіційному джерелі (офіційному жур-
налі ЄС, який є офіційним джерелом 
усіх нормативних актів ЄС). На підста-
ві ст. 4 Директиви 2001/95/ЄС Євро-
пейська Комісія приймає рішення, що 
містить вказівку на вимоги до безпеки 
продукції, які повинні бути закладені в 
європейському стандарті [4].

Статтею 8 Директиви 2001/95/ЄС 
визначено, що «<…> до більш небез-
печної продукції необхідно застосову-
вати більш суворі санкції, пропорцій-
ність між правопорушенням і санкцією. 
За умови пріоритету безпеки продукції 
в основі політики втручання лежить 
аналіз ризиків». Цією статтею закладе-
но основний принцип: пропорційність 
між правопорушенням і санкцією. За 
умови пріоритету безпеки продукції в 
основі політики втручання лежить ана-
ліз ризиків. В свою чергу, це означає, 
що органи з нагляду за ринком визна-
чають офіційну політику втручання з 
метою забезпечення пропорційності 
та послідовності правових заходів, що 
вживаються в певній галузі. 

Як зазначається у вказаній Дирек-
тиві, з метою гарантування ефективно-
го нагляду за дотриманням обов’язків, 
покладених на виробників і торгових 
посередників, держави-члени повинні 
заснувати або призначити інституції 
зі здійснення нагляду за безпекою 
продукції, наділені повноваженнями, 
які дозволяють їм вживати належ-
них заходів, включаючи накладення 
ефективних, відповідних санкцій що 
мають попереджувальний ефект, і за-
безпечити відповідну координацію між 
різними призначеними інституціями 
(п. 22 преамбули). Продукція вважа-
ється безпечною стосовно ризиків і ка-
тегорій ризиків, що підпадають під дію 
відповідних національних стандартів, 
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якщо вона відповідає добровільним 
національним стандартам, що є більш 
жорсткими за європейські стандарти, 
на які Комісія згідно зі статтею 4 опу-
блікувала посилання в Офіційному 
журналі ЄС [6]. 

В обставинах, відмінних від тих, 
які зазначено в ч. 2 ст. 3 Директи-
ви, відповідність продукції загальному 
обов’язку безпеки оцінюється з ура-
хуванням: добровільних національних 
стандартів, що є більш жорсткими за 
відповідні європейські стандарти, крім 
тих, які зазначено у ч. 2; стандартів, 
встановлених у державі-члені, де про-
дукція випускається в обіг; рекоменда-
цій Комісії, що встановлюють орієнти-
ри відносно оцінки безпеки продукції; 
кодексів сумлінної практики у сфері 
безпеки продукції, що діють у відповід-
ному секторі; сучасного стану знань і 
техніки; обґрунтованих очікувань спо-
живачів відносно безпеки. Відповід-
но до ст. 7 Директиви 2001/95/ЄС 
держави-члени встановлюють правила 
відносно санкцій, які мають бути засто-
совані до порушень національних поло-
жень, виданих задля виконання даної 
Директиви, і ухвалюють усі необхідні 
заходи з метою забезпечити їхню ре-
алізацію. Передбачені санкції повин-
ні бути ефективними, відповідними й 
мати попереджувальний ефект [6].

У ст. 9 Глави IV Директиви 
2001/95/ЄС визначено, що з метою 
забезпечення ефективного ринкового 
нагляду, спрямованого на гарантуван-
ня високого рівня охорони здоров’я 
споживачів та безпеки, держави-чле-
ни повинні забезпечувати введення, 
періодичне поновлення та здійснення 
програм секторального нагляду за ка-
тегоріями продукції або ризиків, моні-
торинг заходів із нагляду. Крім того, 
визначено необхідність додержання та 
поновлення науково-технічних знань, 
пов'язаних з безпекою продукції, а 
також періодичний аналіз та оцінку 
функціонування заходів із контролю 
та їх ефективність, і якщо необхідно, 
ревізію підходів до нагляду та його ор-
ганізації [4].

Крім того, Директивою визначався 
обов’язок держави-члени в забезпе-
ченні споживачів та інших зацікавле-
них осіб можливістю звернутися до 
компетентних органів з питань без-
пеки продукції до наглядових органів 
та в ефективному інформуванні щодо 
встановлених процедур з цих питань. 
Окрім того, було передбачено необхід-
ність розробки правил, що регулюють 
функціонування спеціальної системи 
«РАПЕКС» (від англ. RAPEX – Rapid 
Exchange of Information System, систе-
ма швидкого обміну), що призначена 
для швидкого обміну між держава-
ми-членами та Європейською Комісією 
інформацією про серйозні ризики для 
споживачів і для розробки та виконан-
ня спільних проектів нагляду і випро-
бувань [7].

Директива 2001/95/ЄС встанов-
лює вимоги до всіх учасників спожи-
вчого ринку постачання [4]. Зокрема, 
унормовано, що виробники повинні 
розміщувати на ринку тільки безпечну 
продукцію, при цьому всі учасники еко-
номічного процесу повинні нести відпо-
відальність за безпечність продукції. 
Саме через проведення оцінки відповід-
ності виробник несе відповідальність за 
перевірку та декларацію про відповід-
ність продукції вимогам європейського 
законодавства. В свою чергу, органи з 
нагляду за ринком проводять перевірку 
продукції, яка найближчим часом буде 
розміщена (або вже розміщена) на рин-
ку, виконуючи оцінку відповідності.

Суб’єктний склад осіб, відповідаль-
них за безпеку продукції, був проа-
налізований Судом ЄС у справі Lidl 
Magyarorszag Kereskedelmi bt v Nemzeti 
Hirkozlesi Hatosag Tanacsa [9]. Згідно з 
відповіддю Суду ЄС на преюдиціальний 
запит Муніципального Суду Угорщини, 
особа, яка продає продукцію, може вва-
жатися виробником тільки за умови, 
зазначені у ст. 2 Директиви 2001/95/
ЄС. Отже, для застосування заходів 
відповідальності до продавця необхідно 
дотримуватись критерію відповідності 
діяльності продавця до тієї діяльності, 
яка може впливати на характеристики 
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безпеки продукції. А у випадку, якщо ця 
особа тільки поширює продукцію, вона 
є торговим посередником відповідно до 
п. f ст. 2 Директиви 2001/95/ЄС: «під 
«торговим посередником» розуміється 
будь-який професіонал ланцюга збуту, 
чия діяльність не впливає на характе-
ристики безпеки продукції» [4].

Слід звернути увагу на те, що термі-
ном «виробник» відповідно до підпунк-
ту «е» ст. 2 Директиви 2001/95/ЄС 
визначено:

– виготовлювача продукції, коли він 
заснований в ЄС, і будь-яку іншу осо-
бу, що представляє себе як виготовлю-
вача шляхом надання продукції свого 
імені, свого товарного знаку або іншого 
відмітного знаку, або особу, яка здійс-
нює ремонт продукції; 

– представника виробника, коли ос-
танній не заснований у ЄС, або – за 
відсутності представника, заснованого 
в ЄС, – імпортера продукції; 

– інших професіоналів збутового 
ланцюга тою мірою, в якій їхня діяль-
ність може впливати на характеристи-
ки безпеки продукції.

У загальному сенсі відповідальність 
за продукцію можна визначити як від-
повідальність виробника за ту шкоду, 
яка була заподіяна виробленою ним 
продукцією. Варто погодитися з дум-
кою авторів книги «Судова практика, 
матеріали та тексти із споживчого пра-
ва» (Materials and Text on Consumer 
Law) [10], що інститут відповідальності 
виробника за продукцію неналежної 
якості можна розглядати не тільки як 
частину системи законодавства про за-
хист прав споживачів, оскільки збиток 
від неякісної продукції може бути запо-
діяно не тільки самому споживачеві, а 
також іншим категоріям осіб, які вико-
ристовують продукцію, наприклад, пра-
цівникам, які виконують трудову функ-
цію. Питання щодо відповідальності 
виробника досить тісно пов’язане із за-
стосуванням санкцій під час здійснення 
наглядової діяльності на внутрішньому 
ринку, зокрема споживчому [10].

З аналізу наведеного можна зроби-
ти висновок, що основною метою рин-

кового нагляду на споживчому ринку 
непродовольчих товарів є нівелювання 
або зниження ризиків продукції та га-
рантування її безпечності.

Однак на теперішній час, у зв’яз-
ку із швидким розвитком технічного 
прогресу є всі підстави стверджувати, 
що існуючий набір правил ринкового 
нагляду в ЄС станом на теперішній 
час є фрагментарним і охоплює різні 
частини європейського законодавства, 
що створює проблеми для економічних 
операторів та органів, які здійснюють 
ринковий нагляд. Нечіткість дії меха-
нізму ринкового нагляду породжена 
цією фрагментарністю.

На початку березня 2013 р. Євро-
пейською Комісією було анонсовано 
для Світової організації торгівлі про 
розробку Проекту Регламенту Євро-
пейського Парламенту та Ради щодо 
безпеки споживчих товарів, які повин-
ні замінити чинні директиви ЄС в цій 
сфері [11]. Документ містить перелік 
зобов'язань для економічних опера-
торів (виробників, імпортерів, дис-
триб’юторів), зокрема, щодо підготовки 
технічної документації, вимог до марку-
вання та контролю за обігом товару у 
ланцюзі постачання, включаючи прави-
ло зазначення країни походження про-
дукту. Цей Проект став частиною за-
конодавчої ініціативи ЄС «Пакет норм 
щодо безпеки продукції та нагляду за 
ринком», який було підготовлено з ме-
тою підвищення рівня безпеки та захи-
сту здоров’я людини [10]. 

Проект Регламенту Європейсько-
го Парламенту та Ради щодо безпеки 
споживчих товарів повинен здійснити 
реформування цієї сфери у бік створен-
ня єдиного інструментарію та цілісної 
законодавчої системи [11]. 

Ухвалення документа очікувало-
ся у першому півріччі 2014 р. У разі 
ухвалення документ мав замінити Ди-
рективу 87/357/ЄЕС та Директиву 
2001/95/ЄС. Сфера дії документа має 
поширюватися на товари, які призна-
чені для споживачів або входять до 
пакета послуг, що надаються спожива-
чеві. Водночас ці правила не поширю-
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ються на: лікарські засоби для люди-
ни або тварин; продукти харчування; 
матеріали й вироби, що контактують 
з харчовими продуктами; корми; живі 
рослини та тварини, ГМО продукцію; 
похідні продукти тваринного походжен-
ня; засоби захисту рослин; професійне 
обладнання; антикваріат [11].

Слід зазначити, що Європейський 
Парламент ухвалив у першому читан-
ні нові пропозиції до «Положення про 
безпеку споживчих товарів» та «Поло-
ження про нагляд за ринком продукції» 
у ході пленарного засідання 15 квітня 
2014 року. Нині документ ще не при-
йнятий.

У такий спосіб майбутнє регулюван-
ня безпеки споживчих товарів позба-
виться дублювань, проміжних станів і 
буде асимілювати існуючі правила та 
процедури, що застосовуються до всі-
єї непродовольчої продукції. Це, своєю 
чергою, забезпечить більш дієвий меха-
нізм ринкового нагляду у країнах-чле-
нах ЄС, захисту прав споживачів та 
інших користувачів, більш однорідні 
умови торгівлі для економічних опе-
раторів та зменшить адміністративні 
труднощі, що є особливо важливим в 
умовах кризових явищ в економіці і 
відповідає вимогам побудови ефектив-
ного та конкурентоздатного внутріш-
нього ринку ЄС [12].

Аналіз законодавства ЄС щодо без-
пеки продукції дає можливість зроби-
ти висновок про те, що його розвиток 
зумовлений багатьма чинниками, серед 
яких особливе місце належить науко-
во-технічному прогресу та змінам у 
загальному підході ЄС до здійснення 
правового регулювання в цій сфері, у 
зв’язку з чим норми загального зако-
нодавства потребують постійного вдо-
сконалення. За результатами змістов-
ного аналізу Директиви 2001/95/ЄС, 
а також інших нормативних актів ЄС 
можна зробити висновок, що ефектив-
ний нагляд за внутрішнім споживчим 
ринком є обов’язком для держав-членів 
ЄС, забезпечення якого гарантує: без-
пеку продукції, яка поставляється на 
ринок, дотримання вимог до маркуван-

ня продукції та підготовки документації 
до неї, що, своєю чергою, підтверджує 
те, що продукція була розроблена і ви-
готовлена відповідно до гармонізованих 
стандартів ЄС. Покладені повноважен-
ня на органи ринкового нагляду на вну-
трішньому ринку непродовольчих това-
рів в ЄС реалізуються через ресурси, 
надані для виконання власних функцій, 
отримані знання та процедури, що міс-
тять дієві заходи щодо розгляду скарг 
та моніторингу нещасних випадків, 
встановлення відповідного механізму 
зв'язку і координації між органами наг-
ляду держав-членів, розроблених про-
грам з нагляду за ринком.

Ключові слова: ЄС, директива, 
регламент, безпека продукції, ринко-
вий нагляд, законодавство, компетен-
ція, принципи.

Статтю присвячено дослідженню 
загальних засад ринкового нагляду в 
ЄС. Для їх визначення проаналізо-
вано основні положення Директиви 
2001/95/ЄС «Про загальну безпеку 
продукції».

Статья посвящена исследованию 
общих положений рыночного надзора 
в ЕС. Для их определения проанали-
зированы основные положения Ди-
рективы 2001/95/ЄС «Про общую 
безопасность продукции».

The article is devoted to research of 
general positions for market surveil-
lance in EU. The main regulations of 
Directive 2001/95/ EU “Оn common 
product safety” are analyzed for their 
determination.
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ПОГЛЯДИ УКРАЇНСЬКИХ І ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ 
НА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ  

«ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ТОРГІВЛІ»

Постановка проблеми. В умовах 
європейської інтеграції України та в 
контексті підписання й ратифікації 
Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом у 2014 р. осо-
бливої актуальності набуває вивчення 
міжнародного і європейського досвіду 
регулювання питань, пов’язаних із тор-
гівлею, для наукового середовища і для 
українських суб’єктів підприємницької 
діяльності з метою гармонізації укра-
їнського законодавства із законодав-
ством Європейського Союзу в регулю-
ванні питань, пов’язаних із торгівлею. 

Засоби захисту торгівлі є одним із 
механізмів, що активно використову-
ється державами для захисту внутріш-
нього ринку в умовах зниження тариф-
них методів регулювання міжнародної 
торгівлі товарами та включають анти-
демпінгові, компенсаційні й захисні за-
ходи. Зважаючи на це, метою статті є 
дослідження поняття засобів захисту 
торгівлі та його використання в міжна-
родно-правовій і українській науковій 
доктрині та в нормативних документах. 

Стан дослідження. Окремі аспек-
ти правового регулювання торговель-
них обмежень загалом і засобів захи-
сту торгівлі зокрема досліджувалися 
такими вітчизняними й зарубіжними 
вченими, як В. Голубєва, О. Вишняков, 
Н. Коновалова, І. Капуш, О. Кочергіна, 
А. Мазаракі, В. Муравйов, В. Опришко, 
С. Осика, В. Пушкарьов, В. Пятниць-
кий, Ф. Граафсма, Я. Луо, Дж. Корне-
ліс, М. Маклін, О. Решота, Д. Роберт, 
А. Сапір, Дж. Суд, Е. Фермюст та інші. 

Виклад основного матеріалу. 
Термін «засоби захисту торгівлі» широ-

ко використовується в сучасній інозем-
ній літературі як у розвинутих країнах, 
так і в країнах, що розвиваються, на 
позначення сукупності трьох торгівель-
них інструментів для захисту внутріш-
нього ринку (у рамках Світової органі-
зації торгівлі – (далі – СОТ)) а саме: 
антидемпінгових, компенсаційних і за-
хисних заходів.

Засоби захисту торгівлі є дозволе-
ними винятками з двох найважливіших 
принципів СОТ – режиму найбільшого 
сприяння та національного режиму. Ко-
ристуючись цими інструментами, уря-
ди держав – членів СОТ ініціюють роз-
слідування та мають змогу накладати 
певні види мит або обмежувати імпорт 
на власний ринок на вимогу місцевих 
товаровиробників аналогічних товарів. 

Головні документи ГАТТ/СОТ, що 
регулюють антидемпінгові, компенса-
ційні та захисні заходи (Угода про за-
стосування статті VI ГАТТ 1994 р., Уго-
да про субсидії та компенсаційні заходи 
СОТ 1994 р. і Угода про захисні захо-
ди СОТ 1994 р.), на жаль, не містять 
єдиного терміна, який би об’єднував ці 
окремі типи інструментів. Тому є різні 
підходи до виділення окремої групи та-
ких інструментів у літературі. Так, у ві-
тчизняній літературі використовуються 
різні назви на позначення цього явища: 
інструменти захисту торгівлі, заходи 
захисту торгівлі, захисні інструменти, 
захисні заходи тощо. Проте саме тер-
мін «заходи захисту торгівлі» найбільш 
широко використовується в закордон-
них джерелах. Так, автори ґрунтовного 
дослідження щодо вивчення особливос-
тей антидемпінгових, компенсаційних і 
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захисних заходів відповідно до правил 
ГАТТ/СОТ під назвою «СОТ-засо-
би захисту торгівлі» (“WTO – Trade 
Remedies”) Р. Вольфрум, П. Штоль і 
М. Кьобель використовують саме за-
гальну назву “trade remedies”, що пе-
рекладається на українську мову як 
«засоби захисту торгівлі» [14]. 

Такої ж думки притримується й за-
рубіжний учений Ч. Боун, який нази-
ває антидемпінгові, компенсаційні та 
захисні заходи ідентичним терміном 
“trade remedies” – тобто «засоби за-
хисту торгівлі», стверджуючи, що це 
найбільш популярні інструменти торго-
вельної політики, які використовують-
ся державами для обмеження свободи 
руху товарів [9]. Н. Недзель теж вико-
ристовує термін “trade remedies” сто-
совно антидемпінгових, компенсацій-
них і спеціальних засобів [10]. Також 
саме термін «засоби захисту торгівлі» 
широко вживається вченими з країн, 
що розвиваються. Так, наприклад, до-
слідник Центру досліджень СОТ з Індії 
С. Прія теж уживає поняття «засоби 
захисту торгівлі», маючи на увазі ан-
тидемпінгові, компенсаційні та захисні 
заходи, і відзначає, що система СОТ 
дозволяє використовувати захист тор-
гівлі у деяких випадках шляхом засто-
сування названих інструментів [12].

Цей термін використовується також 
і законодавством зарубіжних країн. Так, 
якщо проаналізувати нормативно-пра-
вові акти країн – членів Європейсько-
го Союзу в цій сфері, то, наприклад, в 
Італії антидемпінгові, компенсаційні та 
захисні заходи називаються терміном 
«misure di difesa commerciale», що та-
кож перекладається як «засоби захисту 
торгівлі» [13]. 

З іншого боку, країни Митного сою-
зу в рамках ЄврАзЕС використовують 
у законодавстві термін «меры торго-
вой защиты», що також є схожим на 
український термін «засоби захисту 
торгівлі». Так, Договір про створен-
ня Євразійського економічного союзу 
встановлює, що «під заходами захисту 
внутрішнього ринку, або захисними 
заходами, розуміються спеціальні за-

хисні, антидемпінгові й компенсаційні 
заходи, правила запровадження, пере-
гляду та скасування яких регулюються 
ГАТТ 1994 і іншими угодами СОТ» [1]. 
Статтями 48 і 50 цього Договору вста-
новлено, що «заходи захисту внутріш-
нього ринку щодо товарів, що походять 
із третіх країн і ввозяться на митну 
територію Союзу, для захисту еконо-
мічних інтересів виробників товарів у 
Союзі можуть вводитися у вигляді спе-
ціальних захисних, антидемпінгових і 
компенсаційних заходів…». Проте за-
конодавство країн – членів Митного 
союзу, наприклад, нормативно-правові 
акти Російської Федерації, не містять 
єдиного визначення антидемпінгових, 
компенсаційних і захисних засобів уза-
галі. Так, наприклад, головний Закон 
№ 165-ФЗ РФ у цій сфері «Про спе-
ціальні захисні, антидемпінгові та ком-
пенсаційні заходи при імпорті товарів» 
такого загального терміна не містить і 
використовує ці поняття окремо.

Треба сказати, що у вітчизняній лі-
тературі теж немає єдиного підходу до 
визначення поняття, що включає анти-
демпінгові, компенсаційні та захисні за-
ходи. Законодавчого закріплення термі-
на «засоби захисту торгівлі» донедавна 
не містилося й у нормативно-правових 
актах. Так, відомий вітчизняний учений 
С. Осика, який присвятив найбільше 
праць розгляду особливостей регулю-
вання зазначених інструментів, не ви-
користовує жодного загального терміна 
щодо антидемпінгових, компенсаційних 
і спеціальних заходів, говорячи про ці 
поняття окремо. Наприклад, автор не 
раз використовує словосполучення 
«антидемпінгові, компенсаційні та спе-
ціальні заходи», називаючи їх протек-
ціоністськими обмеженнями імпорту, з 
чим не можна не погодитися, оскільки 
такі інструменти обмежують свобо-
ду руху товарів. Проте в роботі «Но-
вітнє українське законодавство щодо 
регулювання проблем демпінгованого, 
субсидіарного та масованого імпорту» 
С. Осика все ж об’єднав ці заходи в 
один термін «захисні заходи», напри-
клад, у такій тезі: «…які саме органи 
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та в який спосіб будуть застосовувати 
захисні заходи щодо демпінгових, суб-
сидіарних або спеціальних процесів» 
[3]. Проте, на нашу думку, із таким 
формулюванням не можна погодити-
ся, адже сам термін «захисні заходи» 
в термінології ГАТТ/СОТ є окремим 
видом таких інструментів, що регулю-
ються Угодою про захисні заходи СОТ 
1994 р. Тому називати заходи захисту 
торгівлі захисними заходами, на наш 
погляд, не варто. 

З іншого боку, позиція Міністер-
ства економічного розвитку й торгівлі 
України полягає у виділенні антидем-
пінгових, компенсаційних і спеціаль-
них заходів в окрему групу під назвою 
«інструменти торговельного захисту». 
Так, визначається, що антидемпінгові 
та компенсаційні заходи є способами 
захисту внутрішнього ринку від недо-
бросовісної конкуренції в міжнародній 
торгівлі, а застосування спеціальних 
заходів, навпаки, є відповіддю на до-
бросовісну конкуренцію. Міністерство 
економічного розвитку й торгівлі руха-
ється в напрямку визначення демпінгу 
як імпорту товару на митну територію 
України за ціною, нижчою від ціни 
на подібний товар у країні експорту. 
Компенсаційний захід визначається 
як «захід щодо нейтралізації впливу 
специфічної субсидії іноземної держа-
ви (союзу іноземних держав), яка на-
дається підприємству/групі, галузі/
групі, експортеру/об’єднанню або 
спрямована на стимулювання експор-
ту, заміщення імпорту» [2]. Формами 
цієї специфічної субсидії, як визнача-
ють автори, можуть бути такі: фінан-
совий внесок або іншого виду фінан-
сове сприяння держави, установлення 
податкових пільг щодо певного підпри-
ємства чи цілої галузі або повне звіль-
нення від сплати податків і зборів, за-
безпечення товаровиробників майном, 
товарами або послугами чи інші види 
підтримки. Також згідно з позицією Мі-
ністерства спеціальним заходом є «за-
хід щодо обмеження зростання імпорту 
на митну територію країни незалежно 
від країни походження». Отже, можна 

визначити, що тут термін «засоби за-
хисту торгівлі» замінений на поняття 
«інструменти торговельного захисту» 
або «інструменти захисту внутрішнього 
ринку». Інші вчені, зокрема С. Пейдж, 
використовують назву «інструменти 
торгівельного захисту» щодо засобів 
захисту торгівлі [11].

Д. Таненбаум також поділяє думку 
Міністерства економічного розвитку й 
торгівлі України стосовно термінології, 
теж називаючи засоби захисту торгів-
лі типом торговельного захисту. Таких 
типів автор виділяє три, тобто анти-
демпінг, компенсаційні мита й захис-
ні заходи, надаючи й власні авторські 
визначення цих термінів. Так, за його 
словами, антидемпінгом є заходи, що 
застосовуються державою, коли «екс-
портна ціна товару, що експортуєть-
ся з однієї країни до іншої, нижча від 
сумарної ціни, що складається за зви-
чайних умов торгівлі на аналогічний 
продукт, призначений для споживання 
в країні-експортері» [7]. Що ж до по-
няття субсидій і компенсаційного мита, 
то Д. Таненбаум пише, що накладенню 
компенсаційного мита підлягає лише 
«специфічна субсидія», тобто така, 
доступ до якої обмежений лише для 
одного підприємства чи для групи під-
приємств галузі або кола підприємств, 
що розташовані в певному географічно-
му регіоні. Саме використання такого 
фінансового сприяння держави у фор-
мі прямих дотацій, позик, гарантій за 
позиками або в разі, коли уряд безпо-
середньо закуповує товари й послуги 
для експортера, спричиняє згодом на-
кладення державою-імпортером ком-
пенсаційного мита. Також своєрідним 
авторським визначенням, але все-таки 
схожим на термін ГАТТ/СОТ, є визна-
чення захисних заходів як певних захо-
дів у формі квоти, спеціального тарифу 
чи поєднання обох, що застосовується 
державою у відповідь на імпорт на її 
територію продукту в збільшеній кіль-
кості, яка становить загрозу завдання 
серйозної шкоди вітчизняному вироб-
нику аналогічного продукту. Отже, 
можна сказати, що автор відносить ан-



204

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2017/2

тидемпінгові, компенсаційні та захисні 
заходи до типів торговельного захисту. 

Щодо українського законодавства, 
то головні законодавчі акти, які ста-
новлять базу регулювання засобів за-
хисту торгівлі, це Закон «Про захист 
національного товаровиробника від 
демпінгового імпорту» 1999 р., Закон 
«Про захист національного товарови-
робника від субсидованого імпорту» 
1999 р. і Закон «Про застосування спе-
ціальних заходів щодо імпорту в Укра-
їну» 1999 р. Вони не містять єдиного 
ширшого терміна, який би об’єднував 
ці інструменти. У цих законах відсут-
нє не лише таке поняття, як «засоби 
захисту торгівлі», але й будь-який ін-
ший термін [1; 2; 3]. Натомість термін 
«засоби захисту торгівлі» вживається в 
Угоді про Асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом, ратифікованій 
нашою державою в 2014 р. Так, гла-
ва 2 розділу IV «Торгівля й питання, 
пов’язані з торгівлею» має назву «За-
соби захисту торгівлі» і включає в себе 
такі підглави: глобальні захисні заходи, 
захисні заходи щодо легкових автомо-
білів, антидемпінгові та компенсаційні 
заходи, інституційні положення [8]. 
Тому, як бачимо, цей термін фактично 
закріплений у міжнародній угоді, яка 
ратифікована Україною, і є частиною 
національного законодавства. Отже, 
можна говорити про те, що українське 
законодавство, а саме Угода про Асоці-
ацію між Україною та ЄС, об’єднує ан-
тидемпінгові, компенсаційні та захисні 
заходи в міжнародній торгівлі товара-
ми в групу під назвою «засоби захисту 
торгівлі». 

Висновки. Отже, на основі вище-
викладеного можна зробити висновок, 
що визначення поняття «засоби захи-
сту торгівлі» є комплексним і харак-
теризується багатогранністю, оскільки 
єдиний підхід до цього терміна у вітчиз-
няній літературі відсутній, і раніше він 
не використовувався на позначення ан-
тидемпінгових, компенсаційних і захис-
них заходів. Проте з урахуванням за-
рубіжних поглядів на визначення цього 
поняття, міжнародно-правової практи-

ки, а також з огляду на його нещодавнє 
впровадження в українське законодав-
ство Угодою про асоціацію між Украї-
ною та Європейським Союзом, цей тер-
мін має використовуватися як загальне 
поняття, що об’єднує антидемпінгові, 
компенсаційні та захисні заходи.

Ключові слова: засоби захисту 
торгівлі, антидемпінгові заходи, ком-
пенсаційні заходи, захисні заходи, Єв-
ропейський Союз.

Стаття присвячена досліджен-
ню досвіду використання єдиного 
поняття «засоби захисту торгів-
лі» на позначення антидемпінгових, 
компенсаційних і захисних заходів. 
Автором установлено, що цей тер-
мін використовується в зарубіжних 
джерелах, а в Україні вперше вжи-
вається в Угоді про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом.

Статья посвящена исследованию 
опыта использования единого поня-
тия «средства защиты торговли» 
для определения антидемпинговых, 
компенсационных и защитных мер. 
Автором установлено, что термин 
используется в зарубежных источ-
никах, а в Украине впервые употре-
бляется в Соглашении об ассоциации 
между Украиной и Европейским Со-
юзом.

This article is devoted to the study 
of the experience of using the unified 
concept of “trade remedies” to de-
termine anti-dumping, anti-subsidy 
measures and safeguards. The author 
established that this term is used in 
foreign sources, whereas is being used 
in the Association Agreement between 
Ukraine and the European Union for 
the first time.
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ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ  
ПРОТЕКТОРАТУ КРОМВЕЛЯ Й ПОЯВА  

«ЗНАРЯДДЯ УПРАВЛІННЯ» 1653 Р. В АНГЛІЇ

Тема протекторату Кромвеля в Анг-
лії (1653–1658 рр.) вивчається на сти-
ку відразу декількох взаємозалежних 
дисциплін. Для сучасного стану науки 
характерний перехід до глобального 
розгляду проблем тематики протекто-
рату Кромвеля в Англії (1653–1658) як 
форми військової диктатури. Подальшу 
увагу до питання про проблему протек-
торату Кромвеля в Англії як форми вій-
ськової диктатури необхідно приділяти 
з метою більш глибокого й обґрунтова-
ного рішення актуальних проблем те-
матики даного дослідження.

Актуальність роботи обумовлена, 
з одного боку, більшим інтересом до 
теми протекторату Кромвеля в Англії 
(1653–1658), а також до «Знаряддя 
управління 1653 р.» в сучасній науці, з 
іншого боку, її недостатньою розробле-
ністю. Розгляд питань, пов'язаних з да-
ною тематикою, носить як теоретичну, 
так і практичну значимість.

Також актуальність дослідження 
обумовлена тим, що, з однієї сторони, 
постать Олівера Кромвеля як полко-
водця та політичного діяча досліджена 
не досить повно. Це пояснюється не-
ясністю та суперечливістю численних 
історичних відомостей про його особу. 
Другим аспектом актуальності вивчен-
ня обраної теми є надзвичайна ціка-
вість дослідження історичної постаті 
Олівера Кромвеля, оскільки, будучи 

політиком і полководцем світового 
масштабу, він зумів розпізнати тенден-
ції розвитку англійського суспільства 
та спрямувати їх в русло розвитку та 
формування такої моделі демократії, 
яка й нині існує в Великобританії, та 
якою захоплюється решта світу. Фак-
тично талант Олівера Кромвеля поля-
гав у тому, що він передбачив розвиток 
демократії в Англії і заклав її міцний 
фундамент.

Питанням дослідження присвячена 
безліч робіт. В основному матеріал, 
викладений у навчальній літературі, 
носить загальний характер, а в числен-
них монографіях з даної тематики роз-
глянуті більш вузькі питання проблеми 
здійснення протекторату Кромвеля в 
Англії (1653–1658), а також так звано-
го «Знаряддя управління 1653 р.». Од-
нак потрібно враховувати сучасні умо-
ви під час дослідження проблематики 
позначеної теми.

Висока значимість і недостатня 
практична розробленість проблеми 
протекторату Кромвеля в Англії визна-
чають безсумнівну новизну даного до-
слідження.

Мета статті полягає в тому, щоб ви-
світлити протекторат Кромвеля та «Зна-
ряддя управління» 1653 р.» в Англії.

Страта Карла І означала, що інде-
пенденти відмовилися від монархії й 
пішли на встановлення такого держав-

© Н. Долматова, 2017
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ного устрою, що прийнято називати 
республікою (державою загального 
добра – Commonwealth). Палата об-
щин проголосила себе вищою владою 
у країні. Були прийняті закони про 
знищення палати лордів і знищення 
королівського звання. Головну роль 
у керуванні в період індепендентської 
республіки (1649–1653) відігравала 
Державна рада, що володіла ознаками 
виконавчого органу влади. 19 травня 
1649 року нова держава була проголо-
шена офіційно.

У грудні ж 1653 р. Кромвель був 
проголошений лордом-протектором 
Англії, Шотландії та Ірландії, і в країні 
прийнята нова конституція «Знаряддя 
управління» [2, с. 184]. Згідно з нею 
вищу довічну владу отримував Кром-
вель; парламент з 400 чоловік обирався 
терміном на три роки; виборчий ценз 
був високим: 200 фунтів стерлінгів. 
Протектор командував збройними си-
лами, відав зовнішньою політикою, мав 
право вето. Протекторат став по суті 
військовою диктатурою [10, с. 21].

Конституція 1653 року, на думку її 
укладачів, містила в собі три принци-
пи управління державою: монархічний 
(одноосібний протекторат), аристокра-
тичний (довічна Рада), демократичний 
(виборчий парламент).

Автори Конституції – вищий склад 
офіцерів армії – старанно відводили 
різні підозри у встановленні військової 
диктатури. Перші кроки протектора 
були направлені до цієї ж цілі – під 
зовнішніми конституційними формами 
була прикрита диктатура військового 
керівництва. Разом з тим, «Знаряд-
дя управління» свідчило про недовіру 
вождів армії до обраної палати общин.

За Конституцією, кожний наступ-
ний парламент міг скликатися не рані-
ше ніж через три роки з часу розпуску 
попереднього. Сесія мала тривати не 
більше п’яти місяців. В одній зі статей 
Конституції було зазначено, що шери-
фи і мери після виборів до парламен-
ту мають пред’явити список обраних з 
підписами як самих обраних, так і ви-
борців, в якому обов’язково має бути 

записано, що обрані представники не 
будуть мати права змінювати систему 
управління. Влада лорда-протектора 
була обмеженою парламентом, а в пе-
ріод між його сесіями – Державною 
Радою. Діяльність трьох верховних 
органів – протектора, парламенту і 
Ради – не була конкретно визначеною 
[10, с. 21].

Виборчий ценз у 200 фунтів стер-
лінгів сприяв тому, що в першому 
парламенті Кромвеля були лише пред-
ставники дворян, які ставилися досить 
критично до будь-яких радикальних 
ідей. Разом з тим, результати виборів 
1654 року були не досить позитивними 
і для протектора. Але позитивним було 
те, що в парламенті з'явилася невелика 
група людей, головним чином офіцерів 
армії, які підтримували протектора, але 
й багато було обрано противників про-
текторату і, зокрема, протектора – цю 
групу людей становили пресвітеріани.

У 1654 році під час відкриття парла-
менту у своїй промові Кромвель звину-
вачував левелерів у бажанні розрушити 
власність і створити рівність між усіма 
людьми. Кромвель вважав, що основою 
англійської нації протягом століть була 
знатна людина, дворянин. Урівнюючи 
принципи знищують дійсність нації. 
Кромвель закликав депутатів парла-
менту до співпраці на тій основі, що 
його влада являється єдиною системою 
спасіння від анархії [9, с. 17]. Блок рес-
публіканців, який підтримували пресві-
теріани, виступав за суверенітет парла-
менту, а протектора знижував до ролі 
лише виконувача волі парламенту.

Діяльність усіх актів, які були видані 
Кромвелем до скликання парламенту, 
були призупинені, а самі акти передані 
до парламентського комітету для пере-
гляду [2, с. 184]. Саме тепер Кромвель 
вирішив дати парламенту перший бій, 
хоча з початку його відкриття пройшло 
близько двох тижнів. Вхід до палати 
парламенту був закритим, а депутатів 
було направлено до лорда-протектора 
для важливої розмови. Кромвель досить 
грубо заявив депутатам, що вони не 
мають права обговорювати основні по-
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ложення нової Конституції. Члени пар-
ламенту повинні були визнати в якості 
основного принципу протекторату од-
ноосібність правління довічного глави 
держави разом з обраним раз в три 
роки парламентом і принести присягу 
на вірність існуючому устрою [9, с. 17]. 
Лише після прийняття цих вимог депу-
татам було дозволено з'явитися в залі 
засідання парламенту. Можна сказати, 
що це була також свого роду «чистка» 
[1, с. 14] парламенту від тих, хто не 
хотів визнати диктатуру Кромвеля. Ча-
стина депутатів, яка відмовилася дати 
потрібне письмове зобов’язання, зали-
шила парламент. Все це свідчить про 
наявність у парламенті серйозної опо-
зиції режиму протекторату.

В парламенті розгорілися суперечки, 
які стосувалися, в першу чергу, питан-
ня про контроль військовими силами. 
Згідно з пунктом Конституції, який не 
підлягав перегляду, ні протекторат, ні 
парламент не мали абсолютного контр-
олю над військовими силами. Контроль 
мав здійснюватися лордом-протекто-
ром разом з парламентом. Парламент 
хотів внести в цей пункт обмеження, 
згідно з яким спільний контроль про-
тектора і парламенту над військовими 
силами країни мав встановлюватися 
лише під час життя лорда-протектора. 
З цього питання в парламенті розгорі-
лися суперечки. Погляди Кромвеля і 
членів парламенту розійшлися у вирі-
шенні питання: чи буде Англія й далі 
продовжувати керуватися принципа-
ми військової диктатури? Це питання 
призвело до розриву протекторату з 
парламентом і розпуску останнього. 
Парламент вимагав скорочення армії з 
57 тисяч чоловік до 30 тисяч і не за-
безпечував потрібним фінансуванням 
армію. 22 січня 1655 року Кромвель 
розпустив парламент, заявивши, що 
суперечки в парламенті викликають 
невдоволення у країні [1, с. 14].

Настав період безпарламентського 
правління, який тривав 20 місяців, 
коли країною управляв лорд-про-
тектор разом з Державною Радою 
[5, с. 29]. Політичний устрій Англії 

набув яскраво виявлену форму вій-
ськової диктатури.

За часів Олівера Кромвеля коман-
дування армією міцно зберігало своє 
високе повноваження у країні, не доз-
воляючи навіть самому лорду-протек-
тору займати досить високе становище 
в управлінні. Але керівництво протек-
торату не могло спиратися лише на 
вузьке коло армійського керівництва. 
У пошуках більш широкої соціальної 
бази керівництво зверталося до пар-
ламенту, до середніх прошарків насе-
лення, які отримали виборчі права за 
новою Конституцією. Воно намагалося 
переконати населення, що протекторат 
являється «оберегом» їх власності, ря-
тувальником країни від анархії. Але це 
не дуже допомагало керівництву. Ши-
рокі прошарки середніх класів Англії 
були не згодні віддавати свою долю 
військовим, вони хотіли господарювати 
самі [3, с. 21].

В цих умовах єдиним завданням ке-
рівництва стало збереження існуючого 
порядку. Про це Кромвель відкрито 
заявив у колах своїх радників: «Я – 
людина, яка заслуговує на те місце в 
суспільстві, яке я займаю. Я посів це 
місце не тільки з надії творити добро, а 
з бажання призупинити зло і бідність, 
які, як я бачив, були неминучими для 
нації <…> І в цьому відношенні я гото-
вий служити стільки, скільки я зможу 
<…>» [4, с. 173].

Досить важливим питанням в країні 
залишалося фінансове. Для утримання 
армії як головної опори лорда-протекто-
ра, посилення флоту, придушення пов-
ставших народних мас, ведення агре-
сивної зовнішньої політики потрібні 
були великі кошти. Управління протек-
торату знаходилося у стані фінансової 
кризи. Необхідність поповнити держав-
ну казну військовими справами зіграла 
велику роль у ряді причин, які призве-
ли до війни у 1655 році з Іспанією. Але 
ці розрахунки не виправдалися, війна 
привела до загострення фінансового 
становища країни. Для виходу з фінан-
сової кризи Кромвель шукав підтримки 
серед купецтва, торговців рабів.
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У 1655 році під час посилення ви-
ступів левелерів, радикальних сектан-
тів, роялістів та інших угрупувань, які 
були невдоволені системою управління 
країни, Кромвель розділив Англію та 
Уельс на 11 військово-адміністратив-
них округів [1, с. 19], на чолі кожного 
округу були поставлені генерал-майори 
з необмеженою владою; перш за все, 
вони виконували політичний контроль, 
в їх руках також знаходилося місцеве 
управління і збір податків. На посади 
генерал-майорів були призначені ко-
лишні командири парламентської армії 
Скіппон, Ламберт, Гофф та інші.

Одним з найголовніших завдань 
генерал-майорів було зняття надзви-
чайного податку з роялістів у розмірі 
10% їхнього річного доходу з володінь. 
Метою цього податку було примушен-
ня самих роялістів оплачувати витрати 
по придушенню їх особистих повстань 
[2, с. 215].

Не дивлячись на посилене відбиран-
ня у населення засобів існування шля-
хом конфіскації, накладанням штрафів, 
які називалися «добровільними пожер-
твуваннями», грошей не вистачало. 
В червні 1656 року протектор скликав 
конференцію із членів Державної Ради 
і вищих офіцерів армії, на якій обгово-
рювалося фінансове становище країни 
[3, с. 213]. Конференція прийняла рі-
шення знову скликати парламент.

Влітку 1656 року були проведені 
нові вибори під сильним контролем 
генерал-майорів, а у вересні зібрався 
парламент. Перед відкриттям парла-
менту сам протектор разом з членами 
Державної Ради переглянули списки 
депутатів, в результаті чого біля ста 
депутатів були вигнані з парламенту. 
Близько сотні вигнані зі складу депута-
тів самим протектором, ще 50-60 чоло-
вік не відвідували засідань парламенту 
у зв’язку з невдоволенням політики 
протекторату [1, с. 18]. Таким чином, 
не дивлячись на високий ценз, склад 
парламенту, який зібрався 1656 року, 
виявився, з точки зору правлячої офі-
церської верхівки і Державної Ради на 
чолі з протектором, незадовільним, по-

трібно було багато часу, щоб створити 
в цьому парламенті потрібну налашто-
вану більшість. Але навіть «очищений» 
парламент не мав великого бажання 
слухняно йти за протектором і керів-
ництвом армії.

Оліверу Кромвелю досить важли-
во було отримати від парламенту за-
соби для продовження війни з Іспа-
нією. У зверненні до парламенту він 
говорив про зраду іспанців. Парламент 
підтримав керівництво в питанні про 
«справедливість війни», але грошей 
на ведення війни видав значно менше, 
ніж вимагав протектор. Система гене-
рал-майорів була ліквідована, на що 
Кромвель пішов після довгих супере-
чок. Парламент дав згоду на створення 
Вищого суду, який розглядав справи 
змови проти життя протектора і безпе-
ки держави [9, с. 17].

Важливе місце у роботі другого 
парламенту протекторату посідало об-
говорення так званої «Покірної петиції 
і Ради», яка була внесена 23 лютого 
1657 року Крістофером Пеком, колиш-
нім лордом-мером Лондона [2, с. 244]. 
Вона передбачала введення в Англії 
конституційних порядків – двопалат-
ної системи і короля. Кромвель згідно з 
цим проектом мав прийняти титул ко-
роля. Ця пропозиція викликала велике 
невдоволення, перш за все, зі сторони 
армії, яка заявила, що встановлення 
королівського титулу суперечить тим 
принципам, за які вони боролися і по-
клялися підтримувати. Офіцери армії 
виступали за режим протекторату, за 
військову диктатуру, проти встанов-
лення традиційної монархії.

Їхні противники критикували режим 
протекторату як нестійкий. Вони про-
понували встановити монархічно-пар-
ламентську систему управління, відмо-
витися від збирання податків. Також 
пропонували ввести принцип недотор-
каності парламентських депутатів, які 
могли залишити палату лише за рішен-
ням суду й зі згоди парламенту, а не 
протектора.

В замін відмови Кромвеля від протек-
тораторського режиму йому пропонував-
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ся королівський титул. Також пропону-
валося відновити палату лордів у складі 
від 40 до 70 чоловік, призначати яких 
мав О. Кромвель за згодою палати об-
щин. Це був відкритий виклик до віднов-
лення старої форми державності: король, 
лорди, общини. «Покірніше петиція і 
Рада» також вимагала замінити Держав-
ну Раду Таємною Радою [3, с. 24].

В свою чергу, Олівер Кромвель від-
крито зайняв пасивну позицію, не ви-
ражаючи ні згоди, ні відмови. На раді 
офіцерів Кромвель висунув проти не-
згодних з ідеєю Пека ряд звинувачень: 
що саме вони змусили його, говорив 
Кромвель, розігнати Довгий парла-
мент і призначити новий – Малий, це 
вони вимагали, щоб він також розігнав 
парламент 1654 року. Він – протек-
тор – виступав проти зібрання нового 
парламенту, а саме вони, офіцери, пе-
реконали його це зробити, заявивши, 
що новий скликаний парламент буде 
покірно виконувати їхні бажання. Що 
стосується титулу короля, то він осо-
бисто цінить його не більше, ніж перо 
на капелюсі [1, с. 18].

Але коли розпочалося обговорен-
ня проекту нової Конституції, замість 
«Знаряддя управління», і коли про-
тектор конфіденційно заявив кільком 
з членів парламенту про свою згоду 
прийняти королівський титул, офі-
цери вирішили ще раз натиснути на 
нього: ряд командирів, в тому числі й 
Ламберт, Десборо, Флітвуд, заявили, 
що у випадку прийняття Кромвелем 
королівського титулу вони подадуть у 
відставку [1, с. 21]. Офіцери склали 
петицію за участю полковника Прайда, 
який обіцяв розрушити плани Кромве-
ля. Петиціонери явилися в парламент 
і подали демонстрацію з протестом 
проти прийняття Олівером Кромвелем 
королівського титулу. Кромвелю це не 
сподобалося, але він все ж таки відмо-
вився від цього титулу. 

Але нова Конституція – «Покірні-
ше петиція і Рада» – була прийнята 
25 травня 1657 року без утвердження 
королівського сану. Протектор отри-
мав право призначати собі наслідника. 

Закріплювалася верхня палата, палата 
лордів [2, с. 189].

Друге проголошення Олівера Кром-
веля протектором було здійснено так 
урочисто, що було схоже на церемонію 
коронації, хоча корона була відсут-
ньою. Спікер палати, діючий від імені 
останньої, одягнув лорда-протектора в 
пурпурну мантію, опоясав державним 
мечем, дав у руки масивний золотий 
скіпетр і Біблію і прийняв від нього 
присягу на вірність новій Конституції. 
При звуках труб і криках присутніх 
Кромвель сів на трон; з однієї сторони 
трону стояв посол Людовіка XIV, а з 
іншої – голландський посол [1, с. 23].

За новою Конституцією потрібно 
було створити верхню палату. Створе-
но список нових «лордів» – 63 чоло-
віка. Але лише 42 з них приступили 
до виконання своїх обов’язків, інші не 
відгукнулися на виклик. З нових лор-
дів семеро були членами сім'ї самого 
Кромвеля, в тому числі двоє з його си-
нів – Річард і Генрі [1, с. 23].

В палату общин згідно з новою 
Конституцією мали повернутися й ті 
її члени, які раніше не були допущені 
протектором до участі в першій сесії 
парламенту у 1656 році. Умовою їхньо-
го повернення було принесення прися-
ги на вірність протектору і визнання 
законності його влади. В палаті общин 
розпочалися суперечки щодо прав і 
компетенцій та форми управління.

4 лютого 1658 року Кромвель розпу-
стив свій другий і останній парламент 
[6, с. 231]. Це призвело до загострення 
становища у країні. Створилася широ-
ка опозиція, яка була направлена проти 
режиму протекторату і особисто проти 
Кромвеля.

У різних куточках країни об’єднува-
лися, випускали маніфести, піднімали 
повстання кавалери, левелери, респу-
бліканці, анабаптисти. Карл II Стюарт, 
який знаходився в еміграції, закликав 
своїх прибічників до повстання в Анг-
лії; він шукав допомоги для озброєн-
ня проти Англії у Голландії, Іспанії, 
Франції. Карл Стюарт підписав договір 
з іспанським королем, в якому за вій-
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ськову допомогу в разі встановлення 
його на англійський престол він обіцяв 
повернути Іспанії всі завоювання, зро-
блені Кромвелем у іспанців [4, с. 173].

Боротьба Кромвеля з прибічниками 
Карла ускладнилася тим, що в його 
особистій сім'ї виявилися люди, які 
були замішані в монархічних змовах. 
Кромвель своїх дочок видав заміж за 
представників старої знаті. Серед стра-
чених у травні-червні 1658 року кава-
лерів-змовників виявилися сер Генрі 
Слінгсбі; племінник його, лорд Фол-
конбрідж, був чоловіком однієї з дочок 
Кромвеля [2, с. 244].

Кромвель ненавидів католиків тепер 
більш, ніж коли-небудь раніше. Історич-
ні і політичні мотиви приєдналися до мо-
тивів релігійних. Основним державним 
законом було проголошено, що католи-
ки і єпископи нетерпимі. Богослужіння і 
пропаганда були звісно, заборонені. Від-
бувалися навіть переслідування. У черв-
ні 1654 року, наприклад, один бідний 
падре зважився повернутися до Англії, 
який тридцять сім років тому був вигна-
ний за своє звання, але його схопили 
і відправили до Лондону, де його засу-
дили і повісили [2, с. 245]. Але Кром-
вель робив чимало зусиль для того, щоб 
уникати і жорстокості: переслідування 
за нього були, але були інквізиції. Сво-
бода культу, щоправда, була обмежена, 
і 24 листопада 1655 року єпископатам 
було заборонено перебувати при при-
ватних родинах у ролі духівників і на-
ставників.

Сектантів, анабаптистів, мілленарі-
їв, квакерів Кромвель не переслідував 
зовсім, хіба що на політичному ґрунті. 
Понад те, було вирішено привернути 
інший клас людей, усіма гнаний і зне-
важуваний. Це були євреї. Кромвель, 
аби дати їм публічного права громадян-
ства, якого вони домагалися, дозволив 
окремим жити в Лондоні. Вони вибу-
дували там синагогу, придбали шма-
ток землі для цвинтаря й крадькома 
утворили рід корпорації, віддану про-
тектору, толерантність якого служила 
єдиною гарантією їх безпеки. Кромвель 
сприяв розвитку освіти, якийсь час він 

був канцлером (номінальним главою) 
Оксфордського університету і допоміг 
заснувати коледж у Даремі [3, с. 340].

У пошуках виходу з внутрішніх 
труднощів знову було підняте питання 
про прийняття Кромвелем королівсько-
го титулу. У травні 1658 року зібрався 
«Комітет дев’яти», який обговорював 
питання про дії майбутнього парламен-
ту [4, с. 178]. Фінансове становище 
країни залишалося катастрофічним. До 
цього ще й додалася смерть Кромвеля 
3 вересня 1658 року, яка прискорила 
процес розпаду системи протекторату. 
Назначений Кромвелем ще за життя 
наслідник – син Річард – зрозумів не-
можливість зберегти владу у своїх ру-
ках і під тиском офіцерів відмовився 
від титулу лорда-протектора. На цьому 
формально закінчився режим протекто-
рату, в період якого контрреволюційні 
сили великої буржуазії і нової земель-
ної знаті, нового дворянства укріпили-
ся настільки, що змогли відновити на 
троні стару династію Стюартів.

Такий був фінал життєвого шляху 
Олівера Кромвеля… Стверджувати, що 
він мав якусь певну мету, категорично 
не можна. В нього не було до кінця про-
думаних ідей. Це типовий підхід до жит-
тя англійського сквайра. До речі, він 
сам дуже влучно охарактеризував свою 
суспільну діяльність того часу: «Ніхто 
не підіймається так високо, як той, хто 
не знає, куди він іде» [2, с. 215]. Усі 
свої вчинки Олівер Кромвель вважав 
божественним призначенням. Усі важкі 
питання чудово вирішує кальвіністське 
вчення про «обраних», оскільки святий 
помилятися не може.

Висновки. Олівер Кромвель, отри-
мавши певні повноваження, скасував 
верхню палату парламенту та при-
значив раду зі своїх бойових спіль-
ників- протестантів. За нового ліде-
ра, Олівера Кромвеля, було прийнято 
такі поправки: були заборонені дуелі 
в армії, дозволявся цивільний шлюб, 
все королівське майно передавалося 
до державної скарбниці. Кромвель та-
кож мав титул генералісимуса. Про-
те, взявши владу до рук (отримавши 
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новий титул лорд-протектора), Кром-
вель почав наводити суворий поря-
док, встановлювати свою диктатуру. 
Він жорстоко придушив повстання в 
Ірландії та Шотландії, розділив країну 
на 12 військових губернаторств на чолі 
з підзвітними йому генерал-майорами, 
ввів охорону головних доріг, налагодив 
систему оподаткування. Гроші на фі-
нансування перетворень були стягнути 
з переможених прибічників короля.

Ключові слова: протекторат Олі-
вера Кромвеля, «Знаряддя управління», 
Англія, Конституція, лорд-протектор.

Розглянуто становлення і роз-
виток політики режиму протекто-
рату та правового аспекту Кон-
ституції. У статті розкривається 
особливість встановлення протек-
торату Олівера Кромвеля та поява 
«Знаряддя управління» в 1653 р. в 
Англії.

Рассмотрено становление и раз-
витие политики режима протек-
тората и правового аспекта Кон-
ституции. В статье раскрывается 
правовая особенность протектора-
та Оливера Кромвеля и появление 
«Орудия управления» в 1653 г. в 
Англии.

We consider the formation and de-
velopment policy protectorate regime 
and legal aspects of the Constitution. 
The article deals with legal feature 
Protectorate of Oliver Cromwell and 
the emergence of “facilities manage-
ment” in 1653 in England.
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ПЕРЕДУМОВИ КОДИФІКАЦІЇ АВСТРІЙСЬКОГО 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА (ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII – 
ПЕРША ПОЛОВИНА XIX СТ.)

На сучасному етапі розвитку укра-
їнської держави та суспільства вини-
кає потреба у приведенні чинного за-
конодавства у відповідність реальному 
стану правової системи України. Ко-
дифікаційні процеси відіграють важли-
ву роль у правовій системі України й 
повинні бути спрямовані на подальше 
удосконалення законодавства. Як вида-
ється, важливе завдання стоїть перед 
сучасною українською державою щодо 
кодифікації та уніфікації законодавчих 
приписів у галузі кримінального про-
цесуального права. Для забезпечення 
ефективності і розвитку, зокрема кри-
мінально-процесуального законодав-
ства необхідною складовою є вивчення 
як міжнародного, так і національно-
го правового досвіду. З огляду на це, 
значний інтерес має історико-правове 
дослідження кодифікації робіт в галу-
зі кримінального судочинства, що від-
бувалися в Австрійській монархії, а 
також поширення кодифікованих кри-
мінально-процесуальних кодексів у Га-
личині, що була складовою багатонаці-
ональної монархії. Актуальність цього 
питання пов’язана зі значущістю істо-
рико-правового досвіду у сфері коди-
фікації кримінального процесуального 
законодавства, оскільки це забезпечить 
врахування деяких проблематичних 
питань і особливостей минулого, що 
буде запорукою вибору оптимальніших 
шляхів для кодифікаційних робіт в умо-
вах незалежної України.

Окремі аспекти, пов’язані з коди-
фікацією австрійського кримінального 
процесуального законодавства у дру-

гій половині XVIII – першій полови-
ні XIX ст., містяться у працях таких 
закордонних та українських учених, 
як: A. Амшль, О. Бальцер, Ю. Ґлязер, 
В. Лібшер, В. Рульф, П. Стебельський, 
О.В. Кондратюк, В.С. Кульчицький, 
М.В. Никифорак, Б.Й. Тищик та ін.

Однак в сучасній юридичній літе-
ратурі здійснено тільки фрагментарне 
дослідження питання кодифікації ав-
стрійського кримінального процесуаль-
ного законодавства у другій половині 
XVIII – першій половині XIX ст.

Метою статті є аналіз соціально-по-
літичних та правових передумов ко-
дифікації кримінально-процесуального 
законодавства в Австрійській монархії 
в другій половині XVIII – першій поло-
вині XIX ст., що регулювало порядок 
здійснення кримінального судочинства, 
зокрема у Галичині.

Як відомо, наприкінці ХVІІІ ст., внас-
лідок Першого поділу Речі Посполитої, 
до складу Австрійської монархії було 
приєднано Східну (переважно україн-
ську) і Західну Галичину. Саме на цій 
території було створено новий корон-
ний край Королівство Галичини та Во-
лодимирії із центром у Львові. Східна 
Галичина займала приблизно 60% ко-
ролівства. За станом на 1857 р. на цій 
території проживало понад 2,5 млн осіб. 
Основну їх частину – 3/4 – становили 
українці, решту – поляки, німці, євреї, 
чехи, словаки та представники інших 
національностей. 70% населення краю 
було зайняте у сільському господарстві 
[1, с. 101-102]. Австрійська монархія 
була багатонаціональною державою, 
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котра містила в собі велику кількість 
розрізненого населення, що перебували 
у володінні Габсбурзької династії, яка, в 
свою чергу, мала різні джерела права і 
неоднакові органи державної влади. Це 
несло в собі одну із проблем – відсут-
ність єдиної цілісної правової системи 
на усіх територіях, котрі входили до 
складу монархії. Причиною було ви-
користання звичаєвого права, інших 
джерел права, діяльність власних судів 
і здійснення судочинства у відповід-
ності до різних процесуальних норм, 
що надалі призводило до нестабільної 
й малоефективної діяльності судової 
системи на усіх рівнях в Австрійській 
монархії. Такий стан справ негативно 
позначався на соціально-політичному і 
правовому розвитку держави. Як вище 
зазначалося, Австрійська абсолютна 
монархія була багатонаціональною дер-
жавою, і в ній у XVIII ст. посилився 
процес централізації державного управ-
ління. Так звана Прагматична санк-
ція 19 квітня 1713 р. стала фактично 
першим нормативним актом щодо всіх 
австрійських земель, який визначив їх 
складовими та невіддільними частина-
ми Австрії. Однак до середини XIX ст. 
в Австрійській монархії виділилися три 
групи країв: німецькі (Австрія, Шти-
рія, Крайна, Трієст тощо), слов'янські  
(Чехія, Моравія, Галичина з Букови-
ною), угорські (Угорщина, Закарпаття, 
Хорватія тощо) [2, с. 134]. Це свідчить 
про те, що були спроби Австрійської мо-
нархії встановити централізовану владу 
серед усіх земель, тим самим об’єдна-
ти державно-правову систему в єдине 
ціле для ефективного функціонування 
суспільно-економічних і політично-пра-
вових відносин. При цьому кожна група 
країв мала свої особливості. Наприклад, 
економічна політика Австрії в західноу-
країнських землях зводилася до вико-
ристання їх природних багатств і була 
спрямована на те, щоб зробити її при-
датком промислових районів монархії 
[3, c. 73–77]. З економічної точки зору 
Галичина та інші західноукраїнські зем-
лі були тільки сировинними постачаль-
никами товарів і послуг, що негативно 

вплинуло на розвиток краю і призвело 
до депресивності регіону, на що вказу-
вав вчений-дослідник М. П. Герасимен-
ко: Галичина станом на 1772 р. під час 
її інкорпорації до складу Австрії пере-
бувала у стані економічного занепаду. 
Промислове пожвавлення в Речі Поспо-
литій зі середини XVIII ст. Галичини 
майже не торкнулося. Через існуван-
ня феодально-кріпосницьких відносин 
головними показниками економічної 
відсталості Галичини були низький рі-
вень суспільного поділу праці, застій у 
промисловості й торгівлі, хоча в Європі 
відбувалися значні економічні зрушен-
ня у зв’язку з початком промислової 
революції [1, с. 19].

Одним з головних соціально-полі-
тичних передумов майбутніх змін був 
інтенсивний економічний розвиток дер-
жави, що підвищував рівень життя на-
селення у провінціях, а також врегулю-
вав соціально-політичні конфлікти, які 
вже давалися взнаки. Остання третина 
XVІІІ ст. характеризувалася зростан-
ням безробіття, зменшенням розміру 
заробітної плати для населення, деше-
визною робочої сили, що в підсумку 
приводило до порушення соціально-е-
кономічних прав робітників власника-
ми підприємств у Галичині, наприклад 
таких, як належні та безпечні умови 
праці.

Не виключенням були і проблеми 
національного питання, що впливали 
на всі сфери життя населення Гали-
чини та інших західноукраїнських зе-
мель. Так, головні засади національної 
політики Австрійської імперії поля-
гали в реалізації відомого принципу: 
«Divide et іmpera», тобто «Поділяй і 
володарюй». У конкретній ситуації ко-
ролівства Галичини та Володимирії, 
зокрема Східної Галичини, це означало 
наділення поляків певними привілея-
ми, які передбачали їх панівну роль у 
реалізації політики імперії в цьому ре-
гіоні, а водночас в обмеженні можли-
востей для українців реально впливати 
на соціально-економічний і національ-
но-політичний розвиток. Така дискри-
мінаційна ситуація загострювалася ще 
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й тим, що майже вся велика земельна 
власність у королівстві належала поля-
кам, які, власне, і були фактичними го-
сподарями регіону. Саме тому українці 
послідовно і рішуче виступали за поділ 
Галичини на дві окремі адміністратив-
ні структури – східну й західну. Упро-
довж десятиліть реалізацію цих праг-
нень українці пов’язували насамперед з 
політикою просвітництва австрійських 
монархів – Марії-Терезії й особливо її 
сина Йосифа ІІ, яка була підпорядкова-
на формуванню в усіх народів країни 
почуття єдності як важливого фактора 
її могутності [5, с 30]. 

Як вбачається, деякі державно-пра-
вові реформи були спрямовані на ска-
сування феодальних обмежень роз-
витку капіталізму й надання певних 
політичних прав молодій та ініціативній 
буржуазії. Це сприяло активізації тих 
процесів, що мали вплив на свідомість 
населення, кожен мав право вико-
ристовувати необхідні можливості для 
здійснення власних потреб і реалізації 
відповідних політичних, культурних, а 
також соціальних свобод, що були пе-
редбачені правовою системою.

Правові передумови характери-
зувалися перебуванням на престолі 
Марії-Терезії та її сина Йосифа II. Ав-
стрійську політичну верхівку вважали 
найосвіченішою династією, яка праг-
нула втілити в державне управління 
передові на той час правові погляди, 
ідеї «природного та історичного» права 
й гегелівської філософії права. Також, 
завдяки набутому в Європі держав-
но-правовому досвіду, Австрійський 
уряд дійшов висновку, що постала не-
обхідність запровадити раціональнішу 
державно-правову систему [6 с. 185]. 

У 1870-1880-х рр. в Австрійській мо-
нархії були проведені реформи «освіче-
ного абсолютизму», які стали першим 
важливим етапом на шляху перетворен-
ня підданих на громадян. Період «осві-
ченого абсолютизму» вважають ключо-
вим для формування структур сучасної 
держави з її можливостями контролю 
над суспільством, а також для форму-
вання самого суспільства. Світоглядно 

«освічений абсолютизм» спирався на 
твори філософів від Томаса Гоббса до 
Вольтера, які розуміли державу як фор-
му суспільного договору між владою і 
населенням та вважали можливим по-
будувати гармонійні відносини завдяки 
«чистому розумові». Метою реформ 
«освіченого абсолютизму» одночасно 
були інтереси держави (пристосувати 
монархію до нових викликів, не дозво-
лити радикальним рухам її розхитувати) 
і турбота про покращення життя про-
стих громадян [7, с. 58].

Виходячи з вищевказаного, необ-
хідно зазначити, що головною пере-
думовою кодифікації кримінально-про-
цесуального права була політика 
«освіченого абсолютизму», яку почала 
здійснювати австрійська правитель-
ка Марія-Терезія (1740–1780), а піс-
ля її смерті продовжив син Йосиф ІІ 
(1780–1790). Імператор Йосиф ІІ з 
1765 р. правив разом з Марією-Терезі-
єю, а з 1780 р. – самостійно. На роки 
їхнього правління припадає остаточне 
оформлення й розквіт австрійського 
абсолютизму. Унаслідок цієї політики 
в другій половині XVIII ст. в Австрії 
у системі управління відбулися суттє-
ві зміни. Діяльність правителів стала 
прогресивнішою і раціональнішою. Од-
ним з важливих обґрунтувань для будь-
яких нововведень тепер вважалась їхня 
користь для держави і населення. Ре-
форми Марії-Терезії та Йосифа ІІ були 
спрямовані на спрощення системи 
управління, а відтак на її централіза-
цію, осучаснення аграрних відносин, 
обмеження міського самоврядування й 
цехових привілеїв, удосконалення сис-
теми освіти, запровадження єдиного 
кримінального та кримінально-проце-
суального кодексів, звуження впливу 
церкви та ін. [8, с 128].

Австрійський уряд після приєднан-
ня Галичини до складу монархії актив-
но почав змінювати органи державної 
влади й крайового самоврядування 
відповідно до моделі побудови австрій-
ської системи управління. Значну ува-
гу австрійського двору зосереджено 
також і на нормативно-правовому за-
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безпеченні їх організації та діяльності. 
Це було зумовлено, насамперед, тим, 
що на території Галичини у другій по-
ловині XVІІІ ст. продовжували діяти 
норми польського права, які не відпові-
дали тогочасним історичним та суспіль-
ним реаліям, містили значну кількість 
феодальних та напівфеодальних пере-
житків і були відмінними від джерел 
австрійського права [9, c. 89]. Такі 
зусилля Австрійського уряду сприяли 
формуванню нової адміністративно-пра-
вової системи функціонування земель 
з колишнім польським устроєм, на що 
вказував і професор В.С. Кульчицький. 
Зокрема він вважав, що запровадивши 
в Галичині подібну до австрійської си-
стему державних органів влади та кра-
йового самоврядування, австрійський 
уряд обмежив компетенцію та повно-
важення польської шляхти, а також 
поширив дію австрійського права на 
територію всієї імперії. Починаючи з 
1772 р., на західноукраїнських землях 
поступово впроваджують австрійське 
законодавство [10, с. 46-47].

Таким чином, найрезультативніший 
період правотворення в Австрійській 
монархії припадав на період правління 
Марії-Терезії та її сина Йосифа II, що 
призвело до докорінного перероблення 
чинних нормативних актів і встанов-
лення нових норм, що відображали по-
треби законодавчої та правозастосовної 
практики як основного масиву джерел 
права, що регламентували найважливі-
ші сфери життя, куди входили й кри-
мінально-процесуальні норми. Вагомою 
причиною, що сприяла таким законо-
давчим змінам, стало поширення Про-
світництва, за допомогою якого євро-
пейські монархи пристосовували його 
ідеї до своєї державно-владної політики, 
що вилилось у другій половині XVIII ст. 
у концепцію «освіченого абсолютизму». 
Змістом цього ідейного руху було упо-
рядкування змісту норм права відповід-
но до тогочасної правової системи мо-
нархії, де рівність перед законом була 
одна для всіх. Прихованим недоліком 
«освіченого абсолютизму» стало вико-
ристання ідей просвітництва урядом 

Австрії в тій мірі, в котрій вони збіга-
лися з інтересами панівної верхівки 
щодо державо-правотворення загалом і 
кодифікації кримінально-процесуально-
го законодавства зокрема. Тому одним 
з основних завдань австрійського уряду 
було ліквідувати партикуляризм в праві, 
провести кодифікацію і створити єдині 
для всієї імперії кодекси [11, c. 62].

Кодифікація кримінально-процесу-
ального права Австрії розпочалася в 
другій половині XVIII ст. У 1768 р. в 
Австрії був затверджений Марією-Тере-
зією кримінальний кодекс (Constitutio 
Criminals Theresiana), який отримав 
скорочену назву «Терезіана». На той 
час матеріальне право не було відокрем-
лено від процесуального. Кодекс цей 
складався з двох частин, з яких перша 
частина стосувалася процесуального, 
друга – матеріального права. Система 
покарань була дуже жорстокою, процес 
мав інквізиційний характер із широким 
застосуванням тортур. Кодекс цей не 
діяв у Галичині в частині матеріально-
го права, але був запроваджений там з 
1774 р. в частині процесуального права 
[12, с. 70-71]. Значний вплив на розви-
ток австрійського кримінально-проце-
суального законодавства здійснила за-
гальна судова інструкція від 23 лютого 
1786 р., котру видав імператор Йосиф 
II. До неї, як додатки, включалися зраз-
ки процесуальних документів та форми 
бланків, яких потребувало здійснення 
кримінального судочинства. 

1 червня 1788 р. патентом Йосифа 
II було затверджено загальний кримі-
нальний судовий порядок. Відповідно 
до першого параграфу загального кри-
мінального судового процесу 1788 р. 
встановлено, що кримінальні злочини 
мали право розглядати тільки суди, і 
скасовано можливість застосування у 
провінціях звичаєвих обвинувальних 
процесів. Водночас він містив деякі по-
ложення терезіанського кримінального 
кодексу 1768 р. і загальнонімецького 
кримінального процесуального права 
[13, с. 372 –373]. Характерними осо-
бливостями кримінального процесу за 
цим кодексом стали публічність звину-
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вачення та застосування інквізиційних 
процесів, діяв принцип офіційності, 
що передбачав визначення предмета 
судового розгляду судовим слідством. 
Також суддя поєднував у своїй особі 
судову владу та діяльність слідчого, ко-
трий здійснював слідство, гласності як 
принципу кримінально-процесуального 
права не було. 

Кодифікаційні роботи у галузі кри-
мінально-процесуального законодав-
ства продовжувалися. У 1803 р. було 
затверджено новий австрійський кри-
мінальний кодекс, який містив норми 
і кримінального, і кримінально-проце-
суального права. Цьому кодексу було 
присвоєно оригінальну назву – Фран-
цішкана. Кодекс складався з двох розді-
лів: перший стосувався норм матеріаль-
ного права, другий – процесуального 
[14, с. 728]. Цей кодекс підтвердив 
застосування інквізиційного процесу. 
Суддя мав процесуальне становище об-
винувачувача і захисника, а також був 
носієм правосуддя. В протилежному 
становищі знаходився обвинувачений – 
він був беззахисним, що супроводжу-
валось неможливістю мати захисника 
і вимагати пояснення причин підозр, 
оскільки така процесуальна функція, 
як захист невинного, належало до ком-
петенції кримінального суду. 29 липня 
1853 р. було висунуто вимогу про нове 
впорядкування кримінального проце-
су, що призвело до втрати чинності 
кодексом 1803 р. Частина криміналь-
ного кодексу 1803 р., яка регулювала 
кримінальний процес, діяла до 1853 р. 
В тому ж році був прийнятий окремий 
закон про кримінальне судочинство, 
який запроваджував часткову гласність 
процесу, але не допускав будь-якої уча-
сті громадськості в здійсненні право-
суддя. Більш того, в 1852 р. більшість 
справ про проступки було передано на 
розгляд органів поліції [15, с. 298].

Австрійський кримінально-процесу-
альний кодекс 1853 р. став першим нор-
мативно-правовим актом Австрійської 
монархії, котрий розмежовував кримі-
нальне матеріальне і кримінальне про-
цесуальне право, що позитивно вплину-

ло на якість здійснення кримінального 
судочинства. У свою чергу, цей кодекс 
запровадив часткову гласність кримі-
нального процесу, проте участь громад-
ськості у здійсненні судочинства була 
зведена до мінімуму, впливовішим стало 
попереднє таємне слідство.

Розвиток державно-економічних і 
політичних відносин в Австрії у дру-
гій половині ХІХ ст. зумовив необхід-
ність вжити заходів для скорочення 
тривалості розслідування, зменшення 
величезної кількості справ у судах. 
Тому повернення Австрії до парламен-
таризму поставило на порядок денний 
вироблення нового кримінально-проце-
суального порядку. На початку 1861 р. 
міністр юстиції Ю. Глазер отримав до-
ручення щодо розроблення його проек-
ту [16, с. 269]. Таким чином, найавто-
ритетнішим і найбільш процесуально 
досконалим кодексом в Австрійській 
монархії в другій половині XIX ст. став 
австрійський Кримінально-процесуаль-
ний кодекс 1873 р., який, з незначними 
змінами і доповненнями, діяв до роз-
паду Австро-Угорської монархії (1918).

Підсумовуючи викладене, варто 
зазначити, що наприкінці XVIII – у 
першій половині XIX ст. в Австрій-
ській монархії сформувалися вагомі 
соціально-політичні та правові переду-
мови для кодифікації найважливіших 
тогочасних галузей права, зокрема 
кримінально-процесуального права, яке 
поширювалось у Галичині та Букови-
ні. Вплив «освіченого абсолютизму» 
відобразився у реформаторських іде-
ях Марії-Терезії та її сина Йосифа II, 
що сприяли значному кодифікаційному 
прогресу кримінально-процесуальних 
норм і можливостях їх застосування у 
відповідності з тогочасними потребами 
державно-правової та судової системи 
в усіх землях багатонаціональної мо-
нархії Габсбургів, зокрема і в Галичині 
та Буковині. Результатом кодифікації 
кримінально-процесуального права ста-
ли: кримінальний кодекс 1768 р., що 
діяв у Галичині в частині процесуаль-
ного права з 1774 року; загальна су-
дова інструкція від 23 лютого 1786 р., 
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що містила зразки процесуальних до-
кументів і форми бланків; загальний 
кримінальний судовий порядок від 
1 червня 1788 р.; австрійський кримі-
нальний кодекс 1803 р. – Францішка-
на, який містив норми і кримінального, 
і процесуального права; Австрійський 
кримінально-процесуальний кодекс від 
29 липня 1853 р., котрий розмежову-
вав кримінальне і кримінально-проце-
суальне право. Однак найбільш повною 
кодифікацією кримінально-процесуаль-
ного права в Австрії був Кримінальний 
процесуальний кодекс 1873 р. Пер-
спективи подальших досліджень вба-
чаються у тому, щоб більш детально 
проаналізувати кодифікаційні процеси 
у галузі кримінально-процесуального 
законодавства Австрійської імперії.

Ключові слова: кодифікація, кри-
мінально-процесуальне право, кримі-
нально-процесуальне законодавство, 
Австрійська монархія, Галичина.

Статтю присвячено висвітленню 
соціально-політичних та правових 
передумов кодифікаційних робіт у 
галузі кримінально-процесуального 
права в Австрійській монархії у дру-
гій половині XVIII – у першій поло-
вині XIX ст. Показано взаємозв’язок 
між передумовами й прийняттям та 
чинністю відповідних кодифікова-
них актів. Проаналізовано перші ав-
стрійські кодифіковані акти у галузі 
кримінально-процесуального права 
та дано їм оцінку.

Статья посвящена анализу со-
циально-политических и правовых 
предпосылок кодификационных ра-
бот в области уголовно-процессуаль-
ного права в Австрийской монархии 
во второй половине XVIII – первой 
половине XIX в. Показана взаимос-
вязь предпосылок и принятия, а 
также последующего действия со-
ответствующих кодифицированных 
актов. Проанализированы первые ав-
стрийские кодифицированные акты 
в области уголовно-процессуального 
права и дана их оценка.

The article is devoted to the eluci-
dation of socio-political and legal pre-
conditions for codification works in the 
field of criminal procedural law in the 
Austrian monarchy in the second half 
of the XVIII – in the first half of the 
XIX century. The interconnection of 
preconditions and the influence on the 
law-making activity of the Austrian le-
gal system is shown. The first Austrian 
codified acts in the field of criminal 
procedural law were analyzed and as-
sessed.
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ХАРАКТЕРНІ РИСИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СІМ’Ї  
ТА МОРАЛІ В РИМО-ВІЗАНТІЙСЬКІЙ  

ПРАВОВІЙ ТРАДИЦІЇ

Православна церква зокрема та хри-
стиянська релігія загалом впродовж 
століть посідали важливе місце в житті 
суспільства. Релігія завжди грала роль 
ідеологічного стрижня, осередку віри, її 
значення не можна применшити й досі. 
З моменту свого утвердження христи-
янство взяло на себе місію охорони ін-
ститутів сім’ї та моралі, яку продовжує 
виконувати дотепер. Отже, пропонує-
мо зануритися в історичну минувшину 
та прослідкувати за витоками станов-
лення даного інституту, який своїм ко-
рінням сягає епохи Римської та Візан-
тійської імперій.

До означеної проблеми неодноразо-
во зверталися як дореволюційні канто-
ністи, так і окремі сучасні дослідники, 
зокрема такі: М. Суворов, А. Павлов, 
А. Попов, Н. Мілаш, М. Горчаков, 
І. Бердников, М. Красножен, В. Ци-
пін, М. Варьяс, Е. Бєлякова. У роботах 
вчених містяться згадки про існування 
окремих груп злочинів, проте комплек-
сного аналізу дана проблема так і не 
зазнала.

Виходячи із змісту основних римо-ві-
зантійських джерел церковного права 
державного походження, маємо намір 
проаналізувати окремі види церковних 
правопорушень загалом і кожного зло-
чину зокрема.Тож, метою даної розвід-
ки є спроба юридичного аналізу групи 
злочинів, що в кримінально- та істори-
ко-правовій літературі отримали назву 
«злочини проти сім’ї та моралі». Вони, 
на жаль, не систематизовані за окреми-
ми критеріями, а розміщені по тексту 
нормативних документів хаотично, що 

й спонукало нас здійснити їх власну 
класифікацію. 

Нагадаємо, християнство як релігія 
було започатковане в І ст. н. е. на Схо-
ді Римської імперії у провінції Іудея. 
Правовий статус сповідників християн-
ства залишався впродовж перших ста 
років нової ери невизначеним. Жодних 
нормативно-правових актів, котрі б рег-
ламентували публічну релігійну діяль-
ність прихильників однієї із найбільших 
в майбутньому світових релігій, вченим 
виявити не вдалося. «Державна влада 
не звертала особливої уваги на хри-
стиян та не відрізняла їх від іудеїв», – 
зазначав дослідник історії вселенської 
церкви А. Дворкін [1, с. 66]. 

Подальша криза Римської імперії 
пов’язувалася безпосередньо з виник-
ненням нової релігії, а, отже, державна 
влада ставила усілякі перепони для її 
поширення. Християнська церква пе-
реживала період найжорстокіших пе-
реслідувань [2, с. 60–76]. Незважаючи 
на перешкоди і виснажливу боротьбу, 
чисельність прихильників апостоль-
ської церкви постійно зростала. Її ідеї 
проникали в усі сфери суспільного 
життя. За ствердженням дореволюцій-
ного вченого П. Лашкарьова, державна 
влада Риму зрозуміла марність проти-
стояння із прибічниками нової релігії 
[3, с. 44]. Ці та інші причини змусили 
римських правителів піти на важкий, 
але політично необхідний крок. 30 квіт-
ня 311 р. римським імператором Гале-
рієм у м. Нікомедія було оприлюднено 
едикт, що санкціонував безперешкодне 
сповідування християнства [4]. Деталі-
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зація правового регулювання відносин 
держави і християнської релігії зна-
йшла своє місце в Міланському едикті 
313 р. імператора Костянтина. Він про-
голосив релігійну терпимість до всіх 
віросповідань імперії [5]. Державного 
статусу християнство отримало після 
ухвалення Кодексу Феодосія (Codex 
Theodosianis) 438 р., який проголосив 
його єдиною істинною вірою в державі 
[7]. З того часу християнська церква 
як інституція отримала можливість по-
ширювати норми канонічного права та 
впливати на державне законодавство, 
яке зазнавало змін в частині визначен-
ня церковних правопорушень. Серед 
них особливе місце посідають діяння, 
які порушують найважливіші засади 
суспільного життя, принципи загально-
людської поведінки, принижують особу 
у суспільстві та піддаються осуду цер-
кви – це злочини проти сім’ї та моралі.

До найпоширеніших видів означеної 
групи правопорушень у Візантійській 
імперії належить перелюбство. У доку-
ментальних джерелах воно відклалося 
задовго до надання християнству ста-
тусу державної релігії. Вперше пере-
любство як злочин було визнано едик-
том принципса Августа у 18 р. до н. 
е. Норми закону забороняли вчиняти 
перелюб та спокушати до нього. Зако-
нодавець не розрізняв інтимні зв’язки 
до укладення шлюбу чи після, обидва 
потрапляли до категорії злочинів. Ста-
теві зносини із рабинею, натомість, 
перелюбом не вважалися. Об’єктивна 
сторона злочину полягає в добровіль-
них статевих зносинах або спокусі до 
них осіб, які усвідомлюють сутність 
порушення взятих на себе шлюбних 
обітниць. Суб’єктивна сторона злочину 
полягає в діяннях, які мають прямий 
умисел. Суб’єктом перелюбу могли ви-
ступати усі верстви населення, окрім 
рабів [6, c. 34–35].

Після утвердження християнства як 
державної релігії імператор Костянтин 
у ІV ст. надав даному проступку релі-
гійного змісту. Відповідно до закону, 
який увійшов складовою частиною до 
кодексу Феодосія, перелюб вважався 

тяжким гріхом та прирівнювався до 
вбивства. Окрім того, законодавець по-
чав розмежовувати незаконні інтимні 
зв’язки осіб, що перебувають у шлюбі, 
та дошлюбні статеві відносини чи інші 
розпусні дії. Перші саме і становлять 
ознаки перелюбства, другі – виокре-
милися у самостійну групу правопору-
шень під назвою непотребство, про яку 
говоритимемо далі. За кодексом Фео-
досія суб’єктом перелюбу могла бути 
будь-яка особа незалежно від статусу 
в державі, в тому числі раби. Спеціаль-
ною кваліфікуючою ознакою злочину 
виступає наявність, принаймні у одно-
го із партнерів, укладеного законного 
шлюбу (CTh. ІХ. 40. 1; ІХ. 38. 1) [7].

Перелюб як вид злочину зі своїми 
кваліфікуючими ознаками без змін 
увійшов до кодексу Юстиніана (C.J.I. 
9.11.1) [8]. Представники Ісаврійської 
династії і автори Еклоги, продублював-
ши приписи щодо перелюбу, внесли два 
уточнення, які мали на меті деталізува-
ти відмінності між шлюбною зрадою із 
одруженим чоловіком та перелюбом із 
неодруженим чоловіком. Перший ви-
падок мав вищу суспільну небезпеку 
і вважався обтяжуючою обставиною. 
Друга поправка стосувалася перелюбу 
із рабами. Законодавець розмежував 
інтимні зв’язки із власною рабинею та 
чужою. Остання обставина вважала-
ся обтяжуючою (Ecl. 17.21; 17.22) [9]; 
[10, с. 238]. У такому вигляді перелюб 
увійшов у більш пізні збірки законодав-
ства Візантійської імперії (Рroch 39, 42; 
Epan. 40, 46–49) [16, c. 37].

Окремим видом злочину проти мо-
ралі є stuprum (непотребство), що в 
перекладі з грецької означає розпуста. 
Римські юристи в Дигестах Юстиніана 
розмежовували розпусту із жінкою та 
розпусту із чоловіком. 

Злочин жіночого непотребства для 
свого складу вимагає наявності наступ-
них умов. По-перше, жінка, з якою 
вчиняється злочин, має бути вільною 
і незаміжньою. Інтимний зв’язок із ра-
бинею не кваліфікувався як розпуста. 
Статеві зв’язки із заміжньою жінкою 
чи конкубінею (наложницею) іншого 
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чоловіка, навпаки, вважалися пере-
любством. Об’єктивною стороною не-
потребства є умисні розпусні дії, що 
мають місце до шлюбу або за його від-
сутності. Суб’єктом злочину не могли 
бути заміжні жінки чи одружені чоло-
віки, наложниці або рабині. Обтяжу-
ючою обставиною вважалися діяння, 
вчинені із застосуванням насильства, 
тобто зґвалтування [6, c. 38].

Еклога та Прохірон, запозичивши 
Юстиніанове розуміння жіночого не-
потребства, визначили його види: до-
бровільне непотребство, коли цнотли-
ва дівчина сама дала згоду на інтимні 
зв’язки без відома на те її батьків; зґвал-
тування – вчинення статевого акту без 
згоди партнера; розпусту малолітніх, 
які не досягли 13-річного віку; насиль-
ницьке чи добровільне розтління чужої 
нареченої; інтимний зв’язок із жінкою, 
що дала обітницю берегти цноту (черни-
цею, аскеткою, діаконісою), статеві від-
носини незаміжньої пані із своїм рабом. 
Обставини, що характеризують другий, 
третій та четвертий види злочинів, були 
обтяжуючими (Рroch 39, 65–67; Ecl. 17, 
29–32) [9, с. 239] [10, с. 239]. Проте 
професійна розпуста або проституція 
продовжувала існувати в державі, хоча 
гостро засуджувалася церквою та підда-
валася громадському осуду. 

Аналізуючи розпусту як злочин про-
ти моралі, варто згадати про другий її 
вид, що полягав у статевих зв’язках 
між чоловіками. За свідченням А. По-
пова, чоловіче непотребство або гомо-
сексуалізм існували у Римі достатньо 
давно, однак законодавство щодо його 
заборони з’явилося на зламі епох в 
період занепаду Римської республіки 
[6, c. 40]. Усі християнські імператори 
у своїх законодавчих приписах послі-
довно та одностайно забороняли гомо-
сексуальні зв’язки, а такі дії визначали 
як кримінально-караний злочин. «Всі 
ті, хто знаходяться під впливом стра-
ху Божого, – йдеться в 141-ій Новелі 
Юстиніана, – повинні утримуватися 
від таких гріховних і злочинних дій, 
які передбачають розпусту між чолові-
ками, адже це злочин, який має блюз-

нірський характер і противний Богу» 
(Nov. 141) [11]. Кваліфікація означе-
ного злочину міститься в переважній 
більшості кодифікованих збірок Візан-
тійської імперії (кодексах Феодосія та 
Юстиніана, Еклозі, Прохіроні, Епана-
гозі) (CTh. ІХ.73.; CTh. ІХ.7.6; C.J.I. 
9.9.31; Рroch 39, 73; Ecl. 17, 38; Epan. 
40, 66) [7, 8, 9]. Пізніші джерела ві-
зантійського права заборонили й інші 
форми неприродних інтимних зв’язків, 
зокрема зоофілію (Ecl. 17, 39; Рroch 39, 
74; Epan. 40, 67) [9, 10, с. 240].

Останнім злочином, на якому ми 
концентруємо увагу, є кровозмішення. 
Узгоджену позицію з роботами римських 
юристів продемонстрував А. Попов. Ус-
лід за ними він виокремив два види кро-
возмішення. Перший полягав у статевих 
зносинах родичів по висхідній і низхідній 
лініях спорідненості та перших ступенів 
бокової спорідненості (між братами і 
сестрами, дядьком і племінницею); дру-
гий – характеризувався тими ж умова-
ми, проте виникав через кровну спорід-
неність, яка могла утворитися внаслідок 
незаконного шлюбу [6, c. 41]. 

Вперше на законодавчому рівні кро-
возмішення було заборонене едиктом 
«Lex Julia» у 18 р. до н.е. Закон поді-
ляв кровозмішення на три види: крово-
змішувальні шлюби, які заборонялися 
законодавцем, а діти, народжені в та-
ких шлюбах, визнавалися бенкартами 
(незаконнонародженими); кровозмішу-
юче перелюбство – статеві зносини із 
заміжніми та одруженими родичами; 
кровозмішуюче непотребство, тобто 
розпуста із родичем. Однак після ле-
галізації християнства такий поділ зло-
чину не зберігся. Подальші імператор-
ські конституції стосуватимуться лише 
першого виду, тобто кровозмішуючих 
шлюбів, а перелюбство та розпуста от-
римали самостійну кваліфікацію.

Усі християнські імператори, по-
чинаючи від Костянтина, категорично 
забороняли споріднені сімейні союзи і 
визнавали їх недійсними, а дітей, на-
роджених від такого зв’язку, – неза-
коннонародженими (CTh. ІІІ.12.1; C.J.I. 
5.5.6; Nov. 12.1.; Ecl. 17, 33; Ecl. 17, 
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37; Рroch 39, 69; Рroch 39, 72; Epan. 
40, 61–62) [7, 8, 9, 11]. Як результат, 
висхідна, низхідна та бокова кровна 
спорідненість стали головними пере-
шкодами, що унеможливлювали укла-
дення шлюбу. Про це йдеться у 12-ій 
Новелі Юстиніана: «На майбутнє ми 
оголошуємо, що якщо хто-небудь за-
хоче укласти незаконний шлюб, який 
суперечить природі (може спричинити 
кровозмішення), то він цього не може 
вчинити, адже це є незаконно <…>, 
тому що порушує закони природи 
<…>» (Nov. 12.1) [11].

Наведені ознаки злочинів проти 
віри та моралі, що містяться в джере-
лах церковного права державного по-
ходження Римської та Візантійської 
імперій, були відтворені у приватних 
кодифікаційних збірках державно-цер-
ковного законодавства – «Номокано-
нах». Вони були запозичені системою 
права Руської держави та використову-
валися нею під назвою «Кормчі Книги» 
[12, с. 15–18; 10, с. 96–97].

Отже, проаналізувавши джерела 
світського походження Візантійської 
імперії, що визначають ознаки та види 
правопорушення, ми простежили за 
процесом зародження, еволюцією зло-
чинів проти церкви. Витоки означеного 
інституту сягають періоду існування 
Римської імперії. Виходячи із змісту 
основних візантійських джерел церков-
ного права державного походження, 
ми проаналізували церковні правопо-
рушення, що отримали назву злочини 
проти моралі, до яких належать пере-
любство, розпуста та кровозмішення. 
Наведені склади злочинів проти моралі 
в тій чи іншій мірі визначалися дже-
релами церковного права державного 
походження Римської та Візантійської 
імперій, а саме – Кодексом Феодосія, 
законодавством Юстиніана, Еклогою, 
Прохіроном, Епанагогою, Василіках, а 
також відтворені у приватних кодифі-
каційних збірках державно-церковного 
законодавства – «Номоканонах».

Ключові слова: злочини проти 
сім’ї, злочини проти моралі, церковне 

правопорушення, гріх, джерела церков-
ного права, Візантійська імперія.

Публікація присвячена юридич-
ному аналізу складу злочинів проти 
сім’ї та моралі, передбачених зако-
нодавством Візантійської імперії. 
Залежно від ознак злочинів здійс-
нено їх класифікацію на окремі гру-
пи. Простежено за змінами в імпер-
ському законодавстві, які визначали 
міру державного переслідування за 
відповідні діяння.

Публикация посвящена юридиче-
скому анализу состава преступле-
ний против семьи и нравственности, 
предусмотренных законодатель-
ством Византийской империи. В за-
висимости от признаков преступле-
ний произведена их классификация 
на отдельные группы. Прослежены 
изменения в имперском законода-
тельстве, которые определяли меру 
государственного преследования за 
соответствующие деяния.

The paper presents the legal anal-
ysis of crimes against family and 
morality under the laws of the Ro-
man-Byzantine Empire that broke the 
fundamental principles of public life 
and human behavior, as well as humil-
iated a person in society, thus being 
subject to ecclesiastical censure. By 
reference to the primary sources of law 
of the Roman and Byzantine Empires, 
namely the Theodosian Code, the Code 
of Justinian, the Eclogues, the Prokhi-
ron, the Epanagoge, the Basilica and 
Nomocanon, certain types of canonical 
offences have been analyzed and clas-
sified into separate categories.
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Розвиток та подальше вдосконален-
ня вітчизняної правової системи мають 
відбуватися не тільки на тлі сучасних 
й модерних світоглядних трендів, але 
й враховувати як позитивні, так і нега-
тивні аспекти правового життя мину-
лого. Як справедливо з цього приводу 
зауважував П.І. Новгородцев, юриспру-
денція має одночасно звертати свій по-
гляд як до майбутнього, так і до ми-
нулого. З історії права, з її внутрішніх 
законів вона має виводити ті шляхи, 
котрими піде її подальший розвиток, 
і ця задача є справжньою органічною 
частиною юридичної науки. Зневажан-
ня нею з боку юристів доказує, наскіль-
ки часто правознавство буває далеким 
від насущних задач та інтересів реаль-
ного життя [1, с. 7].

Своєю чергою, Ю.М. Оборотов кон-
статує, що в Україні практично відсут-
ні теоретичні дослідження, присвячені 
визначенню характеру й ролі вітчизня-
ної правової спадщини в умовах глоба-
лізації та європейської інтеграції. І хоча 
в багатьох статтях і монографіях гово-
риться про необхідність врахування у 
процесі впровадження міжнародних 
стандартів прав людини й адаптації до 
правових нормативів європейського 
права, специфіки правової культури і 
правового менталітету народу України, 
на ділі ж не визначається співвідношен-
ня традицій і новацій у цьому процесі 
[2, с. 1]. У повній мірі це стосується 
й еволюції юридичної думки, незалеж-
но від напряму її розвитку. Вочевидь, 
вона не може вважатися гармонійною 
та повноцінною, якщо не спираєть-
ся на первородні джерела, де вперше 

було визначено ту чи іншу юридичну 
проблему. В повній мірі сказане стосу-
ється й парадигми відомчої нормотвор-
чості, оскільки зараз її наповнення de 
facto відбувається за рахунок знань і 
смислів теперішніх теоретиків права, 
а також концепцій та ідей, вироблених 
здебільшого за радянську добу. Разом з 
тим, незавершеність творчих пошуків, 
невирішеність багатьох прикладних пи-
тань, що стосуються форми та змісту 
відомчих нормативних актів, частково 
може пояснюватися й тим фактом, що 
колись штучно було перервано гене-
тичний зв'язок між знаннями, накопи-
ченими поколінням вчених-юристів, які 
були «піонерами на цій ниві» і тільки 
починали розробляти зазначену про-
блему, та знаннями з проблематики 
відомчої нормотворчості, здобутими в 
подальшому протягом ХХ сторіччя. 

За цих обставин, аналіз із позицій 
сучасного праворозуміння наукових 
надбань з питання міністерської нор-
мотворчості, напрацьованих в зазна-
чений історичний період чисельними 
юридичними школами, виявляється як 
актуальне завдання, яке має на меті не 
тільки теоретичне, пізнавальне, але й 
вагоме практичне значення.

Характеризуючи в історико-право-
вому та теоретико-правовому вимірах 
рівень наукового опанування пробле-
матики міністерської нормотворчості в 
дорадянську добу, слід зазначити, що в 
сучасній вітчизняній фундаментальній 
юридичній літературі майже не існує 
наукових публікацій із вказаного пи-
тання. Фрагментарно його висвітлено у 
науковій статті Ю.О. Ващук – «Станов-
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лення відомчої правотворчої політики в 
України», де в т.ч. згадується про те, 
що сучасна правова політика України 
формувалася на основі правого досвіду 
Російської імперії, досвіду «радянської 
держави» та відповідного «перехідного 
періоду» 90-х років. Правотворча полі-
тика України як форма і вид правової 
політики держави в своєму розвитку і 
становленні об’єктивно зазнала впли-
ву особливостей суспільних відносин в 
Україні у відповідні історичні періоди. 
У своєму розвитку вона пройшла шлях 
нестабільного, розгалуженого процесу 
формування, але можна стверджува-
ти, що такий вид правотворчої політи-
ки, як відомча правотворча політика, 
почав своє існування ще в Російській 
імперії, у складі якої колись знаходи-
лась значна територія сучасної України 
[3, c. 13–14].

Безпосередньо ж характеристику нор-
мативно-правових актів, що видаються 
міністерствами в означений історичний 
період, подано в чисельних наукових публі-
каціях (статтях, монографіях) та посібни-
ках з енциклопедії права, виданих такими 
вченими, як: М.М. Алексєєв, Ю.С. Гам-
баров, М.А. Гредескул, В.Ф. Залеський, 
М.М. Коркунов, К.О. Кузнецов, Г.А. Лан-
дау, Й.В. Михайловський, П.І. Новгорд-
цев, Н.К. Ренненкампф, Ф.В. Таранов-
ський, Н.С. Суворов, Г.Ф. Шершеневич. 

Одночасно з цим слід зазначити, 
що вже на початку ХХ сторіччя в юри-

дичній літературі існували усталені та 
чіткі уявлення щодо значення та ролі 
міністерства в конституційній держа-
ві1, відмінності законів від підзаконних 
нормативно-правових актів, в т. ч. тих, 
що видаються міністерствами, юридич-
ної сили останніх, розмежування актів 
управління від актів, що містять нор-
ми права2. При цьому підкреслювалася 
важливість повної відповідності таких 
актів законам3.

Таким чином, можливість звернути-
ся до витоків концепції відомчої нор-
мотворчості, неупереджено та всебічно 
дослідивши праці вчених-юристів до-
радянської доби, які опановували пи-
тання юридичної природи підзаконних 
нормативних актів, виданих міністер-
ством, є запорукою успішного розвитку 
зазначеного наукового напрямку в ме-
жах теорії права та інших юридичних 
наук в майбутньому.

Метою статті є висвітлення науко-
вих підходів вчених-юристів дорадян-
ської доби з питання міністерської нор-
мотворчості.

В Російській імперії в період прав-
ління Олександра І були створені пер-
ші міністерства. В Маніфесті «Про 
заснування міністерств» від 8 вересня 
1802 року йшлося про такі міністер-
ства, як: Військових сухопутних сил; 
Військових морських сил; Закордонних 
справ; Комерції; Фінансів; Народної 
освіти; Юстиції. Також цей Маніфест 

1 А.А. Алексєєв вважав, що в сучасній конституційній державі все управління зверху донизу має бути 
підзаконним, діяльність органів адміністрації має розвиватися тільки в тих межах, в тих кордонах, котрі 
встановлені для цих органів законом. Водночас в певній галузі ці органи мають певну і навіть значну са-
мостійність, котра необхідна їм для здійснення тих багаточисельних задач, які ставить перед ними життя 
держави [4, с. 116].

2 Ф.В. Тарановський вказував з цього приводу на те, що з точки зору права акт управління, або ад-
міністративний акт (acte administratif) державного органу являє собою юридичну дію, котра за ознакою 
її вчинення державним органом зветься розпорядженням. Розпорядження бувають односторонніми та 
двосторонніми. Одностороннім є таке розпорядження, котре вичерпується волевиявленням державного 
органу, двостороннє розпорядження виникає внаслідок взаємодії волевиявлення приватної особи та органу 
державної влади [5, с. 506]. Своєю чергою, М.І. Палієнко відзначав, що сам порядок застосування закону 
щільно пов'язаний з умовами часу, місця й техніки, котрі можуть бути належним чином оцінені органами 
адміністрації. Ось чому в країні навіть з розвинутим законодавством має бути надана певна самостійність 
к управлінню. Раз органам управління надається певна самостійність дій, вони можуть не тільки видавати 
розпорядження, але й загальні правила, укази, котрі унормовують сферу відносин, надану адміністрації 
на розсуд [6, с. 16].

3 Є.М. Трубецькой звертав увагу на те, що в теорії сформульоване загальне правило про те, що 
урядові розпорядження можуть видаватися тими чи іншими органами урядової влади тільки в межах, 
встановлених законом. На практиці ці ж кордони досить часто порушуються, особливо в тих країнах, де 
відсутні конституційні гарантії законності управління [7, с. 103].
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визначав організацію, діловодство, си-
стему взаємин структурних частин мі-
ністерств, їхні взаємовідносини з інши-
ми державними органами [3, с. 14]. 

Безпосередньо ж досліджувана у 
статті тематика стала предметом при-
скіпливого наукового аналізу в дора-
дянській юриспруденції лише з 70-х ро-
ків ХІХ сторіччя.

В цей час таких понять, як «відом-
ча нормотворчість» або «нормотвор-
чість міністерств» у науковому обігу 
не існувало, не проводилося окремих 
досліджень, присвячених стадійності 
міністерського нормотворення. Наукові 
пошуки концентрувалися здебільшого 
навколо змісту і форми правових актів, 
що містять загальні правила поведінки 
та приймаються міністерствами4, Не 
було й загальноприйнятої та універ-
сальної термінологічної бази. У від-
повідній літературі нормативні акти 
міністерств іменувалися або «розпоря-
дженнями», або «указами». Очевидним 
прикладом того, де мала місце термі-
нологічна непослідовність, слугує до-
слідження М.М. Коркунова – «Указ и 
закон», видане ним у 1894 році.

Так, цей вчений, з одного боку, 
вказував на те, що правові акти, котрі 
видаються міністерствами та містять 
юридичні приписи загального харак-
теру, прийняті в порядку управління, 
йменуються розпорядженнями. При 
цьому до заснування міністерств в Ро-
сійській імперії всі загальні правила, 
видані верховною владою, йменували-
ся указами. Законодавство ж ХІХ сто-
річчя, навпаки, уникає застосування 
цього терміну. Акти, що походять від 
міністерств, ніколи не йменуються 
указами, а встановлені ними загальні 
правила друкуються у Збірці узаконень 
під такою назвою, як «розпорядження» 
[8, с. VI]. Одночасно з цим М.М. Кор-

кунов підкреслював, що з 70-х років 
ХІХ сторіччя в Зібранні узаконень з’я-
вилася навіть особлива рубрика «роз-
порядження, оголошені Сенату міні-
страми». Майже жодний номер тепер 
не обходився без таких розпоряджень 
й їхнє число з кожним роком все збіль-
шувалося. Зміст цих розпоряджень ви-
являвся як надзвичайно різноманітний, 
охоплюючи собою різні галузі держав-
ного управління [8, с. 399]. 

З іншого боку, М.М. Коркунов вка-
зував на те, що, між іншим, скільки-не-
будь загальних визначень указаної вла-
ди міністрів у нашому законодавстві 
взагалі не має. Наявні тільки окремі, 
казуїстичні постанови, що надають 
тому чи іншому міністру право видан-
ня указів із певних окремих предметів 
ведення [8, с. 399]. 

Г.Ф. Шершеневичем було напрацьо-
вано власну концепцію, котра стосува-
лася, в цілому, юридичної природи всіх 
без виключення підзаконних норматив-
них актів, їхньої відмінності за юридич-
ною силою від законів, а також умов 
легітимності прийняття таких актів. 
Цей вчений оперував терміном «адмі-
ністративний указ», котрий є родовим 
поняттям щодо всіх існуючих у державі 
підзаконних нормативних актів, в т. ч. 
й тих, що походять від міністерств. Під 
ним він розумів норму права, яка вста-
новлюється вищими або підпорядко-
ваними органами управління в межах 
визначеної для них компетенції та у 
відповідності із законом [9, с. 458]. 

Адміністративний указ, створюючи 
загальне правило, має за цією озна-
кою відрізнятися від адміністративних 
заходів, що застосовуються органами 
управління в конкретних випадках з 
метою виконання законів [9, с. 458]. 
Необхідність норм права, створюваних 
в адміністративному порядку, нахо-

4 А.А. Алексєєв вказував на те, що в державі існує особливий орган – міністерство, котре покликане 
під свою відповідальність спостерігати як кінцева інстанція за тим, щоб уряд не виходив за ті межі, які 
встановлені законодавчою владою, для того, щоб його діяльність відповідала благу та інтересам народу 
[4, с. 127]. Міністр – стільки ж необхідний конституційний орган, як і народне представництво. Їхнє 
спільне існування, взаємна обумовленість – це логічна вимога правової держави. Як правило, міністри 
завідують самостійними частинами державного управління, при цьому в конституційній державі не має 
жодної сфери урядової діяльності, котра би була вилучена зі сфери їхньої компетенції [4, с. 132]. 
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дить собі виправдання у надзвичайній 
складності законодавчого органу, яка 
не дозволяє обтяжувати його питання-
ми, що мають другорядний характер; 
адміністрації варто надати можливість 
встановлювати правила, розраховані на 
вимоги поточного моменту, поки немає 
відповідного закону [9, с. 458]. Тільки 
в адміністративному порядку можливо 
загальному закону надати пристосова-
ність до місця його дії, котра надаєть-
ся розвитком основної ідеї у відповід-
ності з різноманітністю місцевих умов 
[9, с. 458]. 

Важливим для Г.Ф. Шершеневича 
було питання щодо визначення кри-
теріїв, за допомогою яких розмежову-
ються закони та адміністративні укази. 
Він вважав, що відмінність між зако-
ном та адміністративним указом має 
проводитися по матеріальному або 
формальному моментам. При цьому 
перший момент (критерій) він вважав 
доволі умовним. Визнаючи те, що ука-
зи також є нормами права, залишаєть-
ся спробувати відрізнити їх від законів 
за змістом. Можливо побачити відмін-
ність у тому, що закон створює пра-
вила більш важливі, такі, які значно 
сильніше зачіпають інтереси громадян, 
тоді як адміністративні укази стосу-
ються питань другорядних, не на стіль-
ки принципових. Насправді ж не має 
жодної можливості провести межу за 
цією ознакою, за відсутністю критерію 
більшої або меншої важливості правил 
поведінки [9, с. 459].

З формальної точки зору відмінність 
адміністративного указу від закону зна-
ходиться в тому, що закон – це норма, 
котра походить виключно від законо-
давчої влади, яка майже повсюди ор-
ганізована на засадах народного пред-
ставництва, тоді як адміністративний 
указ – норма, що походить від вико-
навчої влади. При цьому провести таку 
формальну градацію виявляється мож-
ливим тільки в республіці або в консти-
туційній монархії [9, с. 460].

Не менш значимим для Г.Ф. Шер-
шеневича було питання щодо умов та 
вимог легітимності адміністративних 

указів. Він наголошував, що адміні-
стративний указ має бути виданий 
компетентною владою. З суб’єктивної 
сторони необхідно, щоб указ похо-
див від уповноваженого на це органу 
управління. Так, губернатор не може 
видавати укази там, де для цього є 
міністр. З об’єктивної сторони необ-
хідно, щоб указ не виходив за межі 
кола відомства, окресленого для дано-
го органу управління [9, с. 460]. По-
ряд із цим, адміністративний указ має 
відповідати діючому законодавству. 
Принцип, в силу якого адміністратив-
ний указ не може суперечити закону, 
зветься началом підзаконності. Для 
підпорядкованого управління таке на-
чало встановлюється проголошенням 
ключової тези про те, що обов’язкові 
постанови, інструкції, розпорядження, 
котрі приймаються радою міністрів, 
окремими міністерствами, а також ін-
шими уповноваженими на це законом 
відомствами, не можуть суперечити 
законам [9, с. 461].

Гарантією начала підзаконності 
управління слугують: 1) скасування 
незаконного указу з боку Сенату за 
скаргою зацікавленої особи або за влас-
ним розсудом Сенату; 2) неможливість 
застосування незаконного указу з боку 
суду під час розгляду конкретного ви-
падку, оскільки суд, вирішуючи справу, 
на підставі норми, котра міститься в ад-
міністративному указі, має переконати-
ся в наявності указу та в його законно-
сті [9, с. 461].

Окремо вказував Г.Ф. Шершеневич 
на важливість доведення змісту адміні-
стративних указів до адресатів. Він під-
креслював, що адміністративний указ 
має бути загальновідомим. Якщо деякі 
з них стосуються виключно підпоряд-
кованих органів управління та можуть 
зберігатися в таємниці, укази, котрі 
стосуються населення, яке зобов’язане 
узгоджувати свою поведінку зі змістом 
указу, мають заздалегідь доведені до 
загального відома шляхом публікації 
[9, с. 461]. 

Є.М. Трубецькой підзаконні норма-
тивні акти йменував адміністративними 
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розпорядженнями5. Він підкреслював, 
шо природним та необхідним доповнен-
ням до закону є адміністративні розпо-
рядження [7, с. 102]. Їхня необхідність 
виявляється в тому, що закон не може 
передбачити й вичерпати всіх запитів 
людського життя, яке перебуває в ста-
ні безперервного розвитку [7, с. 102]. 
Жодне законодавство не має достат-
ньої гнучкості, для того, щоб швидко 
реагувати на всі зміни в людських сто-
сунках, і достатньої рухливості, щоб у 
відповідь на будь-яку нову потребу не-
гайно створити нову норму [7, с. 103]. 
Існуюче законодавство – це громіздкий 
та важкий апарат; в його роботі зустрі-
чаються паузи, зупинки. Поки відбу-
ваються передпологові потуги законо-
давства, які передують появі закону, 
життя не чекає та висуває все нові й 
нові вимоги. Тому адміністрації доволі 
часто доводиться розбиратися з казуса-
ми, котрі вимагають невідкладного рі-
шення і водночас не можуть бути вирі-
шені на підставі існуючого права. Цим 
обумовлюється необхідність існування 
поряд з законом іншої допоміжної щодо 
нього форми права – адміністративних 
розпоряджень [7, с. 103]. Отже, адмі-
ністративні розпорядження створюють 
дуже важливі норми права. Не будучи в 
змозі все передбачити і вичерпати всіх 
сторін будь-яких складних життєвих 
відносин, законодавство часто обмежу-
ється приписом загального характеру, 
надаючи можливість адміністративній 
владі формулювати низку правил, які 
викликані потребами життя [7, с. 103].

М.І. Палієнко підкреслював, що 
саме в німецькій науковій літературі 
вперше було представлено вчення щодо 
розмежування закону та адміністратив-
ного розпорядження [6, с. 18]. Визна-
чаючи закон вищою формою прояву 
державної влади, котра слугує основою 
та межею всіх інших актів державної 
влади, дійсне життя держави вказує 
на існування указів, розпоряджень, що 

мають не тільки технічний характер, а 
ще й юридичний. Вони доповнюють і 
навіть іноді змінюють закон. Поряд з 
цим, спеціальні закони делегують адмі-
ністративній владі право видавати юри-
дичні укази в певній галузі відносин, 
також адміністративна влада, котра 
забезпечує охорону безпеки держави, 
видає у надзвичайних випадках само-
стійні укази, котрі в певних випадках 
скасовують дію тих чи інших законів 
[6, с. 18–19].

Законом у формальному сенсі 
М.І. Палієнко вважав будь-який акт 
законодавчої влади, розпорядженням 
(у формальному сенсі) – будь-який акт 
виконавчої влади. Своєю чергою, в ма-
теріальному сенсі закон завжди являє 
собою обов’язковий припис юридичної 
норми, оскільки стосується правових 
відносин. Розпорядження ж в матері-
альному смислі правової норми в собі 
не містить [6, с. 19].

Розпорядження поділяються на юри-
дичні укази (Rechtsverordnungen) та 
укази адміністрації (Verwaltungaverord-
nungen). Укази юридичні встановлю-
ють юридичні норми і тому мають роз-
глядатися як матеріальні закони. Укази 
адміністративні – це ті акти, які не міс-
тять юридичних норм, а лише технічні 
правила доцільності, що й складає за-
дачу виконавчої влади, тому за змістом 
вони не підпадають під поняття закону 
[6, с. 19]. Технічні укази виступають 
формою службових наказів, тому вони 
обов’язкові виключно для органів адмі-
ністрації, для службовців, але не для 
приватних осіб [6, с. 19].

М.І. Палієнко також вказував на те, 
що теорію про матеріальну та формаль-
ну сторону закону піддають критиці за 
те, що різниця між законом та розпо-
рядженням є суто формальною. Не має 
потреби затемнювати поняття закону 
та розпорядження доктриною про ма-
теріальний закон. Законів та розпоря-
джень виключно в матеріальному або 

5 На думку А.А. Алексєєва, адміністративним розпорядженням іменується акт влади (незалежно від 
змісту), що походить від органів управління (монарха, президента, міністрів) [4, с. 109]. В конституційній 
державі закон ясно та категорично відрізняється від адміністративного розпорядження. Воно дійсне лише 
настільки, наскільки воно не суперечить закону [4, с. 110].
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виключно в формальному смислі в 
дійсності не має. Закон – це завжди 
веління верховної влади, акт, виданий 
завжди у законодавчому порядку. Роз-
порядження як акт урядової влади, хоча 
й містить юридичну норму, жодним 
чином не може бути назване законом, 
навіть й у матеріальному сенсі. Якщо 
між змістом законів та розпоряджень, а 
також і указів помітна різниця, то вона 
не є безумовною, а відносною: закон 
визначає інтереси, що визнані в даній 
країні в певний час більш важливими, 
а розпорядження стосується другоряд-
них питань [6, с. 20].

Безпосередньо ж сфера адміністра-
ції – видання технічних розпоряджень 
та указів, і тут вона не потребує по-
вноважень з боку законодавчої влади. 
Адміністрація має видавати самостійно 
правові норми, навіть ті, що не узгод-
жуються з законами, але у випадку 
крайньої необхідності, шляхом при-
йняття надзвичайних указів. По за 
цим випадком закон залишається для 
адміністрації межею та вищою нормою, 
котру вона зобов’язується виконувати. 
Розпорядження, указ, якщо вони не 
мають надзвичайного характеру, не мо-
жуть суперечити закону (intra legem, 
secundum legem), тим більш змінювати 
або скасовувати закон (praeter legem) 
[6, с. 21]. Окремо необхідно наголосити 
на тому, що М.І. Палієнко до категорії 
адміністративних розпоряджень в за-
лежності від змісту відносив положен-
ня, інструкції та накази. Він вказував 
на те, що їхнє затвердження відбува-
ється або через комітет міністрів, або 
під безпосереднім докладом міністрів 
[6, с. 21]. 

Ф.В. Тарановський, як М.І. Палієн-
ко та Є.М. Трубецькой, у своїх мірку-
ваннях про природу підзаконних актів, 
використовував термін «адміністратив-
не розпорядження», яке він ототож-
нював з поняттям «указ» [5, с. 457]. 
При цьому він вважав, що для назви 
підзаконних нормативних актів тер-
мін «указ» підходить краще, ніж сло-
восполучення «адміністративне розпо-
рядження». На його думку, терміном 

«розпорядження» ми користуємся для 
позначення юридичної дії державного 
органу. Тому нам незручно називати 
правотворчі акти державних органів 
розпорядженнями, оскільки таке сло-
вовживання легко може призвести до 
змішання нормативного факту з юри-
дичним, що є неприпустимим. З метою 
уникнення такої незручності більш до-
цільним є використання терміну «указ» 
для позначення правостворюючих актів 
державної влади в порядку управління 
[5, с. 457]. Також він вказував на те, 
що укази регламентують різні юридич-
ні відносини населення і, відповідно, 
встановлюють норми загальної поведін-
ки, подібно законам.

Межі дії указів встановлюються 
шляхом законодавчого визначення ком-
петентного органу для видання указів, 
тих питань, котрі підлягають указової 
регламентації, та тієї зовнішньої фор-
ми, в яку укази мають бути поміщені. 
Оскільки укази видаються різними ор-
ганами, то закон точно визначає осо-
бливу компетенцію кожного з них для 
указної діяльності. Указ, виданий з пи-
тання, котре не підлягає регламентації 
саме указом, рівно виданий некомпе-
тентним органом або не в передбаченій 
законом формі, є юридично недійсним, 
а тому необов’язковим для виконання. 

Висновки: 1) в сучасному правоз-
навстві напрацьовані чіткі критерії, за 
якими відрізняються акти управління 
(розпорядчі акти, владні рішення орга-
нізаційного, управлінського, кадрового, 
фінансового характеру) від відомчих 
нормативно-правових актів як підза-
конних нормативно-правових актів, що 
містять приписи загального характеру. 
Подібне відмежування також знахо-
дить свій прояв і в юридичній лекси-
ці, що виявляється в тому, що сьогод-
ні нормативно-правовий акт не може 
йменуватися розпорядженням, тоді як 
для юриспруденції кінця ХІХ – початку 
ХХ сторіччя така градація не мала жод-
ного значення;

2) в юридичній літературі дорадян-
ської доби питання міністерської нор-
мотворчості не вважалося самостійною 
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науковою проблемою, тому вченими 
не було напрацьовано окремий поня-
тійно-категоріальний апарат (з чим і 
пов’язано ототожнення таких термінів, 
як указ, наказ тощо); не проводилося 
різниці між нормативно-правовими ак-
тами міністерств та іншими підзакон-
ними нормативно-правовими актами, 
не встановлювалося своєрідності стадій 
відомчої нормотворчості. Акти мініс-
терств (міністерська нормотворчість) 
досліджувалися вченими в контексті 
загальних уявлень про юридичну при-
роду підзаконних нормативно-правових 
актів; 

3) вагомим здобутком минулих по-
колінь вчених-юристів, котрі вивчали 
юридичну природу підзаконних норма-
тивно-правових актів, в т.ч. й тих, що 
походять від міністерств, є те, що ними 
були вироблені критерії відповідності 
таких актів закону, що є актуальним 
й донині.

Ключові слова: адміністративне 
розпорядження, міністерство, орган 
управління (відомство), нормотвор-
чість, норма права, наказ, правова 
спадщина, указ.

У статті подається аналіз нау-
кової спадщині вчених-юристів до-
радянської доби з питання міністер-
ської нормотворчості; визначається 
відмінність сучасних напрацювань у 
царині відомчої нормотворчості від 
аналогічних здобутків юридичної 
думки минулого.

В статье дается анализ научного 
наследия ученых-юристов досовет-
ской эпохи по вопросу министерско-
го нормотворчества; определяется 
отличие современных наработок в 
области ведомственного нормотвор-

чества от аналогичных достижений 
юридической мысли прошлого.

The article gives an analysis of the 
scientific heritage of pre-Soviet scien-
tific lawyers on the issue of ministerial 
norm-setting; the difference of modern 
developments in the field of departmen-
tal rule-making from similar achieve-
ments of the legal thought of the past 
is determined.
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ІДЕЯ РІВНОСТІ ЖІНКИ Й ЧОЛОВІКА:  
ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ (АНТИЧНІСТЬ – НОВИЙ ЧАС) 

Проблема рівності належить до 
фундаментальної філософської, полі-
тико-правової проблематики та стосу-
ється актуальних питань історії люд-
ства, починаючи з її основ. Протягом 
сотень років гасло рівності надихало 
людей на боротьбу. Багато видатних 
філософів і теоретиків зверталися до 
осмислення ідеї рівності. Фактично 
перед кожною історичною епохою по-
ставала проблема рівності. Для того, 
щоб зрозуміти сутність і значення цієї 
категорії й виокремити з неї категорію 
гендерної рівності, необхідно проана-
лізувати історико-філософські переду-
мови зародження самої ідеї рівності, 
її становлення в історії політико-пра-
вової думки.

У сучасній правовій науці досліджен-
ня гендерної проблематики, зокрема в 
історичному ракурсі, здійснювали такі 
вчені, як І.К. Полховська, Н.А. Шве-
дова, В.Н. Кудрявцев, О.Р. Дашков-
ська, О.М. Руднєва, Т.М. Слінько, 
Р. Стайс, Т.Р. Дематрадзе, Т.М. Мель-
ник, Т.М. Головко, Н.В. Вітрук та ін. 
Незважаючи на чималий доробок у ви-
значеній сфері, ця проблематика зали-
шається актуальною й потребує нових 
гендерних досліджень. 

Метою статті є здійснення іс-
торичного аналізу ідеї рівності, її іс-
торико-філософських передумов, ста-
новлення в політико-правовій думці, 
починаючи з періоду античності, коли 
виникає уявлення про рівність, і завер-
шуючи епохою Нового часу, коли лі-

беральні ідеї породжують появу нового 
руху, ідеології, культури – фемінізму. 

Виклад матеріалу. Історичний ана-
ліз категорії «рівність» треба починати 
з появи самого уявлення про рівність, 
яке стало формуватися на перших ета-
пах розвитку людства. Так, І.К. По-
лховська пише, що уже в принципі 
таліона (око за око, зуб за зуб, тобто 
рівне за рівне) і в міфологічному зобра-
женні терезів правосуддя зафіксована 
ідея рівної відплати за скоєне [1, c. 30]. 
І навіть незважаючи на той факт, що 
цьому не існує жодних антропологіч-
них і археологічних доказів, можна все 
таки припустити, що в давнину були 
невеликі племена або поселення, де 
велося колективне господарство на 
принципах рівної участі в праці й роз-
поділі здобутого. Але це, зрозуміло, не 
виключало нерівність у багатьох інших 
сферах, а також за біологічними озна-
ками (зокрема за ознакою статі) унас-
лідок необхідності мати організаційний 
початок: вождь, шаман і т. д. Тому 
справедливо вважати таку рівність 
лише частковою рівністю, нетривалою, 
яка поступалася місцем нерівності. 

Найважливішою закономірністю 
становлення ідеї рівності був перехід 
від міфологічного світорозуміння до 
раціонального, загальнофілософського. 
У класичному вигляді він реалізується 
лише в античному світі, де зародилися 
раціоналістичні вчення про право, дер-
жаву, а потім і окрема наука про пра-
во як система понять і категорій, які 

© А. Заїка, 2017
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дають змогу систематизувати уявлення 
про право, засноване на засадах фор-
мальної рівності. 

Письмовими доказами зародження 
ідеї рівності в часи античності слугу-
ють досить численні й глибокі мірку-
вання філософів того часу. Уже афі-
нянин Піфагор і його послідовники  
(VI–V ст. до н. е.) почали досліджу-
вати поняття «рівність» шляхом тлума-
чення його як відплати рівним за рівне. 
Філософи започаткували таке уявлен-
ня: життя людей має бути узгоджене 
з висновками про належну міру (під 
поняттям «належна міра» піфагорійці 
розуміли певну пропорцію (числову за 
своєю природою), тобто деяке прирів-
нювання) [2, c. 21].

Ідея природної рівності всіх людей 
уперше була проголошена софістами 
(V–IV ст. до н. е) – Протагором, Гіппі-
єм, Антіфоном та ін. Філософ Антіфон 
обґрунтував положення про рівність 
усіх людей за своєю природою: у еллі-
нів і варварів, у шляхетних і простих 
одні й ті ж природні потреби. Нерів-
ність витікає не з природи, а з люд-
ських законів. Продовжуючи цю думку, 
софіст Каллікл стверджував, що люди 
встановлюють закони «заради себе й 
власної вигоди» [2, c. 22]. Ідея при-
родної рівності людей була перейнята 
й філософією стоїцизму, під впливом 
якої римські юристи почали розгляда-
ти рабство як таке, що випливає не з 
природного права, а з права народів 
[3, c. 102]. Пізніше був розроблений 
принцип правової справедливості. 

Дослідження проблем рівності в 
античній філософії було досить зміс-
товним. Значну увагу цьому питан-
ню приділили Платон (III ст. до н. е.) 
і Аристотель (II ст. до н. е.). Платон 
виокремлював два види рівності: за мі-
рою, вагою й чисельністю та за гідністю 
й доброчесностями. Другий різновид 
(або геометрична рівність) – «найбільш 
істинна й найкраща рівність». До речі, 
саме Платон уперше висловив думку 
про рівність чоловіка й жінки: що в іде-
альній державі жінки зрівняні в правах 
і можливостях із чоловіками [1, c. 32]. 

Учення Платона розвинув Аристотель. 
Він сконцентрував увагу на видах спра-
ведливості: розподільчій і зрівняльній. 
Перша – це розподіл матеріальних 
благ між різними суспільними класа-
ми за принципом «нерівне – нерівно-
му». Друга – це арифметична рівність  
(застосовувалася у сфері цивільно-пра-
вових відносин). Абсолютно справедли-
вою, на думку Аристотеля, може бути 
лише рівність за гідністю [4, c. 169].

Подальший розвиток ідея природної 
рівності отримала в Давньому Римі. 
Римські стоїки (Сенека, Марк Авре-
лій та ін.) перейняли погляди грецьких 
стоїків на світовий природний закон 
для обґрунтування космополітичної 
ідеї, відповідно до якої всі люди – гро-
мадяни єдиної світової держави, а лю-
дина – громадянин усесвіту. Звідси 
випливає, що рабство суперечить за-
гальному закону й світовому співгрома-
дянству. За Сенекою, «усі люди рівні 
в тому розумінні, що вони – «співто-
вариші по рабству», оскільки однаково 
перебувають під владою долі велінь сві-
тового закону» [5, c. 313].

Безспірним фактом є також те, що 
в античних державах (Афіни, Рим, 
Спарта) багато верств населення мало 
рівне право участі в різних зборах, на 
яких приймалися найважливіші рішен-
ня. Але не слід забувати про те, що, 
по-перше, це жодною мірою не сто-
сувалося рабів, а по-друге, у державі 
«не було «місця абстрактній рівності 
всіх людей, оскільки дурна людина 
не може бути рівною добрій людині, 
найкращий громадянин повинен воло-
діти найвищими правами порівняно з 
гіршими громадянами, що не дотриму-
ються писаних законів» [6, c. 22]. Єди-
ний закон зрівнює всіх вільних гро-
мадян поліса, але зрівнює ієрархічно 
(відповідно до відмінностей соціальних 
груп) і встановлює згоду між ними на 
основі пропорційного представництва 
в народних зборах.

Те, що не існувало майнової рів-
ності, хвилювало громадян більше за 
все. У цих умовах не припинялися фі-
лософські й політичні спори про саму 
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ідею рівності. Однак римські теоретики 
більше вивчали взаємозв’язок між рів-
ністю, правом і справедливістю. З їхніх 
творів випливали дві важливі обстави-
ни. По-перше, рівність людей античні 
філософи в більшості випадків ототож-
нювали зі справедливістю, а закон, що 
створюється людьми, розглядався як 
вторинне явище, яке закріплює (або ж 
порушує) природне походження спра-
ведливості й рівності. По-друге, було 
явне протиріччя між теоретичними роз-
думами згаданих філософів і реальною 
практикою того часу. Адже існувало 
рабовласництво, була майнова нерів-
ність, панував деспотизм. 

Ідеї рівності глибоко й детально роз-
роблялися в Середньовіччя, зокрема 
й у християнській церкві. Прихильни-
ками ідеї рівності в часи Середньовіч-
чя були такі мислителі, як Марсилій 
Падуанський, Генрі Бректон, Філіп де 
Бомануар, Ейке фон Репков. Останній, 
зокрема, у праці «Саксонське зерцало» 
виступив проти рабства й кріпацтва 
та зазначив: «Бог створив людину за 
своєю подобою й своїми вподобаннями, 
звільнив одного так само, як і іншого» 
[7, c. 93]. 

Релігія, яка займала в середньовіч-
ному суспільстві чільне місце, не могла 
не торкатися життєво важливих аспек-
тів буття, зокрема проблем рівності й 
нерівності. Але її ставлення до цих пи-
тань було неоднозначним. Тут слід ура-
ховувати декілька фактів, наприклад, 
період панування маловивчених релі-
гій, що передували християнству, ісла-
му, буддизму. «Многобожжя» містило 
маловідомі судження й догми відносно 
рівного й нерівного стану людей. Світо-
ві релігії підняли цю проблематику на 
істотно вищий рівень. 

Аналізуючи основні документи сві-
тових релігій (Біблія, Коран, Тора й 
т. д.), безумовно, ми не знайдемо пря-
мих відповідей на запитання, які нас 
цікавлять. З одного боку, здавалося б, 
усі релігії на боці знедолених і проти 
всіх форм нерівності. З іншого – усі 
релігійні заклади не могли не зважа-
ти на порядок відносин, що склався в 

суспільстві, і позицію можновладців. 
Звідси й виникає подвійність і проти-
річчя в Біблії, Корані, Торі. 

Зокрема, у «Нагірній проповіді» сло-
ва Ісуса Христа звучать так: «Горе вам, 
багаті, які не вміють користуватися ба-
гатством, як повинно <…>, бо ви вже 
отримали свою втіху тут, на Землі, і 
позбавили себе утіх на небесах <…> 
Не збирайте собі скарбів на Землі <…> 
Бо де скарб ваш, там буде й серце 
ваше <…> У кого скарб на Землі, того 
й серце ніби прикуте до Землі, і такі 
ж усі напрямки його життя, поневоле-
ного й зв’язаного земними турботами» 
[8, c. 8]. Але в цій же проповіді є й 
такі слова: «Не думайте, що я прийшов 
порушити закон» [8, c. 8]. Як свідчить 
легенда, таке ж Ісус сказав і Пілату пе-
ред стратою. 

Слід також зазначити, що представ-
ники раннього християнства активно 
проповідували ідею загальної рівності й 
свободи. Вони проголошували рівність 
перед Богом і в гріху, рівність усіх лю-
дей як «дітей Божих». Вони говорили, 
що в Святому Писанні (мається на ува-
зі перша частина – «Старий Завіт») 
міститься принцип рівності перед за-
коном – «закон один і одні права для 
вас» (Четверта книга Мойсея, глава 
15) [9, c. 80]. Однак ті ж суперечли-
ві мотиви проявляються й у «Новому 
Завіті». З одного боку, підкреслюється 
важливість «братолюбства», а також 
дається порада: «Майте вдачу не срі-
блолюбства, задовольняючись тим, що 
є» [10, c. 1059]. З іншого – наявні від-
носини, зокрема рабовласництво, не 
ставляться під сумнів: «І нехай кожна 
людина кориться вищій владі, бо немає 
влади не від Бога <…> Тому той, хто 
противиться владі, противиться Божо-
му встановленню, <…> і тому треба 
коритися не тільки заради страху кари, 
але й заради сумління» [10, c. 1059].

Згадані розбіжності пояснюються 
складними, часом суперечливими від-
носинами церкви з державою, що ви-
кликало численні виправлення, допов-
нення, переробки «священних текстів» 
багатьма поколіннями церковників про-
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тягом тисячоліття. Слід відмітити, що 
саме церковне середовище породило 
антиклерикальні рухи, включаючи ре-
лігійні війни, одним із гасел яких була 
ліквідація нерівного положення. Супе-
речливе ставлення до ідей рівності та 
нерівності, як уже зазначалося, було 
зумовлене самим ходом суспільного 
життя.

Подібні суперечливі позиції можна 
знайти й у Корані, й у Торі. Так, у сурі 
68-й Корану сказано: «…не піддавайся 
тим, хто має великий стан» [11].

Релігійні книги не були вільні від 
протиріч, однак саме в період Серед-
ньовіччя ідея загальної рівності людей 
отримала свій розвиток у різних фор-
мах і напрямках. Навіть незважаючи 
на класовий характер феодального су-
спільства, у той час починає зароджу-
ватися ідея рівності всіх перед зако-
ном, що відобразилося у Великій хартії 
вольностей 1215 р. [12, c. 4].

Із початком розпаду феодального 
ладу в Європі виникає рух проти като-
лицької церкви, настає період Реформа-
ції. «Повстанці» вимагали відновлення 
ранньохристиянської рівності як нор-
ми. Вони закликали до громадянської 
рівності. Марк Лютерн переконував, 
що ніхто з людей не має переваг над 
собі подібними, усі верстви однакові. 
В.С. Нерсесянц вважає, що ця трактов-
ка фактично була найпершою версією 
принципу рівності [13, c. 172].

Проблема рівності набула популяр-
ності в працях представників утопізму 
(XVI – поч. XVIII ст.). Одним із пер-
ших творців так званої комуністичної 
утопії був англійський гуманіст Т. Мор. 
У праці «Утопія» він зобразив суспіль-
ство й державу майбутнього, які були 
позбавлені вад, характерних для його 
часу. Це було суспільство вільних 
людей, засноване на самоврядуванні, 
де тріумфував би принцип рівності й 
справедливості. Мор відкидав ідею 
природної нерівності людей, а умовою 
досягнення загальної рівності вважав 
обов’язкову для всіх працю [14]. Філо-
соф підтримував ідею рівності жінки й 
чоловіка. Жінки мають вивчати ремес-

ла нарівні з чоловіками, оскільки вони 
повинні бути такими ж освіченими, 
як чоловіки [15, c. 106]. Після книги 
Т. Мора з’явилися твори таких відо-
мих авторів, як Кампанелла, Мореллі, 
Сен-Сімон, Кабе та ін. Численні утопіч-
ні праці містили проекти перебудови 
суспільства на засадах рівності. 

Треба відзначити, що ідея рівності, 
присутня в усіх утопічних творах, не 
перетворювалася на «зрівнялівку»: 
кожна людина могла вільно вибирати 
собі рід занять і спосіб життя, але в 
межах, що перешкоджають розкоші. 
Допускалася повна свобода віроспові-
дання, думки й слова.

У XVII – XVIII ст. відбувається 
перехід від містицизму та релігії як 
способів освоєння світу до наукового 
раціоналізму. Провідною правовою док-
триною цього часу була теорія природ-
ного права, яскравими представника-
ми якої були Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локк, 
Т. Гоббс, І. Кант та ін. [16, c. 42]. Ця 
доктрина визнавала всіх людей рівними 
від природи, наділеними природними 
пристрастями й прагненнями, розумом 
і волею. Уперше в історії всі люди, не-
залежно від походження, визнавалися 
юридично рівними учасниками суспіль-
ного життя. Основним принципом пра-
вових систем Нового часу, як зазначає 
І.К. Полховська, був принцип рівності 
всіх перед законом, який і став основ-
ною зброєю. 

Однак не слід забувати про те, 
що філософи того часу (Ж.-Ж. Руссо, 
І. Кант та ін.), незважаючи на провід-
ну ідею природної рівності, не наділя-
ли чоловіка й жінку рівними правами 
й обов’язками. У теорії Руссо не кож-
на людина наділяється всіма правами 
громадянина. Жінки, діти, раби, слу-
ги, робочі, неписьменні вважалися 
недостатньо зрілими й незалежними 
для того, щоб приймати рішення, які 
зачіпають загальні інтереси. Німець-
кий філософ-раціоналіст Кант у теорії 
демократії виділяє активне та пасивне 
громадянство. Активне громадянство 
означає, що людина має право брати 
участь у прийняті політичних рішень. 
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Жінки, діти, робочі можуть мати лише 
пасивне громадянство, будучи об’єкта-
ми, а не суб’єктами політичного життя. 

Концепція демократії Руссо та Кан-
та нагадує ідеї Аристотеля, який ствер-
джував, що чоловіки й жінки, раби та 
вільні не можуть мати рівні права. Але 
разом із тим Руссо не вважав жінку не-
повноцінною істотою. У романі-трактаті 
«Еміль, або Про виховання» він ствер-
джує, що людська природа єдина, і «в 
усьому, що не стосується статі, жінка 
рівна чоловіку; вона має ті ж органи, ті 
ж потреби, ті ж здібності…» [17]. Проте 
рівність чоловіка й жінки як представ-
ників людського роду не означає їхню 
політичну рівність. Як і Аристотель, 
Руссо стверджує, що в чоловіка й жінки 
різні чесноти: жінці слід бути сором’яз-
ливою, хитрою, кокетливою, чолові-
ку – відкритим, прямим, добросовісним. 
Чоловік має спиратися лише на власні 
судження, жінка повинна враховувати 
думку інших людей, чоловік не повинен 
обманювати, а жінка повинна прикида-
тися. Руссо виступив із революційними 
ідеями виховання жінок, що дають під-
стави називати його одним з основопо-
ложників ідей ліберального фемінізму. 
Хоча Руссо не вважав, що дівчат і хлоп-
ців слід виховувати однаково, він висту-
пав і проти того, що дівчат треба на-
вчати лише домашньому господарству й 
догляду за дітьми. 

На прикладі Руссо та Канта можна 
спостерігати, як інтерес мислителів до 
проблематики статі поступово перемі-
стився зі сфери спекулятивної філософії 
у сферу «практичного розуму». На дум-
ку багатьох філософів Нового часу, єди-
ний сенс наявності двох різних статей 
полягає в продовженні людського роду. 
У їхньому розумінні різниця статей на-
лежала не до сфери філософії, а скоріше 
до фізіології або «норовів» [16, c. 44].

Жінки, які брали участь у Великій 
французькій революції, були обурені 
тим, що «права людини й громадяни-
на» відповідно до доктрини Руссо нада-
валися лише чоловікам. Проти русоїз-
ма виступила англійська письменниця 
М. Уоллстонкрафт. У книзі «Захист 

прав жінок» (1792 р.) вона критикує 
тих мислителів, які одночасно гово-
рили про рівність «природи» жінок і 
чоловіків і про їхні «природні» відмін-
ності, приписуючи властивості жінок 
і чоловіків свого оточення (слабкість, 
кокетство або силу, агресивність) усім 
чоловікам і жінкам. 

Ліберальні ідеї рівноправності широ-
ко розповсюдилися в XIX ст. Англій-
ський філософ Дж. Мілль може бути 
названий «феміністом», оскільки саме 
він одним із перших висунув концеп-
цію «повної рівності» за ознакою стат-
ті. Зрозуміло, що для Мілля й інших 
лібералів термін «рівність» означав 
юридичну рівність. Проте в Європі того 
часу навіть така «формальна рівність» 
була лише мрією. 

Підсумовуючи результати історич-
ного аналізу ідеї рівності жінки та чо-
ловіка, можна зробити такі висновки. 
Уявлення про рівність стало формува-
тися на перших етапах розвитку люд-
ства, однак, безумовно, це не виклю-
чало нерівність, яка була в той час 
панівною в багатьох сферах життя. 
У період античності ідея природної рів-
ності стає об’єктом уваги відомих фі-
лософів того часу. Піфагор, Протагор, 
Антіфон, Платон, Аристотель та інші 
так чи інакше у працях розглядають 
питання рівності, присвячують йому 
окремі трактати. Римські стоїки також 
перейняли погляди грецьких філософів. 
Однак не слід забувати про те, що в 
Давньому Римі не було «місця абстрак-
тній рівності всіх людей», а громадян 
хвилювала не політична чи гендерна 
рівність, а переважно майнова. У часи 
Середньовіччя, коли релігійне питання 
виходить на перший план, представ-
ники християнства активно проповіду-
вали ідею загальної рівності, рівності 
перед Богом, перед законом Божим. 
Церковне середовище породило анти-
клерикальні рухи, одним із гасел яких 
була ліквідація нерівноправності. Після 
Реформації суспільство змінило релігію 
на науку. Уперше в історії всі люди 
визнавалися юридично рівними учас-
никами суспільного життя (рівність 



237

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

усіх перед законом). Проте, як і в часи 
Середньовіччя, ідея гендерної рівності 
не мала успіху, оскільки теоретики й 
філософи не наділяли чоловіка й жінку 
рівними правами й обов’язками. Така 
ситуація, звісно, не могла не обурити 
жінок, які вже на той час стали полі-
тично активною верствою населення. 
Як наслідок, у XIX ст. з’являється кон-
цепція «повної рівності» за ознакою 
статі. Саме в цей час питання рівно-
сті чоловіка та жінки стає на порядку 
денному. Крім того, у суспільстві наро-
дився якісно новий рух, який пізніше 
назвуть фемінізмом. Але це питання 
вимагає окремого дослідження, яке ми 
плануємо здійснити надалі.

Ключові слова: принцип рівності, 
гендерна рівність, ідея рівності.

Стаття присвячена історичному 
аналізу ідеї рівності, її історико-фі-
лософським передумовам, становлен-
ню в політико-правовій думці, почи-
наючи з періоду античності, коли 
виникає саме уявлення про рівність, 
і завершуючи епохою Нового часу, 
коли ліберальні ідеї зумовлюють по-
яву нового руху, ідеології, культу-
ри – фемінізму. 

Статья посвящена историческо-
му анализу идеи равенства, ее исто-
рико-философским предпосылкам, 
становлению в политико-правовой 
мысли, начиная с периода антич-
ности, когда возникает само пред-
ставление о равенстве, и заканчивая 
эпохой Нового времени, когда либе-
ральные идеи обуславливают появ-
ление нового движения, идеологии, 
культуры – феминизма.

The article is devoted to the histor-
ical analysis of the idea of equality, 
its historical and philosophical prem-
ises, formation in political and legal 
thought, starts with the period An-
tiquity, when presentation just arises 
and finish by the period of the New 
time, when liberal ideas give rise to the 
emergence of a new movement, ideolo-
gy, culture – feminism.
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СУБ’ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА  
НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ЖИТЛА  
ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ  

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Дослідження проблеми забезпечен-
ня права на недоторканність житла в 
кримінальному провадженні свідчить 
про неоднозначність наукових підходів 
теоретиків права до розуміння сутності 
категорії «забезпечення суб’єктивно-
го права» і такий же плюралізм нау-
кових позицій у теорії кримінального 
процесу з питання розуміння сутності 
категорії «забезпечення права на недо-
торканність житла чи іншого володіння 
особи» у кримінальному провадженні, 
які знайшли своє відображення у робо-
тах Ю.М. Грошевого, Н.В. Глинської, 
І.В. Гловюк, Ю. Гурджі, О.В. Верхо-
гляд-Герасименко, М.В. Джиги, В.С. Зе-
ленецького, О.В. Капліної, О.П. Кучин-
ської, Л.М. Лобойка, О.Р. Михайленка, 
В.Т. Нора, В.А. Савченка, С.В. Слінька, 
В.М. Трофименка, І.А. Тітка, Л.Д. Уда-
лової, О.Г. Шило та інших учених. 

Тож, як показало вивчення спеці-
альної літератури з цієї проблематики, 
однозначну (одноманітну) відповідь на 
це питання в юридичній науці важко 
відшукати. І тому є, як видається, логіч-
не пояснення, адже за своєю суттю за-
безпечення суб’єктивного права, в тому 
числі й права на недоторканність житла, 
є системним явищем, яке безпосеред-
ньо пов’язане із правозастосуванням, 
правотлумаченням тощо. Тому в силу 
складного характеру цього явища досить 
важко досягти його однозначного розу-
міння дослідниками, кожен із яких надає 
перевагу тій чи іншій його складовій.

На наш погляд, забезпечення пра-
ва на недоторканність житла чи іншо-

го володіння особи в кримінальному 
провадженні являє собою діяльність 
зобов’язаних суб’єктів, спрямовану 
на створення відповідних умов для 
реалізації цього права, утримання від 
вчинення дій, які його безпідстав-
но обмежують та порушують під час 
здійснення кримінального судочин-
ства, а у випадку допущення такого 
порушення – вжиття заходів щодо 
ефективного захисту законних інтере-
сів правомочного суб’єкта і відновлен-
ня його становища. Будучи відносним, 
за наявності відповідних підстав, пра-
во на недоторканність житла чи іншо-
го володіння особи може бути обмеже-
но під час здійснення кримінального 
провадження. Тут варто підкреслити 
необхідність чіткого розмежування об-
меження права, що виступає формою 
правомірної поведінки суб’єкта, упов-
новаженого на вчинення дій, спрямо-
ваних на таке обмеження, та пору-
шення права як прояву неправомірної 
поведінки.

Як указано в Рішенні Європейського 
суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) «Во-
лохи проти України» від 05.11.2006 р., 
втручання не порушує статтю 8 Кон-
венції про захист прав людини та осно-
воположних свобод, якщо воно здійс-
нюється «згідно із законом», переслідує 
законну мету та якщо воно є необхід-
ним у демократичному суспільстві за-
для досягнення цієї мети (п. 44). При 
цьому важливим є те, що словосполу-
чення «згідно із законом» не просто від-
силає до національного законодавства, 

© І. Вегера-Іжевська, 2017
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а й пов’язане з вимогою якості закону, 
тобто дотримання принципу «верховен-
ства права», про що прямо говориться у 
преамбулі Конвенції. Отже, цей вислів 
означає – і це випливає із предмета і 
мети статті 8, – що в національному 
законодавстві має існувати засіб право-
вого захисту від свавільного втручання 
державних органів у права, гарантовані 
пунктом 1 [1].

Обмеження права на недоторкан-
ність житла чи іншого володіння осо-
би допускається, таким чином, під час 
проведення процесуальних дій, підста-
ви і порядок здійснення яких перед-
бачено Кримінальним процесуальним 
кодексом (далі – КПК) України. На 
відміну від КПК України 1960 р., чинне 
законодавство України допускає обме-
ження права на недоторканність жит-
ла чи іншого володіння особи під час 
проведення значно більшої кількості 
процесуальних дій, а саме – слідчих 
(розшукових), негласних слідчих (роз-
шукових) дій, а також в разі застосу-
вання заходів забезпечення криміналь-
ного провадження. Так, зокрема, такі 
обмеження вказаного права можуть 
мати місце під час тимчасового доступу 
до речей і документів, якщо він здійс-
нюється у житлі чи іншому володінні 
особи (ст. 159-166 КПК України), а 
також в разі застосування запобіжних 
заходів у вигляді домашнього арешту 
(ст. 181 КПК України), затримання 
(ст. 208 КПК України). При цьому важ-
ливо підкреслити, що застосування де-
яких інших заходів забезпечення кри-
мінального провадження (наприклад, 
накладення арешту на майно) також 
може бути пов’язане з певними обме-
женнями щодо житла, проте в дано-
му випадку йдеться не про обмежен-
ня права на недоторканність житла, а 
про обмеження певних правомочностей 
власника, що в сукупності складають 
зміст права власності. З огляду на це, 
науковий аналіз правообмежень в разі 
застосування цих заходів забезпечення 
кримінального провадження знаходить-
ся за межами предмету нашого дослі-
дження.

Особи, які уповноважені проводити 
дії або приймати рішення про прове-
дення процесуальних дій, що обмежу-
ють право на недоторканність житла 
чи іншого володіння особи, зобов’язані 
уникати безпідставного втручання, а 
у випадку допущення такого – вжива-
ти заходів стосовно здійснення невід-
кладного захисту законних інтересів 
правомочної особи. По суті, право на 
недоторканність житла чи іншого воло-
діння особи корелює низка обов’язків 
зобов’язаних суб’єктів, які водночас є 
повноважними на проведення вищевка-
заних процесуальних дій.

За загальним правилом, передбаче-
ним ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто 
не має права проникнути до житла чи 
іншого володіння особи з будь-якою ме-
тою, інакше як лише за добровільною 
згодою особи, яка ними володіє, або на 
підставі ухвали слідчого судді, крім ви-
падків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК 
(невідкладні випадки). Таким чином, 
проникнення до житла чи іншого воло-
діння особи під час кримінального про-
вадження відбувається лише за згодою 
особи або за ухвалою слідчого судді. 

Питання щодо розуміння сутності 
та правової природи «проникнення до 
житла чи іншого володіння особи», а 
також її згоди як підстави законно-
го проникнення заслуговує на окрему 
увагу, проте не буде розглянуто в цій 
статті, адже виходить за межі предмету 
дослідження, окресленого заявленою у 
назві проблематикою. Тому зараз вва-
жаємо за необхідне лише акцентувати 
на тому, що, крім згоди особи, закон-
ною підставою для проникнення до 
житла чи іншого володіння особи, за 
загальним правилом, може бути лише 
ухвала слідчого судді. Таке рішення 
слідчого судді ініціюється відповідним 
клопотанням слідчого, прокурора про 
проведення слідчих (розшукових) або 
негласних слідчих (розшукових) дій, а 
у випадку отримання тимчасового до-
ступу до речей і документів – також і 
клопотанням сторони захисту. 

Тож, суб’єктами забезпечення пра-
ва на недоторканність житла чи іншо-
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го володіння особи під час здійснення 
кримінального провадження виступа-
ють його учасники, які є: а) уповно-
важеними на звернення до слідчого 
судді з клопотанням про проведення 
процесуальної дії, його обґрунтування 
та доведення в суді наявності підстав 
для обмеження цього конституційно-
го права людини у спосіб, передбаче-
ний КПК України; б) уповноваженими 
здійснювати процесуальну дію в житлі 
чи іншому володінні особи на підставі 
ухвали слідчого судді; в) слідчий суддя, 
до відання якого належить розгляд кло-
потання про проведення процесуальної 
дії в житлі чи іншому володінні особи 
та прийняття відповідного процесуаль-
ного рішення. 

У згаданому вище рішенні ЄСПЛ 
у справі «Волохи проти України» Суд 
зазначив, що «верховенство права між 
іншим (interalia) передбачає, що втру-
чання органів виконавчої влади у права 
осіб має підлягати ефективному контр-
олю, який зазвичай має здійснюватися 
судовим органом, щонайменше як ос-
танньою інстанцією, оскільки судовий 
контроль надає найбільші гарантії неза-
лежності, безсторонності та здійснення 
належного провадження (п. 52)» [1].

У випадку проведення в житлі чи ін-
шому володінні особи слідчих (розшу-
кових) або негласних слідчих (розшуко-
вих) дій обов’язок забезпечення права 
на недоторканність житла покладаєть-
ся на слідчого, прокурора, а якщо про-
цесуальна дія проводиться за доручен-
ням слідчого, прокурора оперативним 
підрозділом (зокрема, при необхідності 
одночасного проведення низки обшуків 
по одному тому ж самому кримінально-
му провадженню або при проведенні в 
житлі негласних слідчих (розшукових) 
дій), – то на співробітника оперативно-
го підрозділу, який під час виконання 
доручення користується повноважен-
нями слідчого (ч. 2 ст. 41 КПК Укра-
їни).

Якщо ж у житлі чи іншому володін-
ні особи проводиться, приміром, тим-
часовий доступ до речей і документів, 
то суб’єктний склад осіб, зобов’язаних 

забезпечити зазначене право, крім 
вищевказаних, включає також і сто-
рону захисту, яка відповідно до глави 
15 КПК України також може провести 
дану процесуальну дію.

У цьому контексті важливо підкрес-
лити, що під час обмеження права на 
недоторканність житла шляхом про-
ведення в ньому передбачених КПК 
України процесуальних дій забезпечен-
ня цього права включає як дотримання 
вимоги обґрунтованості втручання, так 
і передбаченого законом порядку про-
ведення процесуальної дії, а також не-
розголошення відомостей про приватне 
життя особи, які стають відомі у зв’яз-
ку із проникненням до житла чи іншого 
володіння та проведення в ньому про-
цесуальних дій. 

Обґрунтованість втручання є одні-
єю із обов’язкових умов забезпечення 
права на недоторканність житла, якій 
ЄСПЛ приділяє особливу увагу при 
оцінці дотримання ст. 8 КЗПЛ. Пока-
зовою у цьому сенсі є справа «Воло-
димир Поліщук та Світлана Поліщук 
проти України» від 30.09.2010 р., суть 
якої полягала в тому, що невстанов-
лена особа розбила шість вікон у бу-
динку поруч із квартирою заявників. 
Правоохоронці порушили кримінальну 
справу за цим фактом і через два місяці 
після цієї події отримали підстави для 
проведення обшуку квартири, в якій 
проживав підозрюваний, який раніше 
навів аргументи на користь того, що в 
момент правопорушення його не було 
на території міста. Рішення про прове-
дення обшуку ґрунтувалось на підоз-
рі, що в квартирі можуть бути докази, 
пов’язані зі справою. Досліджуючи 
обставини справи, ЄСПЛ визнав, що 
вторгнення було незаконним, оскільки 
в момент обшуку син заявників свят-
кував свій день народження разом із 
друзями; заявниця перебувала на ран-
ньому строку вагітності і заперечувала 
проти обшуку, заявивши, що постано-
ва про обшук не містить обґрунтованих 
пояснень щодо причетності її чоловіка 
до злочину чи щодо необхідності прове-
дення обшуку квартири; дії працівників 
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правоохоронних органів супроводжува-
лися погрозами, правоохоронці прове-
ли обшук квартири у присутності гос-
тей; під час обшуку не було виявлено 
чи вилучено нічого суттєвого для цілей 
розслідування [2]. 

В контексті розгляду цього питан-
ня необхідно підкреслити, що право 
на недоторканність житла нерозривно 
пов’язане із правом на таємницю при-
ватного та особистого життя, що й до 
речі обумовлює їх гарантування однією 
статтею 8 КЗПЛ. 

З огляду на це, видається за необ-
хідне звернути увагу на відсутність в 
чинному КПК України у статтях, що 
регламентують порядок проведення 
процесуальних дій у житлі, обов’язку 
слідчого щодо нерозголошення інфор-
мації про приватне життя особи. 

В порівняльно-правовому плані за-
значимо, що у КПК України 1960 р. 
містилася стаття 185 «Нерозголошен-
ня обставин особистого життя обшу-
куваних», відповідно до якої «під час 
обшуку або виїмки слідчий повинен 
вживати заходів до того, щоб не були 
розголошені виявлені при цьому обста-
вини особистого життя обшукуваного 
та інших осіб, які проживають або тим-
часово перебувають у цьому приміщен-
ні». При цьому ст. 14-1 КПК України 
1960 р. закріплювала в якості принци-
пу кримінального процесу «Недотор-
канність житла, охорона особистого 
життя громадян, таємниці листування, 
телефонних розмов і телеграфних по-
відомлень, банківських вкладів та ра-
хунків», нормативний зміст якого, се-
ред іншого, включав лише положення 
загального характеру, як-то: «Особисте 
життя громадян, таємниця листування, 
телефонних розмов і телеграфних пові-
домлень, банківських вкладів та рахун-
ків охороняється законом». На відміну 
від свого попередника, чинний КПК 
України однією із засад кримінального 
провадження визнав «невтручання у 
приватне життя» (ст. 15). Нормативний 
зміст цієї засади, серед іншого, вклю-
чає також обов’язок кожного, кому на-
даний доступ до інформації про приват-

не життя, запобігти її розголошенню. 
Тож, чинне нормативне регулювання 
цього питання видається більш вдалим, 
оскільки обов’язок вжити заходів сто-
совно нерозголошення інформації про 
приватне життя адресований будь-якій 
особі, якій у ході проведення процесу-
альних дій у житлі стала відома така 
інформація (це може бути не тільки 
сторона обвинувачення, потерпілий, а 
й сторона захисту, яка бере участь у 
проведенні слідчих (розшукових) дій 
або безпосередньо за ухвалою слідчого 
судді здійснює, наприклад, тимчасовий 
доступ до речей і документів). Також 
цей обов’язок розповсюджується і на 
понятих, які беруть участь у проведен-
ні слідчої (розшукової) дії. З огляду 
на це, на позитивну оцінку заслуго-
вує пропозиція Т.М Москалькової, ви-
словлена декілька десятків років тому, 
проте й досі є такою, що не втратила 
своєї актуальності, щодо закріплення 
у кримінально-процесуальному зако-
нодавстві положення про право осіб, 
у відношенні яких проводиться слідча 
дія, заявляти відвід понятим, якщо є 
підстави побоюватися за розголошення 
ними таємниць особистого життя гро-
мадян [3; с. 6-8].

Також, зважаючи на чинне норма-
тивне регулювання, цей обов’язок має 
виконуватися при проведенні будь-якої 
процесуальної дії у житлі (а не тільки 
обшуку та виїмки, як це було передба-
чено КПК України 1960 р.). 

Вказане дає підстави констатувати, 
що до зобов’язаних суб’єктів щодо за-
безпечення права на недоторканність 
житла чи іншого володіння особи в 
кримінальному провадженні, крім ви-
щевказаних, слід також віднести й осіб, 
які залучаються для участі в процесу-
альних діях, що здійснюються в житлі 
чи іншому володінні особи.

Загальний характер обов'язку за-
побігти розголошенню інформації про 
приватне життя особи обумовлює від-
сутність необхідності окремого регулю-
вання цього питання стосовно кожної 
процесуальної дії, яка може бути про-
ведена в житлі чи іншому володінні 
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особи. Проте в такому випадку особли-
вого значення набуває правосвідомість 
правозастосовника, яка є важливим ре-
гулятором його поведінки, тим більше 
при відсутності детальної алгоритміза-
ції кримінальної процесуальної діяльно-
сті, а здійснення чинного регулювання 
її певних сегментів – лише положен-
нями загального характеру (як це має 
місце в чинному законодавстві), що 
утворюють нормативний зміст засад 
кримінального провадження.

Ключові слова: забезпечення пра-
ва на недоторканність житла чи іншого 
володіння особи, суб’єкти забезпечення 
права на недоторканність житла чи ін-
шого володіння особи, обґрунтованість 
втручання, нерозголошення інформації 
про приватне життя особи.

Статтю присвячено досліджен-
ню питання суб’єктів забезпечення 
права на недоторканність житла 
чи іншого володіння особи під час 
здійснення кримінального прова-
дження. Автор статті акцентує 
увагу на чіткому розмежуванні по-
нять «обмеження права» та «по-
рушення права»; нерозголошенні 
відомостей про приватне життя 
особи, які стають відомі у зв’язку із 
проникненням до житла чи іншого 
володіння та проведенням в ньому 
процесуальних дій. Висловлено про-
позиції щодо доповнення чинного за-
конодавства положенням про право 
осіб, у відношенні яких проводиться 
слідча дія, заявляти відвід поня-
тим, якщо є підстави побоювати-
ся за розголошення ними таємниць 
особистого життя громадян.

Статья посвящена изучению во-
проса субъектов обеспечения права 
на неприкосновенность жилья или 
иного владения лица во время уголов-
ного производства. Автор статьи 
акцентирует внимание на четком 
разграничении понятий «ограни-

чение права» и «нарушение права»; 
неразглашении сведений о частной 
жизни лица, которые становятся 
известны в связи с проникновени-
ем в жилище или другое владение и 
проведением в нем процессуальных 
действий. Высказаны предложения 
о дополнении действующего законо-
дательства положением о праве лиц, 
в отношении которых проводится 
следственное действие, заявлять 
отвод понятым, если есть основания 
опасаться за разглашение ими тайн 
личной жизни граждан.

This article is devoted to the study 
of the question subjects the right to 
inviolability of the dwelling or other 
property during the criminal proceed-
ings. The article focuses on a clear de-
limitation concept “rights restrictions” 
and “violation of law”; confidentiality 
of information about the private lives 
of individuals who are known in con-
nection with entry into a dwelling or 
other property and holding its proceed-
ings. Been proposals to supplement 
existing legislation with the right of 
persons against whom the investiga-
tion is conducted an action to declare 
the withdrawal of witnesses, if there is 
reason to fear the disclosure of their 
privacy of citizens.
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Національної академії внутрішніх справ

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ДЕТЕКТИВНИХ ПОСЛУГ  
В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ

Одним з інститутів цивільного права 
є договори з надання послуг. Це над-
звичайно важлива група договірних 
зобов’язань, до яких належать пере-
везення, транспортне експедируван-
ня, доручення, страхування, комісія, 
туристичне обслуговування, зберіган-
ня, інформаційні послуги, управління 
майном, оплатне надання інших послуг 
тощо. 

Новелою в цивільному законодав-
стві, порівняно з цивільним законодав-
ством радянської влади, стали спроби 
деяких науковців здійснити правову 
регламентацію нового правового інсти-
туту – договору про надання детектив-
них послуг. Необхідність включення 
такого договору до Цивільного кодексу 
України цілком закономірна, оскільки 
спрямована не лише на розширення 
інститутів зобов’язального права, але 
й становить важливий напрямок ре-
формування приватного права України, 
надання йому статусу певної доверше-
ності й одночасно впевненості у ста-
більності в майбутньому. 

Проте чинне цивільне законодавство 
не містить правової моделі для регулю-
вання відносин щодо надання детектив-
них послуг з урахуванням їх відмітних 
особливостей. У вітчизняній правовій 
літературі немає ґрунтовних наукових 
праць з висвітлення особливостей дого-
ворів про надання детективних послуг, 
оскільки на системному рівні проблема 
ця раніше не досліджувалася. Цивільне 
право радянських часів через ідеологіч-
ні перепони майже не торкалося сфери 
надання детективних послуг. 

Порівняно невелика кількість сучас-
них публікацій, в яких розглядалися 

окремі аспекти досліджуваного догово-
ру, не охоплює і не вирішує багатьох 
теоретичних і практичних проблем, ви-
кликаних, у першу чергу, відсутністю 
однозначного підходу до визначення 
такого нетипового об’єкта цивільних 
прав, як детективна послуга. Через 
це не до кінця з’ясовано низку прин-
ципово важливих питань, а зокрема, 
визначення поняття й ознак договору 
про надання детективних послуг, його 
істотних умов та встановлення місця 
такого договору в системі цивільно-пра-
вових зобов’язань. 

Такий стан справ не відповідає ролі, 
яку відіграє фактична, але офіційно 
не визнана діяльність детективів, що, 
у свою чергу, не сприяє ні реалізації 
ними своїх суб’єктивних прав, ні за-
хисту прав та інтересів споживача 
детективних послуг. Зазначеними об-
ставинами та причинами й обумовлю-
ється актуальність теми дослідження, 
а також доцільність проведення його в 
рамках цієї наукової розвідки. Науко-
ва новизна роботи полягає в тому, що 
вперше аналізуються питання, пов’яза-
ні з регулюванням договірних відносин 
щодо надання детективних послуг і міс-
це даних відносин у цивільному праві 
України. 

Теоретичну та нормативну базу до-
слідження становлять положення Кон-
ституції України, Цивільного кодексу 
України (далі – ЦК), Проект Закону 
«Про приватну детективну (розшу-
кову) діяльність» від 28.12.2015 р. 
№ 3726 (автори – народні депутати 
М. Паламарчук, А. Кожемякін, О. Про-
дан, А. Терерук), який був ухвалений 
Верховною Радою як закон, але знову 
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повернений їй Президентом України на 
доопрацювання, а також доктринальні 
дослідження. 

Метою дослідження є визначення 
поняття договору про надання детек-
тивних послуг і його правової природи, 
а також установлення його місця та 
ролі в цивільно-договірних відносинах. 

Як показує практика, останнім ча-
сом зріс попит до детективних послуг. 
Проте подібна діяльність у приватній 
сфері розшуку в Україні на законодав-
чому рівні не врегульована. Норми ЦК 
України визначають договір з надання 
послуг і договір доручення як найбільш 
прийняті для регулювання відносин 
“детектив–представник–клієнт”. 

Відповідно до ст. 901 ЦК України за 
договором надання послуг одна сторона 
(виконавець) зобов’язується за завдан-
ням другої сторони (замовника) надати 
послугу, яка споживається в процесі 
вчинення певної дії або здійснення пев-
ної діяльності, а замовник зобов’язу-
ється оплатити виконавцеві зазначену 
послугу, якщо інше не встановлено до-
говором [1]. На основі даного поняття 
можна було б сформулювати і поняття 
договору про надання детективних по-
слуг як його особливого виду, за яким 
одна сторона (детектив) зобов’язується 
за завданням іншої сторони (клієнта) 
надати детективні послуги, здійснити 
певні дії чи певну діяльність, а клієнт 
зобов’язується прийняти та оплатити 
ці послуги. Проте таке поняття не пов-
ною мірою відображає зміст відносин, 
що ним визначаються. Необхідно більш 
детально розкрити юридичні ознаки та 
істотні умови договору про надання де-
тективних послуг.

За юридичними ознаками такий до-
говір є двостороннім, консенсуальним 
та відплатним. Особливістю даного 
договірного зобов’язання є його фіду-
ціарний характер. Ми погоджуємося 
з В.В. Горовенком, який зазначає, що 
договір укладається на конфіденцій-
ній основі, оскільки в процесі надання 
детективних послуг детективу може 
стати відомо про особливості особи-
стого життя клієнта, а відповідно між 

ними повинна існувати повна довіра 
[2, с. 107].

Будь-який договір повинен містити 
низку істотних умов, тобто таких, без 
яких договір буде вважатись неукладе-
ним. Серед істотних умов договору про 
надання детективних послуг, на нашу 
думку, слід виділити такі, як предмет 
та ціна. 

Оскільки договір про надання детек-
тивних послуг є різновидом договору 
про надання послуг, відповідно, його 
предметом є дії детектива з надання 
кваліфікованої спеціальної допомоги, а 
також інші фактичні дії, які детектив 
має виконати за дорученням (завдан-
ням) клієнта. 

Аналіз практичних пропозицій на 
ринку послуг детективного характеру 
дозволяє нам виділити найбільш типо-
ві з них. Так, приватні детективи про-
понують такий перелік заходів у сфері 
шлюбно-сімейних відносин, як: пошук 
осіб, на які поширюються аліментні зо-
бов’язання; перевірка якості виконан-
ня обов’язків гувернантками, домогос-
подарками, особами, які здійснюють 
догляд за дітьми; надання допомоги 
батькам: спостереження за дитиною, 
встановлення її кола спілкування, 
аналіз поведінки підлітка з метою за-
побігання негативним наслідкам (вте-
ча з дому, вчинення правопорушень, 
алкоголізм та наркоманія); перевірка 
достовірності оголошених особою ві-
домостей щодо власного сімейного 
стану, встановлення біографічних та 
інших даних, які характеризують осо-
бу; перевірка даних, наданих особами, 
які звернулися в службу знайомств, у 
тому числі і через інформаційні ресур-
си в Інтернеті; встановлення та під-
твердження факту подружньої зради 
з наданням фото-, аудіо-, відеозвітів, 
виявлення контактів особи, виїзд, за 
необхідності, за місцем її відпочинку 
або проведення ним заходів особисто-
го характеру. 

Не менш широким є перелік захо-
дів у сфері цивільно-правових відносин 
та у сфері «внутрішньої корпоративної 
безпеки», більшість з них вказана у 
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вищезазначеному законопроекті «Про 
приватну детективну (розшукову) ді-
яльність»: збір інформації про об’єкт 
зацікавленості: перевірка паспортних, 
біографічних даних, збір інформації з 
різних джерел; зовнішнє спостережен-
ня (автомобільне або інше); фото-, ві-
деоспостереження; виявлення фактів 
контрспостереження; перевірка при-
міщень або (та) автотранспорту на 
предмет розташування підслуховую-
чих пристроїв; розшук осіб, визнаних 
судом безвісно зниклими, боржників, 
шахраїв, осіб, які з інших причин пере-
ховуються від зацікавлених суб’єктів; 
розшук майна (у тому числі і з метою 
забезпечення виконання зобов’язань 
або з метою забезпечення позову); пе-
ревірка заявленого алібі або консуль-
тації з питань побудови алібі; вста-
новлення інформації про абонента; 
допомога адвокатам (представникам 
у судочинстві) з метою збору інфор-
мації, перевірки даних; перевірка ін-
формації щодо ділових партнерів, їх 
ділової репутації, виявлення можливо-
го промислового шпигунства, вжиття 
конкурентами заходів недобросовісної 
конкуренції; перевірка кандидатів при 
прийомі на роботу, визначення їхнього 
стилю життя, перевірка зв’язків у дер-
жавних структурах та конкуруючих 
фірмах, перевірка попередніх місць ро-
боти, причин звільнення, дострокового 
розірвання контрактів; спостереження 
за співробітниками з метою запобіган-
ня або виявлення фактів шахрайства, 
викрадення майна, зловживання поса-
довим становищем, фактів ухилення 
від дій в інтересах роботодавця; збір 
інформації щодо певних установ через 
контрагентів (дилерів, постачальни-
ків); вивчення та складання аналітич-
них документів щодо фізичної особи 
або установ, підприємств, організацій 
з офіційних джерел (довідники, аль-
манахи, засоби масової інформації, 
Інтернет, інші бази даних відкритого 
доступу); встановлення платоспро-
можності [3]. 

Як бачимо, предмет договору по-
винен включати не лише детективні 

послуги як такі, а ще й фактичні дії 
з представництва інтересів клієнта. 
У зв’язку з такими особливостями до-
говір про надання детективних послуг 
повинен містити в собі елементи дого-
вору доручення. 

Крім предмету, для договору про 
надання детективних послуг істотною 
умовою, на нашу думку, є також його 
ціна. Ціна договору повинна включати 
приблизну суму витрат на здійснення 
детективної діяльності та винагороду 
за надані послуги. 

Деякі автори (М. Ковалів, В. Го-
ровенко) до істотних умов також від-
носять строк виконання замовлення 
та відповідальність сторін [2, с. 109; 
4, с. 8]. Проте, на нашу думку, такі 
умови, у разі їх відсутності в догово-
рі, не можуть стати підставою визнан-
ня договору неукладеним, а отже, не 
можуть вважатись істотними. У ви-
падках, коли сторони не визначили в 
договорі строки виконання та відпові-
дальність, то вони повинні керуватися 
загальними положеннями цивільного 
законодавства. Істотними такі умови 
можуть стати лише за умови, що на 
цьому наполягає хоча б одна зі сторін 
(ст. 638 ЦК України) [1].

Як бачимо, правова природа догово-
ру про надання детективних послуг має 
досить складний характер, ідеальним 
варіантом є змішаний договір, який 
містить ознаки декількох договорів. 
Для того, щоб дати визначення такому 
правочину, слід керуватися не тільки 
положеннями цивільного законодав-
ства, але й ураховувати специфіку до-
помоги, що надається детективом. 

Аналізуючи нетипові договори, до 
яких належать і змішані договори, в лі-
тературі привертається увага до того, 
що змішаний договір опосередковує два 
або кілька видів різнорідних відносин 
і не може бути зведений до відомого 
типу договору. Правова регламентація 
існування змішаних договорів містить-
ся у відповідних частинах нормативних 
актів [5, с. 11]. 

Узагальнюючи наявний практичний 
досвід з приводу застосування всіх ци-
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вільно-правових договорів, треба заува-
жити, що більшість із них мають змі-
шаний характер, оскільки укладення 
відповідного договору щодо виконання 
одного зобов’язання неодмінно поро-
джує виникнення додаткового зобов’я-
зання. Крім того, в тексті договору 
може бути закладено лише одну умову, 
підтекст якої вказує на існування ін-
шого зобов’язання. При цьому сторони 
можуть і не укладати окремий договір. 
З наведеного випливає, що цивільне 
право України поєднує різноманітні ци-
вільно-правові договори, кожен з яких, 
безумовно, повинен мати належне пра-
вове підґрунтя, як науково-дослідне 
(теоретичне), так і закріплене на зако-
нодавчому рівні. 

Отже, договір про надання детек-
тивних послуг є різновидом нетипових 
цивільно-правових правочинів про на-
дання послуг, який, унаслідок диферен-
ціації зобов’язань, поєднує в собі риси 
кількох традиційних груп договорів і 
перебуває на етапі формування як са-
мостійний договірний тип. 

Серед значної кількості зобов’язаль-
них правовідносин договір про надання 
детективних послуг займає важливе 
місце в системі договорів про надання 
правових послуг, що обумовлено тен-
денціями розвитку ринку зазначених 
послуг і специфікою елементів даного 
правочину. За своєю юридичною при-
родою зазначений договір належить до 
змішаних, оскільки в кожному з них 
містяться декілька врегульованих зако-
ном типових договірних відносин, що 
породжують різні зобов’язання. Проте 
основою зазначених договорів є загаль-
ні та спеціальні положення норм ци-
вільного права. 

Сформулюємо поняття договору про 
надання детективних послуг як зміша-
ного правочину: це договір, за яким 
одна сторона (детектив) зобов’язуєть-
ся надати іншій стороні (клієнту) ква-
ліфіковану допомогу з надання детек-
тивних послуг та представництва його 
інтересів, а клієнт зобов’язується при-
йняти її та оплатити. За юридичними 
ознаками такий договір є двостороннім, 

консенсуальним, відплатним та фідуці-
арним. 

Договір про надання детективних 
послуг у сучасних умовах привертає до 
себе максимальну увагу з усіх боків, 
оскільки саме в умовах ринкових відно-
син відбувається поширення відповід-
ної інформації щодо його існування. Та-
кий договір можна назвати “новелою, 
породженою ринком”, виникнення яко-
го зумовлене впливом бурхливих еко-
номічних перетворень, які мають місце 
й нині. Даний договір має поєднувати в 
собі декілька різновидів цивільно-дого-
вірних відносин, установлюючи загаль-
ні (універсальні) правила застосування 
для кожного з них. 

Ключові слова: договір про на-
дання детективних послуг, детективні 
послуги, договір доручення, представ-
ництво. 

Статтю присвячено аналізові 
особливостей договору про надання 
детективних послуг, його визначен-
ню, аналізу його правової природи 
та місця в системі цивільно-пра-
вових правочинів. Автор доходить 
висновку, що договір про надання 
детективних послуг є змішаним до-
говором, який містить ознаки де-
кількох договорів. 

Статья посвящена анализу осо-
бенностей договора о предоставле-
нии детективных услуг, его опреде-
лению, анализу его правовой природы 
и места в системе гражданско-пра-
вовых сделок. Автор приходит к вы-
воду, что договор о предоставлении 
детективных услуг является сме-
шанным договором, который содер-
жит в себе признаки нескольких до-
говоров. 

Article dedicated to the analysis fea-
tures of the contract for the detective 
services, its determination the legal na-
ture and the place in the civil and legal 
contracts. The author concludes that 
the contract for the detective services 
is a mixed agreement, which contains 
several signs contracts. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ 

СУДДІ АПЕЛЯЦІЙНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ

Система апеляційних адміністратив-
них судів як сукупність органів дер-
жавної влади є важливим державним 
інструментом судового захисту реаліза-
ції конституційного права на судовий 
захист, за допомогою якого втілюєть-
ся в життя принцип судового захисту 
прав людини і громадянина шляхом 
здійснення правосуддя на основі апеля-
ційного процесуального законодавства.

Слід відзначити, що різні аспекти 
правового забезпечення адміністратив-
ного судочинства досліджувало багато 
відомих учених, серед яких слід виді-
лити Анпілогова О.В., Битяка Ю.П., 
Бевзенка В.М., Гнатенко А.В., Голосні-
ченка І.П., Гриценко І.С., Комзюка А.Т., 
Коломоєць Т.О, Константий О.В., Кузь-
менко О.О., Леспеник Д.Д., Мельника 
Р.С., Педько Ю.С., Рябченко О.П., Сте-
фанюка В.С., Сьоміна В.А. та ін. 

Взагалі, актуальність проблем су-
дової влади обумовлена перш за все 
повноваженнями, що покладаються на 
судову гілку влади в правовій держа-
ві. Як відомо, судова влада покликана 
забезпечувати захист прав громадян, 
юридичних осіб, держави і суспільства 
в цілому від будь-яких протиправних 
дій (бездіяльності) та рішень, від кого 
б вони не виходили, у тому числі й від 
самих громадян, і від посадових осіб 
адміністративних органів, що мають 
владні повноваження, тим самим забез-
печувати верховенство права, сприяти 
зміцненню законності.

У зв'язку з цим важливе значення 
має розгляд проблем вдосконалення ад-
міністративно-процесуального статусу 
судді апеляційного адміністративного 

суду в провадженні у справах про адмі-
ністративні правопорушення. При цьому 
найбільш вагоме та об'ємне втручання 
вимагає такий його елемент, як процесу-
альні права і обов'язки судді по веденню 
адміністративно-юрисдикційного проце-
су в апеляційній інстанції. Вбачається, 
що сьогодення вимагає законодавчого 
вирішення проблеми подвійності про-
цесуальних правил перегляду рішень 
щодо справ про адміністративні право-
порушення окружних судів в апеляцій-
ній інстанції, що здійснюються юридич-
ними особами і громадянами. Ці справи 
розглядаються суддями апеляційних 
адміністративних судів відповідно до по-
ложень Кодексу адміністративного судо-
чинства України. 

До цього часу не отримало чітко-
го й одностайного вирішення питання 
про те, які процесуальні норми в пер-
шу чергу підлягають вживанню у разі 
притягнення до адміністративної від-
повідальності в апеляційному поряд-
ку, не дивлячись на те, що пленумами 
Вищого адміністративного суду Укра-
їни приймаються постанови з метою 
роз'яснення спірних моментів законо-
давства. Необхідно усунення ряду про-
тиріч між порядком розгляду справ за 
правилами апеляційного провадження 
в адміністративному процесі, з особли-
востями, встановленими розділом ІV 
главою 1 Кодексу адміністративного 
судочинства України (далі – КАСУ) 
[2] «Апеляційне провадження», та за 
правилами провадження у справах 
про адміністративні правопорушення, 
врегульованими Кодексом України 
про адміністративні правопорушення 

© І. Поляков, 2017
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(далі – КупАП) [1]. Подвійність ад-
міністративного процесуального по-
рядку розгляду і перегляду справ про 
адміністративні правопорушення без-
посередньо торкається питання адмі-
ністративно-процесуального статусу 
судді апеляційного суду в адміністра-
тивно-юрисдикційному провадженні, 
оскільки процесуальні права і обов'яз-
ки судді з перегляду рішень окружних 
адміністративних судів в апеляційній 
інстанції вимагають чіткої і недвознач-
ної законодавчої регламентації. 

До апеляційних адміністративних 
судів у звітному періоді надійшло 
76 184 справи за апеляційними скарга-
ми. З урахуванням справ і матеріалів, 
не розглянутих на початок 2016 року, 
на розгляді апеляційних адміністратив-
них судів перебували 87 860 справ та 
матеріалів. Середній показник надхо-
дження справ і матеріалів до одного 
судді апеляційного адміністративного 
суду становив 33 справи та матеріали. 
Середньомісячна кількість ухвалених 
судових рішень одним суддею апеля-
ційного адміністративного суду стано-
вила 33 судових рішення. Упродовж 
2016 року в апеляційному порядку роз-
глянуто 75 579 справ і матеріалів. Із них 
37 646 справ – за апеляційними скарга-
ми. Високий показник відсотка розгля-
ду справ спостерігається у Львівському 
та Дніпропетровському апеляційних 
адміністративних судах (116 і 105%). 
Показники розгляду справ у Київсько-
му та Вінницькому апеляційних адміні-
стративних судах (92 і 91%), навпаки, 
свідчать про накопичення у цих судах 
нерозглянутих справ. За результатами 
розгляду в 33% (12 344) розглянутих 
справ рішення судів першої інстан-
ції змінено чи скасовано. Зокрема, з 
30 591 переглянутого рішення окруж-
них адміністративних судів змінено чи 
скасовано 9284 або 30% переглянутих 
рішень. Отже, у звітному періоді в апе-
ляційному порядку змінено чи скасо-
вано кожне третє рішення окружних 
адміністративних судів. 

Пропонується здійснити детальне 
врегулювання з врахуванням принципів 

судочинства саме в адміністративному 
законодавстві особливого процесуаль-
ного порядку розгляду суддями справ 
про адміністративні правопорушення, 
яким належить керуватися і суддям 
апеляційних судів.

Прикладом однієї з проблем, що 
виникають унаслідок вищезгаданого 
змішаного процесуального режиму, в 
умовах дії якого апеляційними судами 
розглядаються справи про перегляд рі-
шень окружних адміністративних судів 
про адміністративні правопорушення, є 
неможливість прийняття суддею апе-
ляційного суду до свого провадження 
справ про притягнення до адміністра-
тивної відповідальності, якщо особа 
подала адміністративний позов з пору-
шенням правил інстанційної підсудно-
сті. У цьому випадку суд повинен по-
вернути їй позовну заяву чи скаргу у 
зв'язку з тим, що справа не підсудна 
цьому адміністративному суду (пункт 
6 частини третьої статті 108 КАСУ) [2]. 
В ухвалі про повернення позовної за-
яви суд зазначає, якому суду підсудна 
адміністративна справа за відповідним 
зверненням. Порушення судом правил 
інстанційної підсудності в усякому ви-
падку тягне за собою неправосудність 
судового рішення і, як наслідок, його 
скасування.

Проблема полягає в тому, що КАСУ 
не передбачено можливості відкрит-
тя провадження у справах про при-
тягнення до адміністративної відпові-
дальності на підставі визначення про 
передачу справи за принципом підсуд-
ності. Отже, спостерігається пропуск 
в законодавчому врегулюванні адміні-
стративно-деліктної діяльності судді 
апеляційного суду з приводу його про-
цесуальних прав і обов'язків під час от-
римання апеляційним судом матеріалів 
справи, переданих за підсудністю.

Суд передає адміністративну справу 
на розгляд іншого адміністративного 
суду, якщо [2]:

1) до початку розгляду справи по 
суті задоволено клопотання відпові-
дача, зареєстроване у встановленому 
законом порядку, місце проживання 
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(перебування) якого раніше не було 
відоме, про передачу справи за місцем 
його проживання (перебування);

2) відкрито провадження у справі, 
яка предметно підсудна іншому суду;

3) після відкриття провадження у 
справі з'ясувалося, що справа терито-
ріально підсудна іншому суду;

4) після задоволення відводів (само-
відводів) чи в інших випадках немож-
ливо утворити новий склад суду для 
розгляду справи;

5) ліквідовано адміністративний суд, 
який розглядав справу;

6) однією зі сторін у справі є суд, в 
якому розглядається справа, або суддя 
цього суду.

Положення частини першої ст. 22, 
які регулюють строки подання відпові-
дачем клопотання про передачу справи 
з одного адміністративного суду до ін-
шого, встановлюють порядок подання 
клопотання про колегіальний розгляд 
справи, а також регламентують строки 
подання заяви про відвід (самовідвід) 
судді, секретаря судового засідання, 
експерта, спеціаліста, перекладача, ви-
знано конституційними згідно з Рішен-
ням Конституційного Суду України [2].

Слід відмітити, що за умови до-
тримання даного положення досить 
вірогідним результатом є пропуск 
адміністративним органом терміну 
притягнення особи до адміністратив-
ної відповідальності. Відповідно до 
ст. 195-1апеляційна скарга на рішення 
суду першої інстанції має бути розгля-
нута протягом одного місяця з дня по-
становлення ухвали про відкриття апе-
ляційного провадження, а апеляційна 
скарга на ухвалу суду першої інстан-
ції – протягом п'ятнадцяти днів з дня 
постановлення цієї ухвали. У винятко-
вих випадках апеляційний суд за кло-
потанням сторони направляється до 
адміністративного суду першої інстан-
ції, який її розглянув. У разі прийнят-
тя постанови або ухвали суду апеля-
ційної інстанції в порядку письмового 
провадження справа повертається до 
адміністративного суду першої інстан-
ції невідкладно, після набрання поста-

новою або ухвалою суду апеляційної 
інстанції законної сили [2].

Вивчення судової практики розгляду 
справ про адміністративні правопору-
шення свідчить про те, що недотриман-
ня вимог щодо змісту протоколу може 
призвести до порушення конституцій-
них прав і свобод осіб, стосовно яких 
необґрунтовано складено протокол, 
якщо це потягло за собою безпідстав-
не притягнення їх до адміністративної 
відповідальності; повернення справи 
на доопрацювання, що викликає тя-
ганину в розгляді справи та порушує 
право особи на судовий захист упро-
довж розумного строку, гарантоване 
п. 1 ч. 6 Конвенції про захист прав лю-
дини і основних свобод; помилкового 
притягнення до адміністративної від-
повідальності після закінчення строків 
накладення адміністративного стягнен-
ня (ст. 38 КУпАП) [1].

З-поміж негативних наслідків ви-
значаються також такі, що тягнуть за 
собою закриття провадження у справі: 
за відсутністю події та складу право-
порушення (п. 1. ч. 1 ст. 247 КУпАП) 
та через складання протоколу не упов-
новаженими на те особами; у зв'язку 
із закінченням на час розгляду справи 
строків накладення адміністративного 
стягнення (п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП); 
у зв'язку зі складенням протоколу сто-
совно особи, яка на момент учинення 
правопорушення не досягла 16-річного 
віку (п. 2 ч. 1 ст. 247 КУпАП) [1].

Крім того, ст. 108 КАСУ передбачає, 
що суддя, встановивши, що позовну 
заяву подано без додержання вимог, 
встановлених статтею 106 цього Кодек-
су, постановляє ухвалу про залишення 
позовної заяви без руху, у якій зазна-
чаються недоліки позовної заяви, спо-
сіб їх усунення і встановлюється строк, 
достатній для усунення недоліків. Копія 
ухвали про залишення позовної заяви 
без руху невідкладно надсилається осо-
бі, що звернулася із позовною заявою. 
Якщо позивач усунув недоліки позовної 
заяви у строк, встановлений судом, вона 
вважається поданою у день первинного 
її подання до адміністративного суду. 
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Позовна заява повертається позива-
чеві, якщо:

1) позивач не усунув недоліки по-
зовної заяви, яку залишено без руху;

2) позивач до відкриття проваджен-
ня в адміністративній справі подав за-
яву про її відкликання;

3) позовну заяву подано особою, яка 
не має адміністративної процесуальної 
дієздатності;

4) позовну заяву від імені позива-
ча подано особою, яка не має повнова-
жень на ведення справи;

5) у провадженні цього або іншого 
адміністративного суду є справа про 
спір між тими самими сторонами, про 
той самий предмет і з тих самих під-
став;

6) справа не підсудна цьому адміні-
стративному суду;

7) якщо позовну заяву із вимогою 
стягнення грошових коштів, яка ґрун-
тується на підставі рішення суб'єкта 
владних повноважень, подано суб'єк-
том владних повноважень до закінчення 
строку, передбаченого частиною п'ятою 
статті 99 цього Кодексу, суд з ураху-
ванням особливостей розгляду справи 
може продовжити строк розгляду спра-
ви, але не більш як на п'ятнадцять днів, 
про що постановляє ухвалу [2].

У свою чергу, ст. 209 КАСУ наголо-
шує, що у семиденний строк справа на-
правляється до адміністративного суду 
першої інстанції, який її розглянув [2].

Отже, пропонується внесення по-
правки в КУпАП, що дозволяє суддям 
апеляційних судів відкривати прова-
дження у справах про притягнення 
до адміністративної відповідальності 
на підставі визначення про передачу 
справи за підсудністю за наявності 
заяви адміністративного органу про 
притягнення особи до відповідальності 
і за умови дотримання загальних і спе-
ціальних вимог, встановлених КУпАП 
та КАСУ.

Проблемою вдосконалення адмі-
ністративно-процесуального статусу 
судді апеляційного адміністративного 
суду є низка труднощів його адміні-
стративно-деліктної діяльності під час 

реалізації ним своїх процесуальних 
прав і обов'язків з підготовки і розгля-
ду апеляції. Такі складнощі виника-
ють у зв'язку з не зовсім зрозумілою 
позицією законодавця відносно різних 
термінів перегляду рішень окружних 
адміністративних судів в апеляційній 
інстанції.

Проблема недосконалості інституту 
термінів виявляється в недостатності 
часу для проведення повноцінного су-
дового розгляду в апеляційній інстанції 
й багатьох інших складних ситуаціях, 
що виникають на практиці. Суддя апе-
ляційного адміністративного суду по-
стає перед дилемою: або він здійснює 
ретельну підготовку справ до судового 
розгляду з дотриманням всіх стадій, 
але не укладається у визначений зако-
нодавством з питань адміністративного 
судочинства термін розгляду справи в 
апеляційній інстанції, або він прагне до-
триматися цього терміну, не проводячи 
співбесіди і попереднього судового засі-
дання. Враховуючи цю обставину, а та-
кож специфіку справ, завантаженість 
суддів і той факт, що значна частина 
рішень (постанов) адміністративних 
судів виноситься з процесуальними 
порушеннями, здійснення правосуддя 
у справах про адміністративні право-
порушення без неминучого порушення 
законодавства практично неможливо.

Пропонується внести зміни та до-
повнення у відповідні норми закону 
про зміну встановлених термінів пе-
регляду рішень окружних адміністра-
тивних судів в апеляційній інстанції у 
бік збільшення або виведення (на рів-
ні тлумачення або на законодавчому 
рівні) термінів підготовки із загальних 
термінів розгляду справ, що дозво-
лило б встановити самостійні, більш 
обґрунтовані терміни для підготовки 
справ до розгляду. Для вирішення 
питання про те, наскільки саме вони 
мають бути збільшені, слід провести 
детальніше дослідження. Враховуючи, 
що постанова у справі про адміністра-
тивне правопорушення не може бути 
винесена після закінчення двох міся-
ців з дня здійснення адміністративно-
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го правопорушення, можливості для 
збільшення терміну є. В будь-якому 
разі цього терміну повинно вистачати 
на підготовку справи до судового роз-
гляду і повноцінний її розгляд.

Як суміжну проблему слід зазначи-
ти зростання суб'єктивізму в судовій 
(у тому числі й адміністративно-делік-
тній) діяльності суддів, що є наслідком 
неякісного законодавства. Під час тлу-
мачення суперечливих законів виникає 
різнобій в судовій практиці апеляцій-
них адміністративних судів. З метою 
вирішення проблеми пропонується 
закріпити для апеляційних адміністра-
тивних судів можливість екстреного 
внесення пропозицій щодо змін до за-
конодавства, негайного усунення вияв-
лених при розгляді конкретних справ 
протиріч шляхом створення особливо-
го прискореного механізму розгляду 
таких поправок, закріплення, деякого 
пріоритету законодавчої ініціативи су-
дових органів апеляційної інстанції.

Вимагає вдосконалення і такий еле-
мент адміністративно-процесуального 
статусу судді апеляційного адміністра-
тивного суду у провадженні у справах 
про адміністративні правопорушення, 
як відповідальність. Дійсно, не дивля-
чись на всю важливість прийнятих за-
конодавчих актів, необхідно відзначи-
ти, що правова база, яка забезпечувала 
б повною мірою вчинення правосуддя 
відповідно до Конституції України і 
загальновизнаних норм міжнародного 
права, ще не створена. Вимагає за-
конодавчого регулювання проблема 
відповідальності суддів перед суспіль-
ством за виконання своїх повноважень. 
Так, ст. 108 Закону України «Про су-
доустрій та статус суддів» вказує, що 
Дисциплінарне провадження щодо 
судді здійснюють дисциплінарні пала-
ти Вищої ради правосуддя у порядку, 
визначеному Законом України «Про 
Вищу раду правосуддя», з урахуванням 
вимог цього Закону [4]. Відповідно до 
ст. 5 Закону України «Про Вищу раду 
правосуддя» Вища рада правосуддя 
складається з двадцяти одного члена, з 
яких десятьох обирає з’їзд суддів Укра-

їни з числа суддів чи суддів у відстав-
ці, двох призначає Президент України, 
двох обирає Верховна Рада України, 
двох – з’їзд адвокатів України, двох – 
всеукраїнська конференція прокурорів, 
ще двох – з’їзд представників юридич-
них вищих навчальних закладів та на-
укових установ [3]. Проте сам порядок 
розгляду справи про притягнення суд-
ді до дисциплінарної відповідальності 
законодавчо не врегульований, як не 
закріплені й підстави накладення дис-
циплінарного стягнення, критерії ква-
ліфікації дисциплінарної провини судді 
(наприклад, критерії віднесення його 
до істотного, тяжкого порушення, що 
вимагає припинення повноважень суд-
ді). Необхідно також вказати на прак-
тично повну відсутність рекомендацій 
методичного характеру, які дозволили 
б правозастосовнику (керівникам су-
дів та ін.) істотно зменшити кількість 
помилок, що допускаються ними в 
процесі вживання правової норми про 
дисциплінарну відповідальність суддів. 
У зв'язку з цим слід зазначити необхід-
ність розробки й ухвалення закону про 
дисциплінарну відповідальність суддів, 
у тому числі й про порядок припинен-
ня повноважень суддів, що займаються 
діяльністю, не сумісною з посадою суд-
ді, або які зробили протиправні дії, що 
посягають на честь і гідність судді, або 
які зменшують авторитет судової вла-
ди, що дозволить конкретизувати і сис-
тематизувати відповідальність суддів.

Не можна не згадати і про такі не-
доліки сучасного законодавства, як 
правовий статус українських суддів, 
як відсутність встановленої законом 
дефініції статусу суддів, невизнання 
наявності різноманіття статусів суддів, 
недостатність регламентації гарантій 
правового статусу і відповідальності 
суддів. Основними причинами вказа-
них вище недоліків представляються 
спішність і непослідовність проведення 
судової реформи, а також неповне до-
слідження в українській правовій науці 
такої категорії, як статус суддів.

Підтримка стабільного правового 
порядку передбачає активні, відповідні 
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законодавству, чіткі й несуперечливі 
дії суддів апеляційних адміністратив-
них судів з попередження правопо-
рушень, з одного боку, і по захисту 
порушених прав і свобод фізичних і 
юридичних осіб незаконним притяган-
ням до адміністративної відповідально-
сті – з іншого.

Найбільш ефективним і дієвим засо-
бом у сфері профілактики правопору-
шень, а також захисту прав і свобод 
громадян, є судовий розгляд протиріч 
в апеляційній інстанції, належним чи-
ном підготовлений і проведений з до-
триманням усіх вимог законодавства, 
і винесення на цій основі законного і 
обґрунтованого судового акту.

Ключові слова: апеляційне прова-
дження, апеляційна інстанція, суд, ад-
міністративне судочинство.

Статтю присвячено дослідженню 
проблемних питань щодо здійснен-
ня адміністративного судочинства 
в апеляційних інстанціях. У роботі 
наведено пропозиції щодо можливого 
вирішення окреслених правових про-
галин.

Статья посвящена исследованию 
проблемных вопросов, связанных с 

осуществлением административ-
ного судопроизводства в апелляци-
онных инстанциях. В работе при-
ведены предложения относительно 
возможного решения очерченных 
правовых пробелов.

The article is devoted to research 
of problem questions in relation to re-
alization of the administrative legal 
proceeding in appellate instances. The 
author brought suggestions over the 
possible decision of the outlined legal 
blanks.
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НОВІТНЯ ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ  
ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ НАРКОТИКАМ: 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Боротьба зі злочинністю у сфері обі-
гу наркотичних засобів, психотропних 
речовин та їх аналогів має актуальне 
значення. Актуальність визначається, 
насамперед, тим, що серед глобаліза-
ційних викликів існуванню сучасного 
світу наркоманія та наркозлочинність 
посідає одне з чільних місць, оскільки 
деструктивно впливає на процеси роз-
витку практично всіх сфер життєдіяль-
ності суспільства, завдаючи непоправ-
ної шкоди здоров’ю та життю людей. 
Відбувається десоціолізація особисто-
сті, що призводить до вчинення кримі-
нальних правопорушень.

Дослідженню цих питань приділя-
ли увагу у своїх працях вчені-юристи: 
Мирошниченко Наталія Анатоліївна, 
Музика Анатолій Ананійович [1; 2], 
науковці медичного профілю: Мінко 
Олександр Іванович, Лінський Ігор Во-
лодимирович [3].

Оцінку наркологічної ситуації в 
Україні за 2014–2016 роки було прове-
дено на основі функціонування систем 
за допомогою закону, який сформулю-
вав на початку ХХ століття О.О. Богда-
нов як закон «найменших», або закон 
«слабкої ланки». Його аргументи були 
викладені таким чином: «Якщо систе-
ма складається з окремих частин вищої 
і нижчої організованості, то її відно-
шення до навколишнього середовища 
визначається найнижчою організова-
ністю. Наприклад, міцність залізного 
ланцюга визначається найбільш слаб-
кою ланкою, швидкість ескадри – най-
менш швидкохідним з судів, врожай-
ність – тією з умов родючості, яка є 

у відносно найменшій кількості і тому 
подібне. Згідно з цим законом можли-
вість розвитку господарського цілого 
залежить від найбільш відстаючої його 
частини» [4].

С.С. Минько, спираючись на закон 
«слабкої ланки», використав системний 
підхід з вирахуванням коефіцієнта ос-
циляції. Важливо, що останній дозво-
ляє оперувати саме інтегральними по-
няттями стосовно оцінки ефективності 
функціонування багатокомпонентних 
систем [5]. 

Саме визначення слабкої ланки 
системи охорони здоров’я і ступеня її 
відставання від передових, найкращих 
елементів досліджуваної системи за 
різними напрямками діяльності дозво-
ляє нам судити про ступінь нерівності 
доступу населення до медичної допо-
моги та її закладів, на чому наполягає 
ВООЗ [6]. 

Необхідність вираховування слаб-
ких ланок системи і підтягування їх до 
тих, що пішли в своєму розвитку впе-
ред, досягнення потрібної відповідності 
між різними частинами цілої системи 
сьогодні є загальновизнаним принци-
пом в теорії і практиці управління.

На підставі аналізу варіаційного 
ряду розраховано варіаційний розмах і 
коефіцієнт осциляції; використано ме-
тод групування і порівняння. Інформа-
ційною базою дослідження стали дані 
офіційної статистики про роботу нарко-
логічної служби за 2014–2016 рр. [7].

Після аналізу зведених даних ста-
тистики за регіонами ми обирали по-
казники двох областей в Україні, які 
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мають найбільші (найгірші) та най-
менші (найкращі) показники стосовно 
досліджуваних критеріїв. Нами також 
враховувався середній показник для 
всієї країни за даним критерієм. Для 
подальшої статистичної обробки даних 
ми користувалися методами статистич-
ного аналізу з використанням параме-
трів розмаху та коефіцієнту осциляції, 
який відображає коливання крайніх 
показників щодо середніх даних у від-
сотках [8]. Для оцінки коливань кое-
фіцієнту осциляції нами була обрана 
шкала оцінок, яка застосовується під 
час акредитації медичних закладів і 
є офіційно визнаною шкалою. Оцін-
ка результативності системи охорони 
здоров’я при виконанні своїх завдань 
може бути такою: коливання коефіці-
єнта осциляції на 10% – відмінно; ко-
ливання на 20% – добре; коливання 
на 30% – задовільно; коливання кое-
фіцієнта осциляції більш як на 40% – 
незадовільно [9].

До системного аналізу ми залучили 
наступні показники: первинна захворю-
ваність і поширеність розладів психіки 
від уживання наркотичних речовин 
(наркоманії) серед усього населення, 
а також серед сільського населення і 
молоді віком 15–35 років.

Первинна захворюваність на розла-
ди психіки від вживання наркотичних 
речовин показує вперше виявлених 
хворих у поточному році на 100 ти-
сяч населення і характеризує ефек-
тивність діяльності інститутів протидії 
наркоманії.

За 3 роки (2014–2016 рр.) середній 
показник в Україні демонструє незнач-
ну тенденцію до зростання і коливання 
в різні роки. 

Найгірший показник відзнача-
ється в Кіровоградській області в 
2014 році й в Запорізькій області в 
2015–2016 рр. Найгірший показник 
характеризує зростання з 20,9 до 
22,2 (таблиця 1).

Найкращий показник з найменшою 
кількістю виявлених хворих демон-
струє Тернопільська область за всі три 
роки аналізу, хоча і там показник є з 
тенденцією до незначного зростання 
від 1,4 в 2014 році до 1,59 на 100 ти-
сяч населення у 2015 році, що може 
характеризувати більш якісну роботу 
системи щодо виявлення наркозалеж-
них осіб. 

Коефіцієнт осциляції є вираженням 
відношення розмаху (від меншого до 
найбільшого), зваженим на середньому 
показнику, він демонструє незначне ко-
ливання протягом років спостереження 
від 214% до 237%, що є незадовільним 
за шкалою оцінки діяльності медичних 
закладів з акредитацією. Це свідчить 
про недостатню організаційну роботу 
в постійно відстаючій області – Запо-
різькій.  Поширеність розладів психі-
ки від уживання наркотичних речовин 
(наркоманії) характеризує загальну 
численність хворих, що накопичили-
ся протягом років на території, і які є 
предметом особливої уваги медичних 
інституцій щодо вторинної профілак-
тики і стану здоров’я цих людей – це 

Таблиця 1. Захворюваність на розлади психіки від уживання 
наркотичних речовин (наркоманії) населення України  

за 2014-2016 роки (на 100 тис. населення)

Україна
Області Показник

Розмах
Роки Показник Ко, %

2014 8.7
Тернопільська 1.4 19.5
Кіровоградська 20.89 224

2015 8.4
Тернопільська 1.59 18

Запорізька 19.55 214

2016 8.73
Тернопільська 1.51 20.7

Запорізька 22.19 237
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визначає потребу в ресурсах взагалі і в 
медичних кадрах зокрема. 

За 3 роки (2014–2016 рр.) середній 
показник в Україні коливається біля 
141 хворого на 100 тисяч населення 
і має певну тенденцію до зростання  
(таблиця 2).

Найгірший і найбільший показник 
спостерігається в усі роки аналізу в 
Запорізькій області, що в 2,5 рази 
перевищує середній показник в кра-
їні. Він демонструє певну тенденцію 
до зростання від 364,11 до 369,45 на 
100 тис. населення. 

Найкращий показник спостеріга-
ється в Закарпатській області, що в 
7–8 раз менше середнього показника в 
Україні в усі роки аналізу. Він демон-
струє впевнену тенденцію до зростан-
ня від 17,5 до 22,05 на 100 тисяч на-
селення. Слід також відзначити, що 
авангардна область змінилася в цьому 
показнику, але обидві області – Терно-
пільська і Закарпатська – є територія-

ми західної частини України, що обу-
мовлено певними традиціями побуту і 
життя, залученням широких верств на-
селення до певних релігійних традицій.

Коефіцієнт осциляції цього показ-
ника також є занадто великим у всі 
3 роки спостереження, але він демон-
струє впевнену однозначну тенденцію 
до зниження (246%–244%–243%), 
що може бути пов’язано зі збільшен-
ням середнього показника в Україні.

Середній показник захворювано-
сті на розлади психіки від вживан-
ня наркотичних речовин серед сіль-
ського населення в Україні за 3 роки 
(2014–2016 рр.) демонструє незначну 
тенденцію до коливання в різні роки 
(таблиця 3).

Найгірший показник відзначався в 
2014 році в Кіровоградській області, 
в Запорізькій області – в 2015 році 
і в Івано-Франківській області – в 
2016 році. Таким чином, протягом пе-
ріоду аналізу відбувається постійна 

Таблиця 2. Поширеність розладів психіки від уживання наркотичних 
речовин (наркоманії) серед населення України за 2014-2016 роки  

(на 100 тис. населення)

Україна
Області Показник

Розмах
Роки Показник Ко,%

2014 141.22
Закарпатська 17.54 347
Запорізька 364.61 246

2015 140.76
Закарпатська 20.05 344
Запорізька 364.11 244

2016 142.51
Закарпатська 22.05 347
Запорізька 369.45 243

Таблиця 3. Захворюваність на розлади психіки від уживання 
наркотичних речовин (наркоманії) серед сільського населення України 

за 2014-2016 роки (на 100 тис. населення)

Україна
Області Показник

Розмах
Роки Показник Ко, %

2014 3.99
Чернівецька 0.19 13

Кіровоградська 13.27 355

2015 3.64
Закарпатська 0.13 18.5
Запорізька 18.68 510

2016 4.02
Харківська 0.51 17.6

Івано-Франківська 18.11 438
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зміна відстаючого, що є ознакою спря-
мованої діяльності медичних працівни-
ків із попередження наркоманії і робо-
ти з контингентом.

Найгірший показник характери-
зує зростання з 13,27 за 2014 рік до 
18,68 за 2015 рік та незначне змен-
шення 18,11 на 100 тисяч населення 
за 2016 рік.

Найкращий показник з наймен-
шою кількістю виявлених хворих від-
значається в Чернівецькій області в 
2014 році, в Закарпатській області – в 
2015 році та Харківській області – в 
2016 році. За три проаналізовані роки 
показник є з тенденцією до незнач-
ного зростання від 0,13 в 2015 році 
до 0,51 на 100 тисяч населення у 
2016 році, що може характеризувати 
більш якісну роботу системи щодо ви-
явлення наркозалежних осіб.

Коефіцієнт осциляції демонструє не-
значне коливання протягом років спо-
стереження від 355% до 510%, що є 
вкрай незадовільним за шкалою оцінки 
діяльності медичних закладів з акре-
дитацією. Це свідчить про недостатню 
організаційну роботу у відстаючих об-
ластях не тільки медичних працівників, 
а й соціальних служб і органів влади.

Середній показник поширеності 
розладів психіки від уживання нар-
котичних речовин (наркоманії) серед 
сільського населення коливається за 
3 роки (2014–2016 рр.) у межах близь-
ко 40 хворих на 100 тисяч населення 
і має певну тенденцію до зростання  
(таблиця 4).

Найгірший і найбільший показник 
спостерігається в усі роки в Запорізь-
кій області, що більше як в 3,5 рази 
перевищує середній показник в Укра-
їні. Він демонструє певну тенденцію 
до зростання від 153,64 до 179,60 на 
100 тис. населення. Така характерис-
тика області може бути пов’язана з 
великими соціальними проблемами, які 
існують на даній території та недостат-
ньою увагою до цієї проблеми всіх заці-
кавлених сторін і органів влади. 

На наш інформаційний запит від 
04.05.2017 р. № 79-Л-125-е Запорізька 
облдержадміністрація повідомила щодо 
виконання у 2016 році заходів стосовно 
виконання вимог Стратегії державної 
політики щодо наркотиків на період до 
2020 року, затвердженої розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 
28.08.2013 р. № 735-р. (Додаток 1).

Найкращий показник в усі роки 
аналізу відзначається в Закарпатській 
області, що в 14–15 разів менше серед-
нього показника в Україні. Він демон-
струє впевнену тенденцію до зростання 
від 2,15 до 2,89 на 100 тисяч населен-
ня.

Середній показник захворюваності 
на розлади психіки від вживання нар-
котичних речовин серед молоді віком 
15–35 років в Україні за 3 роки демон-
струє незначну тенденцію до зменшен-
ня – з 22,42 в 2014 році до 21,79 в 
2016 році. Найгірший і найбільший по-
казник спостерігається в усі роки в Кі-
ровоградській області, але демонстру-
ється тенденція до зниження з 59,4 в 

Таблиця 4. Поширеність розладів психіки від уживання  
наркотичних речовин (наркоманії) серед сільського населення України 

за 2014-2016 роки (на 100 тис. населення)

Україна
Області Показник

Розмах
Роки Показник Ко,%

2014 39.08
Закарпатська 2.15 151
Запорізька 153.64 388

2015 39.54
Закарпатська 2.27 165
Запорізька 166.9 416

2016 41.56
Закарпатська 2.89 177
Запорізька 179.60 425
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2014 році до 46,88 на 100 тисяч насе-
лення в 2016 році (таблиця 5).

Найкращий показник з найменшою 
кількістю виявлених хворих демонструє 
Тернопільська область за всі три роки 
аналізу, хоча і там показник є з тенден-
цією до незначного зростання від 3,88 в 
2014 році до 5,03 на 100 тисяч населен-
ня у 2016 році, що може характеризу-
вати більш якісну роботу системи щодо 
виявлення наркозалежних осіб. 

Поширеність розладів психіки від 
уживання наркотичних речовин (нар-
команії) серед молоді віком 15–35 ро-
ків в України (таблиця 6).

Середній показник поширеності на 
розлади психіки від вживання нар-
котичних речовин серед молоді віком 
15–35 років в Україні за 3 роки демон-
струє незначну тенденцію до зменшен-
ня від 288,99 в 2014 році до 277,37 на 
100 тисяч населення в 2016 році.

Найгірший і найбільший показник 
спостерігається в усі роки в Запорізь-

кій області, що більше як в 2,5 рази 
перевищує середній показник по Укра-
їні. Він демонструє певну тенденцію до 
коливання та зростання від 757,27 до 
801,25 на 100 тис. населення. 

Найкращий показник в усі роки 
аналізу відзначається в Закарпатській 
області, що в 8 разів менше серед-
нього показника по Україні. На жаль, 
він демонструє впевнену тенденцію до 
зростання від 35 до 41,31 на 100 ти-
сяч населення. 

Останнім часом спостерігається 
скорочення захворюваності на нарко-
манію, що пояснюється стрімкою де-
популяцією населення України, яка 
відбувається внаслідок зменшення 
народжуваності з відповідним приско-
реним зменшенням кількості дітей, 
підлітків та юнаків, тобто потенційних 
споживачів наркотиків.

З іншого боку, внаслідок того, що 
зовнішнє середовище стало значно 
більш несприятливим, «токсичним», 

Таблиця 5. Захворюваність на розлади психіки від уживання 
наркотичних речовин (наркоманії) серед молоді віком 15-35 років  

в Україні за 2014-2016 роки (на 100 тис. населення)

Україна
Області Показник

Розмах
Роки Показник Ко, %

2014 22.42
Тернопільська 3.88 55.5
Кіровоградська 59.4 248

2015 21.82
Тернопільська 4.93 42.8
Кіровоградська 47.72 196

2016 21.79
Тернопільська 5.03 42
Кіровоградська 46.88 192

Таблиця 6. Поширеність розладів психіки від уживання наркотичних 
речовин (наркоманії) серед молоді віком 15-35 років в Україні  

за 2014-2016 роки (на 100 тис. населення)

Україна
Області Показник

Розмах
Роки Показник Ко,%

2014 288.99
Закарпатська 35.77 721.8
Запорізька 757.27 250

2015 281.66
Закарпатська 41.14 707.2
Запорізька 748.34 251

2016 277.37
Закарпатська 41.31 760
Запорізька 801.25 274
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насиченим різноманітними психоак-
тивними речовинами та іншими об’єк-
тами зловживання, а також їхньою 
рекламою, під впливом пережитих 
психотравмуючих ситуацій, збройного 
конфлікту на сході країни та окупації 
АР Крим збільшується формування за-
лежності. Тобто наркологічна ситуація 
істотно залежить від тих політичних та 
соціально-економічних подій, які пере-
живає народ нашої країни, тобто від 
умов зовнішнього середовища.

Проблема наркоманії – це глобальна 
проблема нашого суспільства, пробле-
ма більше соціально-економічна, аніж 
медична, тож потребує діяльності щодо 
боротьби не з наркоманами, а саме з 
наркоманією як з явищем. 

Державна політика України щодо 
запобігання та протидії наркоманії є ор-
ганічним поєднанням двох складових: 
боротьби із злочинністю та політики у 
сфері контролю за обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин і пре-
курсорів. За часів незалежності Укра-
їни державна політика щодо протидії 
та запобігання наркотикам пройшла 
складний шлях розвитку, було при-
йнято ряд нормативно-правових актів 
щодо регулювання та правозастосовної 
діяльності, однак вони не вирізнялися 
системністю й послідовністю дій влади 
в адекватному реагуванні на зовнішні і 
внутрішні наркозагрози. 

Механізм реалізації державної полі-
тики включає сукупність засобів, мето-
дів і ресурсів, що забезпечують вико-
нання заходів, запланованих відповідно 
до поставлених завдань, які можуть 
бути: організаційно-управлінськими; 
нормативно-правовими; фінансово-еко-
номічними; соціально-психологічними. 

Формування нормативно-правової 
бази державної політики протидії нар-
команії як на загальнодержавному, так 
і регіональному рівнях базується на ви-
користанні міжнародних рекомендацій 
та передбачає узгодженість основних 
механізмів державного управління, а 
саме: нормативно-правового, інститу-
ційного, інформаційного та фінансово-
го. Механізм координаційної взаємодії 

у системі органів публічної влади – це 
процес вироблення та реалізації спіль-
них рішень з проблем, що потребують 
узгоджених дій задля підвищення якіс-
них характеристик прийнятих держав-
но-управлінських рішень щодо реаліза-
ції регіональних та місцевих програм 
антинаркотичних дій, а також змен-
шення витрат на їх розроблення. 

Механізм координаційної взаємодії 
надасть змогу вирішувати проблему 
наркотиків на основі комплексного, 
взаємопідсилюючого, збалансованого, 
науково обґрунтованого та всеохоплю-
ючого підходу.

Національна система протидії та за-
побігання наркоманії ґрунтується як 
на засадах інтегрованого комплексно-
го підходу до формування й реалізації 
державної політики щодо запобігання 
та протидії наркоманії, концептуальних 
документах (стратегіях, програмах, 
законах), так і на конкретних кроках 
щодо організаційно-функціональних 
змін. Вона включає: суб’єктів, задіяних 
у процесі реалізації державної політи-
ки та комплексний механізм реалізації 
державної політики щодо протидії та 
запобігання проявам наркоманії. 

Профілактика злочинів у сфері не-
законного обігу наркотиків – важлива 
складова у діяльності державних струк-
тур, адже дає змогу знизити не тільки 
рівень їх виявів, а й рівень смертності 
та хвороб населення, оптимізувати соці-
альну ситуацію у суспільстві, підвищити 
авторитет нашої держави у світі. Отже, 
це потребує зосередження зусиль усіх 
суб’єктів реалізації державної політики 
як на профілактиці й протидії незакон-
ному обігу наркотиків, покаранні осіб, 
винних у вчиненні злочинів у даній сфе-
рі, так і на лікуванні наркоманів, засто-
суванні реабілітаційних заходів.

Ключові слова: наркотики, пси-
хотропні засоби, злочин, державна по-
літика.

Боротьба зі злочинністю у сфе-
рі обігу наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин та їх аналогів 
має актуальне значення. Профілак-
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тика злочинів у сфері незаконного 
обігу наркотиків – важливий склад-
ник у діяльності державних струк-
тур, адже дає змогу знизити не 
тільки рівень їх виявів, а й рівень 
смертності та хвороб населення, 
оптимізувати соціальну ситуацію в 
суспільстві, підвищити авторитет 
нашої держави у світі.

Борьба с преступностью в сфе-
ре оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их анало-
гов имеет актуальное значение. Про-
филактика преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков – 
важная составляющая в деятель-
ности государственных структур, 
ведь позволяет снизить не только 
уровень их проявлений, но и уровень 
смертности и болезней населения, 
улучшить социальную ситуацию в 
обществе, повысить авторитет на-
шего государства в мире.

The fight against crime in the 
sphere of trafficking in narcotic drugs, 
psychotropic substances and their an-
alogues is of current importance. Pre-
vention of crimes in the sphere of drug 
trafficking is an important component 
in the activities of state structures, be-
cause it allows to reduce not only the 
level of their manifestations, but also 
the level of mortality and diseases of 
the population, improve the social sit-
uation in society, and increase the au-
thority of our state in the world.

Література
1. Мирошниченко Н.А. «Кримінальне за-

конодавство України про відповідальність 
за незаконні дії з наркотичними засобами» 
(1996 р.) ; Музика А.А. «Відповідальність 
за злочини у сфері обігу наркотичних засо-
бів». – 1998 р.

2. Кримінальне право України, – Одеса : 
Юридична література, 2014. – 284с.

3. Минко А.И. Наркология / А.И. Мин-
ко, И.В. Линский. – 2-е изд. испр. и доп. – 
М. : Изд-во ЭКСМО, 2004. – 736 c. – C. 2.

4. Богданов А.А. Тектология : (Всеоб-
щая организационная наука) / А.А. Богда-
нов – М. : Экономика, 1989. – 436 с.

5. Минько С.С. Якість медичної допо-
моги за даними вітчизняної статисти-
ки / С. С. Минько // Актуальні проблеми 
державного управління: Збірник наукових 
праць Одеського регіонального інституту 
державного управління. – Вип. 1 (37). – 
Т. 2. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – С. 65–71.

6. Всемирный доклад о состоянии здра-
воохранения в 2000 году. Системы здра-
воохранения: улучшение деятельности 
[Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу : http://www. who.int/whr/2000/en/
index.html

7. ФОРМА № 32 «Звіт щодо осіб, 
які мають розлади психіки через ужи-
вання психоактивних речовин, річна, за 
2014–2016 роки» (система МОЗ України)

8. Літвак А.І. Дослідження систем 
управління медичного закладу. [навчаль-
ний посібник] / А.І. Літвак. – Одеса : ОРІ-
ДУ НАДУ, 2005. – 142 с.

9. Наказ МОЗ України «Про вдоско-
налення державної акредитації закладів 
охорони здоров’я Міністерства охорони 
здоров’я України» № 567 від 05.12.2003 р.», 
№ 142 від 14.03.2011 р.



261

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

ТИЖДЕНЬ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

18 квітня в стінах Музею рідкіс-
ної книги Національного університету 
«Одеська юридична академія» відбу-
лась Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Інформаційні технології 
у судочинстві», яка була проведена в 
рамках щорічного науково-творчого 
марафону Тижня цивільного процесу. 
Захід організовано кафедрою цивільно-
го процесу Національного університету 
«Одеська юридична академія» за ініціа-
тивою доктора юридичних наук, профе-
сора Голубєвої Неллі Юріївни.

З привітальним словом виступили 
завідувач кафедри цивільного процесу 
Національного університету «Одеська 
юридична академія» Неллі Юріївна 
Голубєва, в.о. проректора з наукової 
роботи Галина Олексіївна Ульянова,  
завідувач кафедри господарського пра-
ва та процесу Олег Петрович Под-
церковний та в.о. декана факульте-
ту цивільної та господарської юстиції  
Денис Олексійович Колодін.

Обговорення почалося з представ-
лення аудиторії презентації професо-
ра Неллі Юріївни Голубєвої, у якій 
вона звернула увагу на основні новели 
проекту Цивільного процесуального ко-
дексу України щодо електронного суду.

Кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри цивільного процесу Національ-
ного університету «Одеська юридична 
академія» Ігор Андронов детально зу-
пинився на забезпеченні доказів у ци-
вільній справі шляхом огляду веб-сто-
рінки в мережі Інтернет. Доповідач 
зазначив, що в судовій практиці нерід-
ко виникає необхідність використання 
в процесі доказування інформації, яка 
перебуває на веб-сторінці в мережі Ін-
тернет, та належного її процесуального 
закріплення.

Голова Київського районного суду 
м. Одеси Сергій Чванкін презентував 

учасникам заходу результати впрова-
дження проекту «Електронний суд» у 
Київському районному суді м. Одеси. 
Голова суду зазначив, що Київський 
районний суд м. Одеси є пілотним із 
2015 року, а з 1 квітня 2017 року таких 
пілотних судів стало 7.

За півтора роки роботи проекту 
до Київського районного суду м. Оде-
си в електронному форматі надійшло 
126 обвинувальних актів, 570 клопо-
тань у межах досудового розсліду-
вання, 3 257 цивільних справ, з яких 
2 453 позовні заяви, 701 заява в поряд-
ку наказного провадження та 103 за-
яви в порядку окремого провадження.

Під час презентації Сергій Чванкін 
звернув увагу на мету проекту – пере-
ведення документообігу між учасника-
ми процесу в електронний формат, що 
сприятиме економії часу й коштів.

До обговорення долучилися суд-
ді Київського районного суду м. Оде-
си Володимир Петренко, Валеріан 
Луняченко, Оксана Куриленко, 
Любов Калініченко.

Андрій Костін, заступник голови 
Ради адвокатів Одеської області, роз-
повів про інформаційні технології в 
діяльності адвоката. Він наголосив на 
тому, що під час упровадження тих чи 
інших змін необхідно насамперед ста-
вити питання про те, чи потрібні вони 
суспільству та що отримають громадя-
ни від цих новел.

Тетяна Мельник, юрист «Brand 
and IPR protection department chief 
Group-FS», присвятила свою доповідь 
електронним доказам та проблемі дока-
зування порушень у мережі Інтернет. 
Доповідач зазначила, що на сьогодні 
існують такі способи надання суду до-
казів порушень, як проста роздруківка 
сторінки веб-сайту або його скріншо-
тів, проведення огляду доказів судом 
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як процесуальна дія, надання суду вис-
новку експерта.

19 квітня в рамках науково-прак-
тичного марафону Тижня цивільного 
процесу було проведено спеціальний 
захід – конкурс серед студентів на 
тему «Творчий погляд на цивіль-
ний процес як студентський пер-
фоманс». Активна, творча й весела 
атмосфера заходу справді продемон-
струвала великий потенціал та намір 
студентів стати професіоналами – 
юристами, які будуть активно й плідно 
створювати та захищати правопорядок 
у країні. Нестандартні погляди на судо-
ву систему й цивільний процес втіли-
лися в різних формах участі студентів: 
від прекрасних, глибоких віршів до ве-
селих, гумористичних мініатюр.

У творчому конкурсі брали 
участь 11 команд усіх факультетів 
Національного університету «Одеська 
юридична академія», серед них – ко-
манда факультету цивільної та гос-
подарської юстиції «Один в поле не 
воин», а також студентка 3 курсу Ва-
лерія Свичкар, команда факультету 
адвокатури «На опыте», команди Ін-
ституту кримінальної юстиції «В душе 
прокуроры», «Назва Команди», «Кайда-
ші», «Мы попали». Суддям було дуже 
складно визначитися з командами-пе-
реможцями, адже всі учасники справді 

захоплювали своїми виступами. У ре-
зультаті тривалих дискусій і важких 
сумнівів за підсумками конкурсу були 
визначені переможці та нагороджені 
пам’ятними подарунками.

20 квітня 2017 року відбувся 
конкурс студентських наукових робіт 
«Актуальні проблеми цивільного 
процесу». Сучасний погляд молодих 
науковців на проблеми, що виникають 
під час здійснення цивільного судочин-
ства, сприяв обранню цікавих і своє-
часних тем доповідей.

Завідувач кафедри Неллі Голубєва 
висловила щиру вдячність за участь 
у конкурсі, відзначила високий рівень 
підготовленості студентів і нагороди-
ла призерів та учасників пам’ятними 
грамотами й підручниками авторського 
колективу кафедри. Колектив кафедри 
цивільного процесу висловлює подяку 
студентам за участь у конференції та 
проявлений інтерес до наукового захо-
ду.

21 квітня відбувся круглий стіл 
«Судова практика та її значення в 
цивільному судочинстві», у якому 
брали участь учені та провідні фахівці 
в галузі цивільного права й процесу та 
суміжних дисциплін.

22 квітня були підведені підсумки 
науково-творчого марафону Тижня ци-
вільного процесу.

Р. Гонгало,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри цивільного процесу
Т. Стоянова,

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільного процесу
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ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

У СУДОЧИНСТВІ»

18 квітня в стінах Музею рідкіс-
ної книги Національного університету 
«Одеська юридична академія» відбу-
лась Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Інформаційні технології 
у судочинстві», яка була проведена в 
рамках щорічного науково-творчого 
марафону Тижня цивільного процесу. 
Захід організовано кафедрою цивільно-
го процесу Національного університету 
«Одеська юридична академія» за ініціа-
тивою доктора юридичних наук, профе-
сора Н.Ю. Голубєвої.

Основними тематичними напряма-
ми обговорення стали такі:

1. Судова реформа в Україні.
2. Інформаційні технології в ци-

вільному процесі: «електронний суд», 
електронні докази, аудіо-, відеозаписи 
як засіб доказування, система відео-
конференц-зв’язку для дистанційної 
участі в процесі, електронний доку-
ментообіг тощо.

3. Інформаційні технології в адміні-
стративному, господарському та кримі-
нальному судочинствах.

4. Цивільно-правові проблеми сфе-
ри ІТ.

З привітальним словом виступили 
завідувач кафедри цивільного процесу 
Національного університету «Одеська 
юридична академія» Н.Ю. Голубєва, 
в.о. проректора з наукової роботи, 
професор Г.О. Ульянова, завідувач ка-
федри господарського права та проце-
су О.П. Подцерковний та в.о. декана 
факультету цивільної та господарської 
юстиції Д.О. Колодін.

Обговорення почалося з представ-
лення аудиторії презентації професора 
Неллі Юріївни Голубєвої, у якій вона 
звернула увагу на основні новели про-
екту Цивільного процесуального кодек-
су України щодо електронного суду.

Доповідач зазначила, що широко 
розрекламований електронний суд – 
досить дорогий для держави проект. 

Проте вигоди від його впровадження 
абсолютно очевидні. Потенційна мож-
ливість працювати віддалено дуже еко-
номить час юристів, підприємців та ін-
ших учасників процесу.

Неллі Голубєва зосередила свою 
увагу на таких змінах:

– передбачено розгляд справи за 
матеріалами судової справи в електро-
нній формі;

– передбачено обмін документами в 
електронній формі;

– у Цивільний процесуальний ко-
декс України вводиться поняття «офі-
ційна електронна адреса»;

– допускаються документи, що під-
тверджують повноваження представни-
ків, в електронній формі;

– вводиться поняття «електронні 
докази»;

– змінені правила щодо позовної за-
яви та відзиву на позов.

На відміну від попередньої редакції 
проекту Цивільного процесуального 
кодексу України (станом на березень 
2016 року) коментований проект пе-
редбачає, що процесуальні документи 
в електронній формі мають подаватись 
учасниками справи до суду шляхом 
заповнення відповідних форм процесу-
альних документів, затверджених Ви-
щою радою правосуддя.

Також у Цивільний процесуальний 
кодекс України вводиться поняття 
«офіційна електронна адреса». Обмін 
документами в електронній формі про-
ходить переважно за допомогою офіцій-
ної електронної пошти.

Ще однією новелою є введення по-
няття «електронні докази» та зміна 
правил щодо позовної заяви й відзиву 
на позов.

Також доповідач зазначила, що 
новим цивільним процесуальним за-
конодавством передбачена систе-
ма автоматизованого арешту коштів 
(ст. 15 проекту Цивільного процесуаль-
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ного кодексу України), яка забезпечує 
оперативне накладення арешту на гро-
шові кошти, що перебувають на банків-
ських рахунках.

Прогресивною є новела, яка перед-
бачає формування виконавчих листів 
виключно в електронній формі. Упро-
довж 5 днів після набрання судовим 
рішенням законної сили виконавчий 
документ вноситься до Єдиного дер-
жавного реєстру виконавчих докумен-
тів, а його копія надсилається стягува-
чу на його офіційну електронну адресу 
(за її відсутності – рекомендованим чи 
цінним листом).

Кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри цивільного процесу Національ-
ного університету «Одеська юридична 
академія» І.В. Андронов детально зупи-
нився на забезпеченні доказів у цивіль-
ній справі шляхом огляду веб-сторінки 
в мережі Інтернет. Доповідач зазначив, 
що в судовій практиці нерідко виникає 
необхідність використання в процесі до-
казування інформації, що знаходиться 
на веб-сторінці в мережі Інтернет, та на-
лежного її процесуального закріплення.

Голова Київського районного суду 
м. Одеси С.А. Чванкін презентував 
учасникам заходу результати впрова-
дження проекту «Електронний суд» у 
Київському районному суді м. Одеси. 
Голова суду зазначив, що Київський 
районний суд м. Одеси є пілотним із 
2015 року, а з 1 квітня 2017 року таких 
пілотних судів стало 7.

За півтора роки роботи проекту до 
Київського районного суду м. Одеси 

в електронному форматі надійшло 
126 обвинувальних актів, 570 кло-
потань у межах досудового розслі-
дування, 3 257 цивільних справ, з 
яких 2 453 позовні заяви, 701 заява 
в порядку наказного провадження та 
103 заяви в порядку окремого прова-
дження.

Під час презентації С.А. Чванкін 
звернув увагу на мету проекту – пере-
ведення документообігу між учасника-
ми процесу в електронний формат, що 
сприятиме економії часу й коштів.

До обговорення долучилися судді 
Київського районного суду м. Одеси 
В. Петренко, В. Луняченко, О. Кури-
ленко, Л. Калініченко.

А. Костін, заступник голови Ради 
адвокатів Одеської області, розповів 
про інформаційні технології в діяльно-
сті адвоката. Доповідач наголосив на 
тому, що під час упровадження тих чи 
інших змін необхідно насамперед ста-
вити питання про те, чи потрібні вони 
суспільству та що отримають громадя-
ни від цих новел.

Т. Мельник, юрист «Brand and IPR 
protection department chief Group-FS», 
присвятила свою доповідь електронним 
доказам та проблемі доказування по-
рушень у мережі Інтернет. Доповідач 
зазначила, що на сьогодні існують такі 
способи надання суду доказів пору-
шень, як проста роздруківка сторінки 
веб-сайту або його скріншотів, прове-
дення огляду доказів судом як проце-
суальна дія, надання суду висновку 
експерта.

Н. Голубєва
доктор юридичних наук,

професор кафедри цивільного права,
завідувач кафедри цивільного процесу

Національного університету 
«Одеська юридична академія»
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75-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ ПРОФЕСОРА В.В. ТІЩЕНКО

Валерій Володимирович Тіщенко 
народився 7 квітня 1947 р. в смт Ве-
лика Михайлівка Великомихайлів-
ського району Одеської області. Його 
батько, Тіщенко Володимир Герасимо-
вич (1922–1985 рр.), був учасником 
Великої Вітчизняної війни, здійснював 
бойові вильоти на фронтовому бом-
бардувальнику ПЕ-2 як командир екі-
пажу. Після війни працював у місце-
вих органах влади, партійних органах, 
прокурором Великомихайлівського 
району. В Одесі працював з 1970 р. – 
очолював обласний архів, пізніше був 
директором підприємства «Ремпобут-
техніка». Мати – Тіщенко (Осадча) 
Раїса Степанівна (1921 р. н.), у роки 
війни працювала в сільських госпо-
дарствах Астраханської області. Після 
війни працювала на педагогічній і ком-
сомольській роботі, завідувала Вели-
комихайлівським будинком піонерів, 
очолювала районну організацію това-
риства «Знання».

В.В. Тіщенко з глибокою повагою та 
щирою вдячністю згадує колектив ви-
кладачів Великомихайлівської середньої 
школи, керівників гуртків районного Бу-
динку культури, які прищеплювали лю-
бов до знань, праці, творчої діяльності, 
учили розуміти різні види мистецтва, 
всебічно розвивали своїх учнів, виявля-
ючи їх здібності в різних напрямах.

Із жовтня 1965 р. по червень 1966 р. 
працював слюсарем у Науковій бібліо-
теці Одеського державного університе-
ту імені І.І. Мечникова та одночасно 
навчався на вечірньому відділенні юри-
дичного факультету цього ж універ-
ситету. У 1966 р. перевівся на денну 
форму навчання юридичного факульте-
ту Кишинівського університету, який 
закінчив у 1969 р.

З 1969 р. по 1972 р. – аспірант кафе-
дри криміналістики Одеського держав-

ного університету. У 1971 р. виїжджає 
до Оулу (Фінляндія) у складі молодіж-
ної групи викладачів та аспірантів для 
ознайомлення з навчальним процесом 
і життям фінських студентів. З грудня 
1972 р. по червень 1974 р. – асистент, 
потім старший викладач, а з 1978 р. – 
доцент цієї ж кафедри. У 1976 р. брав 
участь у Всесоюзній науково-практич-
ній конференції, присвяченій теоре-
тичним проблемам методики розслі-
дування злочинів, на якій виступив із 
доповіддю щодо значення виявлення й 
використання зв’язку між жертвою та 
злочинцем у розслідуванні злочинів. 
У січні 1981 р. виїжджає на 45-денне 
стажування в університетах Франції, 
де знайомиться із системою освіти 
та викладанням навчальних дисци-
плін кримінально-правового профілю. 
У 1981 р. йому присвоєно вчене зван-
ня доцента.

У зазначені роки В.В. Тіщенко 
багато уваги приділяє громадській і 
виховній роботі: обирається головою 
профбюро юридичного факультету, 
секретарем його партійної організації, 
входить до складу профкому, а потім 
і парткому університету, йому дору-
чається керування студентськими за-
гонами на сільськогосподарських ро-
ботах.

З вересня 1991 р. по грудень 1997 р. – 
завідувач кафедри кримінального проце-
су і криміналістики юридичного інститу-
ту Одеського університету. З 1998 р. й 
дотепер – завідувач кафедри криміналіс-
тики Одеської національної юридичної 
академії (нині – Національний універси-
тет «Одеська юридична академія»).

У жовтні 2003 р. в Національ-
ній юридичній академії України імені 
Ярослава Мудрого він успішно захи-
стив докторську дисертацію на тему 
«Концептуальні основи розслідування 
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корисливо-насильницьких злочинів» 
зі спеціальності 12.00.09 «Криміналь-
ний процес та криміналістика; судова 
експертиза». Після захисту дисертації 
В.В. Тіщенко зосереджує свою увагу 
на розробленні проблем загальної тео-
рії криміналістики, тактики й методики 
розслідування злочинів.

У жовтні 2004 р. йому присвоєно 
вчене звання професора кафедри кри-
міналістики. У вересні 2010 р. обраний 
членом-кореспондентом Національ-
ної академії правових наук України. 
У 2012 р. обраний головою Одеського 
місцевого осередку Міжнародної гро-
мадської організації «Конгрес криміна-
лістів».

Основними напрямами наукових до-
сліджень В.В. Тіщенка є теорія та мето-
дологія криміналістики, криміналістич-
на тактика й методика розслідування 
злочинів, оптимізація шляхів і засобів 
розкриття злочинів, проблеми вдоско-
налення досудового розслідування.

Валерій Володимирович – автор 
близько 200 наукових і навчально-ме-
тодичних публікацій, серед яких 3 мо-
нографії, декілька науково-практичних 
коментарів до Кримінального процесу-
ального кодексу України та 10 науко-
во-методичних посібників.

Брав участь у робочих групах із 
розроблення Кримінального процесу-
ального кодексу України, у проведенні 
експертизи законів України «Про су-
дову експертизу», «Про забезпечення 
безпеки осіб, які беруть участь у кри-
мінальному судочинстві», «Про адво-
катуру».

Валерій Володимирович Тіщенко 
входить до спеціалізованих вчених рад 
Національного університету «Одеська 
юридична академія». Неодноразово ре-
цензував наукові й навчально-методич-

ні роботи, підручники. Був офіційним 
опонентом на захисті 37 дисертацій із 
криміналістики. Здійснює наукове ке-
рівництво написання кандидатських і 
докторських дисертацій. Під його ке-
рівництвом захистилися 14 кандидатів 
юридичних наук.

Член редколегії низки наукових ви-
дань, таких як «Наукові праці Націо-
нального університету «Одеська юри-
дична академія», «Актуальні проблеми 
держави і права» тощо.

Ініціатор та організатор регулярних 
міжнародних науково-практичних кон-
ференцій, присвячених пам’яті видат-
ного вченого-криміналіста, професора 
В.П. Колмакова, що відбуваються на 
базі кафедри криміналістики Націо-
нального університету «Одеська юри-
дична академія».

Нагороджений Почесною грамотою 
Міністерства освіти і науки України 
(1984 р.), знаком «Відмінник освіти 
України» (1997 р.). 29 грудня 2012 р. 
Указом Президента України йому при-
своєно почесне звання «Заслужений 
діяч науки і техніки України».

У 2010 р. його було обрано чле-
ном-кореспондентом Національної ака-
демії правових наук України.

Високий професійний рівень про-
фесора В.В. Тіщенка доповнюється 
такими рисами його особистості, як 
ініціативність, наполегливість, скром-
ність, тактовність, працьовитість, са-
мокритичність, сумлінність у роботі, 
чуйність, відповідальне ставлення до 
справи, готовність своєчасно вирішити 
складні наукові проблеми. В.В. Тіщен-
ко – душевна та доброзичлива людина, 
яка щедро ділиться своїми знаннями з 
колегами, аспірантами, студентами та 
користується серед них повагою й ав-
торитетом.

Вітаючи зі славним ювілеєм, редакційна колегія журналу «Юридичний 
вісник», друзі та колеги зичать В.В. Тіщенко міцного здоров’я, благополуччя 
й нових творчих успіхів у розвитку юридичної науки та підготовці висо-
кокваліфікованих юристів, а також подальших звершень на благо України 
й Національного університету «Одеська юридична академія».
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70-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ ПРОФЕСОРА І.І. КАРАКАША

11 квітня 2017 року професору ка-
федри аграрного, земельного та еколо-
гічного права Каракашу Іллі Івановичу 
виповнилося 70 років. У це важко пові-
рити, оскільки він вступив на кафедру 
як молодий аспірант, а тепер – найдо-
росліший професор кафедри, проте це 
безспірний факт і неминучий результат 
плину життя.

Ілля Іванович Каракаш народився 
11 квітня 1947 року в с. Виноградівка 
Болградського району Одеської області в 
багатодітній селянській родині православ-
ного віросповідання. За національністю – 
гагауз, повну середню освіту здобув у 
Виноградівській вечірній середній школі 
сільської молоді в 1966 році. У 1971 році 
закінчив юридичний факультет Одесько-
го університету, став кандидатом юри-
дичних наук (у Московському універси-
теті захистив кандидатську дисертацію 
за спеціальністю 12.00.06 «Аграрне, 
земельне, екологічне та природоресурс-
не право»). Одружений, має дорослого 
сина, двох онучок та одного онука.

Трудову діяльність розпочав у 
1965 році як механізатор Болградсько-
го райоб’єднання «Сільгосптехніка», 
потім працював електромонтером Вул-
канєштського хлібоприймального під-
приємства та водієм Вулканєштської 
автобази (Республіка Молдова), поєд-
нуючи роботу з навчанням у Виногра-
дівській вечірній середній школі.

З 1966 по 1971 рік – студент денної 
форми навчання юридичного факульте-
ту Одеського університету.

З 1971 по 1993 рік – аспірант, асис-
тент-викладач, старший викладач, до-
цент юридичного факультету Одесько-
го університету.

З 1993 по 1995 рік – перший се-
кретар посольства України в Турецькій 
Республіці з політичних питань.

З 1995 по 1997 рік – доцент кафе-
дри трудового, аграрного та природо-
охоронного права юридичного інститу-
ту Одеського університету.

З 1997 по 2000 рік формував і був 
завідувачем кафедри підприємницького 

та комерційного права в Одеській дер-
жавній юридичній академії.

З 2000 по 2002 рік – доцент-докто-
рант кафедри аграрного, земельного та 
екологічного права Одеської національ-
ної юридичної академії.

Із серпня 2002 року по жовтень 
2004 року був ректором Міжнародного 
гуманітарного університету.

Із жовтня 2004 року по вересень 
2007 року – проректор із навчально-ор-
ганізаційної роботи Одеської національ-
ної юридичної академії.

З лютого 2003 року по червень 
2016 року – завідувач кафедри аграр-
ного, земельного та екологічного права 
Національного університету «Одеська 
юридична академія». Сьогодні обіймає 
посаду професора зазначеної кафедри.

Основними напрямами наукової 
роботи професора І.І. Каракаша є до-
слідження аграрних, земельних, приро-
доресурсних та екологічних відносин. 
Він – автор і співавтор чотирьох мо-
нографій, двох коментарів до Земель-
ного кодексу України, які витримали 
більше десяти перевидань, укладач ше-
сти збірок законодавчих актів, восьми 
навчальних посібників і п’яти підруч-
ників для студентів вищих юридичних 
вузів та понад 200 наукових статей і 
доповідей з актуальних проблем аграр-
ного, земельного, природоресурсного 
й екологічного права, опублікованих 
в українських і зарубіжних фахових 
журналах, наукових збірниках та ін-
ших спеціалізованих виданнях, а також 
учасник багатьох міжнародних науко-
вих конференцій із проблем законодав-
ства й права.

І.І. Каракаш брав активну участь у 
розробленні численних законопроектів 
з аграрної та земельної реформи, ре-
формування регіональних економічних 
відносин та інвестування економічного 
розвитку, створення вільних економіч-
них зон і впровадження прибережної 
(прикордонної) торгівлі, концесійних 
засад використання природних ресур-
сів та створення земельно-іпотечних 
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банків, здійснення судово-правової ре-
форми, формування недержавних нота-
ріальних установ і третейських судів. 
Багато із запропонованих законопроек-
тів були схвалені й упроваджені в за-
конодавчу практику. Він був радником 
і розробником усіх політико-правових 
документів щодо створення Гагаузь-
кої автономії в Республіці Молдова 
(1988–1993 роки) та депутатом пер-
шого складу Національних Зборів Га-
гаузької республіки (1990–1993 роки). 
Розроблені ним документи й політи-
ко-правові обґрунтування були підда-
ні ретельним експертним висновкам у 
юридичних і політологічних установах 
Києва та Мінська, Москви й Санкт-Пе-
тербурга, Брюсселя та Страсбурга, про-
те будь-яких недоліків у них не було 
виявлено, що є вищою оцінкою рівня 
його професійної підготовки.

Як організатор освіти й наукових 
досліджень, І.І. Каракаш ініціював 
відкриття та був першим ректором 
Комратського університету (1990 рік), 
брав участь у створенні й становлен-
ні Одеського відкритого університе-
ту (1991 рік) та Одеського христи-
янського гуманітарно-економічного 
університету, у якому впродовж 5 ро-
ків обіймав посаду декана юридично-
го факультету на благодійних засадах 
(1997–2002 роки). Найбільш успішною 
була його діяльність зі створення Між-
народного гуманітарного університету 
на посаді ректора цього недержавного 
вищого навчального закладу в м. Одесі 
(2002–2004 роки).

Під час перебування на посадах 
проректора з навчально-організаційної 
роботи та завідувача кафедри профе-
сор І.І. Каракаш запровадив певний 
внесок в організацію й удосконалення 
навчального процесу з підготовки ви-
сококваліфікованих кадрів-юристів для 
практичної роботи в правоохоронних 
органах, зокрема й у відокремлених 
навчальних підрозділах Одеської націо-
нальної юридичної академії. Визнанням 
реальних заслуг у галузі розвитку осві-
ти й наукових досліджень стало його 
обрання дійсним членом (академіком) 

Української академії наук (2003 року) 
і присвоєння звання «Заслужений пра-
цівник освіти Автономної Республіки 
Крим» (2007 року).

Професор І.І. Каракаш брав ак-
тивну участь у громадському житті 
професорсько-викладацького скла-
ду, міської громадськості, Одеського 
регіону та країни загалом. Він оби-
рався й працював на громадських за-
садах головою профкому та заступ-
ником секретаря парткому Одеського 
університету (1979–1985 роки), був 
помічником народного депутата Со-
юзу РСР і ректора Одеського універ-
ситету академіка І.П. Зелінського 
(1989–1991 роки), експертом-консуль-
тантом із правових питань Одеської 
обласної ради (1991–1993 роки), де-
путатом Центральної райради м. Оде-
си (1991–1993 роки), балотувався як 
кандидат у народні депутати Украї-
ни за Болградським одномандатним 
виборчим округом (1998 року). Був 
обраний депутатом Одеської облас-
ної ради та головою постійної комісії 
з питань земельних відносин та адмі-
ністративно-територіального устрою 
(2006–2010 роки).

У 1985–1990 роки періодично про-
ходив наукові стажування в угорських 
і французьких університетах із фун-
даментальних проблем порівняльного 
правознавства. З 1985 по 1990 рік очо-
лював секцію товариства «Знання» з 
пропаганди правових знань серед насе-
лення Одеської області. З 1991 року – 
активний учасник екологічного руху 
«Зелений світ», а з 1996 по 2002 рік – 
заступник голови Одеської регіональ-
ної організації. У 1998 році організував 
Одеське обласне гагаузьке національ-
но-культурне товариство «Бірлік» та 
очолив його, а в 2002 році обраний 
Почесним головою цього товариства. 
З 2005 року й донині є заступником го-
лови науково-методичної комісії з пра-
ва Міністерства освіти і науки України.

Нагороди І.І. Каракаша:
Вища нагорода (Почесний знак) 

Одеської обласної ради (2007 рік); 
Вища нагорода (Почесний знак) Одесь-
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кої обласної державної адміністрації 
(2010 рік); Вища нагорода Національ-
ного університету «Одеська юридич-
на академія» (2012 рік); Вищий орден 
АТО Гагаузії «Gagauz Yeri» (№ 10 від 
28 лютого 2014 року); Вища нагорода 
Міжнародного гуманітарного універси-
тету (2015 рік).

Ювілейні медалі АТО Гагаузії 
(Гагауз Ері): «Gagauz Respublikasina 
10 Yil» від 19 серпня 2000 року; 
«Gagauz Yeri – 15 Yil» від 18 грудня 
2009 року; «Gagauz Respublikasinin  
20-Ci Yildönüмü» від 2 серпня 2010 року; 
«20 yil gagauz yeri» від 23 грудня 
2014 року; «Учасник III Всесвітньо-
го конгресу гагаузів» від 3 листопа-

да 2012 року; «Учасник IV Всесвіт-
нього конгресу гагаузів» від 5 травня 
2017 року.

Почесні звання: Відмінник народ-
ної освіти України (1997 рік); Акаде-
мік – дійсний член Української акаде-
мії наук (2003 рік); Почесний доктор 
права Одеського християнського гу-
манітарно-економічного університе-
ту (2005 рік); Заслужений працівник 
освіти Автономної Республіки Крим 
(2007 рік); Заслужений юрист Укра-
їни (2013 рік); Почесний громадянин 
м Вулканешти Республіки Молдова 
(2015 рік); Почесний громадянин АТО 
Гагаузії (Gagauz Yeri) Республіки Мол-
дова (2016 рік).

Вітаючи зі славним ювілеєм, редакційна колегія журналу «Юридичний 
вісник», друзі та колеги зичать І.І. Каракашу міцного здоров’я, благополуч-
чя й нових творчих успіхів у розвитку юридичної науки та підготовці висо-
кокваліфікованих юристів, а також подальших звершень на благо України 
й Національного університету «Одеська юридична академія».
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65-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ ПРОФЕСОРА Б.А. ПЕРЕЖНЯКА

65 років із дня народження та 
40 років науково-педагогічної діяльно-
сті відзначив декан факультету заоч-
ного навчання № 2, професор кафедри 
конституційного права Національного 
університету «Одеська юридична ака-
демія», кандидат юридичних наук, про-
фесор, академік Академії наук вищої 
освіти України Борис Аркадійович Пе-
режняк.

Б.А. Пережняк народився 2 січня 
1952 р. в с. Старе Головлево Доманів-
ського району Одеської (нині – Мико-
лаївської) області.

Після закінчення школи в 
1969–1970 рр. працював лаборантом 
середньої школи № 3 м. Первомайська 
Миколаївської області.

У 1970–1972 рр. – дійсна військова 
служба, Червонопрапорний Київський 
військовий округ.

У 1972–1977 рр. навчався на стаціо-
нарі юридичного факультету Одеського 
державного університету імені І.І. Меч-
никова за спеціальністю «Правознав-
ство».

У 1977–1981 рр. закінчив заочну ас-
пірантуру при кафедрі державного та 
адміністративного права.

Із серпня 1977 р. працював на юри-
дичному факультеті Одеського держав-
ного університету імені І.І. Мечникова 
асистентом, старшим викладачем, а 
після захисту дисертації – доцентом 
кафедри державного та адміністратив-
ного права, заступником декана юри-
дичного факультету.

У 1984 р. захистив дисертацію на 
здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук на тему «Конститу-
ційні засади правового становища осо-
бистості в соціально-культурній сфері 
розвинутого соціалістичного суспіль-
ства» (науковий керівник – професор 
М.П. Орзіх).

У 1988 р. йому присвоєно вчене 
звання доцента, у 2014 р. – вчене зван-
ня професора.

У 1995 р. пройшов стажування за 
Міжнародною освітньою програмою 

прикладного державознавства та управ-
ління на базі факультету підготовки ка-
дрів державної служби та управління 
Одеського державного університету 
імені І.І. Мечникова.

З вересня 1993 р. працював деканом 
факультету державного будівництва 
та управління Юридичного інституту 
Одеського державного університету 
імені І.І. Мечникова. Із січня 1998 р. 
по серпень 2005 р. – декан факультету 
державного управління та міжнарод-
но-правових відносин Одеської націо-
нальної юридичної академії. Із серпня 
2005 р. – декан факультету післяди-
пломної освіти, а із червня 2007 р. – 
декан факультету заочного навчання 
№ 2 Одеської національної юридичної 
академії (з 2010 р. – Національний 
університет «Одеська юридична акаде-
мія»). У січні 2006 р. обраний на поса-
ду професора кафедри конституційного 
права.

Основні напрями наукової діяль-
ності Б.А. Пережняка на сучасному 
етапі – конституційне право, муні-
ципальне право, правове становище 
особи в соціально-культурній сфері, 
державне керівництво й управління 
соціально-культурною (духовною) сфе-
рою незалежної Української держави. 
Він є автором понад 160 наукових і на-
вчально-методичних робіт (серед них – 
4 колективні монографії, 4 підручни-
ки та 2 навчальні посібники з грифом 
Міністерства освіти і науки України) 
та понад 80 наукових статей у різних 
юридичних національних і зарубіжних 
виданнях. Під його керівництвом захи-
щено 8 кандидатських дисертацій.

Результати його наукових дослі-
джень вирізняються науковою новиз-
ною, сприяють формуванню правової 
системи незалежної України, розв’я-
занню складних проблем українсько-
го державотворення, удосконаленню 
діяльності органів державної влади та 
управління. Він є співавтором низки 
видань, які отримали визнання юридич-
ної наукової громадськості країни.



271

ПЕРСОНАЛІЇ

За роки роботи Б.А. Пережняк заре-
комендував себе як ініціативна й твор-
ча людина, яка відповідально ставиться 
до службових і громадських обов’язків. 
Лекції, які він читає, відрізняються 
теоретичною глибиною, зразковою ме-
тодикою, у них поєднується інформа-
тивний і проблемний характер викладу 
матеріалу з умінням довести найсклад-
ніші наукові проблеми до слухачів. 
Ювіляр – співавтор 4 підручників для 
студентів вищих юридичних навчаль-
них закладів, які отримали гриф Мініс-
терства освіти і науки України.

Брав участь у роботі понад 50 на-
укових та науково-практичних конфе-
ренцій зі статусом міжнародних і всеу-
країнських.

Останнім часом наукові пошуки 
Б.А. Пережняка зосередились на ор-
ганізаційно-правових проблемах удо-
сконалення державного управління в 
соціально-культурній (духовній) сфе-
рі в умовах євроінтеграційного курсу 
України. У своїх працях він, зокрема, 
зазначав, що одним з інструментів ре-
алізації євроінтеграційних прагнень 
України є визначення пріоритетів дер-
жавної політики в гуманітарній та соці-
ально-культурній (духовній) сфері з ме-
тою збереження національної політики, 
самобутності й надбань із подальшим 
запровадженням інноваційних прогре-
сивних підходів до організації відносин 
у цій сфері. В Україні створені досить 
значні правові підстави інтенсифікації її 
євроінтеграційного курсу в цій сфері, а 
прагнення нашої держави стати повно-
правним членом Європейського Союзу 
викликає насамперед необхідність гар-
монізації вітчизняного законодавства 
відповідно до вимог Європейського Со-
юзу. Зараз під керівництвом Б.А. Пе-
режняка успішно проводяться дослі-
дження на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук із проблем 
особливостей реалізації права на вищу 
освіту в сучасних умовах євроінтегра-
ційного курсу України, вітчизняної та 
зарубіжної моделей конституційно-пра-
вового регулювання соціально-культур-
ної (духовної) сфери.

З 1994 р. ювіляр – заступник голов-
ного редактора журналу «Юридичний 
вісник» (м. Одеса).

Член Національної спілки журналіс-
тів України.

У 1996 р. обраний дійсним членом 
(академіком) Української академії наук 
національного прогресу (з 2003 р. – 
Українська академія наук).

На посаді декана факультету Наці-
онального університету «Одеська юри-
дична академія» зробив значний внесок 
у розвиток вищої юридичної освіти й 
науки України, має значні успіхи в 
організації навчальної, науково-мето-
дичної та науково-дослідної роботи, 
підготовки й підвищення кваліфікації 
наукових і науково-педагогічних кадрів.

Багато зусиль докладено ним щодо 
підвищення організації й ефективності 
навчального процесу, упровадження 
нових навчальних планів, нових форм 
проведення занять; є одним зі співав-
торів розроблення нової навчальної 
концепції фундаментальної підготовки 
юридичних кадрів вищої кваліфікації. 
Був членом оргкомітету та делегатом I і 
IV Всеукраїнських з’їздів юристів-осві-
тян та науковців (2003 р. та 2010 р.).

Професор Б.А. Пережняк і сьо-
годні спрямовує роботу свого колек-
тиву на формування нової генерації 
висококваліфікованих фахівців-юрис-
тів, здатних до самостійної роботи. 
Основним завданням факультету за-
очного навчання № 2 Національного 
університету «Одеська юридична ака-
демія» є підготовка спеціалістів у га-
лузі юриспруденції із числа осіб, які 
вже мають вищу неюридичну освіту. 
Випускники факультету роблять ва-
гомий внесок у складний процес роз-
будови правової демократичної дер-
жави Україна. Вони пишаються тим, 
що є представниками одеської право-
вої школи, прагнуть бути успішними 
юристами, щоб їх професійний успіх 
приносив користь суспільству, допо-
магав людям, сприяв вирішенню за-
вдань, що стоять перед юристами на 
сучасному етапі державно-правового 
будівництва в Україні.
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За багаторічну сумлінну працю, ви-
сокий професіоналізм, вагомий внесок 
у підготовку висококваліфікованих фа-
хівців-юристів Б.А. Пережняк нагоро-
джений відомчими нагрудними знаками 
Міністерства освіти і науки України 
(«Відмінник освіти України» (1997 р.), 
«Петро Могила» (2007 р.), «За науко-
ві та освітні досягнення» (2017 р.)),  
Міністерства юстиції України («За за-
слуги» (2005 р.)), Союзу юристів Украї-
ни («За заслуги» III і II ступенів (2011 р., 
2012 р.)), Вищого адміністративного суду 
України («За вагомий внесок у розви-
ток правосуддя» (2010 р.)), Українсько-
го фонду культури (Золотою медаллю  
«За високий професіоналізм» (2012 р.)), 
Почесними грамотами та відзнаками 
Одеської обласної ради та Одеської об-
ласної державної адміністрації. Удостоє-
ний чотирьох вищих відзнак Національ-
ного університету «Одеська юридична 
академія». У 2012 р. його нагороджено 
Грамотою Митрополита Київського і 
Всієї України, Предстоятеля Україн-
ської Православної Церкви Володимира.

23 лютого 2012 р. Указом Президен-
та України професору Б.А. Пережняку 

було присвоєно почесне звання «Заслу-
жений юрист України».

Національна спілка журналістів 
України нагородила Б.А. Пережняка 
Пам’ятною відзнакою «25 років Неза-
лежної України» та відзнакою «За за-
слуги у професійній діяльності».

Правління Українського фонду 
культури та Української конфедера-
ції журналістів у 2012 р. нагородили 
професора Б.А. Пережняка медаллю 
«За високий професіоналізм».

У 2015 р. професора Б.А. Пережня-
ка було обрано дійсним членом (ака-
деміком) Академії наук вищої освіти 
України.

Рішенням Президії Академії наук 
вищої освіти України академік Акаде-
мії наук вищої освіти України професор 
Б.А. Пережняк нагороджений медаллю 
«За успіхи в науково-педагогічній ді-
яльності» (2016 р.) та медаллю Яросла-
ва Мудрого (2017 р.).

Розпорядженням Одеського місько-
го голови від 30 грудня 2016 р. профе-
сора Б.А. Пережняка нагороджено По-
чесною відзнакою Одеського міського 
голови «Подяка».

Вітаючи зі славним ювілеєм, редакційна колегія журналу «Юридичний 
вісник», друзі та колеги зичать Б.А. Пережняку міцного здоров’я, благопо-
луччя й нових творчих успіхів у розвитку юридичної науки та підготовці 
висококваліфікованих юристів, а також подальших звершень на благо Укра-
їни й Національного університету «Одеська юридична академія».
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ПЕРСОНАЛІЇ

65-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ ПРОФЕСОРА К.М. ВІТМАНА

65 років із дня народження від-
значив декан магістратури державної 
служби, професор кафедри політичних 
теорій та професор кафедри історії дер-
жави і права Національного універси-
тету «Одеська юридична академія», 
доктор політичних наук, професор, 
заслужений працівник освіти України 
Костянтин Миколайович Вітман.

К.М. Вітман народився 2 червня 
1952 року в м. Одесі.

У 1971 році закінчив Одеське дер-
жавне музичне училище, отримав фах 
викладача музичної школи за класом 
духових інструментів.

У 1971–1973 роках проходив дійс-
ну військову службу в Південній групі 
військ Радянської Армії.

У 1974–1980 роках працював викла-
дачем за класом духових інструментів 
дитячої музичної школи № 5 м. Одеси.

У 1980 році закінчив історичний фа-
культет Одеського державного універ-
ситету імені І.І. Мечникова за спеціаль-
ністю «Історія», отримав кваліфікацію 
історика, викладача історії та суспіль-
ствознавства. У 1998 році здобув дру-
гу вищу освіту в Одеській державній 
юридичній академії за спеціальністю 
«Правознавство», отримав кваліфіка-
цію юриста.

Науково-педагогічну діяльність роз-
почав з 1980 року асистентом Одеського 
державного університету імені І.І. Меч-
никова. У 1982–1985 роках навчався в 
аспірантурі. У 1985 році захистив канди-
датську дисертацію на здобуття науково-
го ступеня кандидата історичних наук. 
У 1990 році йому присвоєно вчене зван-
ня доцента. З 1992 по 1997 рік працював 
деканом із роботи з іноземними студен-
тами Одеського державного універси-
тету імені І.І. Мечникова. У 2008 році 
захистив дисертацію на здобуття науко-
вого ступеня доктора політичних наук 
за спеціальністю 23.00.05 «Етнополі-
тологія та етнодержавознавство» на 
тему «Політико-правові засади етнона-
ціональної політики постсоціалістичних 
країн». У 2010 році йому присвоєно вче-

не звання професора на кафедрі соціаль-
них теорій Національного університету 
«Одеська юридична академія».

У Національному університеті 
«Одеська юридична академія» К.М. Віт-
ман працює з 1997 року, з 2000 року – 
на посаді декана магістратури держав-
ної служби. Під його керівництвом 
підготовлено 1 369 магістрів держав-
ної служби. На сьогодні в магістратурі 
державної служби навчаються 194 слу-
хачі, більшість із яких направлені на 
навчання центральними й місцевими 
органами виконавчої влади, органами 
судової влади та органами місцевого 
самоврядування. У 2009–2011 роках 
ювіляр був членом колегії Головного 
управління державної служби України.

Чимало зусиль докладено ним щодо 
підвищення ефективності навчального 
процесу, упровадження нових навчаль-
них планів. За його безпосередньою 
ініціативою вперше в Україні була за-
снована спеціалізація «Економічна без-
пека» спеціальності «Державна служба» 
галузі знань «Державне управління».

К.М. Вітман – відмінний фахівець у 
галузі історії держави й права, етнодер-
жавознавства та етнодержавотворення. 
Він займається проблемами регулюван-
ня етнонаціональних відносин у пост-
соціалістичних, зокрема й у пострадян-
ських, країнах. Значну увагу приділяє 
проблемам правового врегулювання ет-
нополітичних конфліктів, їх типологіза-
ції, причинам виникнення, виявленню 
тенденцій етноконфліктологенності в 
українському суспільстві.

Професорсько-викладацький склад 
університету та студенти цінують його 
лекторську майстерність. Лекції, які 
він читає, завжди відзначаються тео-
ретичною глибиною та зразковою ме-
тодикою. Ювіляр активно займається 
науковою роботою. Результати науко-
вих досліджень представлені в понад 
200 наукових працях, серед яких – мо-
нографії, навчальні посібники, підруч-
ники (у тому числі з грифом Міністер-
ства освіти і науки України), статті, що 
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мають не тільки теоретичний інтерес, 
а й велике практичне значення. Під 
його безпосереднім керівництвом захи-
щено 6 кандидатських дисертацій (3 з 
юридичних та 3 з політичних наук). 
К.М. Вітман був членом спеціалізова-
ної вченої ради К 41.136.01 з юридич-
них наук Міжнародного гуманітарного 
університету та є членом спеціалізова-
ної вченої ради Д 41.086.02 з політич-
них наук у Національному університеті 
«Одеська юридична академія».

К.М. Вітману властиві ініціатив-
ність, безкорисливість, доброзичли-
вість, його високорозвинений інтелект 
є вирішальним фактором згуртованості 
та організаційного єднання великого 
кола однодумців.

Він є одним з ініціаторів проведен-
ня щорічних Рішельєвських академіч-
них читань, присвячених обговорен-
ню стратегічних питань, пов’язаних 
із визначенням політико-правових 
інструментів реформування систе-
ми державних органів, державного 
управління у сфері державної служби 
та служби в органах місцевого само-
врядування, а також проблемам роз-

витку лідерства в системі державного 
управління, особливостям кадрової 
політики на державній службі та про-
фесійному розвитку лідерів держав-
ного управління.

За багаторічну сумлінну працю, ви-
сокий професіоналізм, вагомий внесок у 
підготовку висококваліфікованих кадрів 
для державної служби та фахівців-юрис-
тів К.М. Вітман нагороджений почесною 
відзнакою Міністерства освіти України 
«Відмінник освіти України» (1997 року), 
відзнакою головного управління дер-
жавної служби України – нагрудним 
знаком «Державна служба України «За 
сумлінну працю» (2006 року), знаком 
Міністерства освіти та науки України 
«За наукові досягнення» (2009 року), 
почесною відзнакою Одеської обласної 
ради (2011 року), а також удостоєний 
вищих відзнак Національного універси-
тету «Одеська юридична академія» пер-
шого й другого ступеня. Указом Прези-
дента України йому присвоєно почесне 
звання «Заслужений працівник освіти 
України» в 2002 році, а в 2012 році Ука-
зом Президента України нагороджений 
орденом «За заслуги» III ступеня.

Вітаючи зі славним ювілеєм, редакційна колегія журналу «Юридичний 
вісник», друзі та колеги зичать К.М. Вітману міцного здоров’я, благополуч-
чя й нових творчих успіхів у розвитку юридичної науки та підготовці висо-
кокваліфікованих юристів, а також подальших звершень на благо України 
й Національного університету «Одеська юридична академія».


