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ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2015/4

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:(1:572.02):340.132
В. Завальнюк,

кандидат юридичних наук, професор,
професор кафедри теорії держави і права

Національного університету «Одеська юридична академія»

АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
ПРАВОЗНАЧУЩОЇ ПОВЕДІНКИ

Правова поведінка – базова катего-
рія не лише філософії й теорії права, 
соціології права та кримінології. У кон-
тексті підвищення уваги до людського 
в праві, повернення соціальних струк-
тур до їх безпосереднього виконавця 
все більшою мірою помітно, що пра-
вова поведінка сьогодні має вивчатися 
не просто з урахуванням, а й на основі 
юридичної антропології.

Характерною рисою сучасного пра-
вознавства є звернення до дослідження 
поведінки в правовій сфері, що пов’яза-
но з низкою факторів. По-перше, це ви-
кликано пожвавленням процесів онов-
лення методології юридичної науки, 
поворотом від формально-догматичних 
трактувань права до вивчення права в 
категоріях правової реальності й пра-
вового життя, основним агентом якого 
є правова людина в єдності її біосоці-
альної, духовної та правової сутності. 
По-друге, в умовах становлення нового 
типу суспільства – інформаційного су-
спільства – змінюється змістове напов-
нення категорії «правова поведінка». 

Термін «правова поведінка» у ві-
тчизняній науковій літературі з’явив-
ся порівняно нещодавно, хоча сама по 
собі правова поведінка як реально існу-
юче явище вивчається юридичною нау-
кою протягом уже багатьох десятиліть. 
Передусім варто відмітити монографію 
академіка В.М. Кудрявцева «Правова 

поведінка: норма і патологія» [13], що 
побачила світ три десятиліття тому, і 
дослідження В.В. Оксамитного «Пра-
вомірна поведінка особистості» [15], 
яка з’явилося трьома роками пізніше. 
У цих книгах із позицій соціоцентрич-
ного, властивого радянській юриспру-
денції підходу, подано дефініцію, озна-
ки, типологію правової та правомірної 
поведінки. Її суб’єктами визнаються не 
тільки людина, а й колективні суб’єкти, 
юридичні особи, держава тощо. Зазна-
чимо, що, на нашу думку, з позицій ан-
тропологічного розуміння права більш 
коректним виглядає визнання єдиним 
суб’єктом правової поведінки люди-
ни. Загалом варто констатувати брак 
новітніх якісних досліджень правової 
поведінки, які б ураховували антропо-
логічні її аспекти. Симптоматично, що 
розділи, присвячені правовій поведінці, 
відсутні в найбільш поширених підруч-
никах із антропології права Н. Рулана 
та А.І. Ковлера. 

Дослідження правової поведінки в 
сучасній російській та українській на-
уках певною мірою розширено за ра-
хунок застосування діяльнісного підхо-
ду, де поведінка виступає як один із 
різновидів людської діяльності, явища 
більш широкого, ніж суто поведінка, 
хоча є й протилежні висновки щодо 
співвідношення діяльності й поведінки. 
Так, С.М. Кожевников зазначає, що ді-

© В. Завальнюк, 2015
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яльність людини – це прояв її фізичної 
або інтелектуальної енергії, спрямова-
ної на досягнення певного результату. 
Натомість поняття «поведінка» озна-
чає взаємозв’язок людини з навколи-
шнім середовищем, опосередкований її 
зовнішньою (руховою) і внутрішньою 
(психічною) активністю, орієнтованою 
на соціальні регулятори. Це поняття 
включає як активну діяльність індивіда, 
так і його бездіяльність (неявка вибор-
ця в день виборів на виборчу дільницю 
із принципових міркувань, страйки гро-
мадян з економічних та інших мотивів 
тощо) [11, c. 11–12]. 

Категорією загальнотеоретичної 
юриспруденції є правова поведінка, що 
широко використовується для аналі-
зу правової сфери. До ознак правової 
поведінки зараховують такі: соціальну 
значимість правової поведінки, її свідо-
мий, вольовий характер, правову регла-
ментованість, підконтрольність держа-
ві і здатність викликати певні правові 
наслідки [13, c. 37–40]. Зазначимо, 
що й використання терміна «правова» 
для всіх видів поведінки, передбачених 
об’єктивним правом, видається деякою 
мірою некоректним, оскільки термін 
«правовий» однозначно сприймається 
правосвідомістю як позитив. Тому зара-
хування до правової поведінки проти-
правних, не схвалюваних правом діянь 
виглядає як дисонанс до цього терміна. 
Недосконалість терміна «правова пове-
дінка» як такого, що мав би охоплюва-
ти всі різновиди поведінських актів, які 
є дотичними до права, відмічає в одній 
зі своїх статей А.Ф. Крижанівський 
[12, c. 67].

Останніми роками в науковий обо-
рот упроваджується поняття «юридично 
значуща поведінка», що визначається як 
урегульована правом, типова, соціаль-
но значуща і свідомо вольова поведінка 
суб’єктів, що спричиняє юридичні наслід-
ки [18, c. 10]. На нашу думку, цей термін 
також не охоплює всіх видів поведінки, 
так чи інакше передбачених правом у 
широкому його розумінні. По-перше, 
термін «юридичний», використаний у 
цьому визначенні, має прив’язку до того, 

що має назву юридичного права. Такий 
термін некоректно зараховувати до актів 
поведінки, які позитивним правом не за-
боронені й одночасно не передбачені, де 
людина може діяти на власний розсуд, 
точніше, де як регулятор виступає при-
родне право та його цінності. По-друге, 
ця дефініція юридично значущої поведін-
ки стосується лише типової, соціально 
значущої та свідомо вольової поведінки. 
Постають питання про нетипову поведін-
ку, що не є ні правопорушенням, ні пра-
вомірним вчинком, але теж може мати 
юридичне значення, про поведінку, яка 
не є свідомо вольовою, але при цьому 
може мати юридичні наслідки. Нареш-
ті, залишається питання про поведінку 
недієздатних осіб, яка теж може мати 
юридичні наслідки, передбачені правом 
(наприклад, суспільно небезпечне діян-
ня, вчинене особою, яка не досягла віку 
кримінальної відповідальності, спричи-
няє застосування примусових заходів 
виховного характеру). 

У зв’язку з цим для позначення всіх 
видів поведінки людини, передбачених 
об’єктивним правом у його природному 
та позитивному сенсах, пропонується 
термін «правозначуща поведінка». Цей 
термін теж не є досконалим, на що 
вказує А.Ф. Крижанівський у вищез-
гаданій статті, але його відчутною пе-
ревагою є вказівка на визначення або 
зазначення такого феномена правом  
(а не значення для права, як наголо-
шує цей автор).

Як на видається, правозначуща 
поведінка – це поведінка (діяльність 
або бездіяльність) людини, визначена 
нормами та принципами об’єктивного 
(позитивного і природного) права, що 
спричиняє або здатна спричинити пра-
вові наслідки.

Підкреслимо, що основними, незмі-
нюваними ознаками правозначущої по-
ведінки є її передбачуваність правом і 
здатність викликати правові наслідки 
у вигляді виникнення, зміни або при-
пинення правових відносин, появи під-
став юридичної відповідальності, під-
став для відшкодування шкоди тощо. 
Суб’єктивна складова правозначущої 
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поведінки та характеристики її суб’єк-
та належать до варіативних ознак: 
свідомість людини й воля до такої по-
ведінки, властивості людини або об’єд-
нань людей як суб’єктів можуть бути 
різними, і саме вони зумовлюють юри-
дичну оцінку того чи іншого поведін-
кового акту. Крадіжка, вчинена дорос-
лим, і крадіжка, вчинена малолітньою 
особою, розглядаються як акти правоз-
начущої поведінки за повною тотожні-
стю основних ознак (протиправність і 
юридичні наслідки) й одночасно квалі-
фікуються як різні види правозначущої 
поведінки (відповідно, злочин та об’єк-
тивно протиправне діяння).

Констатуємо, що дослідження пи-
тань правозначущої поведінки про-
вадяться переважно в плані аналізу 
основних її різновидів. Більшість до-
слідників застосовують прийом дихото-
мії для розмежування правомірної по-
ведінки та правопорушення, якими, по 
суті, вичерпується класифікація право-
вої поведінки за критерієм відповідно-
сті приписам права. Між тим категорія 
правозначущої поведінки охоплює не 
тільки правомірну поведінку і правопо-
рушення, а й лімінальні різновиди по-
ведінки, що лежать у широкій зоні між 
ними, такі як об’єктивно протиправна 
поведінка та зловживання правом [9]. 

Природа зловживання правом по-
роджує не менше проблемних питань, 
ніж об’єктивно протиправна поведін-
ка. Сьогодні викристалізувались такі 
варіанти розуміння цього феномена:  
1) зловживання правом – це різновид 
протиправної поведінки. Так, на думку 
Т.Т. Полянського, зловживання правом –  
це така протиправна поведінка, у процесі 
й у результаті якої суб’єкт права, маючи 
на меті заподіяти шкоду іншим суб’єк-
там або свідомо припускаючи її настан-
ня, формально здійснює певне суб’єк-
тивне юридичне право чи відповідний 
обов’язок, зміст яких сформульований 
відносно визначено й тому може бути 
витлумачений неоднозначно [16, с. 38];  
2) зловживання правом може бути 
як правомірним, так і неправомірним 
актом поведінки. Так, Н.О. Дурново 

стверджує, що, не будучи ні правопо-
рушенням, ні правомірною поведінкою, 
зловживання правом є юридично допу-
стимою дією суб’єкта щодо здійснення 
свого права в межах належного йому 
суб’єктивного права, що порушує межі 
здійснення суб’єктивного права або 
не порушує ці межі, але є соціально 
шкідливою, суспільно засуджуваною 
й такою, що заподіює шкоду правам, 
свободам та інтересам інших учасників 
суспільних відносин. Проблемою вказа-
них різновидів правозначущої поведін-
ки антропологічна концепція правової 
поведінки не вичерпується. Зокрема, 
дискусійним є питання про те, чи має 
правозначущий характер аутоагресивна 
поведінка, зокрема, суїцид і тілесні са-
моушкодження. 

З одного боку, аутоагресивна пове-
дінка не порушує права інших людей, 
чим і зумовлено, на нашу думку, виве-
дення її за межі правозначущої пове-
дінки. А з іншого боку, це є непросте 
й гостро актуальне питання вимагає 
правового аналізу та реагування, зва-
жаючи на те що від самогубств у сві-
ті сьогодні гине більше людей, ніж від 
умисних убивств і війн. Із позицій не 
тільки юридичної антропології, а й кри-
мінального права самогубство оцінюва-
лося та оцінюється по-різному залежно 
від традицій правової культури. 

Цікавим, хоча й спірним виглядає 
розгляд суїциду як засобу захисту 
власних прав, як метод громадянського 
самозахисту в умовах, коли іншими за-
собами людина не в змозі привернути 
увагу держави або суспільства до своїх 
законних інтересів [5, c. 99–103]. 

На нашу думку, аутоагресивну пове-
дінку потрібно зарахувати до правозна-
чущої поведінки з декількох міркувань. 
По-перше, за пособництво при само-
губстві, підбурювання до самогубства, 
доведення до самогубства й ненадання 
медичної допомоги при самогубстві за-
конодавством різних країн, у тому чис-
лі й українським, передбачено заходи 
юридичної відповідальності, що є од-
ним із юридичних наслідків аутоагресії, 
хоча ці наслідки покладаються на іншу 
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особу, ніж самогубець. По-друге, невда-
ла спроба самогубства може призвести 
до такого превентивного заходу, як на-
дання самогубці психіатричної допомо-
ги без його на те згоди. За українським 
законодавством, особа, яка вчиняє чи 
виявляє реальні наміри вчинити дії, що 
являють собою безпосередню небезпе-
ку для неї чи оточуючих, може бути ог-
лянута психіатром або госпіталізована 
до психіатричного закладу без її згоди 
й навіть усвідомлення (ст. ст. 12, 14)  
[17]. По-третє, гідну смерть (еутана-
зія), яку можна розглядати як різно-
вид самогубства, легалізовано в деяких 
країнах (Нідерланди, Бельгія, окремі 
кантони Швейцарії, Люксембург, окре-
мі штати США), а в інших – дискуту-
ється питання про її легалізацію. 

Характерним явищем сучасності, 
поки що не осмисленим із позицій те-
орії права, є віртуалізація правозначу-
щої поведінки, зумовлена появою но-
вих видів відносин, які І.М. Рассолов 
пропонує назвати мережевими відноси-
нами [19]. 

Специфікою правозначущої поведінки 
в Інтернеті є те, що, по-перше, вона є не-
можливою поза системи технічних при-
строїв та інформаційних технологій, які 
не належать жодній конкретній особі. Ін-
тернет (у юридичному сенсі) визначають 
як специфічний спосіб виникнення пра-
вовідносин між фізичними та юридични-
ми особами, які зв’язуються між собою 
за допомогою технічних пристроїв [4]. 
По-друге, така поведінка здійснюється 
поза фізичним контактом з іншими учас-
никами мережевих відносин.

Формою об’єктивації діяльності лю-
дини є правозначуща поведінка, при 
цьому її характер і динаміка багато в 
чому визначаються не тільки рівнем 
культури правотворчості й правоза-
стосування, а й особливостями соці-
ально-правового статусу людини та 
правових зв’язків, що виникають між 
суб’єктами правовідносин. Особливо ж 
виразно ці антропологічні відмінності 
простежуються в протиправній пове-
дінці, де антропологізація прямо закрі-
плена правовими приписами. 

Що ж стосується загальних антро-
пологічних, психологічних і соціологіч-
них проблем правозначущої поведінки, 
то вони вивчені порівняно слабко. На 
нашу думку, антропологічний підхід до 
дослідження правозначущої поведінки 
має також дати відповідь на питання 
про вплив антропологічних характерис-
тик суб’єкта поведінки на її мотивацію, 
здійснення, наслідки.

Людина як соматична істота детер-
мінована своїм матеріальним субстра-
том, який опосередковано впливає на 
психіку через «спонукання», мотиви й 
афекти. 

«Спонукання», що викликаються в 
людині її соматичною організацією, мо-
жуть стати предметом емоцій і рефлек-
сії, значить, і предметом свідомого ціле-
покладання. У цьому випадку виникає 
намір вчинку. Умисність вчинку зовсім 
не означає його довільності. Умисний 
вчинок, незважаючи на рефлексивне 
ставлення до нього суб’єкта, залиша-
ється зовнішньо, причинно зумовле-
ним. У цьому сенсі телеологічна зу-
мовленість виявляється формальним 
механізмом реалізації матеріальної зу-
мовленості. 

Концепція К.Д. Кавеліна, незважаю-
чи на її занадто критичний детермінізм, 
має раціональне зерно. По-перше, він 
розрізняє умисну поведінку та довільну 
поведінку. Це дає змогу не лише роз-
ширити спектр нашого сприйняття пра-
вової поведінки, а й по-новому збагнути 
деякі принципові аспекти суб’єктивної 
сторони вчинку. По-друге, поєднання 
психологізму та соціального детермі-
нізму надає можливість побачити ті 
антропологічні детермінанти правової 
поведінки, які зазвичай зараховують на 
користь соціальних чинників. Ідеться 
передусім про так званий «психологіч-
ний» вік суб’єкта і його вплив на вну-
трішнє переконання в правомірності чи 
неправомірності поведінки.

На нашу думку, в рамках юридичної 
антропології заслуговує на увагу думка 
про те, що існують певні стереотипи 
правової поведінки, що формуються в 
суспільстві та на психологічному рівні 
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визначають критерії допустимої й недо-
пустимої активності в правовій сфері. 
Ступінь суворості таких стереотипів 
прямо пропорційна тому, наскільки 
суб’єкти відчувають на собі вплив та-
ких стереотипів [6].

Той факт, що за незначними ви-
нятками правозначуща поведінка є не 
довільною та/або умисною, зумовлює 
те, що в сучасній юриспруденції зро-
стає інтерес до суб’єктивної сторони 
правової поведінки, її антропологічно-
го виміру. Ця тенденція виявляється 
здебільшого в ученнях про особистіс-
ну (антропологічну) віктимність і типи 
віктимної поведінки, дослідженнях 
механізму внутрішнього переконання 
в правомірності поведінки, проблеми 
злочинної поведінки та її психофізіоло-
гічних детермінант.

Особиста (антропологічна) вікти-
мність розуміється у віктимології та кри-
мінології як схильність особи стати при 
певних обставинах жертвою злочину або 
нездатність уникнути небезпеки там, 
де її можна було відвернути [21, c. 22].  
Віктимність складається з особистості 
й ситуації. Причому характеристика 
особистості залежить від ситуації. Ін-
дивідуальна віктимність – це зумовле-
ний наявністю злочинності стан ураз-
ливості окремої особи, що виражається 
в об’єктивно притаманній людині (але 
не фатальній) здатності стати жертвою 
злочину. Реалізована злочинним актом 
або така, що залишилася в потенції, ця 
уразливість залежить від суб’єктивних 
та об’єктивних нахилів і в кінцевому 
підсумку виступає як нездатність про-
тистояти злочинцеві, визначена сукуп-
ністю чинників, що роблять її об’єк-
тивною (незалежною від жертви) або 
залишають її на рівні суб’єктивного 
«небажання або невміння» [20, c. 42].

Правозначуща поведінка, будучи 
одним із різновидів поведінки соціаль-
ної, безперечно, є поєднанням внутріш-
нього психологічного стану суб’єкта 
й тих соціальних структур, що його 
оточують. Цікавий синтез цих двох 
феноменів запропонував французький 
соціолог П. Бурдьє. Поняття «габітус», 

яке завдяки зусиллям соціолога міц-
но ввійшло в термінологічний арсенал 
суспільствознавства, виражає одночас-
но ступінь соціалізації суб’єкта та рі-
вень правомірності його дій у випадку 
непередбачуваної ситуації. Габітус, за 
П. Бурдьє, виробляється соціальною 
системою й містить у собі систему міц-
них набутих схильностей, яка надалі 
використовується індивідами для кон-
кретних соціальних практик [3, c. 61].

Для юриспруденції поняття габітусу 
також не є новим і його активно вико-
ристовують у своїх дослідженнях кри-
мінологи. Водночас на теоретичному 
рівні вчення про правову поведінку 
продовжує спиратися на класичний ре-
дукціонізм, який убачає в правовій по-
ведінці виключно раціоналістичні ком-
поненти, а неусвідомлюваність називає 
радше патологією та відхиленням. 

Не менш важливою проблемою пра-
вової поведінки є не лише питання 
співвідношення соціальної й особистіс-
ної її детермінації, а й загалом антропо-
логічні параметри поведінки в правовій 
сфері. Ідеться передусім про вікові, ген-
дерні та психосоматичні детермінанти 
правової поведінки [8].

Варто зробити застереження, що, 
говорячи про ті чи інші антропологіч-
ні детермінанти правової поведінки, 
нас цікавить насамперед їх вплив на її 
суб’єктивну сторону. Інакше кажучи, 
специфіка мотивів і цілей правової пове-
дінки залежить від віку і статі суб’єкта, 
значення тих чи інших психологічних 
і соціальних факторів під час вибору 
певного варіанта юридично значущої 
поведінки тощо. Урахування тих чи 
інших особливостей суб’єктивної сто-
рони правової поведінки вимагає пси-
хологічних та антропологічних знань. 
Психологія й антропологія правової по-
ведінки багато в чому переплітаються, 
проте їх основне завдання – виявити, 
як саме відбувається внутрішня детер-
мінація того чи іншого діяння.

У цьому контексті особливо акту-
альною є проблема вивчення психо-
логічних мотивацій правозначущої 
поведінки. Якщо соціальні мотивації 
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правозначущої, особливо протиправ-
ної, поведінки вивчені досить деталь-
но, то внутрішні мотиви часто зали-
шаються поза увагою дослідників, що 
не дає змоги враховувати значення 
суб’єктивної сторони правової пове-
дінки [7].

Говорячи про мотивацію правозна-
чущої поведінки, найчастіше мають на 
увазі мотивацію її протиправного типу. 
На думку більшості юристів, злочини 
відбуваються головним чином із кори-
сті, помсти, ревнощів, хуліганських, 
сексуальних мотивів. У психології мо-
тив визначається як предмет потре-
би, її конкретизація. Саме потреби 
визначають спрямованість мотивів. За 
результатами численних досліджень 
можна виділити такі головні мотиви 
антисоціальної діяльності: мотиви са-
моствердження; захисні мотиви; замі-
щувальні мотиви; ігрові мотиви; моти-
ви самовиправдання [23].

Потреба в самоствердженні вияв-
ляється в прагненні людини ствердити 
себе в соціальному, соціально-психо-
логічному та індивідуальному планах 
(мотив самоствердження). Найчастіше 
людина не усвідомлює цей процес. Роз-
крадачі престижного типу, наприклад, 
прагнуть досягти певного соціального 
статусу або ж зберегти його будь-яким 
шляхом, у тому числі й злочинним. 
Якщо це стає для них неможливим, 
то сприймати невдачу вони будуть як 
життєву катастрофу. 

Більшість вітчизняних і зарубіжних 
учених, характеризуючи специфіку 
правової поведінки неповнолітніх і ма-
лолітніх осіб, обмежується констата-
цією зростання частки протиправних 
діянь у структурі їх правової активнос-
ті. Між тим сьогодні конче необхідно 
зосередити увагу на суб’єктивній сто-
роні правової поведінки неповнолітніх 
і малолітніх осіб, оскільки, на наше 
глибоке переконання, саме в цьо-
му контексті можна знайти причину 
зростання кількості правопорушень 
серед молоді.

Як демонструє практика, часто не-
повнолітні та малолітні вчиняють про-

типравні діяння з абсолютно інших 
мотивів, аніж це зазвичай вкладається 
в розуміння тієї чи іншої криміналь-
но-правової заборони. Скажімо, підліт-
ки можуть учинити крадіжку декількох 
десятків пляшок дорогого вина, вилити 
його і здати пляшки як склотару, а на 
отримані гроші купити собі морозиво. 
Очевидно, що суб’єктивна сторона цьо-
го діяння кардинально відрізняється 
від його об’єктивної сторони, яка може 
розцінюватися як крадіжка в особливо 
великих розмірах.

Сучасні тенденції антропологізації 
права все більшою мірою виражаються 
в тому, що суб’єктивна сторона право-
вої поведінки частіше стає предметом 
досліджень, справляє вплив на тео-
рію кваліфікації злочинів і проступків 
тощо. 

Однак, окрім мотивів правової по-
ведінки, не менш ключову роль віді-
грають також її причини. Однак якщо 
мотиви зазвичай розглядаються щодо і 
правомірної, і протиправної поведінки, 
то причини – частіше в контексті про-
типравної поведінки. 

Антропологічна теорія (Чезаре Ломб-
розо, Зігмунд Фрейд) пояснює причини 
правопорушень психофізіологічними 
властивостями людини: спадковістю, 
комплексом неповноцінності, душевною 
хворобою і психічними аномаліями. На 
думку прихильників цього підходу до 
причин правопорушень, правопорушен-
ня – це не стільки юридична проблема, 
скільки проблема психології, психіатрії 
та медицини. Правопорушник потребує 
лікування, психологічної допомоги, а 
найбільш небезпечних злочинців потріб-
но ізолювати від суспільства.

Соціологічна теорія (Томас Мор, 
Чезаре Беккаріа) бачить причини 
правопорушень у різноманітних су-
спільних явищах. Так, Т. Мор уважав 
головною причиною правопорушень 
власність [13, c. 197–214]. Для Ч. Бек- 
каріа причина порушення законів – 
бідність, різка майнова нерівність, 
несправедливий характер правових і 
державних інститутів [1]. Марксисти 
розглядали правопорушення як поро-
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дження класового суспільства. Сучас-
ні прихильники соціологічного підходу 
визначають декілька чинників-причин 
правопорушень: дегуманізація люди-
ни й суспільства загалом у результаті 
науково-технічної революції; зростаю-
чий розрив між бідністю більшості й 
розкішшю меншини; міжнаціональні 
суперечності; руйнування традицій-
них суспільних зв’язків у результаті 
урбанізації, міграційних процесів, еко-
номічної та професійної конкуренції. 
Неоднакове становище соціальних 
спільнот (класів, верств, груп) у сис-
темі суспільних відносин, у соціальній 
структурі суспільства зумовлює соці-
ально-економічну нерівність, відмінно-
сті (і досить істотні) в реальних мож-
ливостях задовольнити свої потреби. 
Це не може не породжувати заздрість, 
незадоволеність, соціальні конфлікти, 
протестні реакції, що набувають фор-
ми різних девіацій. 

На думку А.Ф. Зелінського, багато-
річна дискусія про те, що в особистості 
є «важливішим» – соціальне чи біоло-
гічне, не має підстав. Дихотомічні, вза-
ємовиключні судження в цій суперечці 
недоречні, оскільки соціальне в особи-
стості формується на спадковій основі. 
Власне, діалектичний підхід до пробле-
ми приводить до висновку, що соці-
альне загалом – це особливим чином 
організоване біологічне, так само як бі-
ологічна форма руху матерії – особли-
вим чином організована її молекулярна 
будова й так далі, аж до механічного 
руху. Звичайно, кожен раз має місце 
якісний стрибок, але все ж він відбу-
вається на попередньому матеріалі  
[10, c. 107–109].

Незважаючи на те що соціологічні 
теорії правопорушень є найбільш попу-
лярними й містять найбільш реалістич-
ну програму протидії правопорушен-
ням, стверджуючи, що правопорушення 
завжди будуть становити елемент сус-
пільного життя, але їх можна мінімізу-
вати, навіть запобігти їм шляхом ціле-
спрямованих соціальних і державних 
заходів, необхідно поєднувати ці дві 
парадигми.

У зв’язку з таким підходом до оці-
нювання типів і змісту правової пове-
дінки випливають такі висновки.

По-перше, сполучення об’єктивних і 
суб’єктивних факторів, що спричиню-
ють той чи інший тип правової поведін-
ки, дає змогу якісніше розуміти й глиб-
ше усвідомлювати природу сучасного 
права та людини в ньому.

По-друге, правозначуща поведінка 
несе в собі елементи несвідомого, під-
свідомого й навіть надсвідомого (колек-
тивного), що накладає свій відбиток на 
мотивацію кожної окремої людини діяти 
в рамках права або ж виходити за них.

Нарешті, по-третє, психосоматич-
ні характеристики кожного індивіда 
є центральним фактором, який надає 
можливість продемонструвати спів-
відношення соціальних і фізіологічних 
мотивацій правової поведінки. Схиль-
ність до певного виду правозначущої 
поведінки не лише визначається став-
ленням до права (правосвідомістю), а й 
тим, як людина позиціонує себе в пра-
вовому полі.

Варто відмітити, що сьогодні з фі-
лософсько-правових позицій перегля-
дається співвідношення правозначущої 
поведінки та її нормативно-ціннісної 
основи – права. Так, М.Г. Братасюк 
зазначає: «Правова поведінка – це 
реалізація природних прав людини, 
правової суті людини на засадах пра-
ва, це втілення і вираження ідеї пра-
ва, смислових характеристик права в 
людському житті; позитивне (держав-
не) право у формі законодавства має 
закріпити і захистити це об’єктивоване 
природне право людей на повноцінне 
життя у праві» [2, c. 77–85]. На нашу 
думку, визнання регулятором пове-
дінки людини природного права дає 
змогу погодитись із цим твердженням  
М.Г. Братасюка.

Отже, правова поведінка виявля-
ється не тільки реалізацією правових 
приписів, а й, навпаки, матеріальним 
джерелом позитивного права. 

Ключові слова: юридична антро-
пологія, правова поведінка, правозна-
чуща поведінка. 
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Антропологічні аспекти правоз-
начущої поведінки мають акту-
альний характер, так як загальні 
антропологічні, психологічні та со-
ціологічні проблеми правозначущої 
поведінки вивчені порівняно слабко. 
Одним із її характерних, поки що не 
осмислених із позицій теорії права 
явищ є віртуалізація, тобто поя-
ва нових видів відносин, які умовно 
можна назвати мережевими відно-
синами. Актуальною є також про-
блема вивчення психологічних моти-
вацій правової поведінки. Провідні 
мотиви надають особистісний сенс 
поведінки. 

Антропологические аспекты пра-
возначимого поведения носят акту-
альный характер, так как общие 
антропологические, психологические 
и социологические проблемы правоз-
начимого поведения изучены сравни-
тельно слабо. Одним из ее характер-
ных, пока не осмысленных с позиций 
теории права явлений является 
виртуализация, то есть появление 
новых видов отношений, которые 
условно можно назвать сетевыми 
отношениями. Актуальна также 
проблема изучения психологических 
мотиваций правового поведения. Ве-
дущие мотивы придают личностный 
смысл поведения.

The theme is relevant as the common 
anthropological, psychological and so-
ciological issues of legally-significant 
behavior were researched relatively to 
a little extent. One of its characteris-
tics, which is not highlighted in the 
theory of law,is virtualization. That 
is the emergence of new types of re-
lationships that can be called network 
relatioships. The problem of studying 
psychological motivations of legal be-
havior is also relevant. Leading motifs 
depict personal behavior.
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Для юриспруденції доби постмо-
дерну характерною є ситуація методо-
логічного плюралізму, коли дослідник 
підбирає методологічний інструмента-
рій залежно від специфіки аналізовано-
го об’єкта, мети пошуку, світоглядних 
уподобань і багатьох інших факторів. 
За таких умов звичайною стає поле-
міка, обумовлена широким спектром 
варіантів праворозуміння, неоднаковим 
підходом до фундаментальних кате-
горій (таких як «право», «правова ре-
альність», «правова система», «правова 
культура» тощо) та юридизацією окре-
мих елементів методології природничих 
і соціальних наук (зокрема, залученням 
як окремих методів, так і методологіч-
них принципів, теорій, окремих резуль-
татів досліджень).

У зв’язку із цим актуалізується про-
блема, окреслена академіком П.М. Ра-
біновичем, який зазначає: «Навряд чи 
є питання більш важливе, більш фунда-
ментальне для юриспруденції (як теоре-
тичної, так і практичної), ніж питання 
про те, яке явище відображається під 
термінопоняттям «право» [1, с. 13]. Це 
зовсім не має означати повернення до 
моністичного праворозуміння, виведен-
ня єдиного для всіх визначення права; 
навпаки, підкреслюється необхідність 
для будь-якого науковця розпочинати 
своє дослідження в правовій сфері з 
обрання певного типу праворозуміння 
та індивідуального визначення катего-
рії «право». Такі заходи забезпечують 
фундаментальність дослідження, його 
логічність, обґрунтованість і внутріш-
ню узгодженість.

Об’єктивності дослідження може 
бути досягнуто лише в тому разі, якщо 

його автор враховуватиме не власні 
уподобання, а виходитиме насамперед 
із того, який образ права склався в 
розглядуваній ним системі. Інакше ка-
жучи, аналіз тієї чи іншої правової сис-
теми, правової сім’ї має ґрунтуватись 
на усвідомленні специфіки праворозу-
міння, ставлення до права, що є тради-
ційними для цієї системи.

Зі сказаного постає необхідність у 
таких етапах теоретико-методологічної 
розвідки канонічного права: 1) аналізі 
тих образів права, які є характерними 
для релігійної спільноти; 2) пошуку 
типу праворозуміння як парадигми, що 
дозволить найглибше проникнути до 
проблем буття каноніко-правової сфе-
ри; 3) визначенні категорії «канонічне 
право» з позицій сучасної юриспруден-
ції. Статтю спрямовано на вирішення 
питань, які постають на першому етапі, 
а також на виявлення образів права, 
які є характерними для Святого Пись-
ма.

Спочатку звернемо увагу на необ-
хідність розмежування таких катего-
рій, як «відчуття права», «розуміння 
права», «розуміння в правовій сфері», 
«праворозуміння», які, на нашу думку, 
не можуть вважатися тотожними, хоча 
є тісно пов’язаними між собою. Відчут-
тя права постає з психологічних яко-
стей та аксіологічної «налаштованості» 
суб’єкта, проте доповнюється певними 
знаннями й досвідом, перетворюючись 
на інтуїтивну якість, і має ірраціональ-
ну природу. Натомість розуміння права 
має природу раціональну, ґрунтується 
на систематизованих знаннях і досві-
ді та є процесом осмислення правових 
явищ, їх пізнання за допомогою законів 
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логіки й здорового глузду. Образи пра-
ва, які формуються в результаті чуттє-
во-емоційного віддзеркалення правової 
реальності та в результаті інтелекту-
альної діяльності, є різними гносеоло-
гічними конструкціями, на що вказує 
Г.В. Гребеньков [2]. При цьому ціліс-
ний образ права у свідомості завжди є 
результатом інтелектуального спекуля-
тивного синтезу, тоді як цілісний образ 
права на рівні чуттєво-емоційного відо-
браження є також синтетичним, проте 
залишається поверхневим та не дає до-
статніх підстав для розуміння сутності 
права, його структури, механізмів і ло-
гіки функціонування [2].

Розуміння в правовій сфері, на дум-
ку Ю.М. Оборотова, – це впевненість 
суб’єкта в адекватності його уявлень 
про зміст впливів, коли розуміння не 
ототожнюється зі знанням, оскільки 
можливі розуміння без знання та знан-
ня без розуміння [3, с. 50]. Інакше ка-
жучи, мова йде про якості індивіда, які 
роблять його повноцінним суб’єктом 
права, наприклад здатність до усвідом-
лення своєї правозначущої поведінки 
та її результатів, здатність використо-
вувати правовий інструментарій і ви-
кликати правові наслідки тощо. Тобто 
розуміння в праві потрібне для того, 
щоб бути справжнім учасником право-
вого життя.

Праворозуміння суттєво відрізня-
ється від згаданих категорій, оскільки 
воно являє собою якісно інший спосіб 
осмислення права та формується в ре-
зультаті його осягнення як цілісного 
явища за допомогою певного методоло-
гічного інструментарію. Водночас варто 
визнати, що праворозуміння не може 
пов’язуватись винятково з раціональ-
ною діяльністю, тому образи права, які 
виникають на чуттєво-емоційному й ін-
телектуальному рівнях суб’єкта пізнан-
ня, зберігаються в «знятому» вигляді.

Важливо зазначити, що суб’єктами 
праворозуміння можуть бути не всі, а 
лише індивіди, які володіють певними 
знаннями про право та мають практич-
ний хист: юристи-практики та юрис-
ти-теоретики [4, с. 60]. Додамо до них 

дослідників, які, не будучи юристами, 
здійснюють правопізнавальну діяль-
ність і формують науково обґрунтова-
ний образ права.

Інший підхід до категорії праворозу-
міння представлений, зокрема, у пра-
цях П.М. Рабіновича [5], М.І. Козюбри 
[6] та А.Д. Машкова [7, с. 336–344], 
у яких праворозумінням наділяється 
набагато ширше коло суб’єктів – прак-
тично всі, хто так чи інакше торкався 
права. Тобто, як зазначає А.Д. Маш-
ков, «формування праворозуміння від-
бувається на різних рівнях, у тому чис-
лі на онтологічному» [7, с. 339]. Однак 
вплив індивідуального досвіду («онто-
логічного дотику» до права) на процес 
і результат наукового осягнення права 
не піддається сумніву також із нашої 
позиції. М.І. Козюбра стверджує: «Не 
варто перебільшувати значення науки 
в розумінні права, оскільки ставлення 
людей до права, його осмислення й 
оцінка визначаються не тільки і навіть 
не стільки науковими міркуваннями, 
скільки ціннісними установками та уяв-
леннями» [6, с. 13]. Варто погодитись з 
останнім, оскільки певним апріорним 
знанням про право володіють будь-
який суб’єкт, у тому числі юрист-прак-
тик, і науковець, які здатні не лише на 
носіння в собі цього апріорного знання 
(до якого варто віднести насамперед 
певний ціннісний стрижень), а й на ро-
зумне та мистецьке його використання.

Отже, далі під праворозумінням ма-
тимуться на увазі процес і результат 
осягнення права як цілісного явища, 
сформульований на певному ціннісно-
му підґрунті, аксіоматичних засадах та 
за допомогою наукового інструмента-
рію. Праворозуміння не може не врахо-
вувати історичні, культурні, політичні, 
економічні, етнічні, релігійні та інші об-
ставини, які неодмінно залишають від-
биток на конкретних концепціях пра-
ворозуміння. Змістом праворозуміння 
є аксіологічно вивірений і науково об-
ґрунтований образ правової реальності.

Досліджуючи проблему співвідно-
шення права й релігії, Д.О. Вовк на-
голошує на необхідності «реабілітації» 
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релігійної парадигми в праворозумінні, 
визнаючи, зокрема, можливість релігій-
ного обґрунтування права як однієї з 
течій у праворозумінні [8, с. 200]. Ціл-
ком погоджуючись із цією тезою, зазна-
чимо, що коли ця релігійна парадигма 
може застосовуватись до секулярного 
права, то її тим паче варто застосувати 
до права канонічного, яке майже ціл-
ком ґрунтується на цій же парадигмі.

У контексті розгляду каноніко-пра-
вової сфери проблема праворозуміння 
має вирішуватись через аналіз тих об-
разів права (як канонічного, так і секу-
лярного), які притаманні богословській 
і каноніко-правовій думці.

Наголосимо, що намагання знайти 
праворозуміння в релігійному серед-
овищі, які ніби суперечать парадигмі 
наукового праворозуміння, жодним чи-
ном не заперечуються парадигмою по-
стнаукового праворозуміння, для якої 
характерне поєднання знання та віри, 
закономірності й випадковості, істини 
та цінності [3, с. 54].

Усвідомлюючи певні змістовні від-
мінності між категоріями «канонічне 
право» і «церковне право», зазначимо, 
що будемо використовувати першу з 
них, адже вона своєю етимологією під-
креслює, що постає з внутрішніх цер-
ковних правил – канонів, прийнятих 
Вселенськими Соборами. Натомість 
використання терміна «церковне пра-
во» вимагає враховувати також норми 
державного походження, якими ззов-
ні регламентується діяльність церкви. 
Крім того, канонічне право ґрунтується 
на зведенні канонічних норм, єдиних 
для всієї православної церкви, тоді як 
церковне право натякає на певну ре-
гіоналістичну спрямованість (церковне 
право Руської православної церкви, 
церковне право Константинопольської 
церкви, церковне право Еладської цер-
кви тощо).

Канонічне право в такому сенсі мож-
на визначити як систему правил пове-
дінки, які засновуються на Святому 
Письмі, формулюються компетентною 
церковною владою та регулюють су-
спільні відносини, що виникають усе-

редині церкви (щодо її внутрішнього 
устрою й управління, між членами цер-
кви, з іншими релігійними організація-
ми, з державою та іншими світськими 
суб’єктами), за допомогою специфічних 
методів каноніко-правового регулюван-
ня (ікономії та акривії). Крім такого 
«вузького» погляду на канонічне право, 
існує також «широкий», за яким воно 
являє собою персональну правову си-
стему [9]. Проте наразі постає питання 
про праворозуміння, об’єктом якого є 
канонічне право лише у вузькому сенсі.

Визначення праворозуміння, яке 
буде найбільш адекватним для кано-
нічного права, має враховувати його 
ціннісні засади та образ права у Свято-
му Письмі, святоотецькій літературній 
спадщині, працях теологів і науковому 
доробку каноністів.

Біблійні тексти не містять єдиного 
термінопоняття «право» та визначень 
права як такого, однак використову-
ється низка близьких за значенням по-
нять. Зокрема, можна згадати про вісім 
термінів у Старому Заповіті та три в 
Новому Заповіті.

У Старому Заповіті для позначення 
Закону Божого найчастіше використо-
вуються слова «мішпат» (ִמְשָפט), «гала-
ха» (תֹוָרה), «міцва» (ִמְצוה) та «хукка» 
-які часто згадуються поруч, на ,(לחָקה)
приклад (курсив наш – І. О.):

– «І оце Закон (галаха), що Мойсей 
поклав перед Ізраїлевими синами, оце 
свідоцтва, і постанови (хок), і закони 
(мішпат), що Мойсей говорив їх до Із-
раїлевих синів при виході їх із Єгипту» 
(Повторення Закону 4:44,45);

– «Авраам послухав Мого голосу, 
і виконував те, що виконувати Я зве-
лів: заповіді (міцва) Мої, постанови 
(хукка) й закони (галаха) Мої» (Буття 
26:5);

– «І сказав Господь до Мойсея: Аж 
доки ви будете відмовлятися виконува-
ти заповіді (міцва) Мої та закони (га-
лаха) Мої?» (Вихід 16:28);

– «І сказав Господь до Мойсея й 
до Аарона: Це постанова (хукка) про 
Пасху: жоден чужинець не буде їсти її» 
(Вихід 12:43).
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Хоча всі ці терміни позначають пра-
вила, що постають з Божої волі, вони 
мають певні смислові відмінності:

1) «галаха» є загальним позначен-
ням закону, що виходить від Бога та 
має форму принципів, зокрема, Дека-
логу Мойсея. В епоху Ісуса Христа 
галаха починає розумітись набагато 
ширше – як нормативна частина Тал-
муду поряд із ненормативною складо-
вою (Агадою) [10, с. 142];

2) «мішпат» згадується в тих ви-
падках, коли мова йде про людські 
настанови, які є досить динамічними, 
ґрунтуються на божественному праві 
та предметом регулювання яких є від-
носини між людьми (зокрема, закони, 
які Мойсей дав народу Ізраїлю під час 
виходу з Єгипту, проте не Декалог). 
Інакше кажучи, «мішпат» – це право як 
система правил поведінки, на що вка-
зував також М. Елон [10, с. 149–150];

3) «міцва» – узагальнене позначен-
ня заповідей ритуального характеру;

4) «хукка» – правила здійснення 
конкретного ритуалу (постанова про 
Пасху), окрема норма закону (сполу-
чення «хукка галаха» використовуєть-
ся в Чис. 19:2).

Крім того, у Псалмах Давида засто-
совується слово «пікводім» (ִפקּוִדים), яке 
може розумітись як окремі Божі наста-
нови.

Закони, створені людьми, згадують-
ся набагато рідше, для їх позначення 
використовуються терміни «хок» (חק), 
«дат» (ָדת) і «дін» ((ִדין: «Йосип поклав це 
за постанову (хок) на єгипетську зем-
лю аж до сьогоднішнього дня: на п’я-
ту частину для фараона» (Бут. 47:26); 
«І сказав цар до мудреців, що знають 
часи, бо так царська справа йшла пе-
ред усіма, що знали закони (дат) та 
право (дін)» (Естер 1:13). Аналіз цих 
слів у контексті Святого Письма дає 
змогу побачити деякі відтінки сенсу:

– «хок» – конкретні правила пове-
дінки;

– «дат» – царські закони (часто в 
негативному значенні);

– «дін» використовується переваж-
но для називання суду й правосуддя, 

судових рішень, отже, можна переклас-
ти цей термін як «прецедентне право».

Таким чином, цілком очевидно, що 
дві виокремлені нами групи термінопо-
нять, перша з яких використовується 
для називання природного права, а дру-
га – позитивного права, свідчать про 
розмежування природного й позитив-
ного права в старозавітні часи. Водно-
час можна зауважити про певну підмі-
ну Закону Божого законом людським, 
як у ситуації з галахою, яка в епоху 
талмудистів постає вже як зведення 
надзвичайно деталізованих і формалі-
зованих правил, на відміну від свого 
первісного розуміння як засадничих 
Божих настанов.

Аналогічний аналіз тексту Нового 
Заповіту дає дещо інші результати. 
Зокрема, знаходимо в ньому терміни 
«номос» (νόμος), «ентоле» (ἐντολή) і 
«дікайома» (δικαίωμα) у таких харак-
терних сполученнях: «Не думайте, що 
Я прийшов скасувати закон (номос) 
або пророків; не прийшов Я скасувати, 
але доповнити» (Матф. 5:17); «Учите-
лю, яка заповідь (ентоле) найбільша в 
законі (номос)?» (Матф. 22:36); «А Він 
у відповідь сказав їм: Чому ж і ви по-
рушуєте Божу заповідь (ентоле) через 
ваші передання?» (Матф. 15:3); «Були 
обоє праведні перед Богом, бездоганно 
виконували всі Господні заповіді (ен-
толе) й настанови (дікайома)» (Лук. 
1:6); «Якщо необрізаний виконує по-
станови (дікайома) закону (номос), то 
хіба його необрізання не вважатиметь-
ся обрізанням?» (Рим. 2:26).

Використання «Грецько-російського 
словника Нового Заповіту» М.Б. Нью-
мана та застосування контекстного 
аналізу новозавітних текстів дає змогу 
встановити смислові відтінки цих слів, 
а саме:

– «номос» є категорією, яка, відпо-
відно до словника, має чотири значен-
ня, причому всі вони мають правовий 
відтінок: а) закон; б) Закон Мойсея, 
Святе Письмо, Старий Заповіт; в) зви-
чай, встановлення, законоположення; 
г) правило [11, с. 145]. З огляду на 
таке смислове навантаження можна 
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вважати νομος аналогом старозавітної 
«галаха»;

– «ентоле» можна визначити як 
окрему заповідь, наказ, розпорядження 
[11, с. 79] та ототожнити з давньоєв-
рейською «міцва»;

– «дікайома» використовується в 
декількох значеннях, однак у таких 
сполученнях, як «τα δικαιωματα του 
νομου» (Рим. 2:26), означає певні пра-
вила релігійно-обрядового характеру 
(за «Грецько-російським словником 
Нового Заповіту» слово δικαιομα має 
п’ять значень, одне з яких – «постано-
ва, заповідь» [11, с. 61])) і є синонімом 
до старозавітного «хукка».

З порівняння старозавітної та но-
возавітної термінології постає, що в 
християнському вченні більшого зна-
чення набуває саме божественне пра-
во (галаха, номос), а не право людське 
(мішпат). Це підтверджується також 
під час аналізу вчення Ісуса Христа. 
Зокрема, К. Венгст зазначає, що Хри-
стос протиставляє цінності Свого цар-
ства тій реальності, яка існує, шляхом 
заперечення та пропонує цілком іншу 
позицію, яка перебуває в «різкому 
протистоянні» з оточуючою дійсністю 
[12, с. 17].

Однак таке протиставлення Цар-
ства Божого та царства земного жод-
ним чином не свідчить про скасування 
Ісусом Христом існуючого права та 
державної влади. Хоча апостол Пав-
ло й пише, що «завершення закону – 
 Христос» (Рим. 10:2), сам Ісус Хри-
стос у Нагорній проповіді говорить: 
«Не думайте, що Я прийшов скасувати 
закон або пророків; не прийшов Я ска-
сувати, але доповнити» (Матф. 5:17). 
Ця суперечність зникає, якщо згадати 
про неоднозначність давньоєврейсько-
го слова «галаха», що позначає і Закон 
Мойсея, і нормативну частину Талму-
ду. При цьому варто цілком погоди-
тись із коментарем до Нового Заповіту  
У. Барклі, де зазначається, що Хри-
стос має на увазі саме Закон Мойсея, 
а не талмудичні закони з їх надмірною 
деталізацією заповідей, затавровані 
ним як такі, що уводять від любові до 

Бога, виносячи на перше місце фор-
мальну законослухняність [13].

Співвідношення Закону Божого та 
закону людського може розкриватись 
через аналогію з подвійною боголюд-
ською природою Ісуса Христа: бо-
жественне є одвічним і незмінним, а 
людське – тимчасовим і мінливим. Так 
само Закон Божий є вічним і незмін-
ним, а закон людський є обмеженим у 
часі та потребує постійного корегуван-
ня у зв’язку з вимогами сучасності. 
Вважаємо, що співвідношення Зако-
ну Божого й закону людського мож-
на пояснити через категорії сутності 
та явища, зауваживши, що сутність 
є абсолютним атрибутом буття, на-
томість явище завжди істотне, проте 
не тотожне сутності, оскільки містить 
у собі нові моменти, риси, зумовлені 
зовнішніми обставинами, які із сут-
ності не постають [14, с. 52]. Отже, 
Закон Божий є абсолютом, який вияв-
ляється в явищах, що не тотожні сут-
ності й детермінуються не лише нею.  
Г.В.Ф. Гегель зазначає: «Хоча явище 
й відповідає сутності, воно розгляда-
ється з іншого боку, невідповідно до 
неї, оскільки явище є ступенем ви-
падковості, сутністю в її відношенні 
до неістотного. <…> У неправі явище 
рухається до видимості, яка є наяв-
ним буттям, що не відповідає сутності 
<…> є неістинною» [15, с. 138].

Із цих позицій знов розглянемо ди-
лему Закону Божого та закону люд-
ського. Людський закон є явищем, 
сутність якого виражається в Законі 
Божому, проте він зумовлюється та-
кож іншими (не-сутнісними) обстави-
нами. У тих випадках, коли явище за-
кону віддаляється від сутності Закону 
Божого, закон стає «неправом» і види-
містю. Саме на неправо перетворився 
з християнських позицій Талмуд, за-
тьмаривши сутність Закону Божого, 
вираженого в Декалозі, видимістю – 
цілою низкою розгалужених і надзви-
чайно деталізованих талмудичних пра-
вил. Водночас Христос не заперечує 
цілком земне римське право, пропону-
ючи віддавати «кесареве – кесарю, а 
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Боже – Богові» (Мар. 12:17), а апо-
стол Павло без сумнівів користується 
привілеями римського громадянина, 
вимагаючи суду (Дії 22:25).

Отже, Закон Божий не може бути 
скасований Христом, адже Він при-
йшов його виконати та одухотворити: 
Закон розкриється в євангельському 
Одкровенні. Це досить дивно з філо-
софських позицій, проте Закон Бо-
жий, який сам був сутністю, у єван-
гельському контексті перетворюється 
на форму, що наповнена змістом бла-
годаті. Про це, зокрема, пише німець-
кий теолог К. Барт: «Закон – це не що 
інше, як необхідна форма Євангелія, 
змістом якого є благодать» [16, с. 126]. 
 У посланні до Галатів апостол Павло 
називає Закон «вихователем до Хри-
ста» (Гал. 3:24), який був необхідним 
через злочини. Хоча апостол при цьо-
му говорить, що «щойно прийшла віра, 
як ми вже не потребуємо вихователя» 
(Гал. 3:25), це не означає скасування 
Закону, а свідчить про те, що закон із 
плотського рівня перейшов на рівень 
духовний, і його заборони й настано-
ви праведнику не потрібні: «Знаємо 
ж, що закон добрий, коли хто його за-
конно виконує; знаємо й те, що закон 
не даний для праведника, але для без-
законних і непокірливих, безбожних 
і грішників, несправедливих і нечи-
стих, для тих, що ображають батька 
й матір, для душогубців, розпусників, 
мужоложців, розбійників, ошуканців, 
кривоприсяжників і для всього іншо-
го, що противиться здоровому нав-
чанню, за доброю вісткою слави бла-
женного Бога» (1Тим. 1:8-11). Тобто 
закон потрібен «старій» людині, а не 
«новій», яка «оновлюється для пі-
знання образу того, хто її створив»  
(Кол. 3:10).

Незважаючи на те, що сучасні пере-
клади Біблії українською й російською 
мовами не містять термінопоняття 
«право», а лише згадують про «закон», 
«заповіді» та «постанови», контекст-
ний аналіз Святого Письма дає змогу 
стверджувати, що автори біблійних 
тестів Нового й Старого Заповітів чіт-

ко усвідомлювали проблему, яку було 
поставлено юснатуралізмом у вигляді 
дилеми права та закону. Про це, зо-
крема, свідчить наявність цілої низки 
давньоєврейських і грецьких термінів, 
тонкощі вживання яких є очевидними 
в оригінальних текстах, проте досить 
часто «вислизають» з уваги за умови 
використання перекладів Біблії. Отже, 
усі подальші класифікації права, які 
виникли в середньовічній католицькій 
Європі та в яких протиставляються 
вічний і тимчасовий закон (Августин 
Блаженний), вічний, природний, бо-
жественний і людський закон (Тома 
Аквінський), божественний і люд-
ський закон (Марсилій Падуанський), 
необхідно визнати такими, що вини-
кли на біблійному ґрунті. Водночас у 
православному середовищі така увага 
до окресленої проблеми не була ха-
рактерною аж до поширення на нього 
науки канонічного права в другій по-
ловині ХІХ ст.

Відшукання образів права в Біблії 
та їх інтерпретація за допомогою су-
часного методологічного інструмента-
рію є лише першим кроком на шляху 
встановлення особливостей того пра-
ворозуміння, яке є характерним для 
християнського середовища. Наступ-
ними кроками мають стати аналіз об-
разів права у святоотецькому передан-
ні, на якому ґрунтується православна 
традиція, і встановлення типів право-
розуміння, характерних для теології й 
науки канонічного права.

Ключові слова: канонічне право, 
праворозуміння, образ права, Біблія, 
Закон Божий.

Статтю присвячено аналізу об-
разів права, які зустрічаються в 
текстах Старого й Нового Запові-
тів, вона є першим етапом дослі-
дження проблеми праворозуміння в 
релігійній сфері. Зроблено висновки 
про розрізнення категорій природно-
го та позитивного права в текстах 
Біблії, із чого постає теза про юсна-
туралістичну спрямованість Свято-
го Письма.
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Статья посвящена анализу об-
разов права, встречающихся в тек-
стах Ветхого и Нового Заветов, и 
является первым этапом исследо-
вания проблемы правопонимания в 
религиозной сфере. Сделаны выводы 
о различении категорий естествен-
ного и позитивного права в текстах 
Библии, из чего следует тезис о 
юснатуралистической направленно-
сти Священного Писания.

The article is devoted to the analy-
sis of the images of law that are found 
in the texts of the Old and New Testa-
ments and is the first stage of the study 
of the problem of law understanding in 
religious sphere. We come to conclu-
sions about the distinction of catego-
ries of natural and positive law in the 
texts of the Bible, and the jus natural-
istic orientation of the Holy Scripture.
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ПРО ПРИНЦИПИ ЮРИДИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ

Проблема юридичної прогностики – 
питання активного існування права [1]. 
Із цього постає необхідність у поглибле-
ному науковому аналізі цієї проблеми, 
насамперед її концептуальних аспектів. 
До них, зокрема, належить питання 
про принципи юридичного прогнозу-
вання. Це питання вже неодноразово 
розглядалось вітчизняними й зарубіж-
ними науковцями. Проте про належне 
його з’ясування ще рано говорити.

Метою статті є поглиблення нау-
кової розробки питання про принципи 
юридичного прогнозування.

У вітчизняній літературі найбільш 
ґрунтовно до визначення кола принци-
пів юридичного прогнозування підій-
шов В.В. Андріюк. Він запропонував 
сформувати ієрархічно побудовану си-
стему принципів юридичного прогно-
зування й виділити в ній чотири ос-
новні рівні: філософсько-світоглядний 
(універсальний), загальнонауковий, 
спеціально-науковий та конкретно-на-
уковий. Перший із них, який є най-
вищим, охоплює найбільш загальні 
положення, ідеї гносеології, принципи 
діалектики, що визначають основні за-
сади будь-якої пізнавальної діяльності 
(наприклад, принципи об’єктивності 
навколишнього світу, пізнаваності ос-
таннього, історизму, конкретності істи-
ни, активного творчого відображення, 
єдності теорії й практики, єдності чут-
тєвого та раціонального, логіки й інтуї-
ції в пізнанні, діалектичності пізнання), 
та конкретизується на інших трьох рів-
нях. При цьому конкретно-науковий 
рівень утворюють принципи, формулю-
вання й аналіз яких належать до про-
блематики юридичної прогностики [2, 
с. 6], зокрема, принципи системності 
(комплексності), науковості, етапності 

(стадійності), неперервності, рента-
бельності, економності, єдності цілей, 
проблем і заходів вирішення проблем 
та досягнення цілей [2, с. 7–11; 3].

На думку В.В. Андріюка, принцип 
системності (комплексності) юридич-
ного прогнозування вимагає щонай-
менше таких явищ: 1) діалектичного 
взаємозв’язку прогностичних дослі-
джень об’єкта прогнозування та всі-
єї сукупності зовнішніх щодо цього 
об’єкта факторів, що впливають на 
нього (прогнозного фону); 2) макси-
мального узгодження перспективного 
й нормативного прогнозування, що, на 
переконання вченого, «дозволить зве-
сти в єдину цілісну ієрархічну систему 
весь комплекс проблем і цілей щодо 
аналізованого об’єкта державно-пра-
вової дійсності, а також шляхів і спо-
собів досягнення цих цілей та, відпо-
відно, вирішення вказаних проблем»;  
3) цілісного, узгодженого, комплек-
сного застосування всього необхідного 
й достатнього методологічного інстру-
ментарію юридичного прогнозування; 
4) дослідження права та держави як 
надскладних систем, які у свою чер-
гу є елементами соціальної системи, 
урахування системного характеру не 
лише самого об’єкта дослідження, а й 
будь-якого фонового явища; 5) цілісно-
го використання в процесі юридичного 
прогнозування знань із різних галузей 
науки та сфер суспільної діяльності, 
залучення спеціалістів із різних галу-
зей знань для проведення експертизи 
перспектив розвитку аналізованого 
об’єкта; 6) єдності теорії й практики 
юридичного прогнозування; 7) діалек-
тичної єдності кількісних і якісних 
параметрів досліджуваного об’єкта та 
прогнозного фону; 8) тісного зв’язку 
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й органічної єдності дескриптивно-
го передбачення (прогнозування) з 
прескриптивним (плануванням, про-
ектуванням, програмуванням, цілена-
кладанням та управлінням загалом); 
9) побудови чіткої матеріальної й 
процесуальної структури прогнос-
тичного дослідження того чи іншого 
об’єкта державно-правової дійсності 
[2, с. 7–8]. На нашу думку, перелік 
цих вимог свідчить на користь позиції, 
що принцип, якому вони відповідають, 
логічніше назвати принципом систем-
ності й комплексності.

Переходячи до розгляду принципу 
науковості, В.В. Андріюк слушно за-
уважує, що він постає вже навіть із 
самої сутності прогнозування як нау-
кового передбачення. Запропонований 
ученим перелік вимог до цього прин-
ципу є таким: 1) створення цілісної 
системи понять (термінів) юридичної 
прогностики; 2) реалізація за можли-
вості всієї системи принципів ідеаль-
ного юридичного прогнозування в ре-
альному прогностичному дослідженні 
того чи іншого державно-правового 
явища; 3) залучення до процесу юри-
дичного прогнозування всієї необхід-
ної й достатньої суми знань, напрацьо-
ваних сучасною наукою; 4) належне 
технічне забезпечення прогностичних 
досліджень; 5) забезпечення проведен-
ня цих досліджень науковими кадра-
ми, підготовленими належним чином; 
6) формування цілісної теорії юридич-
ного прогнозування, яка відповідала 
б сучасному рівню розвитку науки;  
7) розробка кількості варіантів про-
гнозу, необхідної для найбільш повно-
го врахування всієї палітри можливо-
стей розвитку об’єкта прогнозування 
й прогнозного фону1; 8) наукове ви-
значення достовірності, точності та 
обґрунтованості юридичних прогнозів, 
що передбачає верифікацію останніх; 
9) урахування під час прогнозуван-
ня всіх закономірностей побудови й 
функціонування об’єкта прогнозу-
вання та прогнозного фону, процесу 

прогностичного дослідження; 10) ви-
користання необхідного й достатнього 
методологічного інструментарію юри-
дичного прогнозування, розробленого 
сучасною наукою [2, с. 9–10].

Характеризуючи принцип неперерв-
ності юридичного прогнозування, який 
вимагає коректування прогнозів відпо-
відно до процесу надходження нових 
даних про об’єкт прогнозування або 
прогнозний фон, В.В. Андріюк робить 
важливе застереження: «Питання про 
необхідність наступного коректування 
прогнозу вирішується на основі враху-
вання вагомості нових даних про об’єкт 
прогнозування або прогнозний фон, а 
також дотримання ще одного досить 
важливого принципу – принципу рен-
табельності прогнозування» [2, с. 10]. 
При цьому науковець вказує на тіс-
ний зв’язок принципу рентабельності з 
принципом економії ресурсів у процесі 
прогнозування [2, с. 10–11].

Необхідність забезпечення логіч-
ної послідовності проведення опера-
цій із розробки юридичного прогнозу  
В.В. Андріюк розглядає як вимогу 
принципу етапності (стадійності) юри-
дичного прогнозування. При цьому він 
цілком виправдано стверджує: «Питан-
ня про етапи (стадії) прогнозування 
варто вирішувати з огляду на конкретні 
обставини» [2, с. 11]. Таке застережен-
ня не можна розцінювати як визнан-
ня недоцільності аналізу питання про 
стадійність юридичного прогнозування 
в теоретичному аспекті. Адже саме 
такий аналіз дозволяє запропонувати 
орієнтири, дотримання яких допомага-
тиме в реалізації принципу етапності 
юридичного прогнозування. Тому не-
має суперечності між застереженням  
В.В. Андріюка, про яке йдеться, та 
фактом здійснення вченим досить ґрун-
товного аналізу послідовності процесу 
юридичного прогнозування [4].

Що стосується принципу єдності 
проблем, цілей і заходів вирішення 
проблем та досягнення цілей, то те, на 
що він спрямовує, охоплює друга з ви-

1 Із цього, на нашу думку, постає, що можливі ситуації, у яких юридичний прогноз недоцільно розро-
бляти в двох і більше варіантах.



23

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

мог, дотримання яких передбачає прин-
цип системності й комплексності. Тому 
вважаємо, що у виокремленні принци-
пу єдності проблем, цілей і заходів із 
вирішення проблем та досягнення ці-
лей потреби немає.

Викликають сумніви також деякі 
інші судження В.В. Андріюка, наведені 
нами вище. Зокрема, серед окреслених 
ним десяти вимог принципу науковості є 
дві (третя й десята), які фактично став-
лять під сумнів доцільність залучення 
до процесу юридичного прогнозування 
напрацювань представників попередніх 
поколінь науковців, які досліджували 
проблематику, що має відношення до 
теорії прогностики. Тим часом відомо, 
що ці напрацювання значною мірою 
залишаються актуальними для соціаль-
ного прогнозування, у тому числі юри-
дичного. Так, В.Г. Графський, виступа-
ючи в жовтні 2009 р. в Центральному 
домі вчених у Москві на засіданні сек-
ції права, присвяченому темі «Правова 
реальність і юридичне прогнозування», 
зазначив: «Особливо корисними з пози-
ції юридичного прогнозування є існуючі 
соціологічні розробки, серед яких мож-
на виділити, наприклад, класичні праці 
М. Вебера та П.А. Сорокіна. Загалом 
під час складення довгострокових про-
гнозів необхідно враховувати напрацю-
вання, представлені у фундаменталь-
них працях і літературі минулих років»  
[1, с. 155]. Нагадаємо також, що не-
від’ємною складовою технології юри-
дичного прогнозування є кореляцій-
но-регресійний аналіз, методологічні 
основи й частину інструментарію якого 
(причому використовувану й досі) було 
розроблено ще в ХІХ ст. Принагідно 
зауважимо, що навряд чи можна пояс-
нити, чому принцип системності (комп-
лексності) вимагає також використання 
всього необхідного й достатнього мето-
дологічного інструментарію юридичного 
прогнозування, тоді як принцип науко-
вості передбачає використання лише 
тієї частини цього інструментарію, яку 
розроблено сучасною наукою.

Обумовлена принципом науково-
сті вимога формування цілісної теорії 

юридичного прогнозування передбачає, 
таким чином, розробку його науково 
обґрунтованого понятійно-терміноло-
гічного апарату. Тому В.В. Андріюк да-
ремно виділив згадану вимогу як окре-
му позицію переліку вимог до цього 
принципу.

На нашу думку, є підстави для кри-
тики також вимоги забезпечення про-
ведення прогностичних юридичних 
досліджень належним чином підготов-
леними науковими кадрами. Не можна 
не бачити, що із цієї вимоги постає до-
сить істотне обмеження сфери розроб-
ки юридичних прогнозів, наприклад, 
визнання неможливості їх здійснення 
абсолютною більшістю служб безпеки 
суб’єктів господарювання та приватних 
охоронних підприємств. У зв’язку із 
цим вкажемо на присутність у літера-
турі більш конструктивного погляду на 
інституційну складову механізму юри-
дичного прогнозування. Так, А.С. Гаті-
лова зазначає, що суб’єктами діяльно-
сті з правового прогнозування можуть 
бути також відповідні структурні під-
розділи в органах влади та інших ор-
ганізаціях; при цьому автор цілком 
слушно не вказує на обов’язковість 
присутності науковців у складі колек-
тивів таких підрозділів [5, с. 33]. Не 
свідчить на користь аналізованої вимо-
ги й досить успішний хід робіт з авто-
матизації юридичного прогнозування, 
про потенційні результати яких ідеться 
в праці О.О. Косміної: «Якщо обіцянки 
юристів і програмістів, які працюють 
над повною автоматизацією аналізу й 
прогнозування ситуації, стануть реаль-
ністю, то в найближчому майбутньому 
частину роботи юриста буде зменшено 
до декількох формул, які й «керувати-
муть» процесом» [6].

Якщо в праці В.В. Андріюка [2] 
присутній гнучкий підхід до пробле-
ми варіантності юридичних прогнозів, 
то в розвідках А.С. Гатілової [5] та  
Л.М. Герасіної, М.І. Панова [7] ва-
ріантність розглядається як окремий 
принцип розробки цих прогнозів.

На нашу думку, ключем до прояс-
нення цього питання можуть слугувати 
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такі міркування, наведені в «Соціології 
права» за редакцією В.М. Сирих: «Жо-
ден дослідник не в стані пізнати об’єкт 
прогнозування в усій його повноті, 
багатосторонності й багатоманітності 
конкретного прояву. Тому в прогнозі 
допускається (курсив наш. – Л. Ч.) 
декілька варіантів подальшого розвит-
ку, удосконалення об’єкта прогнозу-
вання. <…> Багатоваріантний характер 
прогнозу <…˃ не звільняє його уклада-
чів від обов’язку виділяти основний ва-
ріант прогнозу та обґрунтовувати свій 
вибір. Інакше <…˃ дослідження завер-
шуватиметься результатами, з яких 
важко або взагалі неможливо встано-
вити, яким же насправді буде об’єкт 
прогнозування, якими будуть його ком-
поненти, зв’язки, властивості» [8].

Додамо, що коли прогноз має кіль-
кісний характер, то існує можливість 
використання спеціальних методик 
синтезу його варіантів. На наше пе-
реконання, усе це свідчить на користь 
тієї позиції, якої щодо варіантності 
юридичних прогнозів дотримується 
В.В. Андріюк.

У підручнику «Соціологія права» 
Л.М. Герасіної та М.І. Панова [7] серед 
принципів юридичного прогнозування 
поряд із системністю, варіантністю (її 
позначено за допомогою терміна «ва-
ріативність»), неперервністю й рента-
бельністю прогнозів названо їх логічну 
узгодженість, верифікованість (її по-
значено близьким терміном), наступ-
ність.

Варто визнати, що наділення ви-
мог логічної узгодженості прогно-
зів і їх верифікованості статусом 
принципів юридичного прогнозу-
вання повністю співпадає з думкою 
щодо цих вимог, присутньою в дея-
ких авторитетних виданнях із тео-
рії прогностики, зокрема й «Робочій 
книзі із прогнозування» [9, с. 396].  
Однак ми надаємо перевагу позиції  
В.В. Андріюка, щоправда лише за умо-
ви модифікації другої зі сформульова-
них ним вимог до принципу системності 
(комплексності). На наше переконан-
ня, ця вимога має вказувати також на 

необхідність узгодження юридичних 
прогнозів, які мають різні горизонти.

Що ж стосується принципу наступ-
ності юридичного прогнозу, то він є 
нелогічним. Так, унаслідок змін в ін-
формації про об’єкт прогнозування й 
прогнозний фон отримана в результаті 
реалізації ідеї неперервності прогно-
зування нова прогнозна оцінка може 
виявитись кардинально відмінною від 
зробленої раніше, що означатиме від-
сутність наступності прогнозу.

Проведений аналіз пролив додат-
кове світло на конкретно-науковий рі-
вень системи принципів юридичного 
прогнозування. Проте цим досліджен-
ням охоплено лише ті принципи, які є 
спільними для розробки прогнозів як 
у правотворчій, так і в правозастосов-
ній сфері. Тим часом прогнозування 
в кожній із цих сфер має свою спе-
цифіку, яку відображають також його 
принципи. Тому кроком у правильному 
напрямі є спроба В.С. Ломтєвої враху-
вати вказану обставину [10; 11]. Вва-
жаємо, що саме під таким кутом зору 
має здійснюватись подальша наукова 
розробка питання про принципи юри-
дичного прогнозування.

Ключові слова: юридичне прогно-
зування, принципи, варіантність про-
гнозів, наступність.

У статті розглянуто один із 
найважливіших концептуальних ас-
пектів юридичного прогнозування –  
питання його принципів. Наведено 
погляди на це питання представни-
ків пострадянської юриспруденції.

В статье рассмотрен один из 
важнейших концептуальных аспек-
тов юридического прогнозирования –  
вопрос его принципов. Приведены 
взгляды на этот вопрос представи-
телей постсоветской юриспруденции.

In the article reviewed one of the 
most important aspects of the legal 
concept of forecasting – the question 
about its principles. Presents views on 
the issue of post-Soviet legal represent-
atives.
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СООТНОШЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВО-
ВЕДЕНИЯ С ТЕОРИЕЙ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

В условиях современного обнов-
ления и развития всей концепции 
постсоветской юридической науки и 
юридического образования необхо-
димо новое осмысление роли и места 
сравнительного государствоведения в 
системе юридических дисциплин. Су-
щественное значение при этом имеют 
разработка общетеоретических основ 
сравнительного государствоведения, 
четкое определение предмета, объекта 
и методологии этой научной и учебной 
дисциплины, ее системы и структуры, 
наиболее важных в научном и практи-
ческом плане направлений сравнитель-
ных исследований и так далее.

В юридической науке разработкой 
теоретических основ сравнительного 
государствоведения занимаются многие 
ученые, среди которых можно назвать 
Л.А. Голубеву, А.А. Тилле, А.Э. Чер- 
нокова, В.Е. Чиркина, Г.В. Швекова и 
других. Однако степень исследования 
различных параметров и аспектов срав-
нительного государствоведения остает-
ся недостаточно высокой. В последнее 
время предпринимаются попытки прео-
доления методологической «бедности» 
сравнительного государствоведения. 
Достаточно часто публикуются моно-
графии и сборники статей, посвящен-
ные методологическим вопросам го-
сударствоведения. Однако они носят 
скорее количественный, чем качествен-
ный характер.

Цель статьи заключается в иссле-
довании соотношения сравнительного 
государствоведения с теорией государ-
ства и права.

Будучи по своему характеру теоре-
тико-юридической и политико-юриди-
ческой научной и учебной дисципли-

ной, сравнительное государствоведение 
имеет тесные связи не только с компа-
ративистскими, но и с юридическими и 
неюридическими гуманитарными дис-
циплинами.

Наиболее близко к сравнительно-
му государствоведению прилегает те-
ория государства и права, с которой 
оно взаимодействует на различных 
уровнях. Одни ученые считают, что 
сравнительное государствоведение 
полностью охватывается предметом 
теории государства и права и может 
выступать только как вспомогательная 
дисциплина в рамках последней. Дру-
гие ученые считают, что для теории 
государства и права характерен более 
высокий уровень обобщений, когда 
основное внимание уделяется общим 
чертам исследуемых явлений государ-
ственной действительности; тогда как 
сравнительное государствоведение ак-
центирует свое внимание не только 
на общих, но и на особенных чертах 
исследуемых явлений государственной 
действительности, что помогает более 
полно проанализировать исследуемые 
явления или процессы.

Сравнительное государствоведение, 
действительно, длительное время су-
ществовало в пределах общей теории 
государства и права как одно из его 
направлений. Тем не менее нынешнее 
состояние развития сравнительного го-
сударствоведения дает все основания 
говорить о его обособлении от общей 
теории государства и права, в связи с 
чем возникает проблема разграничения 
их предметов.

В юридической литературе делают-
ся попытки разграничения предметов 
теории государства и права и сравни-

© В. Червоненко, 2015
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тельного государствоведения. В част-
ности, подчеркивается, что предметом 
теории государства и права являются 
возникновение, становление и развитие 
государства и права [1, c. 7]; основные 
закономерности и случайности возник-
новения, развития, функционирования 
государства и права, выраженные в 
обобщенном виде в понятиях, катего-
риях, принципах, теоретических кон-
струкциях, через которые раскрываются 
их объективные свойства [2, c. 26]; си-
стема знаний о закономерностях и слу-
чайностях возникновения, развития и 
функционирования государства и права, 
их роли в современных цивилизациях и 
культурах [3, c. 3]. А предметом сравни-
тельного государствоведения являются 
конкретные проблемы государственного 
развития, теоретические проблемы и 
методологические вопросы сравнитель-
ного метода; одинаковые и разные госу-
дарственные системы и прочее; возник-
новение, развитие и функционирование 
государственных систем, выявление об-
щего и особенного.

В юридической литературе высказы-
вается точка зрения, что проблематика 
сравнительного государствоведения в 
определенной мере поглощается тео-
рией государства и права, однако для 
теории государства и права характе-
рен более высокий уровень абстрак-
ции, именно поэтому все многообразие 
государственных систем достаточно 
сложно охватить. Тем не менее эти две 
науки обращаются к одним и тем же 
юридическим понятиям и категориям, 
акцентируют внимание на исследова-
нии одних и тех же процессов и яв-
лений государственной действительно-
сти. Только в науке теории государства 
и права явления и процессы государ-
ственной действительности изучают-
ся в обобщенном виде, опираясь, как 
правило, на национальный материал. 
А в науке сравнительного государство-
ведения главным является раскрытие 
в обобщенном и целостном виде спец-
ифических явлений и процессов госу-
дарственной действительности. В ней, 
как правило, иностранный материал, 

хотя при использовании одних и тех 
же категорий используется также на-
циональный материал.

Можно вести речь о том, что срав-
нительное государствоведение, в от-
личие от теории государства и права, 
является более конкретной ступенью 
познания явлений государственно-пра-
вовой действительности. М.С. Кельман 
утверждает: «Оно должно не столько 
проникать в их глубинную суть (это 
функция теории и философии пра-
ва), сколько отображать общие черты 
и особенности сравниваемых явле-
ний, условия их функционирования,  
действия, взаимовлияния и так далее» 
[4, c. 69].

В то же время сравнительное госу-
дарствоведение – наука достаточно вы-
сокого уровня обобщений. Именно на 
основе сравнительного анализа различ-
ных государственных систем выявля-
ются те их особенности, которые дают 
возможность объединить государства в 
определенные группы – государствен-
ные системы, вырабатываются крите-
рии такого объединения, раскрываются 
закономерности их развития.

С теорией государства и права срав-
нительное государствоведение роднит 
также то, что оно имеет методологи-
ческое значение. Это объясняется 
прежде всего тем, что сравнительное 
государствоведение разрабатывает 
методологию сравнительно-правово-
го метода, правила его применения.  
А сравнительно-правовой метод широ-
ко используется теорией государства 
и права. Однако для правильного при-
менения сравнительно-правового мето-
да теория государства и права должна 
обратиться к научным результатам, 
полученным в рамках сравнительного 
государствоведения.

Использование сравнительно-право-
вого метода имеет немаловажное зна-
чение для классификации различных 
государственных явлений, изучения за-
кономерностей их функционирования и 
развития.

В юридической литературе высказы-
вается точка зрения о необходимости 
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кардинального обновления теории госу-
дарства и права, которое обусловлено, 
во-первых, определенным отставанием 
теории от потребностей отраслевых 
юридических дисциплин; во-вторых, со-
гласно стереотипам советских времен 
теоретические постулаты практически 
не учитывают постулаты международ-
ного публичного права как специфи-
ческой и отличной от национального 
права системы, не говоря уже о про-
блематике наднациональных образова-
ний, понимание юридической природы 
которых является практической необ-
ходимостью [5, c. 76].

В таком контексте решающая роль 
принадлежит именно сравнительному 
государствоведению, так как лишь оно 
может поднять юридическое мировоз-
зрение над национальным уровнем, дать 
теории государства и права тот инстру-
ментарий, с помощью которого можно 
оценить современную действитель-
ность, определить перспективы ее раз-
вития. При этом следует отметить, что 
научные теоретические и компаративи-
стские разработки отечественных и за-
рубежных авторов в определенной мере 
сформировали тот материал, который 
должен стать основой для концептуаль-
ной перестройки теории государства и 
права. Более того, именно органическая 
интеграция наработок сравнительного 
государствоведения в теорию государ-
ства и права является одним из средств 
преодоления схоластичности этой нау-
ки, ее оторванности от опыта и потреб-
ностей современности.

Сравнительное государствоведение 
имеет большое методологическое зна-
чение для развития теории государства 
и права. Реформирование и усовер-
шенствование государственно-поли-
тической практики невозможно без 
сопоставления аналогичных объектов 
сознания, которые существуют одно-
временно либо разделены временем. 
Сравнению подлежат государства или 
государственные институты и катего-
рии различных исторических типов од-
ной и той же страны на разных этапах 
существования.

Таким образом, использование 
потенциала сравнительного государ-
ствоведения в процессе исследования 
государства и права проявляется в сле-
дующих аспектах:

– в процессе изучения теоретиче-
ских проблем государства и права;

– в анализе исторических этапов 
развития государства и права;

– в изучении национального госу-
дарства и права в сравнении с государ-
ством других стран;

– в изучении особенностей отдель-
ных институтов государства и так  
далее.

Естественно, что этот перечень не 
является исчерпывающим. Более того, 
развитие теории государства и права 
как науки и учебной дисциплины ну-
ждается в сравнительно-правовых ис-
следованиях. Если в научных работах 
по теории государства и права авторы 
обращаются к опыту иностранных го-
сударств, к международному праву, то 
в учебной литературе, как справедливо 
отмечает Ю.А. Тихомиров, теория пра-
ва раскрывается параллельно с харак-
теристикой иностранных правовых си-
стем, содержание сравнения остается 
вне поля зрения [6, c. 5–6]. Обычно 
в теории государства и права материа-
лам по сравнительному государствове-
дению уделяется одна глава (и то не 
всегда), в которой дается краткая ха-
рактеристика основных моделей госу-
дарства. У студентов зачастую склады-
вается представление, что существует 
национальная государственная система 
и другие государственные системы.  
О последних больше в учебном курсе 
по теории государства и права ничего 
не говорится. При рассмотрении важ-
нейших тем данного учебного курса, 
как правило, приводится националь-
ный опыт. Таким образом, у студен-
тов юридических факультетов и вузов 
формируется односторонний взгляд на 
ключевые понятия и проблемы, изуча-
емые в рамках теории государства и 
права. Это находит отображение и в 
учебных программах, и в преподавании 
учебного курса.
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Кроме отсутствия необходимого 
сравнительного материала в учебниках 
по теории государства и права, мож-
но вести речь также о других причи-
нах. Можно утверждать, что стремле-
ние ввести преподавание дисциплины 
«Сравнительное государствоведение» –  
это во многом реакция на то, что «Те-
ория государства и права» преподается 
исключительно на первых курсах. Пре-
подавание теории государства и права 
фактически оказывается преподавани-
ем основ государства и права. Препода-
ватели по теории государства и права, 
как и преподаватели по истории го-
сударства и права, права зарубежных 
стран, нередко оказываются первыми 
людьми, которые вводят студентов в 
юридический мир. А вся достаточно 
сложная и многогранная проблематика 
теории государства и права оказывает-
ся «за кадром». Таким образом, сравни-
тельное государствоведение, как и срав-
нительное правоведение, компенсирует 
высокий уровень абстракции, обобщен-
ности теории государства и права, тем 
самым наполняя те или иные явления 
и процессы государственно-правовой 
действительности конкретным матери-
алом, который позволяет взглянуть на 
них «изнутри».

Теория государства и права и срав-
нительное государствоведение – до-
статочно близкие дисциплины, однако 
их механическое соединение не дало 
качественного развития ни одному, 
ни другому направлению. Сравнитель-
ное государствоведение – частично 
прикладная сфера юридических зна-
ний, поскольку изучает националь-
ные государственные системы, их 
институты. Подобные исследования 
позволяют создать реальную картину 
мирового государственного развития, 
определяя современные тенденции.  
В своих исследованиях компаративи-
сты используют понятийный аппарат, 
разработанный теоретиками государ-
ства. При этом результаты сравни-
тельных исследований требуют нового 
теоретического осмысления. Однако 
категории теории государства не в со-

стоянии охватить особенности всех го-
сударственных систем.

Развитие теории государства и пра-
ва как науки и учебной дисциплины 
нуждается в сравнительных исследова-
ниях. В научных работах по теории го-
сударства и права авторы обращаются к 
опыту иностранных государств. В учеб-
никах по данной дисциплине теория го-
сударства раскрывается параллельно с 
характеристикой государственных си-
стем, содержательное сравнение оста-
ется вне поля зрения. На наш взгляд, 
необходимо не только выделить отдель-
ные разделы учебников и учебных по-
собий, посвященных государственным 
системам современности, но и при из-
ложении другого материала по теории 
государства и права учитывать опыт, 
накопленный сравнительным изучени-
ем иностранного государства. Раскры-
вая темы об институтах государства, 
форме государства, механизме и ап-
парате государства, разновидностях 
государства и тому подобном, следует 
предлагать студентам материалы срав-
нительного анализа государственных 
систем. Современные юристы должны 
быть способными квалифицированно 
решать задачи, возникающие не только 
в рамках национального государства, 
но и на стыке национального и зару-
бежного, то есть в пределах сравни-
тельного анализа различных государ-
ственных систем.

В научном плане сравнительные 
исследования в сфере сравнительного 
государствоведения позволяют найти 
пути решения достаточно сложных об-
щетеоретических проблем. В настоящее 
время без учета данных сравнительно-
го государствоведения общетеоретиче-
ские выводы не могут претендовать на 
универсальный и обобщающий харак-
тер. При этом некоторые сложившиеся 
понятия юридической науки нуждают-
ся в уточнениях с учетом зарубежного 
опыта и мировой юридической мысли.

Сравнительное государствоведение 
показывает относительность суще-
ствования того или иного государства. 
Проводимые исследования позволяют 
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определить место отдельной государ-
ственной системы на юридической кар-
те мира, выделить общие, особенные и 
единичные черты изучаемой государ-
ственной системы. В настоящее время 
как практически, так и теоретически 
трудноразрешимой проблемой остает-
ся отнесение государственной системы 
Украины к той или иной системе.

Сравнительное исследование по-
зволяет понять, что на формирование 
государственной системы оказывают 
влияние многие факторы, ключевое 
место среди которых занимает право. 
Так, уровень правовой культуры играет 
не последнюю роль в формировании де-
мократического правового социального 
государства.

Сравнительное государствоведение 
тесно связано с общетеоретическими 
науками, центральное место среди ко-
торых занимает теория государства и 
права. Соотношение сравнительного 
государствоведения и теории государ-
ства и права можно определить по та-
ким аспектам:

а) использованию единого методоло-
гического инструментария;

б) взаимному расширению и допол-
нению предметного поля и содержания 
обеих дисциплин;

в) наличию единого объекта – госу-
дарственно-правовой реальности;

г) наличию общего понятийно-кате-
гориального аппарата.

Сравнительное государствоведе-
ние, опираясь на теорию государства 
и права, разрабатывает на ее основе 
конкретно-теоретические принципы и 
приемы исследования, которые содей-
ствуют отображению целостной кар-
тины современной юридической карты 
мира, обеспечивают познание специ-
фических закономерностей развития 
сравниваемых государственных систем 
и их институтов.

Обратная связь взаимодействия тео-
рии государства и права и сравнитель-
ного государствоведения прослежива-
ется, в частности, в таких явлениях:

– в процессе проведения общетео-
ретических исследований теория го-

сударства и права широко использует 
научные теоретические и компарати-
вистские разработки отечественных и 
зарубежных ученых-компаративистов, 
которые в определенной мере сформи-
ровали тот материал, который должен 
стать основой для концептуальной пе-
рестройки теории государства и права;

– сравнительное государствоведе-
ние может поднять юридическое миро-
воззрение над национальным уровнем, 
дать теории государства и права тот 
инструментарий, с помощью которого 
можно оценить современную действи-
тельность, определить перспективы ее 
развития;

– органическая интеграция нарабо-
ток сравнительного государствоведе-
ния в теорию государства и права яв-
ляется одним из средств преодоления 
схоластичности этой науки, ее ото-
рванности от опыта и потребностей со-
временности.

Таким образом, сравнительное го-
сударствоведение как общетеорети-
ческая наука обобщает ценный опыт, 
получаемый в рамках других юридиче-
ских и гуманитарных наук. Говоря о 
взаимосвязи между сравнительным го-
сударствоведением и другими гумани-
тарными и юридическими науками, не-
обходимо исходить из того, что данное 
взаимодействие обуславливается объ-
ектами и предметами их исследования.

Ключевые слова: сравнительное 
государствоведение, теория государ-
ства и права, система юридических 
дисциплин, сравнительно-правовой  
метод.

Статья посвящена изучению со-
отношения сравнительного государ-
ствоведения и теории государства и 
права в зависимости от того, что 
данное взаимодействие обуславли-
вается объектами и предметами их 
исследования. Акцентировано внима-
ние на том факте, что они взаимо-
зависимы и при анализе собственных 
предметных сфер им необходима 
констелляция в различных направ-
лениях.
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Статтю присвячено вивченню 
співвідношення порівняльного дер-
жавознавства та теорії держа-
ви й права з огляду на те, що ця 
взаємодія обумовлюється об’єкта-
ми та предметами їх дослідження. 
Акцентовано увагу на тому факті, 
що вони взаємозалежні та під час 
аналізу власних предметних сфер їм 
необхідна констеляція в різних на-
прямах.

The article investigates the relation 
of comparative theory of state with the-
ory of state and law, based on the fact 
that this is due to the interaction of 
objects and subjects of their research. 
The attention is paid to the fact that 
they are closely interrelated, and dur-
ing the study of their own subject areas 
they need the constellation in different 
directions.
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РЕФОРМУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ: 
РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Конституційне реформування та 
політико-правові перетворення, спря-
мовані на формування України як де-
мократичної, правової держави, її по-
ступове входження до європейського 
правового простору обумовлюють акту-
алізацію питань удосконалення статусу 
Конституційного Суду України, адже 
йому належить особлива роль не лише 
в системі судової влади, а й у систе-
мі конституціоналізму, який є метою 
сучасних вітчизняних перетворень. 
Тому важливого значення набуває за-
конопроектна робота щодо внесення 
змін до Конституції України в части-
ні конституційної юстиції. Системний 
аналіз положень проекту Закону Укра-
їни «Про внесення змін до Конститу-
ції України (щодо правосуддя)» від  
25 листопада 2015 р. № 3524 [1] (далі –  
Законопроект), який отримав загалом 
схвальну оцінку експертів Венеціан-
ської Комісії в Попередньому виснов-
ку № CDL-PI(2015)016 від 24 лип-
ня 2015 р., в Остаточному висновку  
№ DL-AD(2015)027 від 23 жовтня  
2015 р. та є попередньо схваленим 
Верховною Радою України (рішення 
від 2 лютого 2016 р.), дає підстави ви-
значити як позитивні, так і дискусійні 
аспекти його положень, що стосуються 
статусу Конституційного Суду України.

Насамперед необхідно відзначити 
позитивні зміни. Зокрема, варто вітати, 
що ст. 147 Конституції України допов-
нено новою частиною, у якій визначено 

принципи діяльності Конституційного 
Суду України, першим із яких є прин-
цип верховенства права. Адже реаліза-
ція принципу верховенства права у сфе-
рі конституційної юстиції має особливу 
вагу: Конституційний Суд України під-
порядкований у своїй діяльності ви-
ключно праву; він є інституціональною 
складовою механізму втілення верхо-
венства права в конституційно-правові 
реалії через інтерпретаційну діяльність; 
Конституційний Суд України формує 
судово-правовий концептуалізм на ос-
нові реалізації принципу верховенства 
права; він визначає ціннісні прояви 
верховенства права, здійснює консти-
туційний контроль якості законодавчих 
актів за критерієм відповідності їх пра-
ву. Усе це свідчить про нагальну по-
требу в наданні принципу верховенства 
права як принципу діяльності органу 
конституційної юстиції, який сьогодні 
закріплюється лише на рівні закону 
(ст. 2 Закону України «Про Конститу-
ційний Суд України» [2]), конституцій-
ного статусу та відповідного значення.

Вважаємо теоретично обґрунтова-
ними й практично доцільними зміни до  
ст. 148 Конституції України, що сто-
суються таких питань: порядку при-
значення суддів Конституційного Суду 
України (через проведення відбору 
кандидатур на конкурсних засадах у 
визначеному законом порядку); додат-
кових вимог щодо їх кандидатур (зо-
крема, закріплення таких вимог, як 
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«стаж професійної діяльності у сфері 
права щонайменше 15 років, високі 
моральні якості та є правником із ви-
знаним рівнем компетентності»); ста-
тусних обмежень (визначено, що «суд-
дя Конституційного Суду України не 
може належати до політичних партій, 
профспілок, брати участь у будь-якій 
політичній діяльності, мати представ-
ницький мандат, обіймати будь-які інші 
оплачувані посади, виконувати іншу 
оплачувану роботу, крім наукової, ви-
кладацької та творчої»). На нашу дум-
ку, ці зміни сприятимуть підвищенню 
якості діяльності органу конституцій-
ної юстиції в Україні.

На забезпечення незалежності суд-
дів Конституційного Суду України спря-
мовуються також зміни, передбачені в 
ст. 149 Законопроекту, що визначають 
недоторканність судді, заборону впли-
ву на нього в будь-який спосіб і дер-
жавні гарантії безпеки судді та членів 
його сім’ї.

Позитивною новелою є ст. 1491 За-
конопроекту, яка чітко розмежовує під-
стави припинення повноважень судді 
та підстави для звільнення судді.

Однак у Законопроекті є також певні 
положення, що викликають зауважен-
ня. Так, вважаємо недоліком, що має 
не лише теоретичний, а й практичний 
аспект, виключення зі змісту ст. 147 
Конституції України слів «Конститу-
ційний Суд України є єдиним органом 
конституційної юрисдикції в Україні», 
адже ця правова конструкція спрямо-
вується на визначення юридичної при-
роди Конституційного Суду України. 
Відповідно, її відсутність спровокує си-
туацію невизначеності в цьому питанні. 
Ускладнює ситуацію також нова редак-
ція ст. 124, у тексті якої будуть від-
сутні слова «судочинство здійснюється 
Конституційним Судом України та су-
дами загальної юрисдикції» (ч. 3 чинної 
редакції ст. 124 Конституції України). 
У сукупності ці та інші зміни (зокрема, 
до ст. 125 Конституції України) зумов-
люють виникнення проблемних взає-
мопов’язаних питань, а саме таких: чи 
здійснює Конституційний Суд України 

правосуддя (точніше, конституційне 
правосуддя як різновид правосуддя)? 
Чи входить Конституційний Суд Украї-
ни до судової системи та, відповідно, до 
якої гілки влади він належить: судової 
або іншої? При цьому постає проблема, 
яка тривалий час є предметом науко-
вих дискусій, – проблема контрольної 
гілки влади. Усе це зумовить низку ін-
ших наукових питань щодо природи й 
статусу Конституційного Суду України. 
Безумовно, така ситуація стане terra 
incognito для нових досліджень (мож-
ливо, це має й позитивний аспект), 
проте ці проблеми можуть спричинити 
певні негативні явища практичного ха-
рактеру.

На особливу увагу заслуговують 
зміни, що стосуються компетенції Кон-
ституційного Суду України, зокрема ті, 
що спрямовуються на запровадження 
конституційної скарги в Україні. Адже 
істотною складовою загальнодержав-
ного механізму захисту прав і свобод 
людини й громадянина має бути діяль-
ність Конституційного Суду України.

Проте практика реалізації Основ-
ного Закону України виявила недолі-
ки правового регулювання статусу та  
діяльності Конституційного Суду Укра-
їни, які, зокрема, обмежують доступ 
людини й громадянина до конститу-
ційної юстиції, оскільки Конституція 
України не надає право звернення до 
Конституційного Суду України з кон-
ституційними скаргами.

Конституційна скарга є особливим, 
субсидіарним інструментом захисту 
прав і свобод людини, у тому числі 
від порушень із боку держави, тому її 
впровадження в Україні сприятиме ста-
новленню й розвитку сучасного україн-
ського конституціоналізму.

Інститут конституційної скарги ши-
роко використовується в країнах різних 
моделей конституційного контролю, 
наприклад, у європейських державах 
(Австрії, Бельгії, Іспанії, Грузії, Ні-
меччині, Латвії, Португалії, Швейцарії 
тощо), у тому числі країнах, що мають 
подібні до України правові реалії й тра-
диції (зокрема, у Польщі), а також у 
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державах Азії (Киргизстані, Південній 
Кореї тощо), Африки (Беніні, Сенега-
лі, Судані тощо), Латинської Америки 
(наприклад, у Бразилії). Тобто існує 
напрацьована та апробована позитив-
на практика зарубіжних держав, ура-
хування якої може значно полегшити 
непростий шлях щодо впровадження 
інституту конституційної скарги в су-
часній Україні.

Дослідження положень конституцій-
ного законодавства зарубіжних країн і 
сучасна конституційно-правова теорія 
дають можливість визначити, що кон-
ституційна скарга – це конституцій-
но визначене право фізичної та (або) 
юридичної особи ініціювати розгляд 
органом конституційного контролю пи-
тання щодо відповідності конституції 
держави (конституційності) правових 
актів, які порушують конституційні 
права й свободи.

Запровадження інституту консти-
туційної скарги в Україні сприятиме 
усуненню Конституційним Судом Укра-
їни певних перешкод щодо належного 
здійснення прав і свобод людини й гро-
мадянина, що більшою мірою сприятиме 
реалізації конституційно гарантованого 
права кожного на захист своїх прав і 
свобод (ст. 55 Конституції України) та 
збільшенню ефективності реалізації кон-
ституційного принципу прямої дії норм 
Конституції України (ч. 3 ст. 8 Консти-
туції України). Крім того, розгляд кон-
ституційних скарг органом конституцій-
ної юстиції, можливо, сприятиме також 
зменшенню обсягу звернень громадян 
України до Європейського суду з прав 
людини. Зокрема, Венеціанська Комісія 
неодноразово вказувала у своїх виснов-
ках, що ефективна індивідуальна скарга 
до конституційного суду держави може 
стати національним фільтром щодо на-
правлення справ до Європейського суду 
з прав людини.

Таким чином, теоретично обґрунто-
ваним і практично обумовленим є те, що 
Законопроектом, який розглядається, 
запроваджується інститут індивідуаль-
ної конституційної скарги. Так, у новій 
ст. 1511, якою пропонується доповнити 

Конституцію України, передбачається: 
«Конституційний Суд України вирішує 
питання про відповідність Конститу-
ції України (конституційність) закону 
України за конституційною скаргою 
особи, яка вважає, що застосований 
в остаточному судовому рішенні в її 
справі закон України суперечить Кон-
ституції України. Конституційну скаргу 
може бути подано в разі, якщо всі інші 
національні засоби юридичного захисту 
вичерпано». Крім того, Законопроектом 
передбачено відповідні зміни до ст. 55 
Конституції України, яку пропонується 
доповнити ч. 3 такого змісту: «Кожно-
му гарантується право звернутися з 
конституційною скаргою до Конститу-
ційного Суду України з підстав, уста-
новлених цією Конституцією, та в по-
рядку, визначеному законом».

Аналіз положень Законопроекту, 
зокрема, нової ст. 1501 та положень 
нової ч. 3 ст. 55, дає можливість наве-
сти модель конституційної скарги, яку 
пропонується запровадити в Україні. 
Отже, це нормативна конституційна 
скарга, оскільки передбачається, що 
здійснюватиметься контроль щодо від-
повідності Конституції України лише 
нормативних актів, які застосовуються 
в конкретній справі, а не індивідуаль-
них актів. При цьому предметом оскар-
ження є винятково закони України. 
Суб’єктом звернення з конституційною 
скаргою є «особа, яка вважає, що за-
стосований в остаточному судовому 
рішенні в її справі закон України су-
перечить Конституції України». Тобто 
суб’єктом звернення є фізична особа. 
Крім того, передбачено умови звернен-
ня до Конституційного Суду України, 
якими є наявність рішень судів загаль-
ної юрисдикції, у яких було застосова-
но норму, конституційність якої оскар-
жується, і використання суб’єктом 
звернення всіх національних засобів 
юридичного захисту своїх прав.

Отже, пропонується модель консти-
туційної скарги, яку можна охаракте-
ризувати як індивідуальну, норматив-
ну конституційну скаргу з обмеженим 
предметом оскарження (винятково 
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законів України) за наявності консти-
туційно визначених підстав її припу-
стимості (тобто наявності рішень судів 
загальної юрисдикції, у яких було за-
стосовано норму, конституційність якої 
оскаржується, та використання суб’єк-
том звернення всіх національних засо-
бів юридичного захисту своїх прав).

Безумовно, внесення цих змін до 
Конституції України варто оцінювати 
як створення конституційних засад за-
провадження інституту конституційної 
скарги в Україні з метою вдосконален-
ня механізму захисту прав і свобод 
людини й громадянина та розширення 
можливостей доступу до конституцій-
ної юстиції в Україні.

Однак модель конституційної скар-
ги, що пропонується Законопроектом, 
викликає певні зауваження та має 
дискусійні аспекти. По-перше, це сто-
сується предмета оскарження, яким, 
відповідно до цієї моделі, має бути 
винятково закон України. До речі, за-
рубіжний досвід у цьому вирізняється 
різноманітністю: в Іспанії, наприклад, 
оскарженню підлягають рішення й 
акти органів публічної влади, що не 
мають сили закону (ст. 42 Органічного 
Закону про Конституційний Суд Іспа-
нії від 3 жовтня 1979 р. [3]); у Чехії 
Конституційний Суд вирішує справи 
про конституційні скарги «щодо рі-
шень повноважних органів та іншого 
втручання органів державної влади, 
що порушують основні права й свобо-
ди, гарантовані Конституцією» (п. «d»  
ст. 87 Конституції Чеської Республіки 
від 16 грудня 1992 р. [4]), тобто пред-
метом оскарження є всі рішення та 
акти органів публічної влади, що пору-
шують конституційні права й свободи 
людини; аналогічно визначено предмет 
оскарження за конституційною скар-
гою в Німеччині (п. 4-а ст. 93 Основ-
ного Закону Федеративної Республіки 
Німеччина від 23 травня 1949 р. [5]).

З позицій сучасної конституціона-
лістики, а також з огляду на позитив-
ний досвід демократичних зарубіжних 
країн варто відзначити, що з метою 
створення ефективної системи захисту 

прав і свобод людини й громадянина, 
зокрема через запровадження інститу-
ту конституційної скарги, важливо не 
звужувати предмет конституційного 
оскарження. Адже відповідно до су-
часної конституційно-правової теорії 
конституційна скарга є спрямованою 
на захист прав і свобод людини й гро-
мадянина. Однак, як показує практика, 
конституційні права та свободи людини 
й громадянина можуть бути порушені 
не лише неконституційними законами, 
а й неконституційними підзаконними 
нормативно-правовими актами. Крім 
того, у контексті положень Конститу-
ції України щодо повноважень Консти-
туційного Суду України вважаємо не-
доречним і нелогічним таке фактичне 
обмеження (винятково законами) кола 
нормативних актів, які можуть бути ре-
візовані на конституційність у порядку 
конституційної скарги. Так, відповід-
но до ч. 1 ст. 150 Конституції України 
Конституційний Суд України вирішує 
питання про відповідність Конституції 
України (конституційність) законів та 
інших правових актів Верховної Ради 
України, актів Президента України, 
актів Кабінету Міністрів України, пра-
вових актів Верховної Ради Автоном-
ної Республіки Крим. Із цього постає, 
що до предмета конституційної скарги 
варто віднести перелік усіх актів, які 
визначено в ч. 1 ст. 150 Конституції 
України, адже це відповідало б логіці 
кореспондування й системної змістов-
ності конституційних положень щодо 
повноважень Конституційного Суду 
України.

По-друге, спірним є визначення 
як суб’єкта звернення з конституцій-
ною скаргою винятково фізичних осіб. 
Отже, відповідно до Законопроекту 
юридичні особи не матимуть права на 
конституційну скаргу, на відміну від 
права на конституційне звернення, з 
яким можуть звертатись до Конститу-
ційного Суду України не лише фізичні 
особи (тобто громадяни України, іно-
земці та особи без громадянства), а й 
юридичні особи (ст. 43 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» [2]).  
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Така неузгодженість положень, що ви-
значають повноваження органу кон-
ституційної юстиції, також є необґрун-
тованою. Тому перелік суб’єктів може 
бути розширено через надання права 
на конституційну скаргу не тільки фі-
зичним, а й юридичним особам приват-
ного права.

По-третє, викликає зауваження та-
кож те, що в положеннях аналізова-
них норм немає визначення, що таку 
скаргу спрямовано на захист консти-
туційних прав і свобод людини. Адже 
йдеться не про те, що органом консти-
туційного контролю вирішується пи-
тання щодо відповідності конституції 
держави (конституційності) правових 
актів, які порушують конституційні 
права й свободи, а про те, що особа 
вважає, що «застосований в остаточно-
му судовому рішенні в її справі закон 
України суперечить Конституції Укра-
їни», тобто без конкретизації підстав. 
Таким чином, втрачається основний 
сенс конституційної скарги – захист 
конституційних прав і свобод людини й 
громадянина. Водночас у Пояснюваль-
ній записці до Законопроекту чітко вка-
зано: «Істотним кроком в утвердженні 
верховенства права шляхом зміцнення 
національної системи захисту прав лю-
дини та приведення її у відповідність 
із сучасними практиками європейських 
країн є пропоноване в законопроекті 
запровадження інституту індивідуаль-
ної конституційної скарги» [6].

Вважаємо, що підставою припу-
стимості індивідуальної конституцій-
ної скарги має бути принцип загрози 
правам і свободам особи, яка реаль-
но існує в конкретній справі та похо-
дить від можливої неконституційності 
оскаржуваного закону, застосованого в 
цій справі, що порушує права й свобо-
ди скаржника. Професор А. Селіванов 
слушно вказує: «Через конституцій-
ну скаргу відчутно виявляється логі-
ка конституційного судового процесу 
щодо прав і свобод людини: Конститу-
ція як критерій конституційності кон-
кретних урегульованих законом відно-
син державної влади з громадянином 

та наявність або відсутність порушень 
прав і свобод людини конкретним зако-
ном (його нормою)» [7].

Ця концепція підтверджується та-
кож практикою зарубіжних країн. Зо-
крема, у ч. 1 ст. 79 Конституції Рес-
публіки Польща проголошено: «Кожен, 
чиї конституційні свободи або права 
було порушено, має право у визначе-
ному законом порядку звернутись зі 
скаргою до Конституційного Трибуналу 
з питань про відповідність Конституції 
закону чи іншого нормативного акта, 
на підставі якого суд або орган публіч-
ної адміністрації виніс остаточне рішен-
ня про його свободи чи права або про 
його обов’язки, визначені Конституці-
єю» [8]. Подібно визначено підстави 
звернення з конституційною скаргою в 
конституціях інших зарубіжних країн, 
наприклад Федеративної Республіки 
Німеччина, Чехії, Іспанії тощо.

Крім того, запровадження інститу-
ту конституційної скарги безумовно 
розширить повноваження Конституцій-
ного Суду України, що збільшить його 
навантаження. Отже, з метою розум-
ного обмеження потоку конституцій-
них скарг доцільно встановити певні 
обмеження, одним із яких є обмеження 
щодо підстав подання скарги, яка має 
стосуватись лише порушення основних 
прав і свобод людини й громадянина, 
тобто прав і свобод, наданих та гаран-
тованих Конституцією України.

З огляду на природу конституційної 
скарги як концепту сучасного консти-
туціоналізму можна виділити такі під-
стави для звернення осіб до Консти-
туційного Суду України: застосування 
закону, який не відповідає Конституції 
України, під час розгляду конкретної 
справи судом; порушення основних 
(конституційних) прав і свобод людини 
й громадянина внаслідок застосування 
(або у зв’язку із застосуванням) цього 
закону.

Отже, теоретично обґрунтованим і 
таким, що відповідає природі конститу-
ційної скарги та її меті, є закріплення в 
Конституції України положення, що за 
конституційною скаргою вирішується 
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питання щодо конституційності зако-
нів України (та інших правових актів 
Верховної Ради України, Президента 
України, Кабінету Міністрів України, 
Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим) тоді, коли застосування цього 
закону (або інших правових актів) у 
конкретних справах, за якими ухвале-
но остаточні рішення суду, призвело до 
порушення закріплених у Конституції 
України прав і свобод скаржників.

Крім того, наведене потребує та-
кож кореспондуючих цьому положен-
ню змін до ст. 55 Конституції України, 
зокрема доповнення її новою частиною 
такого змісту: «Кожному гарантується 
право на звернення до Конституційного 
Суду України за захистом своїх прав 
і свобод, закріплених у Конституції 
України, у межах, визначених ст. 150 
(або ст. 1501) Конституції України. Це 
право може бути реалізоване юридич-
ними особами приватного права у ви-
падках, встановлених законом».

По-четверте, недоліком є також те, 
що відповідно до Законопроекту не ви-
значено статус і наслідки рішень, які 
виносяться за конституційною скар-
гою. Отже, важливим є конституційне 
визначення, що рішення Конституцій-
ного Суду України із цих питань є під-
ставою для перегляду рішень судів за-
гальної юрисдикції, які набули законної 
сили, у порядку, визначеному законом, 
з метою відновлення порушених прав. 
Інакше це буде декларативним рішен-
ням щодо неконституційності закону, 
а не дієвим засобом правового захисту 
прав і свобод людини й громадянина.

Безумовно, що внесення змін до 
Конституції України (запропонованих 
у Законопроекті) – це визначальний, 
проте перший крок на шляху до впро-
вадження інституту конституційної 
скарги в Україні. Усі інші питання ма-
ють бути врегульовані на законодав-
чому рівні за прикладом практики за-
рубіжних країн, у яких питання щодо 
порядку подання й розгляду конститу-
ційної скарги вирішуються не на кон-
ституційному рівні, а в спеціальних 
законах про конституційні суди (три-

бунали), які мають переважно статус 
конституційних або органічних законів 
(наприклад, Федеральний Закон Феде-
ративної Республіки Німеччина «Про 
Федеральний Конституційний Суд» від 
12 березня 1951 р., Органічний Закон 
Іспанії «Про Конституційний Суд» від 
3 жовтня 1979 р., Закон Республіки 
Польща «Про Конституційний Трибу-
нал» від 1 серпня 1997 р. тощо).

Зокрема, окрім розглянутих консти-
туційних змін, необхідним є законодав-
че врегулювання таких концептуальних 
аспектів, як процесуально-процедурні 
питання подання й розгляду конститу-
ційних скарг, вимоги щодо їх прийнят-
ності (зокрема, вимоги щодо строків 
подання скарг, юридичного представ-
ництва скаржників, судових витрат), 
форми конституційної скарги, особли-
вості перегляду рішень судів у зв’язку 
із задоволенням конституційних скарг 
тощо.

Крім того, у юридичній літературі 
вже давно й активно обговорюється 
питання щодо введення палат до струк-
тури конституційного правосуддя [7] та 
закріплення за ними певної предметної 
компетенції (наприклад, розгляд і вирі-
шення однією з палат справ щодо кон-
ституційних скарг). Вважаємо, що така 
пропозиція є слушною, заслуговує на 
підтримку та водночас на окреме, ґрун-
товне й докладне обговорення.

Таким чином, необхідні подальша 
законотворча та, безумовно, науко-
во-теоретична робота для введення 
конституційної скарги в Україні. При 
цьому конституційно-правове забезпе-
чення – це лише перший етап складно-
го процесу впровадження такого інсти-
туту. Очевидно, що не менш важливим 
буде його наступний етап – етап прак-
тичної перевірки на результативність 
реалізації конституційних і законодав-
чих положень, за наслідками якого, 
можливо, необхідним буде їх подальше 
вдосконалення з метою створення діє-
вого інституту конституційної скарги 
як ефективної форми захисту прав і 
свобод людини й громадянина в сучас-
ній Україні.
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Статтю присвячено науково-
му аналізу проекту Закону України 
«Про внесення змін до Конститу-
ції України (щодо правосуддя)» від  
25 листопада 2015 р. № 3524, яким 
передбачається реформування ста-
тусу Конституційного Суду Украї-
ни. Системний аналіз положень цього 
законопроекту в контексті сучасних 
конституційних реалій та з огляду 
на практику діяльності органів кон-
ституційної юстиції в Україні і зару-
біжних країнах дав підстави визначи-
ти як позитивні його аспекти, так і 
положення, що викликають критичні 
зауваження. Особливу увагу приділе-
но інституту конституційної скар-
ги та проблемам і перспективам її 
запровадження в Україні. Надано 
пропозиції щодо напрямів подальшої 
законотворчої роботи для введення 
інституту конституційної скарги в 
Україні. При цьому зроблено висно-
вок, що конституційно-правове за-
безпечення – це лише перший етап 
складного процесу впровадження та-
кого інституту. Не менш важливим 
буде його наступний етап – етап 
практичної перевірки на результа-
тивність реалізації конституційних і 
законодавчих положень, за наслідка-
ми якого, можливо, необхідним буде 
їх подальше вдосконалення з метою 
створення дієвого інституту кон-
ституційної скарги як ефективної 
форми захисту прав і свобод людини 
й громадянина в сучасній Україні.

Статья посвящена научному 
анализу проекта Закона Украины  
«О внесении изменений в Консти-
туцию Украины (относительно 
правосудия)» от 25 ноября 2015 г.  
№ 3524, которым предусматривается 
реформирование статуса Конститу-
ционного Суда Украины. Системный 

анализ положений этого законопро-
екта в контексте современных кон-
ституционных реалий, учитывая 
практику деятельности органов кон-
ституционной юстиции в Украине и 
зарубежных странах, дал основания 
определить как положительные его 
аспекты, так и положения, вызыва-
ющие критические замечания. Осо-
бое внимание уделено институту 
конституционной жалобы и пробле-
мам и перспективам ее внедрения в 
Украине. Даны предложения по на-
правлениям дальнейшей законотвор-
ческой работы для ввода института 
конституционной жалобы в Украине. 
При этом сделан вывод, что консти-
туционно-правовое обеспечение – это 
только первый этап сложного процес-
са внедрения такого института. Не 
менее важным будет его следующий 
этап – этап практической провер-
ки на результативность реализации 
конституционных и законодатель-
ных положений, по результатам ко-
торого, возможно, необходимо будет 
их дальнейшее совершенствование с 
целью создания действенного инсти-
тута конституционной жалобы как 
эффективной формы защиты прав и 
свобод человека и гражданина в со-
временной Украине.

The article is devoted to scientific 
analysis of the draft Law of Ukraine 
“On Amendments to the Constitution 
of Ukraine (regarding justice)” on 
November 25, 2015 № 3524, which pro-
vides for reform of the status of the 
Constitutional Court of Ukraine. Sys-
tem analysis of the provisions of this 
bill in the context of modern consti-
tutional realities, taking into account 
the practice of constitutional justice 
authorities in Ukraine and abroad, 
gave reason to identify positive as-
pects, as well as provisions that cause 
criticism. Particular attention is paid 
to the institution of the constitutional 
complaint and the problems and pros-
pects of its implementation in Ukraine. 
Suggestions on ways to further legisla-
tive work to enter the institution of the 
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constitutional complaint in Ukraine. It 
was concluded that the constitutional 
and legal support is only the first stage 
of the complex process of implemen-
tation of such an institution. No less 
important will be its next stage is the 
stage of the practical test on the effec-
tiveness of the implementation of con-
stitutional and legal provisions, the re-
sults of which may be necessary to their 
further improvement in order to create 
an effective institution of the constitu-
tional complaint as an effective form of 
protection of the rights and freedoms 
of man and citizen in modern Ukraine.
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Актуальность поставленного вопро-
са заключается в том, что конститу-
ционализм в современных правовых 
системах демократических стран по-
нимается как политико-правовое явле-
ние, гарантирующее ограничительный 
характер государственной власти. Кон-
ституционализм, будучи перманент-
ной, развивающейся и динамической 
системой, наряду с приобретением 
правовой оболочки значительно влияет 
на формирование правового сознания 
населения. Посредством верховенства 
конституционализма публичные инсти-
туты власти становятся доступными 
гражданам, постепенно исчезает пра-
вовой нигилизм, а конституционные 
нормы приобретают живую динамику. 
Такое взаимоотношение общества и 
государства делает реальным участие 
народа в управлении государством и 
актуализирует конституционные ин-
ституты. В конечном счете вся поли-
тико-правовая система, построенная на 
конституционных ценностях, служит 
становлению гражданского общества, 
гарантиям прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечению стабильно-
сти конституционного строя и государ-
ственной независимости. Достижение 
этого результата является важной на-
учной и практической задачей.

Вопросы, связанные с проблемати-
кой взаимосвязи конституционализма и 
конституционного контроля, исследова-
ли М.Ф. Орзих, Н.С. Бондарь, П.Р. Кру- 
ян, Ю.А. Тихомиров, Ю.Н. Тодыка и 
другие ученые. Однако они не всегда 
рассматривали развитие конституцио-
нализма с точки зрения именно роли 

конституционной юстиции в его раз-
витии и совершенствовании с учетом 
национальных особенностей той или 
иной страны.

Целью статьи является анализ 
роли органов конституционного пра-
восудия в обеспечении регулятивного 
конституционализма в правой системе.

Конституционализм имеет опреде-
ленные фундаментальные ценности, 
которые закрепились в современных 
правовых системах демократических 
стран на конституционном уровне. 
М.Ф. Орзих справедливо утверждает: 
«Конституционализм относится к тем 
конституционным явлениям, которые 
возникли значительно раньше, чем 
сформировались представления о них» 
[1, с. 109]. Этим профессор отмечает 
естественность природы конституцио-
нализма и универсальность ее ценно-
стей.

Следовательно, конституционные 
ценности отдельного государства, хоть 
и имеют внутригосударственную нор-
мативность, носят в себе также клас-
сические универсальные ценности. 
Это чем-то напоминает принцип «ав-
тономности» в подходах Европейской 
конвенции о защите прав человека и 
основных свобод к отдельным правам 
человека, который обеспечен, соот-
ветственно, единым подходом в пони-
мании сущности конкретного права и 
универсальностью в правопримени-
тельной практике.

Отношения личности и государства, 
государственное управление носят 
многослойный характер. Следователь-
но, сложная система государственного 
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управления в современных демократи-
ческих странах требует определенной 
выстроенности, подчиненности субъ-
ектов властных отношений единой 
конституционности. В свою очередь, 
конституционность, либо конституци-
онная законность, напрямую зависит 
от фактического конституционализма. 
Этот процесс имеет взаимосвязанный 
характер. При формальном конститу-
ционализме, либо при имитационном 
конституционализме, когда конститу-
ционные идеи (ценности) не находят 
своего практического применения, не 
развивается также национальная мо-
дель конституционализма. А.Р. Крусян 
объективно отмечает, что решающим 
в развитии конституционных идей яв-
ляется «создание научной концепции 
конституционализма и воплощение 
конституционных идей в конституци-
онную практику» [2, с. 7]. Конституци-
онные идеи, воплощенные в практику, 
имеют развитие и в итоге эффективно 
действуют на правосознание в обще-
стве. Таким образом, на современном 
этапе развития государственности кон-
ституционализм наряду с ее регулятив-
ной ролью приобретает также опре-
деленную научность и практическую 
ценность.

Фундаментальная роль отрасли 
конституционного права обязывает к 
подчинению всей правовой системы 
ее принципам и положениям. Этот 
механизм обеспечивает гарантии кон-
ституционных ценностей, защиту кон-
ституционных прав и свобод лично-
сти, устанавливает конституционный 
предел в осуществлении властных 
функций, предопределяет правовую 
определенность в законодательстве 
и практике и так далее. Правовое го-
сударство нуждается в подобном ме-
ханизме. С учетом многогранности, 
многослойности нормотворческих 
субъектов и подчиненности в рома-
но-германской системе права судебных 
органов материальным и процессуаль-
ным требованиям законодательства 
существует некая потребность в кон-
ституционализации правовой систе-

мы. М.Ф. Орзих указывает: «С учетом 
фундаментальности конституционного 
права (относительно других отраслей 
права) возникает потребность внедре-
ния конституционных принципов в 
текущее отраслевое законодательство 
и организационно-правовые модели»  
[3, с. 6]. Таким образом, можно пред-
положить, что система права сама ну-
ждается в подчиненности фундамен-
тальным положениям, так как этот 
механизм «дисциплинирует», форми-
рует единый порядок, устанавливает 
некую иерархию во взаимоотношениях 
субъектов правоотношения.

Фактический конституционализм 
является важным средством форми-
рования в обществе высокого право-
сознания и правовой культуры. Кон-
ституционные положения наряду с 
нормативностью обеспечивают также 
конституционную обоснованность си-
стемы разделения властей, приоритета 
прав личности, самоуправления и так 
далее. Тем самым высокое правосозна-
ние (в особенности конституционное 
правосознание) каждого выступает 
определенным индикатором контроля 
иерархичности и подчиненности норма-
тивно-правовых актов в единой системе 
права. Однако это не препятствует го-
сударственным (публичным) органам, 
исходя из своих функциональных це-
лей и задач, противоречить конститу-
ционным требованиям. Следовательно, 
избежать конституционно-правовых 
коллизий практически невозможно.

А. Бланкенагель называет две ситуа-
ции, когда государство действует в раз-
рез с конституцией. В первом случае 
законодатель может конкретизировать 
конституцию таким образом, что это 
будет вызывать конституционно-пра-
вовые сомнения или противоречия. 
Во втором случае закон, не вызываю-
щий сомнений в плане соответствия 
конституции, может применяться ис-
полнительной властью таким образом, 
что появится повод для конституцион-
но-правовых сомнений [4, с. 69].

В таком случае регулятивный кон-
ституционализм как целостная полити-
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ко-правовая система норм может вы-
ступать в качестве высшего регулятора 
общественных отношений. Иные фор-
мы проявления конституционализма, 
которые Ю.Н. Тодыка систематизирует 
в виде теоретических блоков (институ-
циональный, функциональный и идео-
логический [5, с. 3]), в целом влияют 
на правосознание в обществе и госу-
дарстве.

Таким образом, даже при наличии 
нормативной обеспеченности конститу-
ционных принципов и ценностей, высо-
кого правосознания в обществе, защита 
конституционных положений должна 
иметь внутриотраслевый (принадлежа-
щий отрасли конституционного права) 
процесс их защиты, который называет-
ся конституционализацией. И.А. Кравец 
отмечает, что защита конституционных 
ценностей, в широком ее понимании, 
обеспечивается посредством конститу-
ционализации [6, с. 113].

Конституционализация – это про-
цесс обеспечения конституционных 
императивных требований в зако-
нотворческой и правоприменительной 
практике. В свою очередь, единствен-
ными эффективными средствами, 
обеспечивающими процесс конститу-
ционализации, выступают органы кон-
ституционного контроля.

Органы конституционного контро-
ля, разрешая конституционно-право-
вые коллизии, защищают конститу-
ционный правопорядок, обеспечивают 
конституционализм в законодатель-
стве и правоприменительной практике.  
О.В. Брежнев конституционно-право-
вую коллизию определяет как «проти-
воречие между существующим консти- 
туционным правопорядком и намерени-
ями и действиями по его изменению» 
[7, с. 21]. Ю.А. Тихомиров подчерки-
вает: «Юридические противоречия вы-
ражаются в разном правопонимании, в 
столкновении правовых актов, в непра-
вомерных действиях государственных, 
межгосударственных и общественных 
структур, в притязаниях и действиях 
по изменению существующего право-
порядка» [8, с. 34].

В целом природа конституцион-
но-правовых коллизий чаще всего 
проявляется в деформации конститу-
ционно-правовых императивных тре-
бований. Конституционно-правовые 
императивные требования в основном 
направлены на упорядочивание дея-
тельности по осуществлению государ-
ственной власти, выраженное на зако-
нодательном и правоприменительном 
уровнях.

Наиболее эффективный контроль за 
соблюдением конституционных требо-
ваний и обеспечением императивных 
конституционных требований в право-
вой системе осуществляется конститу-
ционными судами.

Конституционный суд как орган, 
осуществляющий конституционное 
правосудие, не ограничивается судеб-
ным правоприменением. Функции ор-
гана конституционного контроля хоть 
и напоминают внешне правопримени-
тельный юрисдикционный процесс, но 
фактически являются нормативно-уста-
навливающей юридической практикой. 
Посредством конституционного право-
судия вырабатываются общеобязатель-
ные формы нормативного поведения в 
действиях субъектов правоотношения. 
Конституционный суд практически мо-
делирует форму восприятия отдельной 
конституционной нормы. Это намного 
яснее выражается посредством реше-
ния конституционно-правовых колли-
зий, поскольку в процессе толкования 
нормы, воспринимаемой в качестве 
конституционно-правовой коллизии, 
создается определенная форма модели-
рования правовых предписаний.

В контексте сравнительного право-
ведения конституционное правосудие 
следует оценивать как средство воз-
действия на правотворческий процесс. 
Конечно же, роль конституционного 
суда в правотворческой сфере явля-
ется специфичной. Конституционный 
суд хоть и не создает новую правовую 
норму, однако посредством средств 
конституционного правосудия выстраи-
вает логическую систему объективных 
конституционных ценностей в право-
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применительной практике и в процес-
се истолкования отраслевых законода-
тельных норм.

Конституционный суд посредством 
действия на законодательство и пра-
воприменительную практику обеспе-
чивает развитие конституционализма. 
Поэтому функции конституционного 
суда можно частично характеризовать 
как квазиправотворческие. Н.С. Бон-
дарь утверждает: «Есть все основания 
определить конституционный суд в 
качестве квазиправотворческого орга-
на, имея в виду, что «квази»-характе-
ристикой подчеркивается не мнимый, 
а специфический, неклассически-пра-
вотворческий статус данного органа» 
[9, с. 324].

Решения конституционного суда, 
выраженные по итогам рассмотрения 
конституционно-правовых коллизий, 
обладают вполне конкретными свой-
ствами нормативности. Например, в 
статье 4.1.1 Конституционного Закона 
Азербайджанской Республики «О нор-
мативно-правовых актах» от 21 дека-
бря 2010 г. решения Конституционно-
го Суда Азербайджанской Республики 
признаются актом нормативно-правого 
характера [10]. Безусловно, что по сво-
ей юридической силе решения Консти-
туционного Суда Азербайджанской Ре-
спублики можно характеризовать как 
предписания, являющиеся выше зако-
нодательных актов. Этот вывод основы-
вается на анализе статьи 4.4 Консти-
туционного Закона Азербайджанской 
Республики «О нормативно-право-
вых актах», где отмечается, что, кро-
ме решений Конституционного Суда 
Азербайджанской Республики, другие 
акты нормативного характера не могут 
противоречить нормативно-правовым 
актам. Следовательно, решения Кон-
ституционного Суда Азербайджанской 
Республики могут противоречить зако-
нам и, учитывая универсальную приро-
ду актов конституционного правосудия, 
будут признаваться приоритетными. В 
данном случае эти противоречия нель-
зя даже называть конфликтом, посколь-
ку конституционное правосудие само 

призвано разрешать конституционные 
конфликты и конституционно-право-
вые коллизии.

Природа решений конституционно-
го суда не является предметом нашей 
публикации. Следует только отме-
тить, что эти решения имеют высший 
нормативно-правовой характер и в 
иерархии системы законодательства 
приравниваются к юридической силе 
конституционных положений. Роль же 
решений конституционных судов в си-
стеме современного конституционализ-
ма является незаменимой, поскольку 
национальная система права нужда-
ется в императивности регулятивного 
конституционализма, которая может 
быть обеспечена только посредством 
органов конституционного правосудия. 
А.А. Езеров отмечает: «Конституцион-
ное строительство в Украине, направ-
ленное на формирование национальной 
модели конституционализма, не мыс-
лится без эффективной деятельности 
единственного органа конституционной 
юрисдикции – Конституционного Суда 
Украины» [11, с. 453]. М.Ф. Орзих в 
своем исследовании конституционных 
идей Л.П. Юзькова, ссылаясь на мне-
ние А.А. Стрижака, подчеркивает, что 
еще в 1990-х гг., когда идеи конститу-
ционализма только приобретали свой 
нормативно-регулятивный характер, 
Конституционный Суд Украины «ста-
вил те вопросы, которые и в настоящее 
время остаются весьма актуальными» 
[12, с. 106]. Безусловно, роль конститу-
ционного суда как органа, обеспечива-
ющего защиту конституционных идей, 
в системе конституционализма являет-
ся весьма значимой.

Таким образом, органы конституци-
онного правосудия необходимо признать 
эффективным средством в обеспечении 
регулятивного конституционализма в 
правой системе. Основанием этого яв-
ляются оперативность правого реагиро-
вания, нормативный характер и высшая 
юридическая сила решений конституци-
онного суда. Перспектива дальнейших 
исследований состоит в более деталь-
ной разработке означенной проблемы.
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Конституционализм содержит 
определенные фундаментальные цен-
ности, которые повсеместно вне-
дряются в правовую систему. Мно-
гогранная, многослойная система 
властных отношений нуждается во 
внедрении конституционных поло-
жений в отраслевое законодатель-
ство. Однако в процессе развития 
правовых систем в демократических 
странах порой существует оттор-
жение конституционных норм, что 
приводит к конституционно-право-
вым коллизиям. Решение конститу-
ционно-правовых коллизий возможно 
только посредством органов кон-
ституционного правосудия. Норма-
тивный характер актов конститу-
ционного правосудия позволяет им 
выступать эффективным средством 
в обеспечении конституционализма 
в правовой системе постсоветских 
стран.

Конституціоналізм містить пев-
ні фундаментальні цінності, які 
повсюдно впроваджуються в право-
ву систему. Багатогранна, багато-
шарова система владних відносин 
потребує впровадження конститу-
ційних положень до галузевого зако-
нодавства. Однак у процесі розвитку 
правових систем у демократичних 
країнах часто існує відторгнення 
конституційних норм, що призво-
дить до конституційно-правових 
колізій. Вирішення конституцій-
но-правових колізій можливе лише за 
допомогою органів конституційного 
правосуддя. Нормативний характер 
актів конституційного правосуддя 
дозволяє їм виступати ефективним 
засобом забезпечення конституціо-
налізму в правовій системі постра-
дянських країн.

Constitutionalism contains certain 
fundamental values that are universal-
ly implemented in the legal system. The 

multi-faceted, multi-layered system of 
power relations needs in the imple-
mentation of constitutional provisions 
in the sectorial legislation. However, 
in the development of legal systems 
in democratic countries there is some-
times the rejection of the constitution-
al norms that leads to constitutional 
and legal conflicts. The decision of 
the constitutional and legal conflicts 
is only possible through constitution-
al justice. The normative character of 
constitutional acts allowing them to 
act as an effective tool in ensuring the 
constitutionalism in the legal system of 
post-Soviet countries.
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З’ясування сутності поняття «про-
ходження державної служби» та його 
структури є неможливим без співвід-
ношення понять «службова кар’єра», 
«проходження державної служби» та 
«просування по державній службі», 
особливо з огляду на відсутність у те-
орії адміністративного права єдиної по-
зиції із цього питання. Особливого зна-
чення це питання набуває в контексті 
дослідження саме структури проход-
ження державної служби, оскільки не-
однозначність підходів до її характери-
стики зумовила існування різних думок 
щодо чинників такої структури. Більше 
того, різноманітність поглядів із цього 
приводу свідчить про складність і важ-
ливість такого питання як для інститу-
ту державної служби, так і для теорії 
адміністративного права [1, с. 22–23; 
2, с. 24; 3, с. 67; 4, с. 6–7].

Проходження державної служби 
є центральним інститутом державної 
служби, у якому відображається сама 
сутність державної служби з позиції її 
реалізації [5, с. 210]. Варто зазначити, 
що проходження державної служби 
містить у собі прийняття на державну 
службу, просування по ній службовців, 
стимулювання їхньої праці, вирішення 
інших питань, пов’язаних зі службою 
(маються на увазі певні юридичні фак-
ти, що характеризують службово-пра-
вовий стан державного службовця, 
який відображається в його особовій 

справі). До таких фактів належать за-
міщення більш високої державної поса-
ди, присвоєння чергового рангу, збіль-
шення розміру грошового утримання, 
зарахування до кадрового резерву, 
направлення на перепідготовку й під-
вищення кваліфікації, направлення на 
стажування («тимчасове випробування 
посади») тощо. Таким чином, проход-
ження державної служби є тривалим 
процесом, який починається з моменту 
виникнення державно-службових від-
носин і завершується їх припиненням 
[5, с. 211].

Звернення до наукових розробок із 
цього питання свідчить про те, що в 
юридичній науці не існує єдиної дум-
ки щодо визначення сутності терміна 
«проходження державної служби». Так, 
Д.М. Бахрах вважає, що проходжен-
ня державної служби – це «динаміка 
службового статусу особи, яка обіймає 
державну посаду» [6, с. 241]. На пере-
конання Д.М. Овсянко, проходження 
державної служби – це процес, що для 
державних службовців, які обіймають 
посади категорії «А» та «Б», виража-
ється в послідовній зміні цих посад із 
моменту вступу на державну службу 
до звільнення з неї [7, с. 101]. Поділяю-
чи зазначені підходи, варто сказати, що 
змістом проходження державної служ-
би є сам процес проходження певних 
стадій та здійснення певних процедур 
перебування на державній службі (від 
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прийняття на державну службу до при-
пинення такої служби) з урахуванням 
просування й переміщення по службі, 
обсягу повноважень за конкретною по-
садою в державному органі або його 
апараті. У контексті службової кар’єри 
важливо зазначити, що автор досить 
чітко акцентував увагу на такій рисі 
проходження державної служби, як 
«динаміка службового статусу особи», 
яка є однією з особливостей службової 
кар’єри, що є спільним у їхніх характе-
ристиках.

Цікавою є думка В.Л. Романова, 
який розглядав проходження держав-
ної служби крізь призму кар’єрно-
го процесу та визначав, що характер 
кар’єрного процесу багато в чому за-
лежить від «енергетичного живлення», 
оскільки щодо людини як центрального 
суб’єкта службової кар’єри джерела 
енергії поділяються на «внутрішні» та 
«зовнішні». Вони безпосередньо зале-
жать від способу діяльності, яким ви-
значаються кар’єрні цілі, прийнятні за-
соби й дії людей щодо досягнення цих 
цілей, а також від об’єктивних умов, 
які опосередковують їх розвиток. До 
того ж кар’єрні цілі розташовані в «зоні 
перетину інтересів індивіда та органі-
зації й суспільства». З позиції особи-
стості це важливо. Саме цим поясню-
ється престижність державної служби 
як можливість участі конкретної осо-
би у вирішенні важливих державних 
справ на рівні «особистої співучасті», 
а також самореалізації особи шляхом 
залучення до суспільно корисної діяль-
ності [8, с. 76]. Варто зазначити, що ця 
думка є однією з найбільш предметно 
наближених до розмежування понять 
«проходження державної служби» та 
«службова кар’єра». Отже, на пере-
конання В.Л. Романова, проходження 
державної служби необхідно розгляда-
ти як кар’єрний процес, тобто сукуп-
ність адміністративних проваджень, які 
мають місце в проходженні державної 
служби. Безперечно, ця позиція заслу-
говує на увагу й підтримку, однак, на 
нашу думку, вона має дещо однобічний 
характер, оскільки поза увагою вчено-

го залишились такі питання, як зістав-
лення структури, організації, правового 
регулювання та управління проходжен-
ням державної служби й службовою 
кар’єрою. Таким чином, ці питання по-
требують подальшого дослідження.

Найбільш вдалими в контексті роз-
криття змісту проходження державної 
служби є думки російських учених 
В.М. Манохіна, Б.М. Габрічідзе та  
А.Г. Чернявського. Зокрема, В.М. Ма-
нохін стверджує: «Державний служ-
бовець працює в системі розгалуженої 
державної організації, у державному 
апараті та різних державних устано-
вах, створених із метою практичного 
втілення в життя завдань, що стоять 
перед державою. Діяльність державно-
го службовця повністю визначається 
потребами державної організації (дер-
жавної служби). Унаслідок зазначеного 
державний службовець діє завжди за 
дорученням держави та від імені держа-
ви» [2, с. 24]. У свою чергу Б.М. Габрі-
чідзе та А.Г. Чернявський наголошують: 
«Проходження державної служби –  
це процес практичного служіння дер-
жаві й суспільству особи, призначеної 
на державну посаду державної служби, 
виконання відповідного виду управлін-
ської або іншої державно-службової 
діяльності» [1, с. 22–23]. Ці наукові 
позиції дають змогу зазначити, що важ-
ливими питаннями співвідношення по-
нять «проходження державної служби» 
та «службова кар’єра» є акцентування 
уваги на характеристиці таких явищ:  
а) тих завдань, реалізацію яких забез-
печує державний службовець як під 
час проходження державної служби, 
так і під час здійснення службової 
кар’єри; б) публічного характеру по-
вноважень державного службовця, які 
реалізуються ним за дорученням та від 
імені держави як під час проходження 
державної служби, так і під час здійс-
нення службової кар’єри.

Деякі вчені розглядають, окрім соці-
ально-публічного аспекту проходження 
державної служби, проходження дер-
жавної служби через службово-право-
вий стан державного службовця. Саме 
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такої думки дотримується А.Ф. Ноздра-
чов, вважаючи, що під проходженням 
державної служби маються на увазі 
«певні юридичні факти, які характери-
зують службово-правовий стан держав-
ного службовця, що відображається в 
його особистій справі» [3, с. 67]. Та-
кий підхід, хоч і не вирішує завдання 
щодо співвідношення понять «проход-
ження державної служби» та «службо-
ва кар’єра», дає можливість окреслити 
коло питань, які потребують вирішення 
в контексті цього дослідження, а саме: 
а) характеристика правового стану 
державного службовця в структурі як 
проходження державної служби, так і 
службової кар’єри; б) суб’єктивний ас-
пект у проходженні державної служби 
та в службовій кар’єрі.

Найбільш предметно питання спів-
відношення понять «проходження дер-
жавної служби» й «службова кар’єра» 
досліджувала Л.Р. Біла-Тіунова [9], 
яка зазначила: «Співвідношення по-
нять «службова кар’єра» та «проход-
ження державної служби» дає змогу 
визначити, що в структурному аспекті 
ці поняття співпадають повністю. Вод-
ночас якщо «службова кар’єра» – це 
переважно суб’єктивно-індивідуаль-
ний аспект розгляду цього поняття, то 
«проходження державної служби» – це 
об’єктивно-процедурний аспект цього 
поняття». Погоджуючись у цілому з 
такою тезою, варто зазначити, що не-
обхідно звернути увагу також на інші 
відмінності цих понять.

По-перше, «проходження державної 
служби» передбачає процедуру «хо-
дження», тобто певний рух, і не має 
значення його вектор (униз чи вверх 
за державними посадами). Натомість 
поняття «службова кар’єра» в позитив-
ному значенні містить у собі такий еле-
мент, як рух тільки «вперед і вверх», 
тобто її «злетність», яка саме визначає, 
власне, основну сутність кар’єри.

По-друге, важливе значення має той 
факт, що перелік елементів структури 
проходження державної служби не 
співпадає з переліком елементів струк-
тури службової кар’єри. Яскравим під-

твердженням цього є їх визначення в 
Законі України «Про державну служ-
бу» від 10 грудня 2015 р. [10] (далі –  
Закон-2015). Відповідно до розділу 5 
«Службова кар’єра» Закону-2015 до 
структури поняття «службова кар’єра» 
входять такі елементи:

1) проходження державної служби;
2) ранги державних службовців;
3) просування державного службов-

ця по службі;
4) переведення державного служ-

бовця;
5) службове відрядження;
6) зміна істотних умов державної 

служби;
7) оцінювання результатів службо-

вої діяльності;
8) публічний звіт керівника органу 

виконавчої влади;
9) стаж державної служби;
10) правила внутрішнього службо-

вого розпорядку державного органу;
11) підвищення рівня професійної 

компетентності державних службовців;
12) індивідуальна програма підви-

щення рівня професійної компетентно-
сті державного службовця.

Безперечно, звертає на себе увагу 
віднесення до цієї структури елемен-
тів, передбачених у пунктах 5, 8, 9, 
10 наведеного переліку (про це більш 
детально буде зазначено нижче). Вод-
ночас Закон-2015 у ст. 38 використо-
вує поняття «проходження державної 
служби» лише як елемент поняття 
«службова кар’єра», у якій, власне, 
опосередковано й визначає його струк-
туру: а) прийняття на державну служ-
бу; б) просування по службі держав-
них службовців; в) вирішення інших 
питань, пов’язаних зі службою. Таким 
чином, на нормативному рівні поняття 
«проходження державної служби» та 
«службова кар’єра» співвідносяться як 
частина й ціле.

По-третє, у доктринальному сенсі, 
на нашу думку, поняття «проходження 
державної служби» є процедурно-пра-
вовою формою реалізації службової 
кар’єри. Ця теза обґрунтовується таки-
ми фактами:
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1) службова кар’єра регламентуєть-
ся переважно матеріальними нормами, 
а проходження державної служби – 
процедурними нормами;

2) службова кар’єра являє собою 
теоретичну суб’єктивно-об’єктивну 
концепцію щодо соціального аспекту 
певних кар’єрних маршрутів, а також 
уявлень про характер руху цими марш-
рутами, стрімкість, траєкторію кар’єри, 
ступінь її злитності, методи її реалізації 
тощо;

3) службова кар’єра є стратегічною, 
оскільки її зміст полягає в просуванні 
людини у своє гіпотетичне (службове, 
майнове, політичне, наукове, суспільне 
тощо) майбутнє. Якщо врахувати той 
факт, що в будь-якій ієрархічній сис-
темі присутня кар’єра, то і для дер-
жавних органів, які характеризуються 
чітко визначеною ієрархією, і для дер-
жавної служби, яка за своєю природою 
є ієрархічною системою державних 
посад та звань, ця риса має особливе 
значення, оскільки саме вона є тією 
рушійною силою, яка визначає й сти-
мулює просування по службі;

4) службова кар’єра має кінцевим 
результатом успіх. Саме шляхом до 
успіху є службова кар’єра, а процес 
досягнення такого успіху – це проход-
ження державної служби. При цьому 
поняття «успіх» може мати різне зміс-
товне навантаження залежно від уяв-
лень державного службовця про нього: 
певна державна посада, незалежність, 
високе суспільне становище, влада, 
престиж, матеріальне становище, на-
города тощо. Таким чином, кар’єра 
завжди є мотивованою успіхом і ці-
леспрямованою на досягнення успіху.  
У низці випадків кар’єра – це сам про-
цес досягнення успіху;

5) службова кар’єра завжди є моти-
вованою. Досягнення державним служ-
бовцем певного кар’єрного становища 
зумовлює необхідність конкретного ви-
значення ним того кар’єрного рівня, до 
якого спрямовано його зусилля. Тобто 
державний службовець має чітко усві-
домлювати, якого успіху він хоче до-
сягти на державній службі та в якій 

формі виражається його успіх (слава, 
влада, матеріальне становище, суспіль-
не визнання, незалежність тощо). 
Отже, просування службовця кар’єр-
ними сходинками зумовлене певними 
мотивами, які визначаються держав-
ним службовцем. Мотивація службової 
кар’єри у свою чергу потребує від дер-
жавного службовця планування свого 
кар’єрного росту, тобто визначення пе-
реліку заходів, які необхідно здійснити 
для досягнення своєї мети, та визна-
чення строків їх реалізації. Водночас 
здійснення особою службової кар’єри 
є мотивованим також для суб’єкта 
призначення, оскільки така мотивація 
виявляється в отриманні найвищих і 
найсуттєвіших результатів діяльності 
державного службовця [9].

Щодо співвідношення понять «про-
ходження державної служби» та «про-
сування по державній службі» варто 
зазначити, що просування є ключо-
вим моментом проходження державної 
служби. Воно здійснюється шляхом 
зайняття більш високої посади або 
присвоєння державному службовцеві 
більш високого рангу. Отже, можна 
виокремити просування за посадами та 
просування за рангами.

Привертає увагу той факт, що при-
йняття на державну службу є склад-
ником проходження державної служби 
та водночас не входить до структури 
службової кар’єри. Саме такий підхід 
передбачено в Законі-2015. Із цього 
приводу варто зазначити, що цілком 
слушним є віднесення «прийняття на 
державну службу» до змісту понят-
тя «проходження державної служби», 
натомість не зрозуміло, чому цей еле-
мент не віднесено до змісту поняття 
«службова кар’єра» в нормативному 
сенсі. Водночас варто звернути увагу 
на позицію Л.Р. Біли-Тіунової, яка від-
носить цей елемент до структури служ-
бової кар’єри, що відповідає сутності 
останньої та, власне, започатковує її 
[9]. Не вдаючись до більш детально-
го обговорення цієї тези, акцентуємо 
увагу на тому, що поняття «прийняття 
на державну службу» в контексті За-
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кону-2015 набуло дещо нового змісту, 
який має прояв і в механізмі реалізації 
права на державну службу, і в проце-
дурному аспекті його реалізації.

Однією з основних новел Зако-
ну-2015 є те, що вперше законодав-
чо визначено єдиний основний спосіб 
вступу на державну службу – при-
значення на посаду державної служ-
би за результатами конкурсу. Варто 
звернути особливу увагу на вживання 
поняття «призначення на посаду» за-
мість поняття «прийняття на посаду», 
яке характерне для трудового права 
під час укладення трудового догово-
ру. Поняття «призначення на посаду» 
передбачає видання певного адміні-
стративного акта (а не укладення тру-
дового договору) про здійснення від-
повідної дії (призначення). При цьому 
наголошено, що призначення громадян 
на посади державної служби без про-
ведення конкурсу забороняється, окрім 
випадків, передбачених Законом-2015 
(без обов’язкового (проте можливого, 
наприклад, за наявності декількох пре-
тендентів на посаду) проведення кон-
курсу під час переведення державного 
службовця в разі реорганізації (злит-
тя, приєднання, поділу, перетворення) 
або ліквідації державного органу (ч. 5 
ст. 22 Закону-2015); передачі або де-
легування повноважень і функцій від 
державного органу до органу місцево-
го самоврядування). Важливо також 
зазначити, що проведення конкурсу 
стосується зайняття вакантних посад 
державної служби категорій «А», «Б», 
«В». Закон-2015 уперше передбачив 
такий індивідуальний правовий акт, як 
акт призначення на посаду, яким чіт-
ко відмежував правове регулювання 
діяльності державних службовців ад-
міністративним правом від трудового 
права. Такий підхід цілком відповідає 
стандартам Європейського Союзу щодо 
вирішення аналогічних питань, де саме 
адміністративний акт є підставою для 
виникнення державно-службових від-
носин, а не трудовий договір.

Викликає заперечення віднесення 
до змісту поняття «службова кар’єра» 

на нормативному рівні таких елемен-
тів, як службове відрядження (ст. 42 
Закону-2015), публічний звіт керів-
ника органу виконавчої влади (ст. 45 
Закону-2015), стаж державної служби  
(ст. 46 Закону-2015), правила вну-
трішнього службового розпорядку дер-
жавного органу (ст. 47 Закону-2015). 
Із цього приводу варто зазначити, 
що названі елементи за своїм зміс-
том є скоріше умовами забезпечення 
здійснення службової кар’єри або ж 
умовами забезпечення проходження 
державної служби, а не елементами 
структури службової кар’єри чи про-
ходження державної служби. У такому 
аспекті варто погодитись із позицією 
Л.Р. Біли-Тіунової, що і службове ві-
дрядження, і стаж державної служби, 
і правила внутрішнього службового 
розпорядку державного органу – це 
чинники режиму державної служби 
[9]. Щодо публічного звіту керівника 
органу виконавчої влади про підсум-
ки діяльності відповідного державного 
органу (ст. 45 Закону-2015) варто за-
значити, що в цьому разі мова йде про 
правовий статус керівника державного 
органу, а точніше, про його посадовий 
обов’язок – виступ із публічним звітом 
за участю представників громадських 
рад, громадських об’єднань, організа-
цій роботодавців, професійних спілок, 
некомерційних організацій, експертів 
відповідних галузей і засобів масової 
інформації.

Безперечно, роль Типових правил 
внутрішнього службового розпоряд-
ку державного органу [11] є значною 
в проходженні державної служби, 
оскільки саме цей нормативно-право-
вий акт визначає режим державної 
служби у вузькому розумінні: поча-
ток і кінець робочого часу, перерви 
для відпочинку, умови й порядок пе-
ребування державного службовця в 
державному органі, загальні інструк-
ції з охорони праці тощо. Визначен-
ня цього нормативно-правового акта 
в межах Закону-2015 є надзвичайно 
позитивним у контексті обмеження 
дії норм приватних галузей права, на-
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самперед трудового, щодо регламен-
тації державно-службових відносин і 
визнання державної служби підгалуз-
зю адміністративного права. У цьому 
руслі заслуговує на увагу також рег-
ламентація на рівні Закону-2015 тако-
го важливого елемента проходження 
державної служби, як зміна істотних 
умов державної служби. До прийняття 
аналізованого закону це питання рег-
ламентувалось нормами Кодексу зако-
нів про працю України [12].

Частково новелою Закону-2015 є 
введення такого елемента проходжен-
ня державної служби, як «оцінюван-
ня результатів службової діяльності»  
(ст. 44). При цьому важливо зазначити, 
що поняття «оцінювання результатів 
службової діяльності» передбачалося 
ще в ст. 29 Закону України «Про дер-
жавну службу» від 17 листопада 2011 р.  
[13], що втратив чинність. У структурі 
правового інституту державної служ-
би це поняття раніше мало дещо іншу 
назву – «атестація державних служ-
бовців» та «щорічна оцінка діяльності 
державних службовців». При цьому 
важливо зазначити, що коментова-
ним Законом-2015 відмінено атестацію 
державних службовців, однак це поло-
ження стосується лише адміністратив-
них державних службовців, тобто тих, 
на яких поширюється дія цього зако-
ну. Водночас щодо спеціалізованих і 
мілітаризованих державних службов-
ців атестацію не відмінено. Таким чи-
ном, чинний Закон-2015 вніс певні від-
мінності в саму структуру й процедуру 
проходження державної служби окре-
мими видами державних службовців.

Закон-2015 не дає визначення по-
няття «оцінювання», а лише передба-
чає його мету. Звернення до науко-
во-теоретичних положень дає змогу 
зазначити, що «оцінювання» є досить 
універсальним і може бути використа-
не в багатьох видах діяльності в різ-
них значеннях: а) як дзеркало, що 
дає можливість державному апарату 
своєчасно модифікувати свою діяль-
ність залежно від еволюції потреб 
громадян; б) як процес перевірки на-

лежності виконання працівниками 
роботи, передбаченої вимогами їхніх 
посад. Однак вважаємо, що не варто 
зводити поняття «оцінювання» лише 
до функції контролю, натомість необ-
хідно оцінювати його, зокрема, з по-
зиції цілей, які покладаються на ньо-
го: 1) надання допомоги службовцям 
у забезпеченні виконання ними своїх 
функцій, обов’язків, повноважень;  
2) спрямування їх діяльності в по-
трібному напрямі та підвищення ви-
конавської дисципліни; 3) отримання 
інформації, необхідної для вирішення 
кадрових питань; 4) надання допомоги 
службовцям у розвитку їхніх потен-
ційних можливостей; 5) інформування 
персоналу про очікувані результати 
їхньої діяльності; 6) надання служ-
бовцям можливості самостійно оці-
нювати ефективність своєї діяльності 
та визначати шляхи її вдосконалення; 
7) отримання об’єктивної інформації 
щодо перспектив здійснення службо-
вої кар’єри. У теорії державної служби 
до форм оцінювання результатів діяль-
ності державних службовців відносять 
атестацію та щорічну оцінку виконан-
ня державними службовцями покладе-
них на них обов’язків і завдань.

Визначення сутності поняття «оці-
нювання» можливе також із позиції 
характеристики його мети:

1) визначення якості виконання 
поставлених перед державним служ-
бовцем завдань (тобто мова йде про 
своєчасність, ефективність, творчість, 
ініціативність, результативність тощо);

2) прийняття рішення щодо премі-
ювання. Власне кажучи, метод заохо-
чення є одним із важливих важелів 
управління у сфері державної служби 
та зацікавлення державних службов-
ців у результатах їхньої діяльності;

3) планування кар’єри державного 
службовця. Планування індивідуально-
го посадового й професійного зростан-
ня державного службовця здійснюєть-
ся шляхом включення його до схеми 
кар’єрного просування. Як правило, 
таку схему має бути визначено на най-
ближчі 3–5 років із моменту вступу 
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особи на державну посаду. Важливим 
елементом цього планування є план 
кар’єри – діловий документ, що відо-
бражає як перспективні, так і поточні 
можливості державного службовця. 
Обов’язковими реквізитами плану 
кар’єри є строки й стадії перебуван-
ня на посаді. При цьому враховується, 
що оптимальний час перебування на 
одній посаді, як правило, становить 
4–5 років (для більшості інших кра-
їн, як правило, – 3–4 роки). Після 
закінчення цього строку перебування 
державного службовця на посаді (про-
тягом якого він проходить стадії адап-
тації до державної посади, службової 
віддачі, деградації, стагнації або адап-
тації) необхідне вирішення питання 
щодо створення нових умов службо-
вої діяльності державного службовця, 
які зумовили б відповідну мотивацію 
для його подальшої діяльності. Інакше 
його професійна діяльність залишати-
меться на одному й тому ж рівні або 
буде знижуватись, що в підсумку, без-
перечно, позначиться на ефективнос-
ті діяльності структурного підрозділу 
державного органу;

4) виявлення потреби в професійно-
му навчанні. Підвищення професійного 
рівня державного службовця є його 
правом та обов’язком, а також мотива-
цією для подальшого здійснення служ-
бової кар’єри. При цьому важливим є 
вирішення питання про створення на-
лежного правового механізму забезпе-
чення професійного навчання держав-
них службовців, важливим складником 
якого є саме виявлення потреби в про-
фесійному навчанні, що безпосередньо 
стосується і державного службовця, і 
державного органу, і закладів, які за-
безпечують підвищення професійного 
рівня державних службовців.

Підсумовуючи викладене, варто 
звернути увагу на те, що з прийнят-
тям Закону України «Про державну 
службу» 2015 р. проходження дер-
жавної служби набуває все більшо-
го законодавчого оформлення саме 
в контексті публічно-правового (а не 
приватноправового) інституту держав-

ної служби. Віднесення до сфери дії 
названого закону питань щодо випро-
бування, переведення, зміни істотних 
умов державної служби, соціальних 
гарантій тощо свідчить про здійснення 
важливих кроків у напрямі адаптації 
інституту державної служби до стан-
дартів Європейського Союзу.

Ключові слова: державна служ-
ба, структура проходження державної 
служби, правила внутрішнього службо-
вого розпорядку, зміна істотних умов, 
просування по державній службі, ви-
пробування.

Статтю присвячено сутнісній 
характеристиці поняття «проход-
ження державної служби» в контек-
сті Закону України «Про держав-
ну службу» 2015 р. Особливу увагу 
приділено питанням співвідношен-
ня понять «проходження держав-
ної служби», «службова кар’єра» та 
«просування по державній службі». 
Акцентується увага на новітніх по-
ложеннях у визначенні структури 
проходження державної служби.

Статья посвящена сущностной 
характеристике понятия «прохож-
дение государственной службы» в 
контексте Закона Украины «О госу-
дарственной службе» 2015 г. Особое 
внимание уделено вопросам соотно-
шения понятий «прохождение госу-
дарственной службы», «служебная 
карьера» и «продвижение по государ-
ственной службе». Акцентируется 
внимание на новых положениях в 
определении структуры прохожде-
ния государственной службы.

The article is devoted to the essence 
description of concept “passing of the 
state service” in the context of Law of 
Ukraine “On the state service” (2015). 
Special attention is devoted to the ques-
tions of correlation of terms “passing 
of the state service”, “official career” 
and “advancement on the state ser-
vice”. Attention is accented on the new 
positions in determination of structure 
of passing of government service.
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ВІЙСЬКОВА ПРАВООХОРОННА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ 
УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО 

ТА ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ

Сучасна українська правова док-
трина свідчить про відсутність законо-
давчого вирішення важливих питань 
організації й діяльності військових пра-
воохоронних органів. Водночас наукові 
дослідження проблем військової право-
охоронної тематики не можна визначи-
ти системними, такими, що повною мі-
рою відповідають потребам суспільства 
щодо забезпечення правового порядку 
в Збройних Силах України, інших вій-
ськових формуваннях, які утворені й 
діють у державі відповідно до чинного 
законодавства. На відсутність систем-
ної єдності у вирішенні доктринальних 
проблем військової правоохоронної 
системи суттєво вплинула деструк-
тивна діяльність багатьох державних і 
громадських інституцій, спрямована на 
приниження значення воєнної складо-
вої в суспільстві, відхід від державниць-
ких позицій у формуванні й реалізації 
програм воєнної безпеки.

Останнім часом наукові досліджен-
ня, які стосуються військово-правових 
проблем, дещо активізувались, що по-
яснюється насамперед загостренням 
воєнної обстановки, участю Збройних 
Сил України в збройному конфлікті під 
час проведення антитерористичної опе-
рації. Плідними є останні наукові напра-
цювання Є.Л. Стрельцова, В.М. Стра- 
тонова, М.С. Туркота, С.І. Дячука та 
інших учених.

Необхідно насамперед звернути увагу 
на той факт, що військова правоохорон-
на система належить до правоохоронної 
системи держави. Водночас правоохо-
ронні органи є особливим складним 

інституціональним утворенням у дер-
жавному механізмі, призначення якого 
полягає в забезпеченні правопорядку та 
протидії правопорушенням. Правоохо-
ронна діяльність має свої особливості, 
які виділяють її серед інших функцій 
держави та визначають особливий ста-
тус правоохоронних органів.

У чинному законодавстві ми не зна-
ходимо таке визначення правоохорон-
ної діяльності й правоохоронних орга-
нів, яке могло б сприяти вирішенню 
проблеми різного тлумачення змісту та 
навіть сутності цих важливих для юри-
дичної практики категорій прикладної 
й галузевої юриспруденції. Варто по-
годитись із висновками, підготовлени-
ми Національним інститутом страте-
гічних досліджень, відповідно до яких 
правоохоронна діяльність – це систе-
ма контрольно-ревізійних, оператив-
но-розшукових, кримінально-процесу-
альних та адміністративно-примусових 
заходів, які здійснюються в порядку, 
визначеному законодавством, з метою 
підтримання правопорядку, виявлення 
та безпосереднього припинення право-
порушень, що підпадають під дію Кри-
мінального кодексу України й Кодексу 
України про адміністративні правопо-
рушення, а також виконання кримі-
нальних та адміністративних санкцій 
щодо правопорушників. У свою чергу 
правоохоронні органи визначаються як 
державні органи, головним призначен-
ням яких є здійснення правоохоронної 
діяльності [1]. Водночас, на нашу дум-
ку, відсутні підстави для віднесення 
контрольно-ревізійних заходів до пра-
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воохоронної діяльності, оскільки кон-
трольно-ревізійні органи мають дещо 
відмінні порівняно з правоохоронною 
діяльністю мету й завдання.

Правоохоронні органи в механізмі 
держави утворюють певну систему та 
повною мірою забезпечують виконання 
правоохоронної функції.

Жодні інші інститути держави не 
мають повноважень на здійснення пра-
воохоронної діяльності.

Зміст системи правоохоронних ор-
ганів визначає низка чинників, серед 
яких найбільш важливими є тради-
ції суспільного й правового розвитку, 
культури, відносин між різними соці-
альними суб’єктами. Правоохоронна 
система суспільства у своєму змістов-
ному та функціональному значеннях 
повністю залежить від національної 
правової системи, у якій посідає визна-
чене правом і його функціями місце.

Інституціонально-функціональна 
природа правоохоронної діяльності ор-
ганічно поєднує державне управління 
соціальними процесами та реалізацію 
охоронної функції права. У свою чер-
гу право активно впливає на характер 
діяльності правоохоронних органів, 
визначає матеріальні й процесуальні 
основи та межі такої діяльності. Поєд-
нання управлінської та правової основ 
діяльності правоохоронних органів про-
являється в законодавчому визначен-
ні, зокрема й Національної поліції як 
центрального органу виконавчої влади, 
який слугує суспільству шляхом забез-
печення охорони прав і свобод людини, 
протидії злочинності, підтримання пу-
блічної безпеки й порядку [2].

Сутнісні характеристики правоохо-
ронних органів не можуть обмежува-
тися забезпеченням стійкості держави, 
захистом інтересів держави та підтри-
манням, охороною публічної безпеки 
й, відповідно, існуючого державного 
устрою. Правоохоронні органи діють на 
«вістрі» найбільш важливих і чутливих 
процесів, які відбуваються в міжсуб’єк-
тних відносинах та викликають або ж 
мають здатність викликати міжсуб’єк-
тні конфлікти. Відтак правоохоронні 

органи виконують важливе обрамлене 
правом соціальне замовлення – здій-
снюють правоохоронну функцію, діючи 
в багатьох напрямах, сформованих пра-
вом і закладених у механізм держави.

Діяльність правоохоронних органів 
полягає в правозастосуванні, тому пра-
воохоронні органи наділяються відпо-
відними повноваженнями; як правило, 
така діяльність чітко регламентована 
відповідними законами. Процесуальні, 
процедурні норми стають основними 
в реалізації правоохоронними органа-
ми визначених законами повноважень. 
Проте головним у правозастосуванні, 
а отже, і в діяльності правоохоронних 
органів є забезпечення принципів спра-
ведливості й рівності, які характеризу-
ють верховенство права, а також реалі-
зація принципу законності. У державах 
із демократичним режимом діяльність 
правоохоронних органів має заснову-
ватись на зменшенні карального тиску 
щодо суб’єктів соціальної взаємодії й 
громадян із наближенням до розуміння 
основ права, а також до забезпечення 
партнерських стосунків держави й гро-
мадянського суспільства, держави та 
громадян, держави й особистості. Не 
меншою мірою, ніж захист суспільства, 
правоохоронні органи діють в інтересах 
особи, захищаючи особу від неправо-
мірних посягань.

Завдання правоохоронних органів 
полягає у виявленні та попередженні 
можливих соціальних конфліктів, ней-
тралізації загроз соціальній стабільнос-
ті, забезпеченні соціальної рівноваги. 
Ці важливі соціальні завдання забез-
печуються шляхом підтримання право-
порядку – стану стабільного й безкон-
фліктного існування права.

Національні правові системи 
по-своєму генерують систему право- 
охоронних органів. Складові такої сис-
теми можуть бути різними, що визна-
чається різними чинниками, закладе-
ними в організацію державної влади, у 
державний механізм. Для української 
держави нині актуальним є віднесення 
до правоохоронної системи таких орга-
нів: 1) Національної поліції (донедавна 
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міліції); 2) Служби безпеки України;  
3) Національної гвардії України;  
4) Національного антикорупційного 
бюро України; 5) підрозділів фіскальної 
служби, у тому числі митниці; 6) Дер-
жавної прикордонної служби України; 
7) Військової служби правопорядку.

Дещо осторонь системи правоохо-
ронних органів перебуває прокуратура 
з невизначеним остаточно статусом і 
місцем у розподілі державної влади. 
Проте прокуратура здійснює активний 
вплив на правоохоронну систему через 
передбачений законодавством механізм 
нагляду за дотриманням правоохорон-
ними органами в їхній діяльності зако-
нів [3], а також шляхом безпосередньої 
участі в правоохоронній діяльності че-
рез реалізацію повноважень із нагляду, 
процесуального керівництва в кримі-
нальних провадженнях, визначену зако-
ном можливість відкривати криміналь-
ні провадження, здійснювати досудове 
розслідування, підтримувати державне 
обвинувачення в судах. Такі повнова-
ження прокуратури дозволяють забезпе-
чити кримінальне переслідування осіб, 
які вчинили кримінальні правопорушен-
ня, а тому не виключають присутність 
прокуратури не лише в правоохоронній 
системі держави з визначенням осо-
бливого статусу та повноважень, а й у 
частині, що стосується процесуального 
керівництва в кримінальних проваджен-
нях, – безпосередньої належності до 
правоохоронної системи.

Військові правоохоронні органи вхо-
дять до системи правоохоронних ор-
ганів держави, де посідають особливе 
місце, оскільки здійснюють свої пра-
воохоронні повноваження в утворених 
відповідно до чинного законодавства 
військових формуваннях, і навіть шир-
ше – у воєнній сфері.

Такий статус військових правоохо-
ронних органів є цілком прийнятним з 
огляду на положення й вимоги законо-
давства щодо організації та проходжен-
ня військової служби, забезпечення во-
єнної безпеки. 

Військові правоохоронні органи за-
безпечують військовий правопорядок. 

У цьому, власне, полягає їх особливе 
призначення, а тому визначені законо-
давством функції щодо забезпечення 
військового правопорядку здійснюють 
активний вплив на формування зміс-
товної й сутнісної характеристик вій-
ськових правоохоронних органів.

Військовий правопорядок вимагає 
насамперед неухильного виконання вій-
ськовослужбовцями та іншими суб’єк-
тами, які мають відношення до воєнної 
сфері, положень Статутів Збройних 
Сил України, наказів і військових по-
радників. Можна стверджувати, що ос-
нову військового правопорядку складає 
військова дисципліна, тобто точне й не-
ухильне виконання військовослужбов-
цями статутних вимог і наказів началь-
ників, командирів. Не варто виключати 
з оцінки стану військового правопоряд-
ку та військової дисципліни дотриман-
ня військовослужбовцями вимог Кон-
ституції України й інших законів, проте 
таке застереження є цілком зрозумілим 
та навіть таким, що не вимагає окремої 
уваги, оскільки є заздалегідь прогнозо-
ваним і передбачуваним. 

Статутний характер військового пра-
вопорядку виокремлює особливості захо-
дів щодо підтримання й забезпечення пра-
вопорядку серед військовослужбовців. 
Такі заходи засновуються на правовому 
режимі, що демонструє військово-дисци-
плінарне право та військово-кримінальне 
право як особливі утворення військового 
права в національній правовій системі. 
Виключний патерналізм, що виходить 
від держави й диктується державою з ме-
тою унеможливлення будь-яких негатив-
них для суспільства проявів протиправ-
ної поведінки у воєнній сфері, не може 
бути предметом оспорювання чи диску-
сій, які мали б перспективу спростувати 
головне правило, згідно з яким військо-
вий правопорядок має найвищі якісні 
соціальні та правові показники. Військо-
вий правопорядок вимагає присутності, 
діяльності тих правоохоронних органів, 
для яких є природним військовий устрій 
та які мають воєнну форму внутрішньої 
організації й загальної структури, що 
послідовно відтворює структуру військо-



57

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

вих формувань, відповідає військово- 
адміністративному поділу держави. Про-
те військові правоохоронні органи, маю-
чи низку особливих характеристик [4], не 
виключаються із загальної національної 
системи правоохоронних органів; навпа-
ки, вони підсилюють зазначену систему 
як функціонально, так і змістовно, утво-
рюючи сприятливі умови для виконання 
військовими формуваннями, насамперед 
Збройними Силами України, важливого 
соціального завдання – забезпечення 
воєнної безпеки. Вплив військових пра-
воохоронних органів на вирішення важ-
ливих питань щодо забезпечення воєнної 
безпеки здійснюється через низку ніби-
то другорядних чинників, проте занадто 
важливих у їх антропологічному вимірі. 
Не варто недооцінювати такі чинники, 
відповідно, не маємо жодних підстав 
для ігнорування першопричини воєнного 
успіху, яка полягає в чіткому, бездоган-
ному, якісному, своєчасному виконанні 
військовослужбовцями, особовим скла-
дом військових підрозділів поставлених 
перед ними бойових завдань, що стає 
можливим насамперед завдяки дисциплі-
нованості, високому рівню правопорядку.

Військові правоохоронні органи на-
лежать до складу збройних сил держа-
ви, мають виключне підпорядкування 
міністру оборони (в окремих випадках 
відповідно до існуючого порядку – Го-
ловнокомандувачу збройних сил) і 
жодним чином не підпорядковуються 
командуванню на відповідній території 
(за винятком бойової обстановки, коли 
на першому місці стоїть виконання бо-
йового завдання, за що несе відпові-
дальність безпосередньо командування, 
на яке покладається також оператив-
не управління підрозділами військових 
правоохоронних органів). Останній ви-
падок варто розглядати як виняткові 
обставини, що носять характер, близь-
кий до обставин непереборної сили, а 
тому не можуть відображати реальний, 
повсякденний стан взаємовідносин вій-
ськових правоохоронних органів та вій-
ськового командування.

Система військових правоохоронних 
органів є складною за своїм змістом і 

структурою, проте необхідно виходити 
з головного: мета діяльності такої сис-
теми полягає в забезпеченні високого 
рівня бойової готовності військ, що ви-
значається відповідним станом військо-
вої дисципліни та військового правопо-
рядку, готовністю військовослужбовців 
виконати завдання за призначенням. 
Отже, військові правоохоронні органи 
через виконання притаманних право-
охоронним органам функцій виконують 
специфічну функцію забезпечення во-
єнної безпеки, а тому ця обставина не 
може не позначатись на структурі вій-
ськових правоохоронних органів і на їх 
функціональному оформленні.

Повертаючись до важливого пи-
тання структури військових право-
охоронних органів, виділимо чотири 
її визначальні складові: 1) охорону 
військового правопорядку у військо-
вих частинах і підрозділах, а також у 
місцях дислокації військових частин; 
2) притягнення військовослужбовців 
до адміністративної відповідальності за 
вчинені адміністративні правопорушен-
ня; 3) кримінальне переслідування за 
скоєні кримінальні правопорушення, 
здійснення досудового розслідування; 
4) проведення оперативно-розшуко-
вої й контррозвідувальної діяльності у 
військових частинах і військових під-
розділах. На функціонування системи 
військових правоохоронних органів 
активно впливають прокурорський наг-
ляд за дотриманням законів органами, 
які здійснюють оперативно-розшукову, 
контррозвідувальну діяльність і досу-
дове розслідування, та здійснення пра-
восуддя в кримінальних провадженнях 
щодо військовослужбовців.

Ядро системи військових правоохо-
ронних органів нині утворює Військова 
служба правопорядку в Збройних Силах 
України, яка діє на підставі прийнято-
го Верховною Радою України закону та 
керується законодавством про військо-
вий обов’язок і військову службу, вій-
ськовими статутами. Військова служба 
правопорядку в Збройних Силах Укра-
їни має обмежені повноваження щодо 
забезпечення правопорядку в Збройних 
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Силах України, яких недостатньо для 
ефективної протидії правопорушенням, 
притягнення військовослужбовців до 
відповідальності за вчинені правопору-
шення. Така ситуація стала критичною 
під час проведення антитерористичної 
операції в Донецькій і Луганській об-
ластях, що на практиці підтверджує 
об’єктивну необхідність реформуван-
ня Військової служби правопорядку у 
воєнно-поліцейський правоохоронний 
інститут із наданням Військовій поліції 
всіх необхідних повноважень у кримі-
нальних провадженнях, узгодженням 
повноважень в адміністративних про-
вадженнях із потребами забезпечення 
військового правопорядку.

На заваді реформуванню Військової 
служби правопорядку у Військову по-
ліцію стає інституціональна належність 
військового правоохоронного органу до 
військового відомства (Міністерства 
оборони України). Варто відразу визна-
читись із цією проблемою. Військова 
поліція має виконувати внутрішні щодо 
замкнутої системи Збройних Сил Укра-
їни функції – забезпечення військового 
правопорядку. Саме тому жодних засте-
режень у вирішенні цього безпекового 
щодо правопорядку в Збройних Силах 
України питання не повинно бути. Осо-
бливо з огляду на те, що інституційна 
присутність Військової поліції в складі 
Міністерства оборони України не озна-
чає підпорядкованість правоохоронного 
органу Головнокомандувачу Збройних 
Сил України, яким є начальник Гене-
рального штабу (необхідно звернути 
на це увагу й остаточно законодавчо 
закріпити саме такий статус Військової 
поліції).

Отже, спірні питання інституційної 
належності Військової поліції вирішу-
ються завдяки законодавчому врегулю-
ванню, визначенню в законі важливих 
питань проходження військової служ-
би військовослужбовцями Військової 
поліції, укомплектуванню, переміщен-
ню по службі, призначенню на посади, 
матеріальному й фінансовому забезпе-
ченню тощо. Варто також враховувати 
забезпечення законності в діяльності 

Військової поліції внаслідок реалізації 
відповідних функцій військовою про-
куратурою, яка діє незалежно від ко-
мандування, підпорядковуючись винят-
ково Генеральному прокурору України.

Наголосимо, що кожний елемент 
системи військових правоохоронних 
органів утворює власну систему й діє 
відносно автономно. Проте лише єд-
ність усіх ланок цієї макросистеми та 
активний, цілеспрямований вплив на 
стан і діяльність військових правоохо-
ронних органів військової прокуратури 
(забезпечення досягнення кінцевого 
результату – воєнної безпеки) створю-
ють необхідні умови для певної стабіль-
ності, поступального руху до вдоскона-
лення системи та її внутрішніх зв’язків. 
Система військових правоохоронних 
органів не може ефективно працювати 
щодо протидії правопорушенням без 
якісного, компетентного вирішення 
матеріалів судами, які повинні мати 
відповідну спеціалізацію; найефектив-
ніше правосуддя в секторі безпеки й 
оборони, у воєнній сфері здійснюють 
військові суди. Військова правоохоро-
нна система має орієнтуватись на ле-
гітимність своїх дій і рішень через су-
довий контроль військового правосуддя 
за умов процесуального керівництва 
військової прокуратури.

Таким чином, військову правоохорон-
ну систему необхідно визначити як си-
стему визначених законом, інституційно 
відокремлених, наділених повноваження-
ми щодо протидії військовим правопору-
шенням і підтримання військового пра-
вопорядку державних органів, діяльність 
яких спрямовується на забезпечення во-
єнної безпеки суспільства.

Ключові слова: національна пра-
вова система, правоохоронна діяль-
ність, правоохоронні органи, військові 
правопорушення, військовий правопо-
рядок, військові правоохоронні орга-
ни, військова правоохоронна система, 
військова поліція, воєнна безпека.

Статтю присвячено досліджен-
ню актуальної проблеми інститу- 
ціоналізації військової правоохорон-
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ної системи в правоохоронній сис-
темі держави. Розкрито функції та 
призначення військових правоохо-
ронних органів, зміст і сутність ді-
яльності військових правоохоронних 
органів, їх вплив на забезпечення вій-
ськового правопорядку та формуван-
ня в такий спосіб антропологічних 
передумов воєнної безпеки держави.

Статья посвящена исследованию 
актуальной проблемы институ- 
ционализации военной правоохра-
нительной системы в правоохра-
нительной системе государства. 
Раскрыты функции и назначение 
военных правоохранительных ор-
ганов, содержание и сущность де-
ятельности военных правоохра-
нительных органов, их влияние на 
обеспечение военного правопорядка 
и формирование таким образом ан-
тропологических предпосылок воен-
ной безопасности государства.

The article is devoted actual prob-
lems of the institutionalization of the 
military judicial system in the law en-
forcement system of the state. Disclosed 
the function and purpose of military 

law enforcement, content and nature of 
the military law enforcement personnel, 
their impact on the provision of military 
law and order and thus the formation 
of the anthropological presuppositions 
of military security of the state.
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У сучасному глобалізованому світі 
сталися значні зміни в геополітичній 
сфері та воєнно-політичній обстанов-
ці, посилилась непримиренність націо-
нальних, політичних, етнічних, еконо-
мічних і релігійних інтересів. Унаслідок 
непримиренності інтересів виникла не-
безпека різнопланових регіональних і 
локальних збройних конфліктів. Отже, 
саме в протиріччях державних націо-
нальних інтересів існує реальна небез-
пека для всієї Європи [1; 2; 3].

По-перше, змінилася значимість Ор-
ганізації Об’єднаних Націй (далі – ООН) 
та ставлення до організації з боку дер-
жав – постійних членів Ради Безпеки, 
оскільки розвиток конфліктів та агре-
сивні дії й наміри керівництва окремих 
держав яскраво свідчать, що ООН нині 
вже не є дійсним механізмом захисту 
держав-членів від воєнних загроз.

По-друге, зі збільшенням політич-
ного впливу й розширенням Північно- 
Атлантичного альянсу (далі – НАТО) 
на схід суттєво змінилася воєнно-сило-
ва конфігурація в Європі.

По-третє, конфлікти, що спалахнули 
в державах у 1990-х роках, жевріють 
і нині. Як наслідок, неконтрольоване 
переміщення мігрантів із мусульман-
ських країн створило серйозну загрозу 
національній безпеці не лише України, 
а насамперед країн Європи [4].

У цій ситуації національна безпека 
України, яка перебуває на стику інте-
ресів глобальних чинників впливу, ста-
ла найбільш вразливою, оскільки від-
повідні виклики й загрози в оборонній 
сфері набули нових рис.

При цьому історія розвитку нашої 
держави свідчить, що Україна втрачала 

державність відразу, як тільки починала 
нехтувати оборонними інтересами [5].

Проблема становлення й розвитку 
державності на основі норм Консти-
туції України є актуальним завданням 
щодо реформування політичної, еконо-
мічної, правової та оборонної систем 
держави [6].

Однак обрані в середині 1990-х ро-
ків політичні й економічні напрями 
розвитку, у тому числі законодавчо 
визначені у сфері оборони, виявились 
неефективними та перешкоджали ста-
новленню України як суверенної, пра-
вової, демократичної й обороноздатної 
держави [7; 8; 9; 10]. Незважаючи на 
задекларовану багатовекторність зов-
нішньої політики, керівництво держави 
тримало курс на економічну, енерге-
тичну, військово-технічну, інформацій-
ну та інші складові залежності.

Нині триває активний процес визна-
чення життєво важливих національних 
інтересів, обумовлених геополітичним 
положенням та усвідомленням ролі 
й місця України в системі міжнарод-
них відносин. Так, Президент України  
П.О. Порошенко під час обговорення 
Воєнної доктрини на засіданні Ради на-
ціональної безпеки і оборони України 
заявив, що свідоме чи півсвідоме не-
сприйняття незалежності України гли-
боко вкорінене в менталітеті російської 
політичної еліти та нікуди не дінеться 
в історичній перспективі [11].

На сучасному етапі розвитку дер-
жавності, за реального стану війни, вій-
ськово-політичне керівництво держави 
змушене по-новому формувати та по-
стійно адаптувати до реалій сьогоден-
ня оборонну політику держави. Окрім 
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того, виникає нагальна необхідність у 
своєчасному нормативно-правовому 
визначенні шляхів розвитку, методів 
застосування й підготовки військових 
формувань до війни в сучасних умовах.

Водночас забезпечення обороноздат-
ності держави, розбудова й реформу-
вання національного війська та інших 
складових сектора безпеки й оборони є 
вирішальними чинниками відновлення 
на тимчасово втрачених територіях су-
веренітету України.

С.Т. Полторак вважає: «Процес пе-
реходу до нової системи військово-полі-
тичних відносин, активізації спроб об-
межити вплив України щодо вирішення 
кардинальних питань міжнародного 
життя та наявність комплексу внутріш-
ніх і зовнішніх загроз безпеки значно 
актуалізували проблему напрацювання 
сучасної воєнної доктрини» [12].

Вказані аргументи підтверджуються 
положеннями нової редакції Воєнної 
доктрини Російської Федерації, уявлен-
ням військово-політичного керівництва 
Росії про світоустрій та далеко не ми-
ролюбивими планами щодо України. 
У згаданому стратегічному докумен-
ті до головних загроз Росії віднесено 
зовнішні (розширення НАТО на схід) і 
внутрішні (інформаційний вплив на на-
селення) чинники. Загрозами для Росії 
визнано також ситуацію в Україні й 
навколо неї, конфлікт у Сирії [13].

Актуальність нашого дослідження 
обумовлюється необхідністю вдоско-
налення законодавства у сфері оборо-
ни та напрацювання пропозицій щодо 
унормування керівних поглядів на 
принципи й шляхи попередження воєн-
них конфліктів, а також застосування 
військової сили для захисту сувереніте-
ту й територіальної цілісності держави.

Вивченню питань, пов’язаних із те-
орією та практикою воєнної доктрини 
держав, присвячено певну кількість 
розробок і наукових публікацій, зде-
більшого зарубіжних авторів. В аспекті 
щодо Воєнної доктрини України серед 
перших спроб викладу системної пози-
ції варто назвати наукову працю одного 
з діячів національного руху минулого 

століття М.С. Колодзінського. Так, 
учений підкреслює: «Дати точне визна-
чення воєнної доктрини також важко, 
як, наприклад, дати визначення права.  
Існують різні визначення воєнної док-
трини відповідно до погляду суспіль-
ства чи епохи взагалі на концепцію 
війни» [14].

У сучасній Україні питання воєнної 
доктрини – нормативного документа, 
що визначає насамперед напрями во-
єнної політики держави, – аналізува-
лись у працях таких учених, правників 
і політиків, як О.Ф. Белов, В.Ю. Бог- 
данович, О.С. Бодрук, О.М. Гонча-
ренко, В.К. Горовенко, О.І. Гриненко, 
О.І. Затинайко, М.І. Карпенко, С.В. Кі- 
валов, О.В. Копиленко, Б.А. Кормич, 
Г.Ф. Костенко, В.В. Кравченко, С.В. Ку- 
ницький, В.А. Ліпкан, О.В. Литвиненко, 
В.М. Оборотов, Б.А. Пережняк, Г.М. Пе- 
репелиця, В.Ф. Погорілко, І.С. Ро- 
манченко, М.І. Рябошапко, О.І. Семен-
ченко, М.В. Сунгуровський, В.Л. Фе- 
доренко, О.І. Чорноусенко, В.І. Чушен-
ко, В.О. Шевченко та інші. Серед за-
кордонних дослідників і фахівців варто 
назвати Дж. Бейлза, Д. Мішеля, А. Рас- 
смусена, Д. Стейса, Дж. Шерра та ін-
ших.

Однак згадані автори торкались у 
цілому проблеми загальних концепту-
альних основ та окремих аспектів роз-
робки конкретної воєнної доктрини на 
певний проміжок часу.

Метою статті є аналіз в історично-
му аспекті особливості воєнної доктри-
ни – правового підґрунтя забезпечення 
воєнної безпеки в сучасних умовах, 
дослідження нормативної основи підго-
товки збройних сил до протидії агресії, 
а держави – до оборони.

Із часу здобуття державної незалеж-
ності Україна в складній воєнно-полі-
тичній обстановці продовжує розвива-
ти та зміцнювати свою державність, 
будувати власну систему забезпечення 
національної безпеки. В умовах до-
корінних змін у зовнішньому й вну-
трішньому безпековому середовищі, 
вторгнення російських терористичних 
формувань та анексії й окупації части-
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ни території держави виникла нагальна 
потреба в розробці дієвої моделі забез-
печення національної безпеки та оборо-
ни України.

Стан війни змушує військово-полі-
тичне керівництво держави замисли-
тись над необхідністю попередження 
збройних конфліктів та актуалізує пи-
тання перегляду чинних нормативних 
актів щодо власних підходів до пробле-
ми забезпечення оборони й територі-
альної цілісності України.

З усіх джерел законодавства необ-
хідно виділити Конституцію України, 
яка є основою законодавства щодо 
розбудови держави та містить норми, 
якими врегульовуються найважливіші 
відносини у сфері оборони.

На особливу увагу заслуговує дум-
ка таких учених, як В.Ф. Погорілко та 
В.Л. Федоренко, які підкреслили: «По-
рівняно детально закріплено в Консти-
туції також зовнішні функції держави: 
оборони, захисту суверенітету й тери-
торіальної цілісності» [15, с. 155–156].

Обов’язки державних органів, по-
садових осіб і громадян щодо забезпе-
чення безпеки держави та зміцнення її 
обороноздатності, відображені в Кон-
ституції України в загальному вигляді, 
конкретизуються в законах і норматив-
но-правових актах України. На наше 
переконання, формування державної 
політики у сфері оборони є одним із 
найважливіших завдань органів дер-
жавної влади на сучасному етапі роз-
витку української державності [16].

У Конституції України зазначено, 
що захист суверенітету й територіаль-
ної цілісності України, забезпечення її 
економічної та інформаційної безпеки 
є найважливішими функціями держа-
ви, справою всього народу. Відповід-
но, тим самим на законодавчому рівні 
закріплюється, що оборона держави 
має загальнодержавний характер [6]. 
У зв’язку з тим, що основна функція 
в забезпеченні оборони належить са-
мій державі, положеннями Конституції 
України закріплено завдання й основні 
напрями діяльності у сфері захисту Ві-
тчизни.

На сучасному етапі розвитку, 
як стверджують І.С. Романченко,  
В.Ю. Богданович, «існування й са-
мозбереження суверенної держави 
залежать від цілеспрямованої воєнної 
політики щодо захисту національних 
інтересів» [17].

З 1993 року основи воєнної полі-
тики визначала Постанова Верховної 
Ради України «Про основні напря-
ми зовнішньої політики України», а  
з 1997 року – Концепція (Основи дер-
жавної політики) національної безпеки 
України [18; 19]. У 2003 році Верхов-
ною Радою України прийнято Закон 
України «Про основи національної без-
пеки України» [20].

На нашу думку, зазначений закон 
забезпечує єдність принципів форму-
вання й проведення державної полі-
тики у сфері національної безпеки та 
оборони, підготовку доктрин, стратегій, 
концепцій, державних і відомчих про-
грам у різних сферах національної без-
пеки й оборони держави.

Одним із пріоритетів національних 
інтересів є забезпечення державно-
го суверенітету, територіальної ціліс-
ності та недоторканності державних 
кордонів. Суб’єкти забезпечення наці-
ональної безпеки, діяльність яких без-
посередньо спрямовується на захист 
національних інтересів України від зов-
нішніх і внутрішніх загроз, як акцентує 
І.С. Руснак, у своїй сукупності утворю-
ють сектор безпеки й оборони держа-
ви, що включає в себе органи держав-
ної влади та військові формування [21].

Діяльність військових формувань, 
створених і передбачених законом, пе-
ребуває під демократичним цивільним 
контролем із боку суспільства [22].

З огляду на викладене вважаємо, 
що забезпечення поєднання підходів до 
формування законодавчої бази у сфері 
національної безпеки та оборони ле-
жить у площині напрацювання нового 
законопроекту про основи національної 
безпеки України. Саме тому принципо-
во важливим постає, що законопроект 
опосередковано впливатиме на розроб-
ку й прийняття інших документів нор-
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мативного та ненормативного харак- 
теру.

Серед таких документів, крім зазна-
чених, можна назвати законодавчі акти 
й документи у сфері зовнішньої політи-
ки, акти про Воєнну реформу України, 
Концепцію воєнної політики України, 
Концепцію розвитку сектора безпеки 
та оборони, Концепцію інформаційної 
безпеки, Державну програму розвитку 
Збройних Сил України, Державну про-
граму розвитку озброєнь і військової 
техніки тощо. Саме цими нормативни-
ми документами визначаються цільові 
настанови й керівні принципи воєнного 
будівництва, напрями діяльності орга-
нів державної влади з метою своєчас-
ного виявлення, відвернення та нейтра-
лізації реальних і потенційних загроз 
національним інтересам України.

Першу редакцію Воєнної доктри-
ни України було ухвалено в жовтні  
1993 року. На той час вона реально 
відображала ставлення керівництва 
української держави до війни та від-
повідала воєнно-політичній обстановці 
початку 1990-х років, що характеризу-
валася закінченням «холодної» війни й 
збройного протистояння двох світових 
політично-суспільних систем [7]. У док-
трині оголошувався позаблоковий ста-
тус Української держави.

Водночас фахівці називають цей 
документ «дієвим», оскільки Україна 
утримувала ядерну зброю й численне 
формування (близько 800 тис. військо-
вих) – якісний військовий, кадровий і 
матеріально-технічний компонент для 
розбудови національного війська.

Другу редакцію доктрини було за-
тверджено влітку 2004 року Президен-
том України – Верховним головноко-
мандувачем Збройних Сил України. 
На думку експертів, документально 
сплановане «скорочення» військово-
го формування, за відсутності відпо-
відальності керівництва й усталеного 
військового законодавства, привело до 
безпрецедентних втрат (кадрових, ма-
теріальних і фінансових) та фактично 
до неприпустимого зниження рівня бо-
єздатності національного війська [8].

Загалом принциповим було лише 
те, що документ задекларував необхід-
ність підготовки держави до членства 
в НАТО. Однак майже через місяць 
із доктрини було вилучено норму про 
підготовку України до повноправного 
членства в НАТО. У редакції доктри-
ни зразка 2005 року було декларатив-
но передбачено повернення мети про 
вступ до НАТО [9].

З іншого боку, до закінчення тер-
міну дії двосторонньої угоди щодо ба-
зування Чорноморського флоту Росій-
ської Федерації (далі – РФ) у Криму й 
Севастополі згадана норма мала дещо 
умовний характер, тому це дисонувало 
в контексті державних інтересів. Вод-
ночас військово-політичне керівництво 
держави побоювалось на нормативно-
му рівні розглядати наявність реально-
го супротивника.

У 2012 році було прийнято третю 
редакцію доктрини, яку експерти на-
зивають «безвідповідальною». Справа в 
тому, що в доктрині воєнний чинник 
фактично не розглядався як вплив, 
нормативно передбачалося, що в разі 
неминучості воєнного конфлікту дер-
жава має «діяти ненасильницькими 
методами», зокрема зверненням за 
допомогою до Ради Безпеки ООН і 
«впливових держав» та запроваджен-
ням режиму надзвичайного стану. Тоб-
то підкреслювалось, що держава «буде 
демонструвати власну обороноспро-
можність і рішучість дати відсіч агресії, 
здатність завдати потенційному агре-
сору неприпустимих втрат» [10]. При 
цьому негативною нормою документа 
стало положення, закріплене окремим 
законодавчим актом, щодо позаблоко-
вого статусу держави [23].

Перш ніж перейти до дослідження 
нової редакції доктрини, наведемо дум-
ку військового теоретика М.В. Фрунзе, 
який слушно зазначав: «Воєнна док-
трина є прийнятим в армії конкретної 
держави вченням, яким встановлюєть-
ся характер будівництва збройних сил 
держави на основі домінуючих поглядів 
на характер поставлених перед нею за-
вдань» [24, с. 113–114].
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У травні 2015 року указом Президен-
та України затверджено Стратегію наці-
ональної безпеки України – основу для 
розробки Воєнної доктрини, у якій нор-
мативно визначено основні базові цілі: 
продовження боротьби за відновлення 
територіальної цілісності держави в дію-
чих кордонах і заходи незалежності від 
РФ у сфері виробництва військової тех-
ніки (далі – ОВТ) [25]. Однак напрями 
реалізації базових цілей Стратегії наці-
ональної безпеки України щодо рефор-
мування структурних елементів сектора 
безпеки й оборони держави, а також 
інтеграції в Європейський Союз (далі – 
ЄС) і НАТО залишилися визначеними 
не повною мірою.

Спираючись на Стратегію націо-
нальної безпеки України, фахівці та 
розробники обґрунтовують нову док-
трину анексією Криму, окупацією Дон-
басу й продовженням реальної війни на 
Сході України, а також зазначеним у 
доктрині руйнуванням «системи світо-
вої та регіональної безпеки».

Саме тому в доктрині зазначено:  
«З відмовою від політики позаблоко-
вості Україна вибудовує нові підходи 
до забезпечення національної безпеки, 
при цьому Україна повинна спиратись 
насамперед на власні можливості та за-
лишає за собою право обирати спосіб 
гарантування державного суверенітету 
й територіальної цілісності» [26]. Варто 
звернути увагу на той факт, в доктрині 
Росію вперше задекларовано основним 
супротивником, який має намір усіма 
силами й засобами захопити частину 
території або знищити державність 
України, а також підкреслено, що дер-
жава має продовжити боротьбу за виз-
волення окупованих російськими теро-
ристичними формуваннями територій 
Криму та Донбасу.

Водночас, як стверджує В.Ю. Бог-
данович, таке завдання для військово-
го відомства, як проведення військо-
вого реформування за стандартами  
НАТО в усіх сферах, залишається не-
змінним [27].

Характерною рисою нової редакції 
доктрини є правове визначення ос-

новних цілей застосування збройних 
сил у взаємодії з іншими формування-
ми, їхніх функцій щодо забезпечення 
воєнної безпеки й оборони держави 
та шляхів реалізації цих функцій як за 
мирного часу, так і в особливий період.

Значну увагу в доктрині приділено 
воєнним конфліктам, оскільки вони 
становлять основну потенційну небез-
пеку для України. Також наведено їх 
класифікацію й характерні риси зброй-
ної боротьби. У документі передбаче-
но: «Визначальними факторами га-
рантування безпеки та пріоритетними 
напрямами оборонної політики Україна 
вважає інтеграцію в європейський по-
літичний, правовий простір із метою 
набуття членства в ЄС».

Фактично доктрина відштовхується 
від норми, внесеної до українського за-
конодавства одночасно з рішенням про 
відмову від позаблокового статусу. На-
гадаємо, що в грудні 2014 року Верхо-
вна Рада України проголосила, що ос-
новним напрямом безпекової державної 
політики в зовнішньополітичній сфері є 
«досягнення критеріїв, необхідних для 
набуття членства в ЄС і НАТО» [28].

Водночас задеклароване щодо кри-
теріїв положення не передбачає повно-
цінний вступ України до НАТО.

Доктрина не вперше декларує, що до 
2020 року держава досягне сумісності 
збройних сил із відповідними військо-
вими силами країн – членів НАТО. Як 
наголошують І.О. Долгов та В.С. Корен- 
дович, це стосується «оперативної й 
технічної сумісності зі збройними си-
лами країн Альянсу, а також упрова-
дження загальних стандартів НАТО» 
[29]. Зокрема, заплановано перейняти 
прийняті країнами – членами НАТО 
принципи провадження бойових дій та 
інші заходи, тобто планомірно перей-
ти до стандартів STANAG – «натів-
ських» критеріїв щодо ОВТ й підготов-
ки військ. Проте в цьому разі потрібне 
напрацювання додаткових документів.

Положення Воєнної доктрини Укра-
їни є обов’язковими для всіх органів 
виконавчої влади, тобто мають силу за-
кону й закріплюють принципи керівни-
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цтва військовими формуваннями Украї-
ни та іншими державними структурами 
в справі захисту державних національ-
них інтересів.

З огляду на це доцільно в заключній 
частині доктрини конкретизувати, що 
її положення «можуть уточнюватись і 
доповнюватись з урахуванням змін во-
єнно-політичної обстановки, характеру 
й змісту потенційних воєнних загроз, 
умов військового будівництва».

Стратегія національної безпеки та 
Воєнна доктрина України мають окре-
мі недоліки, на яких варто зупинитися. 
Водночас зауважимо, що це перші кон-
цептуальні рішення у сфері національ-
ної безпеки й оборони, які реалістично 
визначають супротивника, окреслюють 
напрями розвитку військового форму-
вання та однозначно задають цілі його 
руху до стандартів НАТО.

Прийняття концептуальних доку-
ментів, як підкреслюють С.Л. Речич та 
В.І. Коряк, – позитивний чинник і фун-
дамент для нормативних документів 
та програм військового реформування 
[30]. Однак залишилися нереалізовани-
ми рішення щодо їх практичної реалі-
зації, а саме розробка Державних про-
грам розвитку військового формування 
та озброєння й військової техніки.

Як зазначає О.В. Василенко, важко 
переоцінити документи, які мають фун-
даментальне значення, оскільки вони 
визначають організаційну структуру, 
бойову й інші види підготовки та фор-
мування [31].

Концептуальний документ склада-
ється з восьми розділів. У першому 
доктрина визначається, як «система 
поглядів на причини виникнення, ха-
рактер сучасних воєнних конфліктів, 
принципи й шляхи запобігання їх ви-
никненню та застосування воєнної 
сили для захисту державного сувере-
нітету» [28]. Варто мати на увазі, що 
доктрина ґрунтується на без’ядерному 
статусі та спрямовується на протидію 
агресії Росії.

Наприкінці ХХ століття політичне 
керівництво України відмовилось від 
ядерного потенціалу в обмін на гарантії 

безпеки за Будапештським меморанду-
мом 1994 року, який не виконано жод-
ним із гарантів [32].

Так, військово-політичне керівниц-
тво РФ розпочало збройну агресію, 
Великобританія й США після початку 
цієї війни переінтерпретували договір, 
заявивши, що гарантії надавалися кож-
ною стороною лише щодо власних дій 
і намірів, а не в цілому щодо територі-
альної цілісності й безпеки України.

З огляду на думку експертів, вважа-
ємо недоцільним збереження без’ядер-
ного статусу в довгостроковій перспек-
тиві. Однак мова йде не про початок 
розробки зброї масового ураження, 
а про відміну юридичного обмеження 
на такий крок у разі неможливості га-
рантування територіальної цілісності й 
безпеки держави іншими способами.

Показовою в цьому розділі є наяв-
ність у переліку вживаних термінів 
поняття «стратегічні комунікації». Усі 
інші терміни є традиційними й відоми-
ми. Натомість поняття «стратегічні ко-
мунікації» через особливості гібридної 
війни, процеси глобалізації та станов-
лення інформаційного суспільства зага-
лом потребує окремої уваги.

До початку збройного конфлікту 
з РФ керівництво держави майже не 
переймалося цим важливим питанням. 
Нині необхідність інформаційної стра-
тегії поступово стає зрозумілою всьому 
українському суспільству.

У другому розділі («Безпекове се-
редовище») Воєнної доктрини України 
наводяться тенденції, які впливатимуть 
на стан безпеки у світі в цілому та 
Україні зокрема. Серед них можна наз-
вати посилення суперечностей щодо 
поділу сфер впливу між світовими 
центрами сили, зокрема й загострення 
протистояння між США та Російською 
Федерацією.

На нашу думку, ця норма в доктрині 
є єдино збалансованою й об’єктивною 
щодо стану міжнародних відносин, усі 
інші положення зважені щодо Росії. 
Однак наведення світових центрів сили 
та визначення їхніх основних інтересів 
і намірів щодо держави у військово-по-
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літичному контексті відсутні. Це ж сто-
сується визначення регіональних впли-
вових держав та неозначеності щодо 
зміщення акцентів у веденні воєнних 
конфліктів на комплексне використан-
ня воєнних і невоєнних інструментів.

Не завадило б, як підкреслює  
Ю.І. Радковець, надати більш правове 
й конкретизоване визначення гібридної 
війни та її загроз [33].

Серед наведених тенденцій можна 
вказати на посилення міграційних про-
цесів та активізацію релігійного екстре-
мізму, проблему кібербезпеки та збіль-
шення іноземної військової присутності 
на територіях сусідніх держав.

Це задекларовано в цілому правиль-
но, проте не визначено заходи проти-
дії, у тому числі щодо інформаційних, 
смислових і віртуальних операцій ін-
ших провідних учасників міжнародних 
відносин.

C.K. Полумієнко переконує, що сві-
тові держави здійснюють інформаційний 
вплив на країни, які перебувають у зоні 
їхніх інтересів, ведучи перманентну вій-
ну за вплив на представників влади й 
настрої верств суспільства [34].

Визначення проблеми інформацій-
ної безпеки та суверенітету держави є 
комплексним і не може вирішуватись 
лише з огляду на дії керівництва РФ, 
навіть якщо мова йде лише про вій-
ськовий аспект цієї проблеми.

У наступному пункті другого розділу 
документа спостерігається логічна су-
перечність: зовнішньополітичні умови 
не сприяють урегулюванню збройного 
конфлікту на Сході України. За таких 
обставин Україна може розраховувати 
насамперед на власні сили й підтримку 
США, держав – членів ЄС і НАТО, які 
вважають, що збереження незалежнос-
ті та територіальної цілісності України 
є одним із визначальних факторів за-
безпечення світової й регіональної ста-
більності в Європі.

Проте проблема полягає не лише в 
логіці. Наскільки це взагалі реалістич-
но й об’єктивно та в чому полягає кон-
кретика цієї підтримки? Чи можливо 
взагалі у Воєнній доктрині України за 

сучасних умов визначати правовий ак-
цент на зовнішню підтримку, особливо 
після порушення країнами-гарантами 
Будапештського меморандуму, з огляду 
на те, що в будь-який момент можуть 
виникнути фактори, які суттєво впли-
вають на політику провідних держав, у 
тому числі США та країн ЄС?

У нашому розумінні доктрина має 
передбачати й визначати в правовій 
площині відповідні дієві заходи держа-
ви, відповіді на воєнно-політичні викли-
ки, розраховуючи винятково на свої ре-
сурсні можливості.

Далі в другому розділі Воєнної док-
трини України наведено актуальні й по-
тенційні воєнні загрози. Серед перших 
можна назвати нарощування військової 
потужності РФ у безпосередній близь-
кості до державного кордону України, 
мілітаризацію РФ тимчасово окупова-
ної території та військовий контингент 
у Придністров’ї. Водночас не вказуєть-
ся на військову присутність формувань 
РФ у Білорусі.

Прикрим моментом є непередбаче-
на вірогідність виходу з-під контролю 
державних структур у світлі подій ра-
дикальної частини націоналістичного 
руху кримських татар, а також поси-
лення націоналістичних рухів в Угор-
щині та Румунії. Доктрина визначає 
основні проблеми, що перешкоджають 
адекватному реагуванню України на 
воєнні виклики й ризики, лише окре-
мим пунктом згадуючи неефективність 
оборонно-промислового комплексу дер-
жави.

У третьому розділі («Цілі та завдан-
ня воєнної політики») Воєнної док-
трини України їх викладено фактично 
вичерпно; важливими є необхідність 
відновлення престижу військової служ-
би, а також внесення змін до докумен-
тів, продовження інтегрування добро-
вольчих батальйонів до збройних сил 
та вдосконалення системи мобілізацій-
ної підготовки й мобілізації [35].

Варто підкреслити, що в п. 28 про-
писано: «Україна вважатиме своїм 
воєнним противником іншу державу 
(коаліцію держав), дії якої (яких) ква-



67

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

ліфікуються законами України або між-
народно-правовими актами як збройна 
агресія». На сьогодні воєнним супро-
тивником Україна вважає Російську 
Федерацію.

Доцільним є твердження, що по-
тенційним воєнним супротивником 
Україна визнаватиме державу (коалі-
цію держав), дії або наміри якої (яких) 
матимуть ознаки загрози застосування 
воєнної сили проти України.

Пункт 30 визначає, що найвищий 
ступінь небезпеки має загроза держав-
ному суверенітету й територіальній ці-
лісності України. Головною загрозою є 
ймовірність великомасштабної зброй-
ної агресії Російської Федерації проти 
України.

У п. 31 є невизначеність: Україна за-
лишає за собою право на використання 
з метою відбиття збройної агресії всіх 
можливих форм, способів і наявних 
засобів збройної боротьби, а також 
завдання ударів супротивнику на його 
території з дотриманням принципів і 
норм міжнародного права.

Необхідно зауважити про зазначе-
не «право на використання всіх мож-
ливих форм, способів і наявних засо-
бів збройної боротьби». При цьому чи 
обмежують такі «всі можливі форми» 
відбиття агресії наявні засоби зброй-
ної боротьби? Якщо ні, то як це уз-
годжується з принципом без’ядерного 
статусу, прописаним у першому розді-
лі доктрини?

Четвертий розділ присвячено умо-
вам, за яких здійснюється воєнна полі-
тика. У цьому розділі здається доціль-
ним конкретизувати й прописати норми 
про необхідність удосконалення страте-
гічного планування, здійснення іннова-
цій та інших вагомих змін щодо оборон-
но-промислового комплексу [36].

Цілком очевидно, що воєнно-еко-
номічна політика відсутня, реформи 
не проводяться та існує систематичне 
недофінансування потреб оборони. Че-
рез це спостерігається стагнація обо-
ронно-промислового комплексу, а та-
кож суттєва нестача сучасних засобів 
збройної боротьби.

П’ятий розділ аналізованого доку-
мента стосується шляхів досягнення 
воєнно-політичних цілей України, який 
передбачає вдосконалення законодав-
ства та реформування сил оборони 
держави [37].

Норми щодо передислокації військових 
підрозділів з огляду на доцільне посилен-
ня присутності військ на Сході й Півдні 
України, безперечно, потребують обґрун-
тованого нормативного визначення.

Як вважають В.П. Коробко та Є.В. Гав- 
рилко, потребує опрацювання також рі-
шення Лісабонської конференції країн 
НАТО щодо покладення на національні 
збройні сили обов’язку реагування на 
надзвичайні ситуації [38].

Суттєвим є визначення щодо необ-
хідності розробки комплексного нор-
мативного документа про проведення 
спеціальних інформаційних операцій, 
а також визначення профільних струк-
турних підрозділів державних органів, 
їх завдань і повноважень у мирний та 
воєнний час.

Сьомий розділ доктрини – «Управ-
ління ризиками» – містить таке фор-
мулювання: «В інтересах зниження 
ризиків у сфері воєнної безпеки дер-
жави створюється інтегрована система 
управління ризиками як елемент сис-
теми оборонного планування». Назрі-
ла необхідність нормативно визначити 
систему аналізу, розвитку, уточнен-
ня оборонного планування та завдань 
складових сил оборони [39].

Підсумовуючи огляд доктрини, вар-
то відзначити, що в оперативному пла-
ні та коротко– й середньостроковій 
перспективі охоплено більшість про-
блемних аспектів воєнної політики та 
безпеки держави.

Проблемним залишається бачення 
розробниками доктрини питання без’я-
дерного статусу та стану міжнародних 
відносин, що може призвести до не-
об’єктивного визначення потенційних 
загроз державі у військово-політичній 
сфері з боку інших держав, окрім Росії. 
Саме тому невиправданим постає спи-
рання на зовнішню підтримку в сучас-
них умовах.
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У деяких пунктах зустрічається не-
повнота окремих положень, зокрема 
щодо інформаційної безпеки, і відсут-
ність конкретики. Останнє стосується 
всієї доктрини, оскільки для її реалі-
зації необхідна розробка значної кіль-
кості інших документів, у яких варто 
конкретно прописати деталі всіх запла-
нованих процесів і реальних заходів.

У цілому необхідно констатувати, 
що визначено більшість необхідних 
змін і сучасних тенденцій, насамперед 
зроблено акцент на головному – про-
тидії агресії РФ, а також з’ясовано 
проблеми реформування формувань, 
оборонно-промислового комплексу та 
співпраці з НАТО.

Однак Воєнна доктрина України ви-
магає й певних доопрацювань. Стратегіч-
ний документ не може спиратись на сьо-
годення політичної кон’юнктури, він має 
відображати (з упередженням) стратегіч-
не бачення керівництвом держави безпе-
кової та оборонної політики України.

Ключові слова: Воєнна доктрина 
України, оборона, воєнна безпека, кон-
ституційні основи забезпечення обо-
ронної політики України.

У статті проаналізовано особли-
вості концептуального документа 
нової Воєнної доктрини України в 
забезпеченні воєнної безпеки держа-
ви. Досліджено нормативну основу 
підготовки збройних сил до протидії 
агресії.

В статье проанализированы осо- 
бенности концептуального докумен-
та новой Военной доктрины Укра-
ины в обеспечении военной безопас-
ности государства. Исследованы 
нормативные основы подготовки 
вооруженных сил для противодей-
ствия агрессии.

The article analyzed the features 
of the conceptual document of the new 
Military Doctrine of Ukraine in ensur-
ing the military security of the state. 
Investigated the regulatory basis for 
the training of the armed forces to 
counter aggression.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ 
В МЕЖАХ РЕФОРМ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ В УКРАЇНІ

Проводячи аналіз питань щодо ста-
ну й основних підстав у реформуванні 
судової системи України, варто вказати 
на їх актуальність, оскільки й на су-
часному етапі вдосконалення судової 
влади в Україні відсутнє чітке та по-
слідовне розуміння мети цієї реформи, 
напрями її проведення, а також шляхи 
вирішення проблем.

Ґрунтовну дискусію щодо ланко-
вості, спеціалізації та інстанційності 
органів судової системи України було 
розгорнуто на сторінках друкованих та 
електронних видань. Водночас зазнача-
ється, що основним завданням прове-
дення реформи правосуддя і внесення 
змін до Конституції України є забезпе-
чення верховенства права, утверджен-
ня дійсно незалежного й справедливого 
суду в державі.

Проблема сучасності судоустрою 
набула сьогодні в Україні надзвичайної 
актуальності. Вона активно досліджу-
валась із найрізноманітніших аспектів 
і позицій учених. До правників, які 
вивчали проблеми реформування судо-
вої системи в Україні, варто віднести  
В. Коваля [2], Л. Москвич [3], В. Брин-
цева [4], О. Капліну [5], І. Назарова [9], 
М. Сірого [10], О. Свиду [8], М. Хавро-
нюка [6] та інших науковців. До плеяди 
зацікавлених у змінах у судовій владі 
входять народні депутати України, 
працівники судових і правоохоронних 
органів, які зазначають, що сучасна 
Україна перебуває на шляху докорінної 
перебудови судової системи.

Дослідження й аналіз існуючої судо-
вої системи в Україні та судової влади 

загалом показують, що ці питання є, 
безумовно, пізнавальними у визначе-
ному аспекті, проте й невичерпними. 
Передбачено багатогранну і майже до-
корінну зміну судової системи в Укра-
їні. Задля досягнення цього необхідно 
виконати низку завдань, що закладуть 
фундамент для більш ефективного 
функціонування системи правосуддя.

По-перше, необхідно провести дослі-
дження питання наявності й місцепо-
ложення запропонованих і зазначених 
судових органів у розділі «Правосуддя» 
існуючої редакції Конституції України 
1996 р. та проекту змін до Конституції 
України в частині правосуддя 2015 р.

По-друге, варто проаналізувати до-
статню кількість юридичної літератури 
й правових джерел щодо впливу прин-
ципів побудови судової системи України 
на спеціалізацію судів та інстанційність.

По-третє, потребують з’ясування 
питання щодо організаційного забез-
печення діяльності судів, порядку їх 
фінансування й визначення форм, на 
які має бути покладено здійснення цьо-
го напряму діяльності судової влади в 
Україні.

Окрім того, у статті стверджується, 
що вдосконалення судової влади та ре-
формування системи правосуддя Укра-
їни в спрямуванні на консолідацію вер-
ховенства права й усунення всіх форм 
корупції в судовій владі під час забез-
печення незалежності судів є основним 
завданням України із цього питання.

Суд і судова гілка української дер-
жавної влади мають бути по-справж-
ньому незалежними. Задля досягнення 
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цієї мети необхідно проводити різно-
бічну роботу в державі й на теренах 
дослідницької діяльності через залу-
чення міжнародного досвіду та імпле-
ментування (у разі необхідності) між-
народних стандартів до національного 
законодавства. При цьому національне 
законодавство змінюється шаленими 
темпами, у зв’язку із чим багато дослі-
джень в аналізованій сфері втратили 
актуальність.

У теоретико-правовій літературі 
ведеться дискусія та запропоновано 
визнання судової системи України як 
судоустрійної частини судової влади. 
Таке положення є дещо правильним, 
проте варто розуміти, що діяльність су-
дової влади спрямовується на справед-
ливе здійснення правосуддя, тому скла-
дається не лише із судових органів.

Так, В. Коваль вважає, що судова 
система має бути головною складовою 
частиною правової реформи, завдання-
ми якої є вдосконалення законотворчого 
процесу, підвищення якості законів, їх 
узгодження з Конституцією України й 
міжнародним законодавством [2, с. 21].

Одним з етапів наближення судової 
системи до загальноєвропейських стан-
дартів стало прийняття Закону Укра-
їни «Про судоустрій і статус суддів» 
від 7 липня 2010 р. Аналіз його норм 
дає змогу констатувати, що низку ре-
комендацій інститутів Ради Європи та 
Європейського Союзу з питань судової 
влади й судоустрою було враховано 
українською владою, а відповідні недо-
ліки – виправлено. Однак Л. Москвич, 
В. Бринцев, М. Хавронюк та О. Каплі-
на зазначають, що судова реформа не 
завершилася прийняттям нового зако-
нодавства. Так, Л. Москвич вважає, що 
судова реформа повинна полягати в за-
безпеченні ефективності судової систе-
ми (із чим варто погодитись). Для цьо-
го необхідно вирішити низку проблем: 
а) організаційну проблему, що полягає 
в розгалуженні судової системи на під-
системи (загальні суди, адміністративні 
й господарські); б) проблему підвищен-
ня професіоналізму суддівських кадрів; 
в) проблему належного фінансового 

забезпечення організації й діяльності 
органів судової влади; г) процесуальні 
(процедурні) проблеми судочинства. 
Окрім того, метою судової реформи 
має бути забезпечення оперативності 
розгляду справ, доступність і якість 
правосуддя [3, с. 173].

В. Бринцев стверджує: «Належне 
проведення судової реформи можливе 
лише шляхом суттєвих змін норм Кон-
ституції України, у якій необхідно за-
кріпити такі положення:

– винятки із судової юрисдикції мо-
жуть встановлюватись лише нормами 
Основного Закону України;

– народ повинен мати право брати 
участь у здійсненні правосуддя у формі 
народних (дільничних) суддів, які оби-
ратимуться громадянами строком на 5 
років без обмеження кількості термінів 
обрання;

– судову систему повинні склада-
ти Верховний Суд України, касаційні 
суди, обласні (апеляційні) суди, окруж-
ні, місцеві суди та дільничні (народні) 
суди;

– судовий контроль покладається 
на слідчих суддів, які діють у місцевих 
судах;

– Конституційний Суд України 
трансформується в конституційну па-
лату Верховного Суду України;

– організаційне забезпечення діяль-
ності всіх судів здійснюється Депар-
таментом Верховного Суду України 
тощо» [4, с. 180].

О. Капліна зазначила, що необхідно 
розробити спеціальні процедури юве-
нальної юстиції, які дозволять краще 
враховувати права й інтереси неповно-
літніх [5, с. 178].

Майже в усіх країнах Європейського 
Союзу створюються окремі суди щодо 
неповнолітніх або формуються спеці-
альні структурні підрозділи (колегії, па-
лати) на базі загальних судів із суддів, 
які спеціалізуються на розгляді справ 
за участю неповнолітніх осіб. В укра-
їнській судовій системі досі не утворе-
но такі структурні підрозділи. Однак 
у складі місцевих загальних судів та 
апеляційних судів із розгляду цивіль-
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них справ, кримінальних проваджень і 
проваджень з адміністративних право-
порушень у порядку, що зазначений в 
абз. 2 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів», із числа 
відповідного суду зборами цього суду 
обираються судді (суддя), уповноважені 
здійснювати кримінальне провадження 
щодо неповнолітніх [1]. Кількість таких 
суддів визначається окремо для кожно-
го суду зборами суддів цих судів. Мож-
ливо, пройде час, і в цих судах буде 
утворено судові колегії з розгляду справ 
неповнолітніх, що виникають не тільки 
з кримінальних правовідносин.

М. Хавронюк називає такі основні 
проблеми, що, на його переконання, за-
важають успіху судової реформи:

1) надзвичайно велика кількість про-
грам, які не викликають якісні зміни;

2) відсутність необхідної статистич-
ної бази для правильного прогнозуван-
ня та неврахування наявних статистич-
них даних;

3) дублювання й нерозмежування 
повноважень між вищими судовими 
органами;

4) неможливість знайти консенсус у 
питанні щодо подальшого реформуван-
ня судової влади України [6, с. 183].

Згідно з Конституцією України й 
чинним законодавством судову систе-
му України становлять суди загальної 
юрисдикції та суд конституційної юрис-
дикції. Таким же чином законодавець 
декларує необхідність зберегти побу-
дову судової системи відповідно до 
принципу єдності й принципу доступ-
ності задля забезпечення права на пра-
восуддя для кожної особи. Створення 
надзвичайних та особливих судів забо-
роняється. Види судів, які формують 
судову систему, залишаються майже 
незмінними: місцеві суди, апеляційні, 
вищі спеціалізовані суди та Верховний 
Суд України, які разом створюють си-
стему судів загальної юрисдикції. Вер-
ховний Суд України визнається найви-
щим судовим органом у системі судів 
загальної юрисдикції, а вищі спеціалізо-
вані суди визнаються вищими судови-
ми органами спеціалізованих судів [1].

22 грудня 2015 р. Верховна Рада 
України ухвалила постанову щодо на-
правлення до Конституційного Суду 
України проекту Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України 
(щодо правосуддя)», який раніше надій-
шов до Верховної Ради України. Згідно 
з текстом цього законопроекту зрозумі-
ло, що Верховний Суд України завжди 
очолюватиме судову систему й назива-
тиметься найвищим органом, проте не 
системи судів загальної юрисдикції, а 
судової системи України. Це зумовлю-
ється тим, що проектом конституційної 
реформи Конституційний Суд України 
виводиться із судової системи Украї-
ни, а його повноваження змінюються: 
відповідно до ст. 147 проекту Закону 
України «Про внесення змін до Кон-
ституції України (щодо правосуддя)» 
Конституційний Суд України вирішує 
питання відповідності законів та інших 
нормативних актів Конституції Украї-
ни, здійснює офіційне тлумачення Кон-
ституції України та інші повноваження, 
надані Основним Законом України [7].

Щодо судів адміністративної юрис-
дикції проектом Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України 
(щодо правосуддя)» додано можливість 
відносити до місцевих адміністративних 
судів не лише окружні місцеві суди, а 
й інші суди, якщо це буде передбачено 
процесуальним законодавством. Таку 
норму необхідно визнати помилковою. 
Дійсно, варто погодитись із пропозиці-
єю О. Свиди, що доцільною є поступо-
ва побудова системи місцевих адміні-
стративних судів за системою місцевих 
загальних судів [8, c. 12].

Деяких змін зазнав також принцип 
апеляційного та касаційного оскаржен-
ня судового рішення. Головне значен-
ня цього принципу залишилося: він має 
забезпечити право людини й громадя-
нина на оскарження судового рішення 
та отримання справедливого вирішен-
ня їх спору, а також забезпечити за 
необхідності можливість виправлення 
судової помилки в разі її появи. Згідно 
з положенням ст. 14 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» змі-



74

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2015/4

нились повноваження Верховного Суду 
України, що привело до можливості 
переглянути справу Верховним Судом 
України. Так, ст. 14 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» прого-
лошує, що учасники судового процесу 
та інші особи у випадках і в порядку, 
встановлених процесуальним законом, 
мають право не лише на апеляційне та 
касаційне оскарження судового рішен-
ня, а й на перегляд справи Верховним 
Судом України [1]. Відносити таку ді-
яльність Верховного Суду України до 
розгляду справ у судовій інстанції або 
за нововиявленими обставинами не 
можна, оскільки судова інстанція, згід-
но з визначенням, – це функціональ-
на діяльність суду або групи судів, які 
здійснюють правосуддя шляхом розгля-
ду справ по суті в апеляційному та ка-
саційному провадженнях.

Окрім того, принцип інстанційності 
має забезпечувати досягнення декіль-
кох цілей: винесення справедливого 
судового рішення в кожній справі, роз-
глянутій у суді (шляхом гарантування 
права на оскарження судового рішення 
за наявності сумніву в його законно-
сті чи обґрунтованості), і можливості 
захистити свої права в суді в розумні 
строки та без зайвих витрат. Таким 
чином, кожна держава повинна знайти 
компроміс між бажанням максималь-
ного захисту громадян від незаконного 
й необґрунтованого рішення й судової 
помилки шляхом введення додаткових 
судових інстанцій та необхідністю під-
тримання ефективності роботи судової 
системи без допущення багаторічних 
судових слухань справ, що проходять 
усі можливі інстанції, і непомірних ви-
трат держави на функціонування судо-
вих установ, великих судових витрат 
сторін. Проте з огляду на відповідні 
міжнародні договори передбачено необ-
хідність функціонування в кожній наці-
ональній судовій системі не менше двох 
судових інстанцій, а також не йдеться 
про обов’язкове створення третьої ін-
станції чи іншої якої-небудь більшості. 
Велика кількість судових інстанцій уже 
не розглядається як висока гарантія до-

тримання прав людини на судовий за-
хист; навпаки, вона оцінюється як фак-
тор, що може перешкодити розумному 
строку розгляду справи в суді.

Не зайвим буде сказати про реалі-
зацію такої ознаки судової системи, як 
ступінчастість, що має тісний зв’язок 
із принципом інстанційності. Головне в 
його змісті – «вирівнювання» судової 
системи України з формуванням одна-
кової кількості судових органів неза-
лежно від належності до юрисдикцій. 
Після створення Вищого спеціалізова-
ного суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ усі три підсисте-
ми судів загальної юрисдикції утворю-
ють чотири ланки [9]. Із цього приводу 
М. Сірий зазначив, що вкрай шкідли-
вим є конструювання чотирирівневої, 
п’ятирівневої судової системи з функ-
ціональним повторюванням, оскільки в 
разі повторювання функції у різних ін-
станціях жодна з інстанцій не виконує 
функцію якісно [10, с. 187].

Р. Куйбіда дає власну оцінку наве-
деного: «В Україні передбачається пе-
рехід від чотирирівневої до трирівневої 
судової системи, як у більшості євро-
пейських країн, де функції касаційної 
інстанції виконують не чотири суди, 
як у нас, а один, максимум два» [11]. 
Експерт доводить значне прискорення 
вирішення справи, оскільки вона «не 
буде гуляти між чотирма різними ін-
станціями». Учений додає, що в разі пе-
реходу до триланкової судової системи 
відбудеться реорганізація судів, а отже, 
переобрання суддів на посади через 
конкурси [11]. Однак варто заперечити  
Р. Куйбіді з приводу того, що в укра-
їнських судах існують лише три судо-
ві інстанції, і касаційне провадження є 
третьою судовою інстанцією. Верховний 
Суд України не здійснює ці повнова-
ження; крім того, він не виступає судом 
повторної касації. Отже, систему судів 
загальної юрисдикції створено як чо-
тириланкову систему. Поняття «ланка 
судової системи» та «судова інстанція» 
є різними. Перше вказує на місцеполо-
ження суду в судовій системі, а друге – 
на функціональну приналежність суду.
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Парламентська Асамблея Ради 
Європи також відреагувала на ос-
танні зміни в законодавстві України, 
у тому числі у сфері судоустрою. У 
Резолюції № 1755(2010) Парламент-
ська Асамблея Ради Європи конста-
тує, що реформа судової влади й сис-
теми правосуддя є вкрай важливою 
для консолідації верховенства права в 
країні, тому основне завдання Украї-
ни із цього питання – усунення всіх 
форм корупції в судовій владі за за-
безпечення незалежності судів. Крім 
того, зазначається, що без внесення 
змін до Конституції України (лише на 
рівні чинного Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів») неможли-
во буде вдосконалювати судову владу 
відповідно до європейських стандар-
тів і цінностей. Також наголошується 
на обов’язку органів державної влади 
забезпечити належне фінансування 
судової системи з державного бю-
джету, оскільки поточна ситуація, на 
думку Парламентської Асамблеї Ради 
Європи, свідчить про хронічне недо-
фінансування органів судової влади, 
що збільшує можливості для коруп-
ції та підриває конституційний прин-
цип верховенства права. Парламент-
ська Асамблея Ради Європи просить 
органи влади України забезпечити в 
Законі України «Про судоустрій і ста-
тус суддів» врахування рекомендацій 
і зауважень, викладених у висновках 
Комісії Ради Європи «За демократію 
через право» (далі – Венеціанська ко-
місія), для узгодження цього закону з 
європейськими стандартами. Міністр 
юстиції України П. Петренко вважає, 
що Венеціанська комісія серед іншого 
дала можливість українській державі 
«перезавантажити» судову систему 
через формування нових судів і набір 
суддів [12].

Як бачимо, європейські інститути 
(такі як Венеціанська комісія, Парла-
ментська Асамблея Ради Європи) ви-
словили низку зауважень до судової 
системи України, виду судів і порядку 
судочинства згідно з новим законодав-
ством [13].

Пропозиції, зауваження й надані 
рекомендації свідчать, що без їх ви-
знання судова система України не 
вважатиметься такою, що відповідає 
прийнятим та обов’язковим для євро-
пейських країн демократичним стан-
дартам, і буде однією з перешкод для 
України щодо її членства в Європей-
ському Союзі.

Отже, розглянувши думки багатьох 
правознавців із питань подальшого 
вдосконалення судової влади й рефор-
мування судової системи в Україні, 
варто висловити думку, що під час роз-
робки подальшого ходу судової рефор-
ми необхідно судову систему, а також 
судову владу України в цілому розгля-
дати як невід’ємну частину державної 
влади, яка залежить від структурних 
чи функціональних змін у державному 
механізмі, напрямі розвитку країни. 
Ці зміни можуть бути викликані як 
внутрішньодержавними (проведенням 
політичної, конституційної або адміні-
стративної реформ), так і зовнішніми 
(підписанням договірних зобов’язань з 
іншими державами, ратифікацією між-
народних договорів, вступом до складу 
об’єднань держав) факторами.

Відповідні зміни в державному 
механізмі вимагають корекції в су-
довій системі шляхом внесення змін 
до чинного законодавства або через 
проведення судової реформи (залеж-
но від глибини змін державного ме-
ханізму).

Щоб розробити програми чи скон-
центрувати основні ідеї розвитку судо-
вої влади в певному акті, недостатньо 
внесення локальних змін до окремих 
нормативних актів, які регулюють ор-
ганізацію й порядок діяльності судо-
вих органів.

Наостанок варто навести думку  
Н. Назарова, що судова реформа має 
проводитись як частина загальнодер-
жавної реформи, відповідати внутріш-
нім (економічним, соціальним, полі-
тичним) і зовнішнім (інтеграційним) 
пріоритетам розвитку, бути гармоній-
но пов’язаною із загальними цілями 
розвитку держави в цілому [9].
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У статті розглянуто питання 
щодо визначення ланковості судових 
органів у складі судової системи Укра-
їни в межах реформ, які проводяться 
в сучасний період, а також зазначен-
ня права на справедливий суд через 
змогу кожного учасника будь-якого 
судочинства використовувати своє 
право на оскарження незаконного й 
необґрунтованого судового рішення в 
апеляційній чи касаційній інстанціях. 
Водночас зазначено про необхідність 
забезпечення верховенства права 
через усунення всіх форм корупції в 
судовій владі під час забезпечення не-
залежності судів та вдосконалення 
судової влади згідно з європейськими 
стандартами й цінностями, а також 
належного фінансування судової сис-
теми з державного бюджету.

В статье рассмотрены вопросы 
определения местоположения судеб-
ных органов в составе судебной си-
стемы Украины в пределах реформ, 
проводимых в современный период, а 
также указания права на справедли-
вый суд через возможность каждого 
участника любого судопроизводства 
использовать свое право на обжало-
вание незаконного и необоснованно-
го судебного решения в апелляцион-
ной или кассационной инстанциях. 
В то же время отмечена необхо-
димость обеспечения верховенства 
права путем устранения всех форм 
коррупции в судебной власти при 
обеспечении независимости судов и 
совершенствовании судебной вла-
сти в соответствии с европейскими 
стандартами и ценностями, а так-
же надлежащего финансирования су-
дебной системы из государственного 
бюджета.

The article deals with positioning 
of the judiciary as part of the judicial 
system of Ukraine within the limits of 

the reforms carried out in the modern 
period, as well as the guidance of the 
right to a fair trial by the ability of 
each party to any legal proceedings 
to use his right to appeal the illegal 
and unjustified judgment in appeal or 
cassation instances. At the same time 
it highlighted the need to ensure the 
rule of law through the elimination of 
all forms of corruption in the judici-
ary in ensuring judicial independence 
and improvement of the judiciary in 
accordance with European standards 
and values, as well as the adequate fi-
nancing of the judicial system of the 
state budget.
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Професор О.Р. Михайленко ствер-
джує: «Наявність принципів організації 
й діяльності прокуратури, а також прин-
ципів організації роботи її органів обу-
мовлює сутність, зміст, структуру влас-
ної організації діяльності тих чи інших 
органів прокуратури. Від того, як буде 
організовано роботу, залежить ефектив-
ність здійснення функцій, покладених 
на єдину систему прокуратури, а також 
виконання завдань прокурорського наг-
ляду за дотриманням законів. Конкретна 
організація роботи в органах прокура-
тури, її структура законом не визнача-
ються. І нормативно це визначити прак-
тично неможливо, тому що організація 
роботи залежить від конкретних органів 
регіонів прокуратури, їх кадрового за-
безпечення, специфіки районів, регіонів, 
у яких функціонують ті чи інші прокура-
тури, та конкретних завдань, що ними 
виконуються. Так, важко поєднувати в 
план організацію роботи прокуратури 
великих промислових міст із прокуро-
рами сільської місцевості, курортних 
зон тощо. Організація роботи в тих чи 
інших органах прокуратури може носи-
ти ситуативний, динамічний характер»  
[1, с. 83]. Ця думка відомого правознав-
ця є досить актуальною й сьогодні.

І хоча в ст. 3 нового Закону України 
«Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 
року [2] визначаються засади діяльності 
прокуратури замість принципів органі-
зації й діяльності прокуратури, проголо-
шених у ст. 6 старого Закону України 
«Про прокуратуру», актуальність орга-
нізації діяльності прокуратури України 
на сьогодні не зменшується. Адже орга-
нізаційні заходи управління всією систе-
мою органів прокуратури України – це 
загалом діяльність, спрямована на опти-

мізацію роботи щодо виконання завдань 
і функцій прокурорської системи, по-
кладених на неї Конституцією України 
й Законом України «Про прокуратуру».

Генеральний прокурор України  
О.І. Медведько зазначав: «Особливу 
роль в організації роботи органів про-
куратури відіграють нормативні акти 
Генерального прокурора України, що 
видаються на підставі ст. 15 Закону 
України «Про прокуратуру» [3, с. 4].

Згідно з новим Законом України 
«Про прокуратуру» повноваження Гене-
рального прокурора України закріплено 
в ст. 9, у якій визначається, що він орга-
нізовує діяльність органів прокуратури 
України, затверджує акти з питань щодо 
організації діяльності органів прокурату-
ри, видає накази з питань, що належать 
до його адміністративних повноважень, 
у межах своїх повноважень, на основі 
та на виконання Конституції й законів 
України.

Галузеві накази Генерального про-
курора України, Регламент Генераль-
ної прокуратури України, положення, 
інструкції, вказівки та інші норматив-
ні документи Генерального прокурора 
України охоплюють усю багатогранність 
практичної діяльності органів прокура-
тури та конкретизують порядок її здійс-
нення в різних напрямах.

У ст. 17 нового Закону України «Про 
прокуратуру» про підпорядкування про-
курорів та виконання наказів і вказівок 
зазначається: «Прокурори здійснюють 
свої повноваження в межах, визначе-
них законом, і підпорядковуються ке-
рівникам виключно в частині виконання 
письмових наказів адміністративного 
характеру, пов’язаних з організаційни-
ми питаннями діяльності прокурорів та 
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органів прокуратури. Генеральний про-
курор України має право видавати пись-
мові накази адміністративного характе-
ру, що є обов’язковими до виконання 
всіма прокурорами» [2].

Усі ці заходи повинні спрямовува-
тись на роботу з кадрами й підвищен-
ня їх кваліфікації, планування роботи, 
контроль і перевірку виконання, керів-
ництво, діловодство, облік і звітність, 
узагальнення прокурорської практики 
та її аналіз, систематизацію законодав-
ства, роботу зі зверненнями фізичних і 
юридичних осіб до прокуратури, а та-
кож матеріально-технічне, фінансове й 
правове забезпечення.

Крім внутрішньовідомчих, суто про-
курорських організаційних питань, зако-
нодавець окремо покладає на всю систе-
му органів прокуратури України інші, 
вказуючи, що вони «координують діяль-
ність правоохоронних органів відповід-
ного рівня у сфері протидії злочинності, 
координаційні повноваження прокура-
тури здійснюють шляхом проведення 
спільних нарад, створення міжвідомчих 
робочих груп, а також проведення узго-
джених заходів, здійснення аналітичної 
діяльності».

Порядок організації роботи з коор-
динації діяльності правоохоронних ор-
ганів, взаємодії органів прокуратури із 
суб’єктами протидії злочинності визна-
чається положенням, що затверджу-
ється спільним наказом Генерального 
прокурора України та керівників інших 
правоохоронних органів і підлягає реє-
страції в Міністерстві юстиції України 
(п. 2 ст. 25 Закону України «Про про-
куратуру»).

Усі ці комплексні заходи вимагають 
потужної нормативно-правової й прак-
тичної діяльності від прокуратури, спря-
мованої на реалізацію завдань і функ-
цій, покладених на прокуратуру України 
згідно з новим Законом України «Про 
прокуратуру». До речі, відповідно до 
структури Генеральної прокуратури 
України та регіональних прокуратур у 
них діють відповідні спеціальні підроз-
діли, призначені безпосередньо займа-
тись організацією роботи в прокуратурі 

та контролем виконання (організацій-
но-контрольні підрозділи).

Водночас аналіз питання, які під-
законні нормативно-правові акти, 
спрямовані на організацію роботи в 
прокуратурі України, є чинними, по-
казує, що один із провідних наказів 
Генерального прокурора України, а 
саме Наказ «Про організацію робо-
ти і управління в органах прокурату-
ри України» № 1гн, діє з 26 грудня  
2011 року [4] (з деякими змінами 
від 5 квітня 2012 року, від 12 липня  
2012 року, від 5 липня 2013 року та від 
13 листопада 2013 року). Іншого акта, 
сучасного відповідно до нового Закону 
України «Про прокуратуру», не видано.

Регламент Генеральної прокуратури 
України затверджено Наказом Гене-
рального прокурора України від 12 квіт-
ня 2012 року № 35 [5] (зі змінами від 22 
березня 2013 року, від 12 квітня 2013 
року, від 13 листопада 2013 року, від 18 
листопада 2014 року).

Залишаються чинними Наказ Ге-
нерального прокурора України «Про 
координацію діяльності правоохорон-
них органів в сфері протидії злочинно-
сті та корупції» від 16 січня 2013 року  
№ 1/1гн [6] та Положення про коор-
динацію діяльності правоохоронних ор-
ганів в сфері протидії злочинності та 
корупції, затверджене спільним наказом 
Генерального прокурора України та ке-
рівників правоохоронних органів від 11 
лютого 2013 року № 5/132/21/4/82/
ОД-13/10 (який на сайті Міністерства 
юстиції України не значиться як зареє-
стрований).

Відсутність сучасних норматив-
но-правових актів, що регламентують 
організацію роботи в прокуратурі, за-
реєстрованих на сайті Міністерства юс-
тиції України згідно з вимогами Закону 
України «Про прокуратуру», викликає 
питання щодо належного сучасного рів-
ня організації цієї важливої роботи.

З огляду на це регіональні та інші 
органи прокуратури позбавлені можли-
вості видавати свої нормативно-правові 
акти щодо організації роботи відповідно 
до вимог сьогодення.



80

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2015/4

Крім того, у новому Законі України 
«Про прокуратуру», на жаль, зовсім 
не йдеться про використання в систе-
мі органів прокуратури України такого 
важливого організаційно-управлінського 
органу, як колегія.

У Законі України «Про прокуратуру» 
від 5 листопада 1991 року в ч. 3 ст. 14 
«Генеральна прокуратура України» ви-
значалося: «У Генеральній прокуратурі 
України утворюється колегія в складі 
Генерального прокурора України (голо-
ви), його першого заступника, заступ-
ників, прокурора Автономної Республі-
ки Крим, інших керівних працівників 
органів прокуратури».

Натомість ст. 18 Закону України 
«Про прокуратуру» від 5 листопада 
1991 року прямо присвячувалась ко-
легіям органів прокуратури: «Колегії 
прокуратури є дорадчими органами та 
розглядають найбільш важливі питання, 
що стосуються додержання законності, 
стану правопорядку, діяльності органів 
прокуратури, виконання наказів Гене-
рального прокурора України, кадрові 
питання, заслуховують звіти підпоряд-
кованих прокурорів, начальників струк-
турних підрозділів та інших працівників 
прокуратури. На засіданнях колегій 
можуть заслуховуватись повідомлення 
й пояснення керівників міністерств, ві-
домств, органів державного управління, 
нагляду та контролю, підприємств, уста-
нов та організацій, їх об’єднань, інших 
посадових осіб із приводу порушень 
законодавства. Рішення колегій дово-
дяться до відома працівників органів 
прокуратури» [7].

Зрозуміло, що з позбавленням про-
куратури «загального нагляду» цю нор-
му можна було б відкоригувати. Проте 
чи можна було позбавляти її колегіаль-
ного обговорення та прийняття рішень 
щодо внутрішньовідомчої організації 
діяльності щодо виконання завдань і 
функцій, координаційної роботи з усіма 
правоохоронними системами, спрямова-
ної на боротьбу зі злочинністю, удоско-
налення цієї роботи за всіма її напря-
мами, спрямовування діяльності всієї 
прокурорської системи України?

До речі, Наказ Генерального проку-
рора України «Про організацію роботи 
і управління в органах прокуратури 
України» від 26 грудня 2011 року № 1гн 
з останніми змінами від 13 листопада 
2013 року передбачає діяльність колегії 
в органах прокуратури. У ньому зафік-
совано такі положення:

– «за необхідності колегіального 
обговорення питань діяльності органів 
прокуратури виносити їх на розгляд ко-
легії або оперативних нарад. Рішення 
із цього приводу приймати в кожному 
конкретному випадку відповідному про-
куророві на підставі наданих доповідних 
записок або інших матеріалів» (п. 18);

– «на засіданнях колегії розглядати 
найбільш важливі питання, що стосу-
ються додержання законності, стану 
правопорядку, діяльності органів про-
куратури, виконання наказів Гене-
рального прокурора України, кадрові 
питання, крім тих, що належать до ком-
петенції атестаційної комісії» (п. 18.1);

– «за наслідками обговорення при-
ймати рішення, які з огляду на стан 
законності повинні містити об’єктивну 
оцінку прокурорсько-слідчої діяльності, 
позитивні тенденції, причини недоліків і 
прорахунків у роботі, конкретні завдан-
ня, спроби, строки їх виконання та ви-
конавців» (п. 18.2);

– «підсумкові засідання колегії за 
участю підпорядкованих прокурорів 
проводити, як правило, двічі на рік.  
У прийнятих рішеннях визначати прі-
оритетні напрями прокурорсько-слідчої 
діяльності на наступний період і завдан-
ня апаратів» (п. 18.3);

– «звіти заступників прокурорів об-
ласного рівня, керівників структурних 
підрозділів заслуховувати на засіданнях 
колегій за наявності суттєвих недоліків у 
роботі, а підпорядкованих прокурорів –  
також за результатами комплексних пе-
ревірок. У разі виконання питань щодо 
відповідності зазначених осіб займа-
ній посаді ініціювати внесення його на 
розгляд атестаційної комісії, а в перед-
бачених законом випадках порушувати 
питання щодо притягнення їх до дисци-
плінарної відповідальності» (п. 18.4);
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– «керівників і посадових осіб ін-
ших державних органів запрошувати 
на засідання колегій чи на оператив-
ні наради в разі необхідності заслухо-
вування їхніх повідомлень і пояснень 
із приводу порушень законодавства»  
(п. 18.5).

Щодо наявності колегії в Генераль-
ній прокуратурі України йдеться та-
кож у чинному Регламенті Генераль-
ної прокуратури України від 12 квітня  
2012 року (з останніми змінами від  
18 листопада 2014 року). Наприклад, 
щодо планування роботи вказано, що 
необхідно планувати «пропозиції до 
орієнтованого графіка проведення засі-
дань колегії» (п. 3.2), водночас «допо-
відні записки, аналітичні та інші доку-
менти до виконання планових заходів 
повинні містити конкретні пропозиції 
щодо їх реалізації (розгляду на засідан-
ні колегії)» (п. 3.9), «свідчать про кінце-
ву реалізацію заходу (рішення колегії)»  
(п. 3.13). Розділ 5 Регламенту Генераль-
ної прокуратури України від 12 квіт- 
ня 2012 року складається з 29 під-
пунктів та повністю призначається для 
організації роботи колегії Генеральної 
прокуратури України.

За такого широкого діапазону ор-
ганізаційних питань, властивих цьому 
колегіальному органу, не зрозуміло, чи 
можливо відмовитись від нього взагалі.

До речі, відомо, що колегії в орга-
нах прокуратури України практично 
не працюють, а склад колегії сучасної 
Генеральної прокуратури України на-
віть ніким не затверджено. Проте якщо 
звернутися за аналогією про наявність 
колегії в інших державних органах, до 
того ж у європейських структурах, то 
вони успішно діють як важливий ін-
струмент впливу на загальну організа-
цію й оптимізацію роботи відповідних 
інститутів.

Таким чином, сучасна організаційна 
діяльність у прокуратурі України потре-
бує подальшого вдосконалення.

Ключові слова: прокуратура, ор-
ганізація роботи, накази прокуратури, 
робота колегії.

Від того, як буде організовано ро-
боту, залежить ефективність здійс-
нення функцій, покладених на єди-
ну систему прокуратури України, 
а також оптимального виконання  
завдань.

От того, как будет организова-
на работа, зависит эффективность 
осуществления функций, возложен-
ных на единую систему прокурату-
ры Украины, а также оптимального 
выполнения задач.

The way work is organized, depends 
on the effectiveness of the functions 
assigned to a single system Prosecutor 
of Ukraine, as well as optimal perfor-
mance objectives.
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КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

В УКРАЇНІ ТА В РЕСПУБЛІЦІ КАЗАХСТАН

У преамбулі Європейської хартії 
місцевого самоврядування вказано, що 
органи місцевого самоврядування є од-
нією з головних основ будь-якого демо-
кратичного ладу [1].

Для багатьох країн пострадянського 
простору однією з найважливіших про-
блем є ефективна організація місцево-
го самоврядування. Не стали винятком 
також Україна й Республіка Казахстан. 
Незважаючи на те, що нині обидві кра-
їни є унітарними державами, у них 
застосовані дві різні форми правління 
(парламентсько-президентська та пре-
зидентська), які суттєво впливають на 
зміст місцевого самоврядування.

Побудова демократичної правової 
держави передбачає створення ефек-
тивної децентралізованої системи пу-
блічної влади, яка має ґрунтуватись на 
верховенстві волі народу та пріоритеті 
людини як найвищої соціальної цін-
ності. Зазначені завдання неможливо 
реалізувати без розбудови повноцінної 
системи місцевого самоврядування. Ак-
туальність проблеми посилюється та-
кож зовнішньополітичним пріоритетом 
державної політики України: взятий 
нею курс на вступ до Європейського 
Союзу зумовив необхідність узгоджен-
ня національного законодавства з єв-
ропейськими та світовими правовими 
стандартами; саме сьогодні особливо 
гостро постало питання, у якому напря-

мі розвиватиметься місцеве самовряду-
вання в пострадянських державах, у 
тому числі в Україні, чи зможе цей ін-
ститут вирішити завдання, які на нього 
покладаються; які проблеми необхідно 
вирішити для сприятливого розвитку 
органів місцевого самоврядування в 
демократичній правовій державі. При 
цьому досвід Республіки Казахстан 
сприятиме розвитку дієвого місцевого 
самоврядування в Україні.

Ратифікація Європейської хартії міс-
цевого самоврядування визначила нові 
принципи організації й функціонуван-
ня органів місцевого самоврядування, 
а також напрями їх реформування. 
Однак, незважаючи на значний обсяг 
нормативно-правових документів, які 
регламентують процеси становлення 
й розвитку місцевого самоврядування, 
дослідження сучасного стану місцевої 
демократії показують низький рівень 
ефективності діючої в Україні системи 
місцевих органів влади. Питання вдо-
сконалення системи місцевого само-
врядування пов’язується з внесенням 
змін до чинної Конституції України.

Після проголошення незалежності 
України та становлення в національній 
юридичній науці школи муніципаль-
ного права почався процес формуван-
ня сучасних поглядів на муніципаль-
но-правову проблематику, зокрема й 
на становлення та розвиток місцевого 
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самоврядування. Ці питання знайшли 
відображення в працях М.О. Баймура-
това, О.В. Батанова, В.І. Борденюка, 
Ф.Г. Бурчака, І.П. Бутка, В.М. Кампо, 
М.І. Козюбри, А.Р. Крусян, О.Л. Копи-
ленка, М.П. Орзіха, Б.А. Пережняка, 
М.О. Пухтинського, А.О. Селіванова, 
В.М. Шаповала, Ю.С. Шемшученка, 
О.Ф. Фрицького, Л.П. Юзькова та ба-
гатьох інших учених.

Відповідно до ст. 7 Конституції 
України в Україні визнається й гаран-
тується місцеве самоврядування [2]. 
Гарантованість прав місцевого само-
врядування є необхідною передумо-
вою його організації, функціонування 
та розвитку в будь-якій демократичній 
державі. На відміну від Конституції 
України Конституція Республіки Ка-
захстан у ст. 89 лише визнає місцеве 
самоврядування, яке забезпечує само-
стійне вирішення населенням питань 
місцевого значення [3].

Конституція України 1996 р. в ч. 3 
ст. 143 проголошує: «Місцеве самовря-
дування здійснюється територіальною 
громадою в порядку, встановленому 
законом як безпосередньо, так і че-
рез органи місцевого самоврядування: 
сільські, селищні, міські ради та їх ви-
конавчі органи. Органами місцевого 
самоврядування, що представляють за-
гальні інтереси територіальних громад 
сіл, селищ і міст, є районні й обласні 
ради. Сільські, селищні, міські ради мо-
жуть за ініціативою жителів створю-
вати будинкові, вуличні, квартальні та 
інші органи самоорганізації населення 
та наділяти їх частиною власної компе-
тенції, фінансів, майна». Таким чином, 
законодавець на конституційному рів-
ні здійснив закріплення кола основних 
суб’єктів місцевого самоврядування, що 
функціонують у межах територіальної 
самоорганізації жителів на локальному 
рівні соціуму. Цей перелік отримав роз-
ширювальне тлумачення й подальшу 
конкретизацію, що визначає правовий 
статус цих суб’єктів, у профільному За-
коні України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» від 21 травня 1997 р.  
[4]. Вважаємо, що закріплення в ст. 140  

Конституції України правового стану 
територіальної громади відповідає між-
народній практиці, яка склалася. Од-
нак існуючу потребу в докладнішій її 
характеристиці, яка мала міститись у 
профільному законодавстві про місцеве 
самоврядування, на практиці не було 
реалізовано.

Що стосується Республіки Казах-
стан, то раніше, до внесення змін і до-
повнень від 21 травня 2007 р., Консти-
туція Республіки Казахстан, прийнята 
в 1995 р., відділяла місцеве самовряду-
вання від місцевого державного управ-
ління. Наприклад, п. 2 ст. 89 цього 
документа встановлював, що місцеве 
самоврядування здійснюється населен-
ням безпосередньо шляхом виборів, а 
також через виборні інші органи міс-
цевого самоврядування в сільських і 
міських місцевих спільнотах, що охо-
плюють території, на яких компактно 
проживають групи населення. Тим 
самим підкреслювалось, що місцеве 
самоврядування загалом та органи міс-
цевого самоврядування зокрема є ві-
докремленими від органів державного 
управління, у тому числі від місцевого 
державного управління; отже, органи 
місцевого самоврядування не входили 
до системи державних органів. Інакше 
кажучи, місцеве самоврядування не 
могло здійснюватись державними орга-
нами, наприклад місцевими представ-
ницькими органами – масліхатами.

21 травня 2007 р. в Конституцію 
Республіки Казахстан (1995 р.) Зако-
ном Республіки Казахстан «Про вне-
сення змін і доповнень до Конституції 
Республіки Казахстан» [5, с. 2] було 
внесено поправки в ті чи інші норми 
акта, у тому числі в ст. 89 щодо питань 
місцевого самоврядування. У редакції 
цього закону п. 2 ст. 89 Конституції 
Республіки Казахстан 1995 р. сьогод-
ні встановлює, що місцеве самовряду-
вання здійснюється населенням безпо-
середньо, а також через масліхатів та 
інші органи місцевого самоврядування 
в місцевих громадах, що охоплюють 
території, на яких компактно прожива-
ють групи населення.
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Це означає, що місцеве самовря-
дування може здійснюватись не лише 
громадськими інститутами, а й дер-
жавними органами в особі, наприклад, 
масліхатів. Тим самим стерто межу 
між державними органами та органа-
ми місцевого самоврядування з питань 
здійснення місцевого самоврядування. 
Крім того, Конституція Республіки 
Казахстан 1995 р. з поправками від  
21 травня 2007 р. встановлює, що 
органами місцевого самоврядування, 
відповідно до закону, може делегува-
тися здійснення державних функцій  
(п. 2 ст. 89). Можна говорити, що, крім 
масліхатів, ті чи інші органи місцевого 
самоврядування як громадські інсти-
тути можуть виконувати функції, які 
властиві державним інститутам, якщо 
такі повноваження будуть прописані 
в законі. Закон Республіки Казахстан 
«Про місцеве державне управління і са-
моврядування в Республіці Казахстан» 
від 23 січня 2001 р., який у початко-
вій редакції було прийнято під назвою 
«Про місцеве державне управління в 
Республіці Казахстан», встановив, що 
акім області, району, міста, району в 
місті, аульного (сільського) округа, се-
лища та аулу (села), що не входить до 
складу аульного (сільського) округу, 
поряд із функціями державного управ-
ління здійснює функції органів місце-
вого самоврядування (ст. 2-1). Тим 
самим місцеве самоврядування, згідно 
із цим законом, може здійснюватись 
не лише місцевими представницькими 
органами – масліхатами, а й акімами, 
які є представниками Президента Рес-
публіки Казахстан та Уряду Республі-
ки Казахстан. Таким чином, у правовій 
площині в Республіці Казахстан на рів-
ні місцевого самоврядування відбулось 
деяке злиття суспільних і державних 
інститутів.

На відміну від Конституції Респу-
бліки Казахстан 1995 р., Конституція 
України 1996 р. в ст. 5 зазначає, що 
органи місцевого самоврядування не 
входять до системи органів державної 
влади. Проте ч. ч. 3, 4 ст. 143 Кон-
ституції України закріплюють, що орга-

нам місцевого самоврядування можуть 
надаватися законом окремі повнова-
ження органів виконавчої влади. Далі 
зазначається, що з питань здійснення 
органами місцевого самоврядування 
повноважень органів виконавчої влади 
вони підконтрольні відповідним орга-
нам виконавчої влади.

Згідно зі ст. 3 Європейської хартії 
про місцеве самоврядування під ним 
розуміються право й спроможність ор-
ганів місцевого самоврядування регла-
ментувати значну частину державних 
справ та управляти нею, дія в межах 
закону, під свою відповідальність і в 
інтересах місцевого населення. Кон-
цептуальні основи побудови розвине-
ної системи місцевого самоврядування 
в Республіці Казахстан, такі як само-
стійна форма здійснення влади народу, 
економічна основа місцевого самовря-
дування, існування муніципальної влас-
ності поряд з іншими формами власно-
сті, насамперед мають закладатись у 
Конституції Республіки Казахстан.

Сучасна казахстанська система дер-
жавного управління побудована за іє-
рархічним принципом. Органи влади 
кожного рівня управління підпорядко-
вуються органам вищого рівня та не 
несуть політичну відповідальність пе-
ред населенням за свою діяльність. По-
літична відповідальність цілком лежить 
на центральних органах влади. Подібна 
система не дає місцевим керівникам, 
місцевим представницьким органам 
необхідну мотивацію для ініціативної, 
повноцінної роботи щодо соціально- 
економічного розвитку своїх регіонів  
[6, с. 64]. До того ж Казахстан досі не 
має повноцінної системи місцевого са-
моврядування, хоча її було проголоше-
но Конституцією Республіки Казахстан 
1995 р.

Поділ повноважень і функцій у Рес-
публіці Казахстан між різними рівня-
ми влади призводить до перекладення 
відповідальності з одного на інший та 
загальної неефективності роботи дер-
жавного апарату. Система місцевого 
державного управління в Республі-
ці Казахстан складається з місцевих 
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представницьких органів і місцевих 
виконавчих органів; воно є складовою 
частиною держави та керується єдини-
ми для Республіки Казахстан принци-
пами державної діяльності [7, с. 81]. 
Отже, місцеве державне управління 
походить від державної влади. Проте 
це не означає, що місцеве державне 
управління взагалі не враховує місцеві 
особливості та не вирішує місцеві про-
блеми.

Республіка Казахстан сьогодні вихо-
дить на якісно новий рівень розвитку 
державності. Ця обставина вимагає 
проведення кардинальних перетворень 
у системі державної влади й управлін-
ня. У зв’язку із цим за ступенем ак-
туальності на перший план виступають 
реформування місцевих органів влади 
й поетапне становлення місцевого са-
моврядування, яке варто розглядати як 
частину загальної стратегії державного 
будівництва в Республіці Казахстан. З 
огляду на те, що дієве місцеве самовря-
дування є об’єктивною необхідністю 
для будь-якої сучасної демократичної 
держави, Л.В. Мацупа вважає за до-
цільне викласти п. 2 ст. 3 Конституції 
Республіки Казахстан у такій редакції: 
«Народ здійснює свою владу безпосе-
редньо через республіканський рефе-
рендум і вільні вибори, а також деле-
гує здійснення своєї влади державним 
органам та органам місцевого самовря-
дування» [8, с. 13]. Таким чином, на-
ведена норма відповідала б цінностям, 
закріпленим як у Європейський хартії 
місцевого самоврядування, так і в Кон-
ституції України.

З огляду на вказане необхідно за-
значити, що конституційні основи 
місцевого самоврядування в Україні 
та Республіці Казахстан постійно вдо-
сконалюються. Однак багато питань, 
що стосуються ефективності системи 
місцевого державного управління й са-
моврядування, залишаються невиріше-
ними. Зокрема, як в Україні, так і в 
Республіці Казахстан досі не з’ясовано 
питання, що стосуються децентраліза-
ції влади, тобто передачі повноважень 
від центру до регіонів (з розширенням 

повноважень масліхатів щодо виконав-
чих органів влади й кола вирішуваних 
ними питань, що дозволило б посилити 
самостійність та ефективність місцевих 
органів влади (акіматів і масліхатів) у 
вирішенні питань територіального роз-
витку) та розмежування повноважень 
органів державної влади й органів 
місцевого самоврядування, посилення 
фінансової спроможності органів ре-
гіонального самоврядування та підви-
щення відповідальності органів місце-
вої влади перед громадянами.

Сподіваємось, що внесення попра-
вок до чинного законодавства дозво-
лить вирішити багато проблем не лише 
місцевого державного управління, а й 
місцевого самоврядування в аналізова-
них країнах пострадянського простору.

Ключові слова: місцеве самовряду-
вання, територіальна громада, питання 
місцевого значення, масліхат, акімат.

У статі розглянуто конституцій-
ні основи місцевого самоврядування 
в Україні та в Республіці Казахстан. 
Незважаючи на те, що в державах 
присутні різні форми правління, які 
по-різному впливають на місцеве 
самоврядування, у них є як спільні 
риси, так і відмінності. Проаналізо-
вано характерні особливості функці-
онування органів державного управ-
ління й місцевого самоврядування в 
Україні та в Республіці Казахстан.

В статье рассмотрены консти-
туционные основы местного самоу-
правления в Украине и в Республике 
Казахстан. Несмотря на то, что в 
государствах присутствуют раз-
личные формы правления, которые 
по-разному влияют на местное са-
моуправление, у них есть как общие 
черты, так и различия. Проанали-
зированы характерные особенности 
функционирования органов государ-
ственного управления и местного 
самоуправления в Украине и в Респу-
блике Казахстан.

The article examines the constitu-
tional framework of local self-govern-
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ment in Ukraine and the Republic of 
Kazakhstan. Despite the fact that in 
the States there are various forms of 
government that have different impacts 
on local government, they have similar-
ities and differences. The author ana-
lyzed the typical features of function-
ing of state administration bodies and 
local self-government in Ukraine and 
the Republic of Kazakhstan.

Література
1. Європейська Хартія про місцеве са-

моврядування // Місцеве самоврядуван-
ня. – 1997. – № 1–2. – С. 90–94.

2. Конституція України : Закон Укра-
їни від 28 червня 1996 р. // Відомості  
Верховної Ради України. – 1996. – № 30. –  
Ст. 141.

3. Конституция Республики Казахстан :  
Закон Республики Казахстан от 30 авгус-
та 1995 г. [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу : http://www.akorda.in/ru/
official_documents/constitution.

4. Про місцеве самоврядування в Україні :  
Закон України від 21 травня 1997 р. //  

Відомості Верховної Ради України. – 1997. –  
№ 24. – Ст. 170.

5. О внесении изменений и дополнений 
в Конституцию Республики Казахстан : 
Закон Республики Казахстан от 21 мая  
2007 г. № 254-III // Казахстанская прав-
да. – 2007. – 22 мая. – С. 2.

6. Курманбаев С.К. Структура, функ-
ции и методы работы местного самоуправ-
ления в Республике Казахстан / С.К. Кур-
манбаев // Муниципальный менеджмент :  
[учеб. пособие] / [С.К. Курманбаев,  
Г.Н. Гамарник и др.] ; под ред. С.К. Кур-
манбаева. – Алматы : Экономика, 2010. – 
С. 61–68.

7. Нурмагамбетов Р.Г. Конституцион-
ное право Республики Казахстан (в вопро-
сах и ответах) / Р.Г. Нурмагамбетов. – 
Костанай, 2010. – 134 с.

8. Мацупа Л.В. Конституционно-пра-
вовые основы деятельности маслихатов – 
местных представительных органов Рес-
публики Казахстан : дисс. … канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.02 «Конституционное 
право; муниципальное право» / Л.В. Ма-
цупа ; Челябинский гос. ун-т. – Челябинск, 
2005. – 236 с.



87

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

УДК 342.553(477)
А. Швець,

адвокат

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС 
ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД

Правове становище депутатів пред-
ставницьких органів місцевого само-
врядування викликає обґрунтований 
інтерес теоретиків конституційного й 
муніципального права.

Як справедливо зазначає О.В. Чер-
нецька, це зумовлюється новизною ста-
тусу депутата як представника самостій-
ного виду публічної влади. Адже після 
прийняття Декларації про державний су-
веренітет України та проголошення Акта 
про незалежність України відбулися ради-
кальні зміни у сфері організації та здійс-
нення влади. Відбулось роздержавлення 
місцевих рад, що привело до нового під-
ходу та розуміння місця й ролі депутатів 
місцевих рад у суспільстві [1, с. 4].

Через публічний характер депутат-
ська діяльність становить також інтерес 
для громадськості, оскільки є новим і 
багатогранним явищем щодо здійснення 
місцевої влади в межах відповідних ад-
міністративно-територіальних одиниць.

Проте дослідження конституцій-
но-правового статусу депутатів місцевих 
рад не втратило актуальність і в сучас-
ний період державотворення, оскільки 
основна частина робіт із зазначеної про-
блематики належить ще до радянського 
періоду та не враховує зміни, що відбу-
лись у системі законодавства останнім 
часом.

Загальнотеоретичним і практич-
ним питанням конституційно-право-
вого статусу депутатів місцевих рад 
у сучасному праві присвячені праці  
М.О. Баймуратова, О.В. Батанова, 
 І.П. Бутко, В.М. Кампо, В.В. Крав-
ченка, П.М. Любченка, М.В. Пітци-
ка, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики,  
О.Ф. Фрицького та інших учених.

Значно більше уваги приділялось 
дослідженню конституційно-правово-

го статусу народних депутатів України  
[2; 3; 4; 5].

Цікаве дослідження конституцій-
но-правового статусу депутатів місце-
вих рад в Україні, представників терито-
ріальної громади та головних суб’єктів 
представницького органу місцевого са-
моврядування зробили О.В. Чернецька 
[6], С.Г. Серьогіна [7], М.В. Савчин [8], 
В.В. Кравченко та О.В. Батанов [9].

Актуальними й цікавими були науко-
ві пошуки різнобічних аспектів статусу 
депутатів місцевих рад, підвищення їх 
ролі в процесах сучасного державотво-
рення, проведені В.М. Кампо [10].

Статус обраних представників – де-
путатів місцевих рад – визначається 
Законом України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» та Законом України 
«Про статус депутатів місцевих рад» від 
11 липня 2002 р., у яких закріплюють-
ся принципи мандату депутата місцевої 
ради, його права й обов’язки, гарантії 
депутатської діяльності тощо.

Згідно із ч. 3 ст. 141 Конституції 
України статус депутатів місцевих рад 
визначається законом. Водночас це пи-
тання не належить до тих, які підляга-
ють виключно законодавчому регулю-
ванню. Адже ст. 92 Конституції України 
до такого переліку відносить статус 
лише народних депутатів України (п. 21 
ч. 1). Тим самим, передбачивши можли-
вість підзаконної регламентації статусу 
депутатів місцевих рад, законодавець 
урахував специфіку місцевого самовря-
дування як самостійної підсистеми пу-
блічної влади, її організаційну та право-
ву автономію.

Отже, статус депутатів місцевих рад 
може визначатись також на підзакон-
ному рівні. Однак підзаконна регламен-
тація не повинна суперечити законо-

© А. Швець, 2015
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давчим приписам; норми підзаконних 
актів можуть лише деталізувати й кон-
кретизувати загальні законодавчі поло-
ження.

На сьогодні систему правових актів, 
що визначають статус депутата місце-
вої ради в Україні, складають такі до-
кументи:

1) Конституція України (розділ XI);
2) Закон України «Про місцеве само-

врядування в Україні»;
3) Закон України «Про місцеві вибо-

ри»;
4) Закон України «Про статус депу-

татів місцевих рад»;
5) регламент відповідної місцевої 

ради;
6) положення про постійні комісії 

відповідної місцевої ради;
7) положення про помічника-кон-

сультанта депутата місцевої ради, що 
затверджується рішенням відповідної 
місцевої ради.

Проведений аналіз наукових погля-
дів на зміст правового статусу депутатів 
місцевих рад свідчить про їх розмаїття. 
Однозначною є думка, що статус депу-
татів місцевих рад має складну будову. 
У вузькому розумінні його елементами є 
повноваження таких осіб і їх гарантії, а 
в широкому, крім того, – порядок їх фор-
мування (отримання депутатського ман-
дату), правосуб’єктність, функції й прин-
ципи діяльності. Усі зазначені елементи 
закріплені в чинному конституційному 
законодавстві та деталізуються в локаль-
них конституційно-правових актах.

Закон України «Про статус депута-
тів місцевих рад» від 11 липня 2002 р.  
визначає депутата як представника інте-
ресів територіальної громади, виборців 
свого виборчого округу та рівноправно-
го члена місцевої ради. Він наділяється 
всією повнотою прав, необхідних для 
забезпечення його реальної участі в ді-
яльності ради та її органів.

На жаль, принципи правового стату-
су депутатів місцевих рад не отримали 
більш-менш чітке закріплення в чин-
ному законодавстві у вигляді окремих 
декларативних норм, а тому можуть 
бути виведені лише логічним шляхом. 

З огляду на зміст Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад» до прин-
ципів їхнього статусу С.Г. Серьогіна 
відносить такі: принцип імперативного 
мандату, принцип поєднання депутат-
ського мандату з виробничою чи служ-
бовою діяльністю, принцип законності, 
принцип гласності, принцип служіння 
територіальній громаді, принцип поєд-
нання державних і місцевих інтересів, 
принцип безоплатності депутатської 
діяльності, принцип гарантованості 
депутатських повноважень, принцип 
підзвітності та відповідальності депу-
тата перед територіальною громадою  
[11, с. 312].

Звісно, наведений перелік принципів 
правового статусу депутатів місцевих 
рад не є повним і завершеним. Принци-
пи як відображення суспільної свідомо-
сті в позитивному праві не можуть бути 
обмежені певною кількістю. Їх система 
завжди відкрита й схильна до розши-
рення. Проте наведені принципи дають 
змогу скласти досить повне й адекватне 
уявлення про статус депутатів місцевих 
рад на сучасному етапі суспільно-полі-
тичного розвитку України, розкривають 
сутнісні характеристики цього статусу.

Фактично єдиним елементом пра-
вового статусу депутата, щодо якого 
позиції всіх правознавців збігаються, є 
його права й обов’язки. Саме вони най-
більш чітко та виразно характеризують 
становище депутата в правовідносинах, 
стосунках з іншими суб’єктами, а отже, 
у суспільстві й державі в цілому. Тому 
твердження про належність прав та 
обов’язків до елементного складу пра-
вового статусу депутатів місцевих рад, 
на нашу думку, не потребує додаткової 
аргументації.

Службові обов’язки та службові 
права часто об’єднують одним понят-
тям «повноваження». О.Н. Ярмиш та  
В.О. Серьогін зазначають, що повнова-
ження є «правообов’язками», оскільки за 
наявності необхідних юридичних фактів 
орган чи посадова особа не може не ре-
алізувати свої повноваження, водночас 
виступаючи як носій суб’єктивного пра-
ва щодо підвладного суб’єкта [12, с. 57].
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При цьому варто мати на увазі, як 
слушно зауважує С.Г. Серьогіна, що не 
всі права депутатів мають владний ха-
рактер [13, с. 315]. Окрім них, чинним 
законодавством передбачається низка 
прав, що є певними гарантіями (юри-
дичними, соціально-економічними, ор-
ганізаційними тощо) реалізації владних 
повноважень, наприклад право на безо-
платний проїзд у транспорті, на першо-
чергове поселення в готелі тощо. Тому 
елементом правового статусу владного 
суб’єкта, у тому числі й депутата місце-
вої ради, мають визнаватися також пра-
ва-гарантії або спеціальні гарантії. Сло-
во «спеціальні» повинне відмежувати 
згадані права від певних властивостей 
чи характеристик суспільного ладу, які 
визнаються загальними або загальносо-
ціальними гарантіями діяльності відпо-
відних посадових осіб.

Повноваження й права-гарантії є 
елементами правового статусу депута-
тів місцевих рад у вузькому сенсі слова. 
Якщо ж розглядати статус широко, то 
до його складу варто відносити всі юри-
дичні характеристики, які впливають на 
становище цих посадових осіб у право-
відносинах, у тому числі й ті, які мають 
опосередковану дію. У цьому разі його 
елементами виступають, окрім повно-
важень і прав-гарантій, також порядок 
формування, правосуб’єктність, функції 
й принципи діяльності. Порядок фор-
мування визначає спосіб надання легі-
тимності тим особам, які обійматимуть 
відповідні посади, а правосуб’єктність –  
абстрактну можливість мати певні пра-
ва й обов’язки та реалізовувати їх на 
практиці, у конкретних правовідноси-
нах. Функції являють собою основні 
напрями владної діяльності відповідних 
суб’єктів, а принципи – фундаменталь-
ні, відправні ідеї, що є орієнтиром для 
такої діяльності [14].

Водночас підконтрольність, підзвіт-
ність і відповідальність, С.Г. Серьогіна 
не включає до елементного складу пра-
вового статусу депутатів місцевих рад, 
оскільки ці показники є лише узагаль-
неними характеристиками відносин між 
ними й іншими суб’єктами та відтворю-

ються в конкретних правовідносинах у 
вигляді певних юридичних обов’язків 
(наприклад, виступити зі звітом на се-
сії ради чи під час громадських слухань, 
надати відповідь на запит, зазнати не-
гативних наслідків за вчинене право-
порушення тощо) [15, с. 312]. Інші ж 
юридичні явища, такі як форми, методи, 
правові й матеріально-фінансові основи 
діяльності, перебувають поза межами 
правовідносин; вони є факторами зо-
внішнього впливу на правовий статус, 
а не елементами останнього. Водночас 
вони разом з елементами правового ста-
тусу становлять елементний склад орга-
нізації роботи відповідних суб’єктів.

Як слушно зазначає М.В. Савчин, 
правовий статус депутатів місцевих рад 
є тим інструментом, який систематизує 
норми про цих посадових осіб як учас-
ників правовідносин, надає їм стійкого 
правового стану та складає конструк-
цію, що поєднує нормативні характери-
стики, теоретичне уявлення й реальну 
практику реалізації правових приписів 
про них. Зокрема, конституційно-пра-
вовий статус депутатів місцевих рад 
є сукупністю тих юридичних характе-
ристик, які прямо чи опосередковано 
визначають становище цих суб’єктів у 
конституційно-правових (політико-пра-
вових) відносинах [16].

Для повної характеристики компе-
тенції депутатів місцевих рад важливе 
значення має відповідь на питання про 
тривалість депутатських повноважень, 
момент їх набуття й припинення. При 
цьому варто мати на увазі, що статус 
депутата як комплексна категорія скла-
дається з декількох компонентів; час 
їх виникнення й існування суттєво від-
різняється. Тому говорити про певний 
момент набуття статусу депутата неко-
ректно.

Те, що окремі елементи статусу депу-
тата виникають (визнаються за ним) не 
одночасно, не викликає сумнівів. Проте 
не можна погодитись із твердженням 
про існування певного «квазістатусу» де-
путата («неповного», «усіченого» тощо), 
оскільки воно базується на протистав-
ленні «неповного» та «повного» статусу 
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депутата. Це означає, що є певний час, 
коли всі елементи статусу депутата при-
сутні, а є такий, коли окремих елементів 
не вистачає. Насправді конкретний «на-
бір» елементів правового статусу депута-
та ніколи не є сталим, він відрізняється 
залежно від обставин, проходить різні 
етапи своєї еволюції. Ідеться про те, що 
в одні проміжки часу окремі права й 
обов’язки депутата перебувають виключ-
но в потенційному, статичному стані, а в 
інший час вони переходять у динаміку, 
чергуються між собою.

На думку О.В. Батанова та В.В. Крав- 
ченко, статус депутата місцевої ради ха-
рактеризується такими принциповими 
моментами:

1) депутат є виборною особою.  
В Україні під час виборів депутатів міс-
цевих рад застосовується мажоритарна 
виборча система: у кожному виборчому 
окрузі обирається один депутат, і в го-
лосуванні беруть участь лише виборці 
відповідного виборчого округу. За таких 
обставин депутат місцевої ради обира-
ється лише частиною територіальної 
громади – виборцями того округу, де 
він балотувався;

2) депутат виступає представником 
населення відповідного виборчого окру-
гу в місцевій раді. При цьому його необ-
хідно розглядати не лише як представ-
ника своїх виборців (тих виборців, які 
голосували за нього на виборах), а й як 
представника всього населення округу, 
оскільки він представляє та захищає ін-
тереси як виборців, так і тих людей, які 
ще не досягли вісімнадцятирічного віку;

3) депутат поєднує депутатську ді-
яльність із виконанням виробничих або 
службових обов’язків. Таким чином, 
депутат фактично здійснює свої депу-
татські повноваження на громадських 
засадах, не отримуючи за це грошову 
винагороду;

4) статус депутата місцевої ради ви-
значено відповідно до принципу імпера-
тивного депутатського мандату, згідно з 
яким:

а) депутат підтримує зв’язки з ви-
борцями, колективами й об’єднаннями 
громадян, які висунули його кандидатом 

у депутати, а також колективами інших 
підприємств, установ, організацій, дер-
жавними органами, органами самовря-
дування та органами об’єднань грома-
дян, розташованими на території його 
виборчого округу;

б) виборці можуть давати накази 
своїм депутатам; депутат є відповідаль-
ним перед виборцями свого виборчого 
округу та підзвітним їм;

в) депутат, який не виправдав до-
вір’я виборців, може бути в будь-який 
час відкликаний ними у встановленому 
законом порядку;

5) депутат не може бути суддею, 
арбітром та не має використовувати 
свій депутатський мандат у цілях, не 
пов’язаних із депутатською діяльністю  
[17, с. 380–385].

Повноваження депутата місцевої 
ради починаються з моменту офіційного 
оголошення відповідною територіаль-
ною виборчою комісією на сесії ради рі-
шення про підсумки виборів і визнання 
повноважень депутатів та закінчуються 
в день першої сесії ради нового скли-
кання.

Повноваження депутата, обраного 
замість вибулого, починаються з дня 
чергового після виборів депутата пле-
нарного засідання ради.

Повноваження депутата можуть 
бути припинені достроково в таких ви-
падках:

– у разі відкликання депутата вибор-
цями у встановленому законом порядку;

– у разі втрати депутатом громадян-
ства України;

– у зв’язку з обранням або призна-
ченням депутата на посаду, зайняття 
якої за законом несумісне з виконанням 
депутатських повноважень;

– у зв’язку з обранням його депута-
том іншої ради народних депутатів;

– у разі визнання судом депутата не-
дієздатним або безвісно відсутнім;

– у зв’язку з набранням чинності об-
винувальним вироком суду про позбав-
лення волі особи, яка є депутатом.

При цьому згідно з Рішенням Кон-
ституційного Суду від 13 травня 1998 р.  
№ 6-рп/98 повноваження депутата 
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припиняються достроково за наявності 
перелічених вище підстав, засвідчених 
офіційними документами, без прийнят-
тя рішення відповідної ради.

Крім того, повноваження депутата 
місцевої ради можуть припинятися до-
строково також за рішенням відповідної 
ради в таких випадках:

– у зв’язку з набранням чинності 
обвинувальним вироком суду, за яким 
депутата засуджено до покарання, не 
пов’язаного з позбавленням волі;

– у зв’язку з припиненням роботи на 
території відповідної ради в разі постій-
ного проживання за її межами (за ви-
нятком депутатів районних у місті рад, 
які працюють і проживають на території 
міста);

– у зв’язку з особистою заявою де-
путата про складення ним депутатських 
повноважень.

У разі дострокового припинення по-
вноважень, а також смерті депутата від-
повідно до законодавства України про 
вибори проводяться вибори депутата 
замість вибулого.

Права й обов’язки депутата місцевої 
ради визначаються щодо різних напря-
мів його діяльності, основними з яких 
є робота в раді та робота у виборчому 
окрузі [18].

Депутат місцевої ради також має 
такі права:

а) звертатися до всіх державних ор-
ганів, органів самоврядування, об’єд-
нань громадян, до підприємств, уста-
нов та організацій незалежно від форм 
власності, до посадових осіб із питань, 
пов’язаних із депутатською діяльністю, 
і брати участь у розгляді порушених пи-
тань;

б) безперешкодно відвідувати на 
території відповідної ради державні ор-
гани, органи самоврядування та об’єд-
нання громадян, підприємства, уста-
нови й організації незалежно від форм 
власності, а також право невідкладного 
прийому їхніми керівниками та іншими 
посадовими особами;

в) вимагати в разі виявлення по-
рушення прав громадян або інших 
порушень законності припинення по-

рушення, а в необхідних випадках – 
звернутися до відповідних органів і 
посадових осіб із вимогою припинити 
порушення.

Гарантії депутатської діяльності 
можна поділити на організаційні, мате-
ріальні та гарантії трудових прав депу-
татів.

Організаційні гарантії депутатської 
діяльності пов’язані з тим, що ніхто не 
має права обмежувати повноваження 
депутата місцевої ради, інакше як у 
випадках, передбачених Конституці-
єю й чинним законодавством України. 
Відповідні ради та їх органи забезпе-
чують необхідні умови для ефектив-
ного здійснення депутатами їхніх по-
вноважень. Державні органи, органи 
самоврядування й об’єднання грома-
дян, підприємства, установи та орга-
нізації, їх посадові особи зобов’язані 
сприяти депутатам у здійсненні їхніх 
повноважень.

Матеріальні гарантії депутатської ді-
яльності спрямовані на захист прав та 
інтересів депутата, пов’язаних із мож-
ливими матеріальними втратами під час 
здійснення ним депутатських повнова-
жень.

Гарантії трудових прав депутатів 
спрямовані на захист їхніх інтересів як 
суб’єктів трудових відносин.

Таким чином, орієнтуючись на про-
гресивні європейські стандарти пред-
ставницького народовладдя, варто 
визнати необхідність суттєвого рефор-
мування організаційних і норматив-
но-регулятивних основ статусу депутата 
місцевих рад.

Варто визнати необхідність узгоджен-
ня всіх елементів конституційно-право-
вого статусу депутатів місцевих рад із 
нормами Конституції України, особливо 
з огляду на процеси децентралізації, не-
допущення розширеного трактування в 
інших нормативно-правових актах норм 
Конституції України.

Проведений аналіз структури кон-
ституційно-правового статусу депутатів 
місцевої ради дає змогу виділити такі 
його елементи: політико-правову при-
роду депутатського мандату, основи ви-
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никнення й припинення дії депутатсько-
го мандата, права та обов’язки депутата 
місцевої ради, форми роботи депутата 
місцевих рад, гарантії депутатської ді-
яльності, відповідальність депутатів міс-
цевої ради.

Ключові слова: депутат місцевої 
ради, конституційно-правовий ста-
тус депутата місцевої ради, права та 
обов’язки депутата місцевої ради.

У статті розглядаються основи 
конституційно-правового статусу 
депутатів місцевих рад.

В статье рассматриваются осно-
вы конституционно-правового ста-
туса депутатов местных советов.

The article covers the basics of the 
constitutional and legal status of dep-
uties of local councils.
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ПРАВО НА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

СТ. 39 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Право на проведення мирних, без 
зброї, зборів, мітингів, походів і демон-
страцій, закріплене в ст. 39 Конститу-
ції України, є однією з ключових умов 
функціонування демократичного режи-
му та відіграє важливу роль у форму-
ванні політичної волі громадянського 
суспільства. Посилення громадської 
свідомості й відповідальності за долю 
держави зумовлює прагнення людей 
реально (через різноманітні акції про-
тесту) брати участь у вирішенні акту-
альних політичних проблем, які стосу-
ються загальнодержавних інтересів.

Зростання останнім часом динаміки 
протестних настроїв та активності гро-
мадян, невідповідність чинної консти-
туційної норми європейським стандар-
там, відсутність форм реалізації цього 
права в національному законодавстві 
України, її євроінтеграційні прагнення 
свідчать про актуальність обраної про-
блематики, що зумовлює необхідність 
її подальшої наукової розробки.

Питання конституційного закріплен-
ня права на свободу мирних зібрань 
знайшло відображення (як правило, 
узагальнено чи фрагментарно) у пра-
цях багатьох українських і зарубіжних 
науковців, насамперед у навчальній 
літературі, зокрема М.О. Баймура-
това, Р.С. Балакірєвої, В.В. Букача,  
Н.П. Гаєвої, А.З. Георгіци, Л.І. Глухарє-
вої, О.М. Кокотова, А.М. Колодія, М.І. Ку- 
кушкіна, О.Г. Кушніренка, А.Ю. Олій- 

ника, В.Ф. Погорілка, П.М. Рабіно-
вича, Т.М. Слінько, В.Л. Фрицько-
го, О.Ф. Фрицького, М.І. Хавронюка,  
В.Є. Чиркіна, М.Ф. Чудакова, П.П. Шлях- 
туна та інших.

Окремі аспекти аналізованого права 
розглянуто в розвідках О.Л. Власенко, 
М.М. Денисової, О.І. Клименка, О.В. Сінь- 
кевича та Р.І. Таранухи. Вагомий вне-
сок у розробку цієї проблеми здійснили 
дисертації О.В. Васьковської «Конститу-
ційне право на мирні збори та механізм 
його реалізації в Україні» (2007 р.) та 
І.С. Полянської «Конституційно-правове 
регулювання права громадян Російської 
Федерації на проведення зборів, мітин-
гів і демонстрацій, походів і пікетувань» 
(2006 р.).

Аналіз теоретичних концепцій цих 
учених дає змогу оцінити стан пробле-
матики, що досліджується, та визначи-
ти коло питань, які ще не були предме-
том окремого наукового пошуку.

Метою статті є теоретико-право-
вий аналіз змісту ст. 39 Конституції 
України, порівняння її положень з ана-
логічними нормами конституцій дер-
жав континентальної Європи та щодо 
відповідності їх міжнародно-правовим 
актам, а також формулювання конкрет-
них пропозицій щодо вдосконалення 
зазначеної норми.

Ретельний порівняльно-правовий 
аналіз ч. 1 ст. 39 Конституції України, 
п. 1 ст. 20 Загальної декларації прав лю-
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дини (1948 р.) та п. 1 ст. 11(1) Конвен-
ції про захист прав людини й основних 
свобод (1950 р.) свідчить про те, що 
положення Основного Закону України 
істотно відрізняється від близьких за 
формулюваннями положень Загальної 
декларації прав людини (далі – Загаль-
на декларація) і Конвенції про захист 
прав людини й основних свобод (далі –  
Конвенція). Тобто між вітчизняною кон-
ституційною нормою й нормами зазна-
чених міжнародно-правових актів існує 
сутнісна відмінність [1; 2, с. 11, 78].

У Загальній декларації та Конвенції 
в одній нормі об’єднані «право на свобо-
ду мирних зібрань» і «право на свободу 
об’єднання», а в Конституції України ці 
права розміщені в різних нормах (ст. 36  
та ст. 39). За словами О.Ф. Фрицького, 
це є традиційним із позиції конститу-
ційного права. Роз’єднання відповід-
них прав у Конституції України дає 
змогу детальніше їх регламентувати  
[3, с. 189–190]. Таким же правовим 
шляхом пішли законодавці більшості 
країн континентальної Європи, які та-
кож належать до романо-германської 
правової системи. Так, у 33 із 40 кон-
ституцій європейських держав аналізо-
ване право в різних формах та обсязі 
закріплюється в окремій, самостійній 
статті. До речі, найбільш детально це 
положення виписано в ст. 34 Конститу-
ції Туреччини, а в Норвегії та Франції 
це право на конституційному рівні не 
знайшло свого втілення. Також варто 
наголосити, що в конституціях Албанії 
(п. 1 ст. 47), Білорусі (ст. 35), Ліхтен-
штейну (ст. 41), Нідерландів (п. 1 ст. 9),  
Словаччини (п. 1 ст. 28), Чорногорії  
(ч. 1 ст. 52) та Швейцарії (п. 1 ст. 22), 
а також у п. 1 ст. 19 Хартії основних 
прав і свобод Чехії право на мирні зі-
брання має позитивне формулювання, 
тобто викладається таким чином: «пра-
во на мирні зібрання гарантується». 
Наприклад, у ст. 35 Конституції Біло-
русі зазначено: «Свобода зборів, мітин-
гів, вуличних походів, демонстрацій та 
пікетування <…> гарантується держа-
вою» [4, с. 125]. У п. 1 ст. 22 Консти-
туції Швейцарії встановлено, що «сво-

бода зборів гарантується» [5, с. 95],  
а в п. 1 ст. 9 Конституції Нідерландів 
«гарантується право на проведення 
зборів і демонстрацій» [6, с. 478].

Особливістю чинної норми ст. 39 
Конституції України є те, що вона сто-
сується лише громадян України, тим 
самим дещо відрізняючись від поло-
жень, закріплених у міжнародно-право-
вих актах, у яких ідеться про «кожну 
людину», та конституційної практики 
багатьох держав Європи. Тобто Консти-
туція України обмежує право на свобо-
ду мирних зібрань для іноземців та осіб 
без громадянства. На цю проблему звер-
тають увагу деякі українські науковці, 
зокрема Р.С. Балакірєва, О.Л. Вла- 
сенко, Н.П. Гаєва, М.М. Денісова  
[7, с. 92; 8, с. 94; 9, с. 133; 10, с. 171].

Проведений всебічний аналіз змі-
сту аналогічних норм основних за-
конів Австрії (ст. 12), Азербайджану 
(ст. 49), Албанії (ст. 47), Андорри (ст. 
16), Білорусі (ст. 35), Бельгії (ст. 26), 
Болгарії (ст. 43), Боснії і Герцеговини  
(пп. «і» п. 3 ст. II), Вірменії (ст. 29), Греції 
(ст. 11), Грузії (ст. 25), Данії (ст. 79), 
Естонії (ст. 47), Іспанії (ст. 21), Італії 
(ст. 17), Латвії (ст. 103), Литви (ст. 36), 
Ліхтенштейну (ст. 41), Люксембургу 
(ст. 25), Македонії (ст. 21), Молдови 
(ст. 40), Монако (ст. 29), Нідерлан-
дів (ст. 9), Німеччини (ст. 8), Польщі  
(ст. 57), Португалії (ст. 45), Росії (ст. 31),  
Румунії (ст. 36), Сан-Марино (п. 1 ст. 6),  
Сербії (ст. 54), Словаччини (ст. 28), 
Словенії (ст. 42), Туреччини (ст. 34),  
Угорщини (п. 1 § 62), Фінляндії (ч. 1  
§ 13), Хорватії (ст. 42), Чорногорії  
(ст. 52), Швейцарії (ст. 22), Швеції 
(п. п. 3, 4 § 1 гл. 2), а також ст. 19  
Хартії основних прав і свобод Чехії 
дає підстави для висновку, що спів-
відношення між конкретними правами 
людини й правами громадянина сфор-
мульовано неоднаково. Тому нерідко 
право, що розглядається, за змістом од-
нієї конституції може бути віднесене до 
прав людини, а за змістом іншої – до 
прав громадянина. Так, у конституціях 
Азербайджану, Боснії і Герцеговини, 
Вірменії, Польщі, Туреччини, Фінляндії 
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суб’єктом цього права визначається лю-
дина, яка в більшості текстів познача-
ється безособовим терміном «кожен», 
в основних законах Австрії, Болгарії, 
Данії, Іспанії, Італії, Литви, Македонії, 
Португалії, Росії, Сербії, Угорщини, 
Хорватії, Швеції – поняттям «громадя-
нин», у Грузії – «усі», в Естонії – «усі 
люди», у Сан-Марино – «за всіма», а в 
Бельгії, Греції, Люксембурзі, Монако та 
Німеччині це право сформульоване як 
право осіб, які належать до політичної 
нації («бельгійці», «греки», «люксембур-
жці», «монегаски», «усі німці»). Однак, 
як наголошує Н.Г. Шукліна, при цьо-
му варто мати на увазі, що в західних 
країнах термін «нація» означає не ет-
нічну, а політико-державну спільність, 
людський субстрат держави, тобто всіх, 
хто є громадянами держави [11, с. 186]. 
Проте в конституціях Албанії, Андорри, 
Білорусі, Латвії, Ліхтенштейну, Молдо-
ви, Нідерландів, Румунії, Словаччини, 
Словенії, Чехії, Чорногорії та Швейца-
рії суб’єкт права на свободу мирних зі-
брань зовсім не визначається.

У зв’язку із зазначеним та з огляду 
на те, що не кожна людина є громадя-
нином конкретної держави, а тому не 
наділяється політичною правосуб’єк-
тністю, вважаємо, що в ч. 1 ст. 39  
Конституції України більш доречно 
було б вжити замість терміна «грома-
дянин» поняття «кожен», що більше 
відповідатиме міжнародно-правовим 
стандартам, зокрема Керівним принци-
пам щодо свободи мирних зборів, роз-
робленим Організацією безпеки і спів-
робітництва в Європі, одним із яких є 
принцип недискримінаційності, що оз-
начає, що право на реалізацію свобо-
ди мирних зборів має бути в кожного  
[10, с. 171], а також зарубіжному досві-
ду. Наприклад, законодавець Вірменії в 
тексті Конституції від 5 липня 1995 р. 
в ст. 26 суб’єктом аналізованого права 
визначив «громадян» [4], проте в Кон-
ституції від 27 листопада 2005 р. в ст. 
29 встановив право на проведення мир-
них зібрань уже за «кожним» [12].

Крім цього, запропонована заміна 
суб’єкта не суперечитиме положенню 

ч. 1 ст. 26 Основного Закону України, 
у якій зазначено: «Іноземці та особи 
без громадянства, що перебувають в 
Україні на законних підставах, корис-
туються тими самими правами і свобо-
дами <…> як і громадяни України» [1]. 
Як зауважує П.М. Рабінович, це знач-
но розширить коло носіїв цього права 
порівняно з тим, яке визначається в су-
часному тексті (зокрема, у ч. 1 ст. 39)  
[13, с. 57].

Водночас варто наголосити, що в 
проекті Конституції України від 1 лип-
ня 1992 р., у проекті Конституції Укра-
їни Президента України В.А. Ющенка, 
а також у всіх законопроектах щодо 
проведення мирних зібрань, які роз-
глядались Верховною Радою України, 
уже передбачалося поширення свободи 
зібрань на іноземців та осіб без грома-
дянства [14, с. 31; 15, с. 129].

У ч. 1 ст. 39 Основного Закону 
України закріплюється «право мирно 
збиратися, без зброї», яке відображає 
класичне конституційне формулюван-
ня «право народу мирно збиратися», 
зафіксоване в Першій поправці до Кон-
ституції США [16, с. 146]. Аналогічні 
правила з’явились у європейських краї-
нах. Наприклад, у ч. 1 ст. 17 Конститу-
ції Італії зазначено, що «громадяни ма-
ють право збиратися мирно і без зброї»  
[6, с. 425], а в п. 1 ст. 8 Основного За-
кону Федеративної Республіки Німеч-
чина – «усі німці мають право збирати-
ся мирно і без зброї» [6, с. 183].

Однак у Загальній декларації та Кон-
венції закріплюються, відповідно, «пра-
во на свободу мирних зборів» і «право 
на свободу мирних зібрань». При цьо-
му автори Конституції України, імпле-
ментуючи положення міжнародно-пра-
вових актів у національну юридичну 
практику, не завжди дотримувались 
системи й послідовності їх викладу. 
Наприклад, у ч. 1 ст. 34 Конституції 
України закріплюється «право на сво-
боду думки і слова, на вільне виражен-
ня своїх поглядів і переконань», а в  
ч. 1 ст. 35 – «право на свободу світо-
гляду і віросповідання», які майже пов-
ністю відображають смисловий харак-
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тер змісту ст. 18 Загальної декларації 
прав людини та ст. 9(1) Конвенції про 
захист прав людини й основних свобод 
[1; 2, с. 11, 77]. Проте вітчизняний за-
конодавець відійшов від такої послідов-
ності під час формулювання аналізова-
ного права. Наприклад, термін «право 
на свободу об’єднання», закріплений у 
ст. 36 Конституції України, прямо за-
позичено з положення ч. 1 ст. 11(1) 
Конвенції про захист прав людини й 
основних свобод, однак друга частина 
цього положення – «право на свободу 
мирних зібрань» – була використа-
на в Конституції України як вужча за 
змістом [1; 2, с. 78]. Із цього приводу  
Р.І. Тарануха зауважує: «У вітчизня-
ному конституційному законодавстві 
гарантується не свобода зібрань, а 
«право збиратися мирно, без зброї». 
<…> Конвенційна норма захищає сво-
боду проведення мирних зібрань, що є 
більш глибинним суспільно-правовим 
явищем, ніж право, оскільки передба-
чає мінімальну регламентацію та мак-
сималізує можливості її реалізації»  
[17, с. 245].

На думку авторів енциклопедично-
го словника з конституційного права, 
«право» – юридично більш чітка кате-
горія, тобто варіанти його використан-
ня позначаються в нормативних актах, 
нерідко навіть вичерпно. «Свобода» –  
поняття більш широке, може мати ба-
гато варіантів здійснення, причому одні 
є можливими, а інші часто неможливо 
відбити в юридичних нормах [18, с. 522].  
О.Г. Кушніренко та Т.М. Слінько за-
уважують: «Чітке розмежування між 
«правами» і «свободами» провести 
важко, оскільки найчастіше всю сферу 
політичних прав із чітко визначеними 
правомочностями також називають 
«свободами» [19, с. 8].

При цьому доречно навести такий 
приклад. Згідно з першим реченням 
ст. 29 Конституції Монако «монегаски 
мають право збиратися мирно і без 
зброї», натомість відповідно до дру-
гого речення цієї норми «ця свобода 
не розповсюджується на збори» [20]. 
Отже, право законодавець розуміє як 

свободу. Про це свідчить також ана-
ліз конституцій держав континенталь-
ної Європи. Зокрема, 25 країн на кон-
ституційному рівні в положенні щодо 
проведення мирних зібрань закріпили 
термін «право», а 13 – термін «свобо-
да». Наприклад, у ч. 1 ст. 29 Конститу-
ції Вірменії зазначено, що «кожен має 
право на проведення мирних, без зброї 
зібрань», а в ст. 57 Конституції Поль-
щі – «кожному забезпечується свобода 
організації мирних зібрань та участь у 
них» [12; 21]. І лише в п. I ст. 49 Кон-
ституції Азербайджану закріплено, що 
«кожний володіє правом на свободу зі-
брань», що повністю відображає зміст 
міжнародно-правових актів [4, с. 37].

У контексті викладеного варто від-
значити, що на доктринальному й за-
конодавчому рівні часто застосовують 
термін «право на свободу мирних зі-
брань». Так, у назві законопроектів 
від 15 липня 2005 р., 17 січня 2007 р.,  
4 липня 2013 р., внесених до Верхов-
ної Ради України, використано тер-
мін «про свободу мирних зібрань».  
О.Л. Власенко стверджує: «Саме тер-
мін «право на свободу мирних зборів» є 
найбільш повним, адже він передбачає 
не лише «право на проведення» мирних 
зборів, а й можливість організовувати 
мирні збори, брати в них участь тощо»  
[22, с. 111–112]. Підтримуючи цю по-
зицію, вважаємо за необхідне в ч. 1  
ст. 39 Конституції України термін «пра-
во збиратися мирно» замінити понят-
тям «право на свободу мирних <…>». 
На нашу думку, заміна зазначених тер-
мінів значно посилить чинну норму та 
більш відповідатиме змісту відповідних 
положень міжнародно-правових доку-
ментів.

У ч. 1 ст. 39 Основного Закону 
України та відповідних положеннях 
Загальної декларації й Конвенції за-
кріплюється мирний характер зібрань. 
В.М. Косович зауважує, що введення 
в текст конституційної норми напів- 
оцінного терміна «мирно» є необґрунто-
ваним, оскільки в умовах загострення 
політичної ситуації в нашій державі ро-
зуміння його змісту в опозиції та владі 
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суттєво різниться [23, с. 175]. Однак 
із таким висновком погодитись важ-
ко, оскільки пряме запозичення цього 
терміна з міжнародних документів є 
позитивним явищем, що свідчить про 
спрямованість України на сприйняття 
й реалізацію міжнародних стандартів 
у відповідній сфері. У зв’язку із цим 
вважаємо, що законодавець, застосову-
ючи термін «мирно», правильно поси-
лив його поняттям «без зброї», якого 
немає в згаданих міжнародно-правових 
актах, проте який більш актуально та 
юридично точно формулює поняття 
«мирні зібрання». Таким шляхом піш-
ла також конституційна практика біль-
шості європейських країн. Наприклад, 
із 40 держав континентальної Європи 
на конституційному рівні у відповід-
них нормах 10 закріпили лише термін 
«мирно» (Андорра, Боснія і Герцегови-
на, Латвія, Македонія, Польща, Слове-
нія, Угорщина, Хорватія, Чехія, Чор-
ногорія), 2 – лише термін «без зброї» 
(Грузія й Данія), 17 – разом терміни 
«мирно» та «без зброї» (Азербайджан, 
Албанія, Бельгія, Болгарія, Вірменія, 
Греція, Іспанія, Італія, Литва, Люксем-
бург, Молдова, Монако, Німеччина, 
Португалія, Росія, Румунія, Туреччи-
на), а 11 зовсім не застосували ана-
лізовані терміни (Австрія, Білорусь, 
Естонія, Ліхтенштейн, Нідерланди, 
Сан-Марино, Сербія, Словаччина, Фін-
ляндія, Швейцарія, Швеція).

За своїм юридичним змістом право, 
закріплене в ч. 1 ст. 39 Конституції 
України, дає можливість громадянам 
проводити різноманітні акції протес-
ту, які здійснюються у формі «зборів», 
«мітингів», «походів» і «демонстрацій» 
[1]. Зазначені форми безпосередньої 
демократії запозичено з Указу Прези-
дії Верховної Ради СРСР «Про порядок 
організації та проведення зборів, мітин-
гів, вуличних походів і демонстрацій в 
СРСР» [24], який хоч і мав у колиш-
ньому СРСР силу закону, морально та 
юридично є застарілим, а в окремих ви-
падках навіть суперечить конституцій-
ним нормам. Проте через відсутність 
спеціального закону та згідно з п. 1 роз-

ділу XV «Перехідні положення» Кон-
ституції України він залишається чин-
ним. При цьому необхідно зазначити, 
що оскільки аналізована норма містить 
вказівку на чітко визначені форми, то її 
не можна трактувати розширено, тому 
потрібно суворо дотримуватись вказа-
ного переліку. З метою вирішення цієї 
проблеми М.І. Хавронюк пропонує в  
ч. 1 ст. 39 Конституції України слова «і 
демонстрації» замінити словом «демон-
страції та інші масові акції» [25, с. 214].  
На нашу думку, це є не зовсім виправ-
даним. До речі, в основних законах 
Греції, Люксембургу, Македонії, Мона-
ко, Німеччини, Словаччини, Туреччи-
ни, Чехії та Чорногорії відсутні поси-
лання на будь-яку форму протесту, а 
в Албанії, Боснії і Герцеговині, Вірме-
нії, Данії, Естонії, Італії, Ліхтенштейні, 
Польщі, Сан-Марино, Словенії, Угор-
щині та Швейцарії закріплюється лише 
форма «збори».

Водночас сучасні форми масових ак-
цій є досить різноманітними. Крім за-
значених, існують також маніфестації, 
пікети, голодування, наметові містечка, 
контрдемонстрації тощо. Про це йдеть-
ся в конституціях Азербайджану, Біло-
русі, Латвії та Росії, у яких у нормах, 
аналогічних ст. 39 Основного Закону 
України, закріплюється така форма ле-
гітимного вираження протесту, як пі-
кетування, а в конституціях Андорри, 
Грузії, Молдови та Португалії – мані-
фестації. При цьому варто мати на ува-
зі, що термін «маніфестація», який ви-
користовується в законодавстві деяких 
зарубіжних країн, вживається в декіль-
кох значеннях: як синонім до понять 
«демонстрація» та «хода»; як узагаль-
нюючий термін для будь-яких виступів 
під відкритим небом [26, с. 169].

З огляду на те, що виникнення нових 
форм проведення мирних акцій протес-
ту навряд чи зупиниться, а також те, 
що правове регулювання зазначених 
форм є різним і має свої особливості, 
пропонуємо перелік форм подібних ак-
цій, а саме «збори, мітинги, походи і 
демонстрації» (які, за висловлюванням 
О.В. Васьковської, відмінні не лише 
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ідейним спрямуванням, а й планами дій 
та механізмами реалізації [27, с. 74],  
багато вчених не розрізняють їх, як вва-
жає Н.П. Гаєва [9, с. 133]), вилучити з 
тексту ч. 1 ст. 39 Конституції України, 
закріпивши замість цього узагальнюю-
чий термін «зібрання». Тим самим буде 
збережено смисловий і семантичний 
характер, закріплений у п. 1 ст. 11(1) 
Конвенції про захист прав людини й ос-
новних свобод [2, с. 78]. Такий підхід 
застосував, наприклад, законодавець 
Литви, який у ч. 1 ст. 36 Конституції 
зазначив, що «не можна забороняти 
або перешкоджати громадянам збира-
тися мирно без зброї на мирні зібран-
ня» [4, с. 560], а також Конституційний 
Суд України у своєму рішенні в справі 
щодо завчасного сповіщення про мирні 
зібрання [28].

На нашу думку, закріплення в чин-
ній Конституції України зазначених 
форм є зайвим. Ці форми, а також по-
ява останнім часом нових форм вира-
ження протесту потребують нагально-
го врегулювання окремим законом, у 
якому необхідно описати особливості 
проведення мирного зібрання в тій чи 
іншій формі, інакше неврегульованість 
цього інституту створить руйнівні пре-
цеденти й наслідки для майбутніх ви-
ступів.

В.М. Косович вказує: «Якщо норма-
тивно-правові приписи потребують тлу-
мачення <…> то вони є недосконалими» 
[23, с. 173]. На наше переконання, це 
твердження повністю стосується поло-
ження ч. 1 ст. 39 Конституції України, 
у якому закріплено, що про проведення 
зборів, мітингів, походів і демонстрацій 
«завчасно сповіщаються органи вико-
навчої влади чи органи місцевого само-
врядування» [1]. Офіційне тлумачення 
закріпленого терміна «завчасне спові-
щення» (який В.М. Косович відносить 
до напівоцінних понять) дається в Рі-
шенні Конституційного Суду України 
у справі за конституційним поданням 
Міністерства внутрішніх справ Украї-
ни щодо офіційного тлумачення поло-
ження ч. 1 ст. 39 Конституції України 
про завчасне сповіщення органів вико-

навчої влади чи органів місцевого са-
моврядування про проведення зборів, 
мітингів, походів і демонстрацій (спра-
ва щодо завчасного сповіщення про 
мирні зібрання) від 19 квітня 2001 р.  
№ 4-рп/2001, у якому зазначено: «Це 
строк від дня такого сповіщення до 
дати проведення масового зібрання. 
Тривалість строків завчасного спові-
щення має бути у розумних межах. 
<…> Строк завчасного сповіщення має 
бути достатнім і для того, щоб органи 
виконавчої влади чи органи місцевого 
самоврядування могли визначитися, 
наскільки проведення таких зібрань 
відповідає закону» [28]. Тобто Консти-
туційний Суд України щодо терміна 
«завчасне сповіщення» вирішив розу-
міти його так, що «організатори таких 
мірних зібрань мають сповістити зазна-
чені органи про проведення цих заходів 
заздалегідь, тобто в прийнятні строки, 
що передують даті їх проведення». При 
цьому Конституційний Суд України 
наголосив: «Визначення конкретних 
строків завчасного сповіщення з ураху-
ванням особливостей форм мирних зі-
брань <…> є предметом законодавчого 
регулювання» [28].

Таким чином, єдиний орган консти-
туційної юрисдикції в Україні фактично 
визнав, що аналізоване положення є 
предметом не конституційного, а зако-
нодавчого регулювання. Про це свідчить 
також зарубіжний досвід. Так, із 40 єв-
ропейських країн на конституційному 
рівні положення щодо завчасного спові-
щення про проведення мирних зібрань 
закріпили лише 7 держав (Азербай-
джан, Андорра, Іспанія, Італія, Латвія, 
Сербія, Чорногорія). Наприклад, у п. 2 
ст. 21 Конституції Іспанії встановлено: 
«Про збори в громадських місцях і де-
монстрації повинні бути завчасно спо-
віщенні органи влади <…>» [6, с. 375].  
При цьому варто наголосити, що в між-
народно-правових актах таке положен-
ня не знайшло свого втілення.

На нашу думку, норма, закріплена в 
ч. 1 ст. 39 Конституції України, є занад-
то деталізованою, тому пропонуємо ви-
лучити з тексту припис «про проведен-
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ня яких завчасно сповіщаються органи 
виконавчої влади чи органи місцевого 
самоврядування»; з методичної пози-
ції доцільніше було б включити його 
до спеціального закону. Також пропо-
нуємо ч. 1 ст. 39 Конституції України 
завершити положенням про те, що «по-
рядок організації й проведення мирних 
зібрань у громадських місцях визнача-
ється законом». Аналогічні чи близькі 
за змістом формулювання містяться в 
конституціях Австрії, Албанії, Білору-
сі, Болгарії, Грузії, Ліхтенштейну, Люк-
сембургу та Монако. Наприклад, у п. 2 
ст. 43 Конституції Болгарії зазначено, 
що «порядок організації й проведен-
ня зборів і демонстрацій визначається 
законом» [29], а в п. 2 ст. 47 Консти-
туції Албанії проголошено, що «мирні 
зібрання на майданах і в місцях скуп-
чення людей проводяться відповідно до 
процедур, визначених законом» [30].

Отже, на підставі аналізу відповід-
них положень конституцій європей-
ських країн та ст. 39 Основного Закону 
України вважаємо за доцільне оптимі-
зувати формулювання юридичної кон-
струкції ч. 1 ст. 39 Конституції України 
та викласти її таким чином: «Кожен 
має право на свободу мирних, без зброї 
зібрань. Порядок організації й прове-
дення мирних зібрань у громадських 
місцях визначається законом». Наведе-
не формулювання більш повно й точно 
відтворюватиме положення міжнарод-
но-правових актів та сприятиме втілен-
ню у вітчизняну конституційну практи-
ку позитивного досвіду інших країн.

У демократичних державах на кон-
ституційному рівні закріплюються по-
ложення про свободу мирних зібрань. 
Водночас законодавці України й деяких 
європейських країн, дозволяючи таку 
форму волевиявлення громадян, перед-
бачили можливість обмеження реаліза-
ції цього права «в інтересах національної 
безпеки та громадського порядку –  
з метою запобігання заворушенням чи 
злочинам, для охорони здоров’я насе-
лення або захисту прав і свобод інших 
людей» (ч. 2 ст. 39 Конституції Украї-
ни) [1], допустимість яких визнається 

ст. 21 Міжнародного пакту про грома-
дянські й політичні права та п. 1 ст. 
11(1) Конвенції про захист прав люди-
ни й основних свобод [2, с. 23, 78].

Порівнюючи ці положення, можна 
дійти висновку, що вітчизняний за-
конодавець намагався викласти ч. 2  
ст. 39 Основного Закону України шир-
ше за змістом, ніж це викладено у від-
повідних нормах міжнародно-правових 
актів, при цьому він, на наше переко-
нання, порушив логіку викладу, запро-
ваджену в цих документах. Так, при-
пис «обмеження щодо реалізації цього 
права може встановлюватися судом 
відповідно до закону», який закріпле-
но в ч. 2 ст. 39 Конституції України, 
не просто відсутній у міжнародно-пра-
вових актах, його немає навіть у жод-
ній із конституцій європейських країн. 
Обмеження щодо проведення мирних 
зібрань не носить загального харак-
теру, а лише стосується конкретного 
заходу, рішення про яке приймає суд 
за поданням заінтересованої сторони. 
Тобто суд не встановлює обмеження 
щодо реалізації права, що розглядаєть-
ся, він визначає правомірність викори-
стання цієї норми та на підставі цього 
може відповідно до закону або забо-
ронити проведення мирного зібрання, 
або дозволити його проведення. У про-
екті Конституції України від 1 липня 
1992 р. це положення було виписано 
таким чином: «Заборона в здійсненні 
цього права оскаржується через суд» 
[15, с. 129]. Водночас необхідно заува-
жити, що в зарубіжних країнах існує 
досить велика законодавча база, яка 
чітко регулює як процедуру обмеження 
проведення масових мирних виступів 
громадян, так і процедуру оскарження 
заборони на проведення таких заходів 
та яка, на жаль, досі відсутня в Укра-
їні, незважаючи на те, що в Основно-
му Законі України наголошується на 
необхідності прийняття відповідного 
закону. У зв’язку із цим вважаємо, що 
цей припис необхідно вилучити із ч. 2  
ст. 39 Конституції України, оскільки 
обмеження повинні встановлюватися 
законом, а не судом.
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Текстуальне й змістовне порівняння 
підстав допустимих обмежень права на 
свободу мирних зібрань, закріплених у 
ст. 21 Міжнародного пакту про грома-
дянські й політичні права, п. 2 ст. 11(1) 
Конвенції про захист прав людини й ос-
новних свобод та п. 2 ст. 15 Конвенції 
про права дитини, свідчить про те, що 
вони є переважно ідентичними та май-
же всі знайшли відображення в ч. 2 ст. 
39 Конституції України. Однак викори-
стання в цій конституційній нормі по-
няття «заворушення», на нашу думку, 
є необґрунтованим. З одного боку, цей 
термін закріплено лише в ст. 294 Кри-
мінального кодексу України, яка має 
назву «Масові заворушення», а з іншо-
го – законодавець України тим самим 
визнав тотожними поняття «злочин» 
і «склад злочину» («заворушення»). 
Крім того, під час закріплення в наці-
ональному законодавстві відповідних 
положень міжнародно-правових актів 
досить вибірково було застосовано ок-
ремі його терміни. Так, не знайшов вті-
лення термін «моральність», закріпле-
ний у ст. 21 Міжнародного пакту про 
громадянські й політичні права. Тоді як 
Сербія, Словаччина, Чехія та Чорного-
рія на конституційному рівні закріпили 
це поняття. Наприклад, у п. 2 ст. 19 
Хартії основних прав і свобод, яка є 
складовою Конституції Чехії, вказано: 
«Зазначене право може бути обмежене 
законом у випадку <…> охорони прав і 
свобод інших осіб, громадського поряд-
ку, здоров’я і моральності <…>» [31].

З огляду на те, що аналізоване по-
ложення було запозичено з міжнарод-
но-правових актів, вважаємо, що воно 
має точно відповідати формулюванням 
міжнародних угод. Тому, як слушно 
зазначив П.М. Рабінович, за наявності 
згадки про злочини слово «заворушен-
ня» варто виключити із ч. 2 ст. 39 Кон-
ституції України [32, с. 154], а також 
доповнити її терміном «моральність», 
виклавши таким чином: «Здійснення 
цього права може бути обмежене за-
коном в інтересах національної безпе-
ки, охорони громадського порядку або 
запобігання злочинам, здоров’я й мо-

ральності населення або захисту прав 
і свобод інших людей».

Отже, питання, пов’язане з пробле-
матикою права на свободу мирних зі-
брань, має актуальне значення, тому 
належне його конституційне врегулю-
вання допоможе забезпечити відповід-
ну практику (з огляду на якнайшвидше 
прийняття спеціального закону) та на-
повнити її демократичним змістом. Усе 
це зумовлює нагальну потребу в теоре-
тичному переосмисленні змісту права, 
закріпленого в ст. 39 чинної Конститу-
ції України.

З метою усунення протиріч між ви-
могами міжнародно-правових актів і 
нормами національного законодавства, 
а також з огляду на європейський дос-
від щодо регулювання на конституцій-
ному рівні права на свободу мирних 
зібрань пропонуємо ст. 39 Конститу-
ції України викласти в такій редакції:  
«1. Кожен має право на свободу мир-
них, без зброї, зібрань. Порядок органі-
зації й проведення мирних зібрань у гро-
мадських місцях визначається законом. 
2. Здійснення цього права може бути 
обмежене законом в інтересах націо-
нальної безпеки, охорони громадського 
порядку або запобігання злочинам, здо-
ров’я й моральності населення або захи-
сту прав і свобод інших людей».

Ключові слова: конституція, пра-
во на мирні зібрання, свобода мирних 
зібрань, суб’єкти мирних зібрань, фор-
ми мирних зібрань, обмеження мирних 
зібрань.

У статті досліджено юридичний 
зміст положень ст. 39 Конституції 
України та їх відповідність вимогам 
міжнародно-правових актів, а та-
кож здійснено порівняння з аналогіч-
ними нормами, закріпленими в кон-
ституціях держав континентальної 
Європи. Обґрунтовано необхідність 
викладу цієї норми в новій редакції.

В статье исследовано юриди-
ческое содержание положений ст. 
39 Конституции Украины и их со-
ответствие требованиям между-
народно-правовых актов, а также 
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осуществлено сравнение с анало-
гичными нормами, закрепленными 
в конституциях государств конти-
нентальной Европы. Обоснована не-
обходимость изложение этой нормы 
в новой редакции.

The article studied the legal con-
tent of the provisions of art. 39 of the 
Constitution of Ukraine and their com-
pliance with international legal instru-
ments, as well as carried out a compar-
ison with the same rules laid down in 
the constitutions of states of continen-
tal Europe. The necessity of account of 
this provision in the new edition.
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Міжнародне співтовариство все 
більше турбують невійськові джерела 
нестабільності в економічній, соціаль-
ній та інших сферах діяльності. Через 
їх наявність зростає рівень безробіття 
населення, організована злочинність 
і тероризм, погіршується стан навко-
лишнього середовища тощо. Оскільки 
вирішення більшості відомих проблем 
на національному й міжнародному рів-
нях лежить в економічній площині, 
економічна безпека стає основою наці-
ональної та міжнародної безпеки. Вона 
відображає причинно-наслідковий зв’я-
зок між господарюванням і ступенем 
приросту економіки, економіко-право-
вим і військовим потенціалом країни.

Як відомо, сучасна ринкова еконо-
міка заперечує її державне регулюван-
ня, затверджуючи вільний ринок та 
необмежену конкуренцію як основні 
засоби забезпечення прогресу й досяг-
нення соціальної справедливості на ос-
нові економічного зростання [1, с. 10]. 
Саме такі умови сприяють криміналі-
зації економічних відносин, що веде до 
широкого розповсюдження такої зло-
чинної діяльності, як рейдерство. При 
цьому корупція як внутрішнє державне 
правове явище посилює рейдерство, 
створює передумови для порушень за-
конодавства, сприяє злочинним діям, 
приховує факти рейдерства та галь-
мує хід розслідувань рейдерських за-
хоплень. Це підтверджує, що причини 

рейдерства лежать у структурі ринко-
вих господарсько-адміністративних від-
носин, перешкоджаючи розвитку еко-
номіки та залученню інвестицій.

Зауважимо, що однозначного й за-
гальноприйнятого визначення рейдер-
ства на сьогодні не існує. Зрозуміло, 
що популярне визначення рейдерства 
як незаконного захоплення власності 
є невиправдано широким. Водночас 
відомі західні визначення типу «при-
дбання акціонерної компанії без згоди 
її акціонерів шляхом агресивної скупки 
акцій на відкритому ринку» є достат-
ньо вузькими, а «виведення активів 
із володіння законних власників» ста-
ло швидше політкоректним натяком, 
що об’єднує законні й незаконні види 
бізнесу. В умовах недосконалої конку-
ренції остаточний розподіл прав влас-
ності залежить від величини ресурсів, 
спрямованих на їх придбання. У цьо-
му разі наслідком невиконання держа-
вою функції координації конкуренції в 
масштабах національного господарства 
стає утворення різноманітних еконо-
мічних аномалій, до яких можна відне-
сти також рейдерство.

Різні аспекти проблеми рейдерства 
останнім часом висвітлювались у пра-
цях українських і зарубіжних авторів, 
таких як О.І. Бєліков, О.В. Борздико, 
С.В. Васильчак, Е.О. Вашкеба, Д.В. Зер- 
калов, Ю.С. Нєхорошев, І.В. Спаси-
бо-Фатєєва, А.Ю. Федоров, В.О. Швець  
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та інші. Проте значна частина вітчиз-
няних робіт є перекладом західних 
джерел, тому не повною мірою врахо-
вує національні особливості явища, що 
обговорюється.

Метою статті є дослідження дея-
ких теоретико-правових аспектів рей-
дерства з позицій розуміння та визна-
чення його як господарсько-правового 
явища в сучасній економіці, встанов-
лення його проявів і запобігання йому.

Термін «рейдерство» в українській 
науці з’явився відносно нещодавно. Як 
і багато інших понять, що увійшли до 
наукового вжитку, слово «рейдерство» 
було запропоноване неюристами. Рей-
дерами (від англ. raid – «набіг, рапто-
вий напад») британці називали військо-
ві кораблі, які поодинці виконували 
бойові завдання, найчастіше знищуючи 
торгові судна супротивника. У госпо-
дарсько-правовому сенсі фігура рейде-
ра у свідомості громадян розвинених 
західних країн ототожнювалась зі зло-
чинцем, який перебуває поза законом і 
поза мораллю. Під час Другої світової 
війни рейдерами називали переважно 
німецькі кораблі, що завдавали удару 
по розтягнутих морських комунікаціях 
союзників.

У сучасних економічних умовах цей 
термін використовується для позначен-
ня осіб і компаній, які спеціалізуються 
на ворожому захопленні чужого бізне-
су. У нашій же країні, на жаль, рейдер-
ські практики сьогодні поєднуються з 
морально-правовими установками ши-
роких верств населення, соціалізація 
якого проходила в 1990-і рр. в умовах 
постійної боротьби за додаткові заро-
бітки й особисте виживання. Загалом 
приватизація в Україні в цей час мала 
ознаки, які ототожнюють її з рейдер-
ством. Тому стверджуємо, що рейдер-
ські практики в Україні не є новиною, 
вони відбуваються вже досить давно. 
Так, О.І. Бєліков виділяє чотири масо-
ві, революційні перерозподіли власно-
сті на теренах Росії, ініційовані владою: 
перший перерозподіл власності відбув-
ся ще в епоху Івана Грозного; другий 
рейдерський перерозподіл улаштував 

цар Петро І; третій етап цієї діяльності 
здійснили більшовики після Російської 
революції 1917 р.; четвертий етап роз-
почався в 1992 р. та триває нині [2]. 
Відзначимо, що міжнародна фінансова 
криза (яка почалась у 2009 р.) знач-
но загострила проблему рейдерства. 
У результаті цього з’явилося багато 
підприємств, у яких склалося складне 
фінансове становище, що у свою чергу 
полегшило на ринку процедури агре-
сивних рейдерських поглинань.

В умовах формування ринкової еко-
номіки олігархічного типу господарська 
діяльність, як правило, розглядається 
як підприємницька діяльність, а гос-
подарськими відносинами, як зазначає 
В.О. Швець [3], стають відносини між 
господарюючими суб’єктами, сферу 
яких складають господарсько-вироб-
ничі (майнові та інші відносини, що 
виникають між суб’єктами господарю-
вання за безпосереднього здійснення 
господарської діяльності), організацій-
но-господарські (відносини, що склада-
ються між суб’єктами господарювання 
та суб’єктами організаційно-господар-
ських повноважень у процесі управ-
ління господарською діяльністю) та 
внутрішньогосподарські (відносини, 
що складаються між структурними під-
розділами суб’єкта господарювання, та 
відносини суб’єкта господарювання з 
його структурними підрозділами) від-
носини (ч. ч. 4–7 ст. 3 Господарського 
кодексу України).

Досвід останніх 25 років показує, 
що рейдери – це ті, хто намагається 
отримати компанію проти волі її влас-
ників. Зокрема, підприємства не купу-
ють, а захоплюють без жодних підстав 
і будь-якими засобами, найчастіше за 
декілька годин, щоб відразу ж, змі-
нивши керівництво, продати основні 
активи компанії. Відомо, що лише за 
період 2000–2007 рр. в Україні було за-
хоплено близько 3 000 підприємств. Як 
правило, замовника рейдерської атаки 
цікавить нерухомість підприємства, 
вигода від продажу металоконструк-
цій або ж повна зупинка працюючого 
об’єкта чи визнання його банкрутом  
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(у разі конкурентної боротьби). Серед-
ньостатистична норма прибутку рейде-
ра в Україні, за експертними оцінками, 
становить близько 1000% [4, с. 56]. За 
таких прибутків не дивно, що рейдер-
ство (зокрема, захоплення й поглинан-
ня підприємств) стало розповсюдже-
ним явищем. Теоретично воно стало 
необхідним механізмом регулювання 
неоліберального ринку, а отже, рейдер-
ство не є українським економіко-право-
вим винаходом. У науковій літературі 
існує безліч дефініцій рейдерства як 
незаконного поглинання підприємств. 
Досить повне, на наше переконання, 
визначення цього поняття дав росій-
ський фахівець О.Ю. Федоров: «Рей-
дерство – це суспільно небезпечне, 
протиправне діяння, пов’язане з неза-
конним придбанням права володіння, 
користування, розпорядження актива-
ми (частиною активів) юридичної осо-
би або зі встановленням контролю над 
юридичною особою шляхом незакон-
ного придбання права володіння, ко-
ристування, розпорядження частками 
учасників юридичної особи в статутно-
му капіталі юридичної особи та (або) 
голосуючими акціями акціонерного су-
спільства, що заподіює шкоду правам і 
законним інтересам власників та здійс-
нюється всупереч їх волевиявленню, 
загрожує безпеці особи, суспільства й 
держави» [5, с. 38]. Отже, рейдерство 
як явище існувало та існує в усьому 
світі у вигляді цілком природної бо-
ротьби за виживання. У сучасних умо-
вах воно корелює з економічною кон-
куренцією ринкової економіки, коли 
сильні поглинають слабких. Сьогодні в 
країнах із розвиненою ринковою еконо-
мікою основою рейдерства став заробі-
ток на різниці вартості акцій і вартості 
майна компанії, що поглинається, яке 
після захоплення розпродається части-
нами. Майновий комплекс, як правило, 
коштує дорожче, ніж капіталізація ком-
панії.

Відомо, що в наукових джерелах 
рейдерство поділяють на «біле», «сіре» 
та «чорне» залежно від ступеня пору-
шення законодавства [6; 7].

У більшості розвинених країн іс-
нує винятково «біле» рейдерство, що 
ототожнюється із санацією й виведен-
ням підприємства з кризового стану. 
«Білі» рейдери у своєму арсеналі вико-
ристовують досить стандартний набір 
прийомів, що стосуються переважно 
різних маніпуляцій з акціями й част-
ками товариства, протиріч і пробілів у 
корпоративному законодавстві. Рейдер 
діє винятково згідно із законом, вико-
ристовуючи залишені законодавцем 
«дірки», організовує скупку акцій або 
боргів підприємства, намагається тим-
часово погіршити його економічний і 
фінансовий стан, здешевивши його ак-
ції, шукає «діри» в статуті тощо. Таким 
чином, «біле» рейдерство припускає 
дії, що формально залишаються в ме-
жах закону (наприклад, використання 
у своїх цілях законодавчих лазівок, 
маніпуляції громадською думкою, пе-
ретягування на свій бік представників 
органів влади шляхом неформальної 
комунікації, заохочення протестної ак-
тивності співробітників підприємства, 
«злив» компрометуючої керівництво 
підприємства звітності у відповідні по-
даткові органи й контролюючі інстанції 
тощо). Саме існуюче цивільно-правове 
регулювання господарської діяльно-
сті між контрагентами, зокрема дій, 
пов’язаних із банкрутством, купівле-
ю-продажем підприємств, ліквідацією, 
а також злиттям і приєднанням, спри-
чинило низку зловживань, у тому числі 
й «біле» рейдерське захоплення підпри-
ємств.

«Чорне» рейдерство, на відміну від 
«білого», припускає використання не-
законних схем привласнення власності 
із застосуванням силових методів, та-
ких як спричинення шкоди здоров’ю, 
нанесення побоїв, шантаж, захоплення 
співробітників підприємства в заруч-
ники, підкуп представників відпові-
дальних відомств, силове захоплення 
території підприємства, фальсифікація 
рішень суду, статутних документів, 
протоколів зборів акціонерів тощо. Не-
рідко можна зустріти дії, пов’язані з ви-
користанням фальшивих документів, а 
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також незаконною виїмкою документів 
та підробкою печаток і штампів. Деякі 
«чорні» рейдери іноді вдаються до ви-
рішення питання шляхом застосування 
застрашливих засобів, наприклад бій-
ців зі зброєю. «Чорні» рейдери можуть 
скуповувати борги підприємства в його 
кредиторів, не повідомляючи саме під-
приємство. Після цього вони пред’явля-
ють до сплати такі борги менеджменту 
й акціонерам підприємства. Щоб не 
збанкрутувати, власники підприємства 
змушені йти на мирову угоду з рей-
дерами та допускати їх до управління 
підприємством. Цей метод застосову-
ється, коли рейдери ставлять за мету 
перехопити управління підприємством 
для його подальшого розвитку. У разі, 
якщо рейдери не зацікавлені в збере-
женні підприємства, після скуповуван-
ня боргів вони ініціюють порушення 
справи про банкрутство, у процесі про-
вадження якої «свій» арбітражний ке-
руючий, призначений «своїм» суддею, 
викреслить із реєстру вимог кредиторів 
усіх, окрім рейдерів. Після цього рейде-
ри отримують підприємство майже за 
безцінь. Таким чином, «чорні» рейдери 
являють собою досить небезпечний і 
суто кримінальний вид рейдерства, в 
арсеналі якого перебуває широкий ви-
бір методів: від підкупу суду, прокура-
тури й судових виконавців до відомих 
радикальних рішень, які приймаються 
завдяки використанню проти власників 
відомих злочинних прийомів.

«Сіре» рейдерство припускає поєд-
нання формально законних і незакон-
них дій, таких як форсування ухва-
лення рішень представниками судової 
влади, створення атмосфери, за якої 
нормальне функціонування робочого 
процесу стає неможливим, розміщен-
ня компрометуючих матеріалів у засо-
бах масової інформації, неформальний 
тиск на відповідальних за ситуацію 
осіб, адміністративний ресурс, затягу-
вання термінів під надуманими приво-
дами, різні відволікаючі маневри тощо. 
«Сіре» рейдерство характеризується 
балансуванням на «грані фолу», на 
межі закону, іноді перетинаючи його. 

Так, під час «сірого» рейдерства мо-
жуть використовуватись «білі» методи 
захоплення, проте з незначними пору-
шеннями або (найчастіше) такими, які 
важко довести.

Хвиля корпоративних захоплень 
має основну кінцеву мету – прове-
сти черговий перерозподіл власності. 
По-перше, на макроекономічному рівні 
у фінансово-промислових груп накопи-
чилися значні об’єми вільних грошо-
вих ресурсів, можливості застосування 
яких тією чи іншою мірою є обмеже-
ними. По-друге, у країні завершився 
процес розділу найбільш прибуткових 
сфер бізнесу, і власники великих капі-
талів шукають нові високорентабельні 
сфери застосування своїх фінансових 
ресурсів. По-третє, українська еконо-
міка підійшла до вищої стадії концен-
трації капіталу, зокрема шляхом злиття 
та недружніх поглинань. Цей загально-
світовий шлях розвитку, яким у різний 
час пройшли всі промислово розвинені 
країни, досяг і нашої держави. Такий 
процес і сьогодні спостерігається на 
Заході, особливо масштабно на рівні 
транснаціональних корпорацій. Роз-
виток ринкових відносин вимагає від 
власників повного знання кон’юнктури 
ринку, у тому числі відстеження дій 
явних і потенційних конкурентів. Тим 
більше, що ринок у регіонах повною мі-
рою ще не розділено, суперництво за 
його частини постійно загострюється, 
особливо за нестабільної політичної си-
туації в країні.

Незважаючи на актуальність зако-
нодавчого визначення термінів, юри-
дичне формулювання понять «рейдер» 
і «рейдерство» в Україні так і не нада-
но. Отже, з’ясувати, що таке «рейдер-
ство», ми можемо лише на підставі не-
прямих ознак. Ще раз наголосимо, що 
сьогодні в цивілізованому світі фактич-
но поширене тільки «біле» рейдерство, 
дозволене, контрольоване й регульо-
ване законом, чого не можна сказати 
про реалізацію обговорюваного явища 
в сучасній українській економіці, якій 
притаманне саме «сіре» та «чорне» рей-
дерство.
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Характерно, що під час використан-
ня методів «білого» рейдерства (напри-
клад, у розвинених країнах) поглинання 
часто відбувається не з метою заволо-
діння бізнесом, а для його знищення 
шляхом доведення компанії до банкрут-
ства: усунення конкурента, використан-
ня за безцінь його виробничих та інших 
потужностей тощо. У цьому й подібних 
випадках ідеться про недружнє погли-
нання. Однак якщо навіть припустити, 
що саме така мета ставиться під час 
поглинання, довести подібне в прин-
ципі неможливо. Це стосується також 
прояву ворожості у використанні неза-
конних методів поглинання. Тому варто 
зробити висновок, що «біле» рейдерство 
являє собою такий процес установлення 
залежності однієї компанії від іншої (аж 
до їх злиття), який відбувається за до-
помогою дозволених методів і прийомів, 
ринкових механізмів та в межах конку-
рентних дій. У цьому контексті «біле» 
рейдерство не може ототожнюватися зі 
злиттям і приєднанням, які регулюють-
ся також ст. ст. 106 і 107 Цивільного 
кодексу України (далі – ЦК України), 
оскільки воно не передбачає захоплення 
однією компанією іншої.

Існує ще один цікавий різновид ін-
телектуального, досить шкідливого й 
небезпечного рейдерства – «грінмейл» 
(«зеленуватий лист»), який на Заході 
взагалі рейдерством не вважається. 
«Грінмейл» – це використання міно-
ритарним акціонером корпоративного 
шантажу власника з подальшою метою 
дорожче продати свої акції. «Грінмейл» 
фактично являє собою корпоративний 
шантаж, а в класичному розумінні є 
комплексом різноманітних корпора-
тивних дій, які здійснюються мінори-
тарним (дрібним) акціонером із метою 
примусити господарське суспільство 
або його основних (великих) акціоне-
рів набувати акції, що належать цьому 
міноритарію, за досить високою ціною 
[8]. Корпоративний шантаж є схожим 
до юридичного терору, послугою, яка 
сприяє поглинанню або рейдерству. 
Найчастіше він є самостійним висо-
коприбутковим видом бізнесу, що не 

передбачає здійснення контролю над 
компанією. Інакше кажучи, «грінмейл» 
можна визначити як різновид високо-
інтелектуальної вимоги, шантажу, а в 
корпоративному сленгу він позначає 
корпоративний шантаж акціонером 
свого підприємства, в основі якого ле-
жить корпоративний конфлікт, з метою 
отримання надприбутку за допомогою 
спекуляцій чи зловживання своїми 
правами. «Грінмейл» успішно вдоско-
налюється та використовується в рей-
дерських схемах. У цьому разі корпора-
тивний шантаж може бути використано 
не лише для спекулятивного підвищен-
ня цін на пакет акцій «грінмейлерами», 
а й для інших цілей шляхом зговору 
з іншими бізнесменами. Як правило, 
«жертвою» обирають успішне підпри-
ємство, якому пропонують викупити 
акції за «ціною пропозиції», тобто пере-
більшеною, і на свідомо неприйнятних 
умовах. Коли підприємство відмовля-
ється, «грінмейлер» починає війну про-
ти цієї компанії. Особливо популярне 
в «грінмейлерів» використання судових 
процедур: боротьба в залі суду є наба-
гато простішою, оскільки створює ви-
гляд легітимності.

Отже, терміни «грінмейл» і «рей-
дер» нерідко об’єднують, пов’язуючи їх 
із поняттям захоплень економічно при-
вабливих підприємств. Таким чином, 
«грінмейл» включає в себе комплекс 
засобів, спрямованих на дестабіліза-
цію обстановки в товаристві з метою 
змусити акціонерів чи учасників това-
риства придбати акції «грінмейлера» за 
завищеною ціною. «Грінмейлери» для 
реалізації своїх цілей використовують 
недосконалість українського законодав-
ства й судової системи, а також неефек-
тивність менеджменту на підприємстві, 
який не здатний організувати повний 
контроль над компанією (відсутність 
консолідації контрольного пакета ак-
цій, організованого документообігу, 
контролю над діяльністю працівників, 
які можуть стати основним джерелом 
інформації для «грінмейлера»).

Подальший розвиток «грінмейлу» в 
Україні, особливості якого досить де-
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тально розглянуто О.В. Коломійцевою 
[9], може спричинити послаблення кон-
курентного середовища та монополіза-
цію окремими підприємствами певних 
сегментів ринку. Крім того, «грінмейл» 
призводить до дестабілізації роботи 
вітчизняних підприємств, негативно 
впливає на інвестиційну привабли-
вість бізнесу в Україні для іноземних 
і вітчизняних інвесторів та погіршує 
міжнародний імідж країни. Тому вар-
то на стадії зародження й подальшого 
розвитку «грінмейлу» впроваджувати 
необхідні дії, які дадуть підприємствам 
змогу захиститись від недружніх вторг-
нень у їхню діяльність [10; 11].

Одним з основних методів забезпе-
чення зниження розвитку «грінмейлу» 
в України є насамперед адміністра-
тивне регулювання через законодавчі 
акти. Крім того, підприємствам необ-
хідно впроваджувати хоча б найпро-
стіші методи захисту від «грінмейлу», 
серед яких можна виділити такі:

– забезпечення відповідності вну-
трішніх корпоративних документів чин-
ному законодавству;

– концентрацію акціонерного капі-
талу або викуп частки в учасників, які 
не беруть участь у діяльності підпри-
ємства;

– постійний моніторинг змін у скла-
ді акціонерів;

– удосконалення роботи менедж-
менту й персоналу;

– контроль за доступом і розповсю-
дженням інформації компанії;

– підвищення організації роботи під-
приємства з контрагентами;

– використання в службі економіч-
ної безпеки способів і методів конку-
рентної розвідки.

Зазначимо, що держава у свою чер-
гу також може вжити деяких захо-
дів: законодавчо заборонити продажів 
боргів підприємства без попередньої 
згоди боржника; посилити покарання 
за розголошення конфіденційної й ін-
сайдерської інформації; скласти та оп-
рилюднити перелік осіб (у тому числі 
суддів, арбітражних керуючих, фінан-
сових установ), які причетні до роз-

голошення конфіденційної й інсайдер-
ської інформації, а також до доведення 
підприємства до банкрутства; посилити 
відповідальність за умисне доведен-
ня підприємства до банкрутства. При 
цьому в Україні вже створено певну 
нормативну базу, спрямовану на врегу-
лювання відносин у сфері бізнесової та 
підприємницької діяльності, що систем-
но й постійно вдосконалюються, запов-
нюючи прогалини в тій чи іншій сфері 
економічного життя. Необхідно відзна-
чити, що власне недостатня обізнаність 
підприємців і бізнесменів із чинним 
законодавством, його неточностями 
не лише досить часто провокує самих 
підприємців до вчинення зловживань, а 
й у багатьох випадках сприяє проявам 
рейдерських явищ. З метою фінансово-
го та майнового захисту від можливих 
зловживань із боку інших осіб, у тому 
числі рейдерів, на великих підприєм-
ствах зазвичай створюються юридичні 
служби, на менших практикують залу-
чення фахівців – юристів, які здійсню-
ють правовий супровід господарської 
діяльності підприємства. Проте, як по-
казує практика, в умовах хабарництва, 
підкупу тощо вони є малоефективними.

Кримінальна рейдерська діяльність 
нерідко має безпосереднє відношення 
до ринку цінних паперів та може пов’я-
зуватись з іншими правопорушеннями 
й злочинами, зокрема здійснюваними 
з використанням відносно цінних па-
перів. Як вказує В.М. Дрьомін [12], 
ситуація стає складнішою в умовах 
посиленої інтеграції фінансових рин-
ків. У легальній економіці більшості 
розвинених країн це привело до ство-
рення транснаціональних корпорацій, у 
кримінальній сфері найбільш впливові 
злочинні організації стали здійснювати 
операції в міжнародному масштабі, пе-
ретворившись на транснаціональні зло-
чинні організації. Відбувається активна 
корпоратизація кримінального ринку, 
формування корпоративної криміналь-
ної ідеології, що втягує у свою орбіту 
мільйони людей у всьому світі. Водно-
час деякі форми поведінки господарю-
ючих суб’єктів та (або) їх представ-
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ників у межах рейдерства є настільки 
суспільно небезпечними, що вимагають 
застосування найжорсткіших заходів 
відповідальності, а саме кримінальної. 
Натомість адекватна реакція держави 
можлива лише тоді, коли буде гра-
нично зрозуміло, що дозволено, а що 
заборонено, тобто за встановлення 
чітких правил гри. Виникає замкнуте 
коло для правотворчості кримінальної, 
залежної при цьому від правотворчості 
цивільної. Цивільне законодавство зде-
більшого не спроможне, а господарське 
й кримінальне переважно не можуть 
регламентувати відповідним чином рей-
дерську діяльність.

Здійснення захисту суб’єктів го-
сподарювання від рейдерських нападів 
можливе в двох формах, що представ-
лені неюрисдикційним і юрисдикційним 
захистом. Вони мають свої різновиди 
захисту господарюючих суб’єктів: са-
мозахист, нотаріальний, адміністратив-
ний і судовий види захисту. Кожен із 
наведених видів захисту здійснюється 
різними суб’єктами відповідно до ха-
рактерних лише для нього форм та спо-
собів. Водночас усі різновиди захисту 
господарюючих суб’єктів мають клю-
чове значення для протидії рейдерам. 
Дійсно, ЦК України в ст. ст. 106, 107 
передбачає злиття та приєднання, що є 
формами поглинання однією компанією 
іншої. Нормальним явищем вважаєть-
ся також бажання акціонера продати 
свої акції за найвигіднішою ціною. Од-
нак і спекулятивні угоди на фондовому 
ринку допускаються, оскільки існують 
фондові деривативи (насамперед ф’ю-
черси), що являють собою фактично 
спекулятивний фінансовий інструмент. 
Важливо визначити ту межу, яка ві-
докремлює припустиме від правопо-
рушення. Це нелегко, проте й не так 
важко, як здається на перший погляд. 
Крім того, існує політичне рейдерство, 
яке припускає аналіз і вплив на політи-
ку дій економічних рейдерів. Необхідно 
враховувати той факт, що напівлегаль-
не рейдерське захоплення підприємств 
може не лише ослабити виробничий 
потенціал регіону та держави в цілому, 

а й завдати шкоди інвестиційній прива-
бливості України. Негласно схвалюва-
на модель поведінки, за якої вітається 
вихід за «межі дозволеного», є досить 
розповсюдженою. Саме вона створює 
всі умови для посилення впливу рей-
дерства в усіх сферах життя держави 
й суспільства. Тому процес боротьби із 
цим явищем є вкрай складним. Подібна 
боротьба можлива лише шляхом фор-
мування такої політико-правової систе-
ми, у якій першість суб’єкта відносин 
у системі має залежати від реальної 
ефективності його роботи й підтримки 
населення.

Таким чином, проблеми, що вини-
кають у процесі функціонування еко-
номічної системи в контексті з про-
блемами існуючих форм рейдерства, 
вимагають для свого вирішення по-
дальшого вдосконалення й розвитку 
правової основи у вигляді як внесення 
відповідних доповнень і змін до чинних 
законів, так і прийняття нових законо-
давчих актів та інших нормативно-пра-
вових документів. Налагодження ад-
міністративно-господарських процедур 
щодо корпоративних захоплень має 
скоротити їх кількість. Це, безумовно, 
приведе до створення системи госпо-
дарських правовідносин як прозорої 
відкритої системи, що у свою чергу є 
складним і тривалим процесом. Однак 
такі дії позбавлять чи хоча б мінімізу-
ють поширення такого явища, як рей-
дерство, незалежно від його кольору й 
відтінків.

Ключові слова: рейдерство, зако-
нодавство, господарювання, корпора-
тивний шантаж, поглинання, напад, 
захист, злочинність, запобігання.

Статтю присвячено досліджен-
ню проблеми рейдерства як госпо-
дарсько-правового явища в сучасній 
економіці. В історичному аспекті 
обговорюються причини його ви-
никнення, прояви, види та шляхи 
запобігання. Визначено суміжні до 
рейдерства поняття й терміни. 
Рейдерство розглядається як фак-
тор недосконалості політико-пра-
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вових структур влади в державі, її 
чинного законодавства, відсутності 
належних умов для захисту прав 
власників і рівноправної конкуренції. 
Існування такого явища, як рейдер-
ство, підкреслює глибину системних 
проблем сучасних господарських від-
носин.

Статья посвящена исследованию 
проблемы рейдерства как хозяй-
ственно-правового явления в совре-
менной экономике. В историческом 
аспекте обсуждаются причины его 
возникновения, проявления, виды и 
пути предотвращения. Определены 
смежные с рейдерством понятия и 
термины. Рейдерство рассматрива-
ется как фактор несовершенства 
политико-правовых структур вла-
сти в государстве, ее действующе-
го законодательства, отсутствия 
надлежащих условий для защиты 
прав собственников и равноправной 
конкуренции. Существование тако-
го явления, как рейдерство, подчер-
кивает глубину системных проблем 
современных хозяйственных отно-
шений.

The article investigates the problem 
of raiding as an economic and legal 
phenomenon in the modern economy. 
Historically discusses its causes, symp-
toms, types and ways of prevention. 
Defined adjacent to raiding concepts 
and terms. Raiding is considered as 
a factor in the imperfections of polit-
ical and legal structures of power in 
the state, its current legislation, the 
lack of appropriate conditions for the 
protection of the rights of owners and 
fair competition. The existence of such 
phenomena as the raid underlines the 
depth of the systemic problems of mod-
ern economic relations.
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Конкретного наповнення адміністра-
тивний процес набуває лише за наявно-
сті та здійснення встановлених законом 
процесуальних дій певним колом осіб. 
Як ми вже неодноразово вказували, що 
одним із найважливіших питань органі-
зації й функціонування адміністративно-
го судочинства є встановлення складу 
та процесуального статусу учасників 
адміністративного процесу. Вивчення 
цього аспекту адміністративного проце-
су дозволить визначити роль кожного 
його учасника в розгляді адміністра-
тивної справи судом, реальний обсяг 
їхніх процесуальних прав та обов’язків 
і можливі варіанти їх взаємодії в проце-
сі [1, с. 85; 2, с. 126]. Правовий статус 
учасників адміністративного судочин-
ства регламентується главою 5 Кодексу 
адміністративного судочинства України 
(далі – КАС України). Нормами цієї гла-
ви встановлено склад учасників адміні-
стративного судочинства та їхні проце-
суальні права й обов’язки.

Під час розгляду питання про учас-
ників адміністративного процесу на-
самперед варто зупинитись на спів-
відношенні декількох понять, таких як 
«учасники адміністративного судочин-
ства» та «учасники адміністративно-
го процесу». Безумовно, трактування 
співвідношення цих понять залежить 
від того, який саме зміст вкладається 
в поняття «адміністративний процес». 
Відомо, що хоча категорія «адміністра-
тивний процес» на сьогодні є однією 
з базових категорій адміністративного 
права, проте серед правників відсутня 
єдина позиція щодо її розуміння.

Не вдаючись до докладного аналізу 
думок, висловлених ученими із цього 

приводу, необхідно згадати лише так 
звані вузький і широкий підходи до 
розуміння сутності адміністративно-
го процесу, засновані на «нетрадицій-
ному» розумінні юридичного проце-
су (на відміну від «традиційного», що 
пов’язує процес лише з правосуддям).  
У вузькому розумінні адміністративний 
процес сприймається як порядок суто 
юрисдикційної діяльності, яка має, так 
би мовити, «негативний характер». За 
основу при цьому традиційно береть-
ся здійснення правоохоронної функції,  
і мова йде про вирішення адміністра-
тивних справ, предметом яких є пу-
блічно-правові спори. Тобто під адмі-
ністративним процесом розуміється 
лише врегульований нормами адміні-
стративного права порядок розв’язання 
публічно-правових спорів у сфері пу-
блічного управління.

Багато вчених-адміністративістів 
сьогодні дотримуються широкого розу-
міння адміністративного процесу. Цей 
підхід пов’язується з розумінням ос-
таннього як порядку діяльності органів 
публічного управління щодо прийняття 
нормативних актів і застосування пра-
вових норм (вирішення адміністратив-
них справ) у сфері публічного управ-
ління, а також порядку діяльності 
адміністративних судів. Таким чином, 
за названого підходу адміністративний 
процес опосередковує не лише юрис-
дикційну – «негативну» – діяльність, 
а й «позитивну» – повсякденну діяль-
ність органів публічного управління 
щодо вирішення різноманітних питань 
у правовій формі (видачу ліцензій, ре-
єстрацію суб’єктів підприємницької 
діяльності тощо), а також здійснення 
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правосуддя адміністративними судами 
[3, с. 20–21]. Так, Е.Ф. Демський дохо-
дить висновку про існування двох форм 
адміністративного процесу (управлін-
ської та судової), визначаючи в цілому 
адміністративний процес як категорію, 
що об’єднує діяльність органів владних 
повноважень і їх посадових осіб, а та-
кож адміністративних судів із розгляду 
й вирішення адміністративних справ 
[4, с. 111–112].

Ми вже неодноразово вказували 
на свою прихильність до позиції, від-
повідно до якої адміністративний про-
цес пов’язується з функціонуванням 
адміністративної юстиції. Саме форма 
здійснення правосуддя адміністратив-
ними судами – адміністративне судо-
чинство – легально пов’язується з ад-
міністративним процесом (ст. 3 КАС 
України) [5].

Віднесення ж до змісту адміні-
стративного процесу також поряд-
ку адміністративної правотворчості й 
правозастосування призводить до «роз-
мивання» поняття «адміністративний 
процес», втрати ним однозначності, ви-
значеності, до неможливості виявлення 
тих специфічних рис, які дозволяють 
досягти скоординованості понятійного 
апарату юридичної науки. Крім того, 
оскільки термінологія юридичної на-
уки є єдиною з термінологією закону 
та юридичної практики, варто мати на 
увазі також несприятливі наслідки, що 
матимуть місце внаслідок такого «роз-
мивання» термінології в законодавстві 
та юридичній практиці [3, с. 21–22]. 
Отже, усе вказане, а також те, що юри-
дичний процес історично пов’язується 
з правосуддям і саме так сприймається 
в більшості країн світу, адміністратив-
ний процес доцільно розглядати саме 
як форму здійснення правосуддя в  
адміністративних справах [6, с. 16].

Відповідно, учасниками адміністра-
тивного процесу є учасники правовід-
носин, що виникають, змінюються та 
припиняються під час здійснення ад-
міністративним судом розгляду й вирі-
шення адміністративних справ у поряд-
ку, встановленому КАС України, тобто 

під час здійснення адміністративного 
судочинства. Отже, тотожність понять 
«учасники адміністративного судочин-
ства» та «учасники адміністративного 
процесу» не викликає жодних сумнівів. 
У юридичній літературі наголошують 
також на необхідності розмежування 
понять «учасники процесу» та «суб’єк-
ти процесу» [7, с. 56]. Як правило, під 
поняттям «суб’єкти процесу» розумі-
ють усіх без винятку осіб, які беруть 
участь у процесі, у тому числі ліди-
руючого суб’єкта, який саме здійснює 
розгляд справи, визначає її хід і при-
ймає остаточне рішення в справі. Під 
час здійснення адміністративного судо-
чинства таким лідируючим суб’єктом 
є адміністративний суд. Що ж стосу-
ється поняття «учасники процесу», то 
воно є вужчим та охоплює тих осіб, які 
вступають до адміністративного проце-
су для захисту своїх прав і законних 
інтересів, захисту прав і законних інте-
ресів інших осіб або з метою сприяння 
здійсненню адміністративного процесу. 
Безумовно, ці особи наділяються всіма 
необхідними правами для впливу на хід 
процесу, проте вирішальна роль нале-
жить лідируючим суб’єктам процесу. 
КАС України не відносить суд до учас-
ників адміністративного судочинства 
(процесу), тим самим підтримуючи на-
ведену конструкцію.

Отже, учасником адміністративного 
процесу є особа, яку законодавством 
України наділено процесуальними пра-
вами й обов’язками у сфері розгляду 
адміністративних справ адміністратив-
ними судами та яка вступає до адміні-
стративного процесу для захисту своїх 
прав і законних інтересів, захисту прав 
і законних інтересів інших осіб або з 
метою сприяння здійсненню адміні-
стративного процесу. Це поняття було 
надано нами раніше [1, с. 86] та про-
йшло перевірку часом, оскільки навіть 
поява нових видів учасників адміністра-
тивного процесу, не передбачених КАС 
України в початковій редакції, залишає 
його актуальним. Тобто учасник адмі-
ністративного процесу – це особа, яка 
може вчиняти процесуальні дії, спрямо-
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вані на досягнення мети процесу, хоча 
б в одній зі стадій адміністративного 
процесу.

Необхідно вказати на те, що в главі 
5 КАС України названо не всіх учас-
ників адміністративного судочинства. 
Спочатку КАС України передбачав 
розв’язання й вирішення адміністра-
тивними судами справ лише в порядку 
позовного провадження. У подальшому 
до нього було внесено зміни, згідно з 
якими в адміністративному процесі 
з’явився новий вид провадження –  
особливе провадження. Нагадаємо, що 
адміністративні справи позовного про-
вадження характеризуються наявністю 
двох сторін із протилежними інтере-
сами, між якими виник публічно-пра-
вовий спір. Що ж стосується особли-
вого провадження, то його предмет 
складають справи, які пов’язані з пу-
блічно-правовими відносинами, проте 
мають безспірний характер. Розгляд 
справ у порядку особливого прова-
дження регламентується ст. ст. 183-3 
та 183-4 КАС України. Отже, до адмі-
ністративного суду тепер можуть звер-
татися спеціально визначені суб’єкти, 
ініціюючи провадження шляхом подан-
ня не лише адміністративного позову, 
а й інших процесуальних документів. 
У вказаних нормах законодавець прямо 
називає особу, яка подала таке подан-
ня, заявником. Друга сторона не має 
в КАС України жодної узагальнюючи 
назви. Згідно з листом Вищого адміні-
стративного суду України від 2 лютого 
2011 р. сторонами провадження в спра-
вах, порушених за поданням органів до-
ходів і зборів на підставі ст. 183-3 КАС 
України, є заявник (орган державної 
податкової служби, що вніс подання) і 
відповідач (платник податків, стосовно 
якого таке подання внесено) [8]. Щодо 
інших справ особливого провадження 
подібних роз’яснень поки що не існує.

Крім того, на підставі ст. ст. 260, 
263, 264 КАС України на стадії вико-
навчого провадження до суду може 
звернутися державний виконавець. 
Таке звернення відбувається у формі 
подання з деяких питань виконання су-

дових рішень в адміністративних спра-
вах, яке підлягає розгляду в судовому 
засіданні з повідомленням державного 
виконавця та осіб, які беруть участь у 
справі.

Особливо необхідно акцентувати 
увагу на проблемах, пов’язаних з ін-
шим видом учасників адміністратив-
ного судочинства, ні назва яких, ні 
процесуальний статус яких не закрі-
плюються главою 5 КАС України. На-
приклад, ч. 1 ст. 185 КАС України пе-
редбачає, що сторони та інші особи, які 
беруть участь у справі, а також особи, 
які не брали участі в справі, якщо суд 
вирішив питання про їхні права, свобо-
ди, інтереси чи обов’язки, мають право 
оскаржити в апеляційному порядку по-
станови суду першої інстанції повністю 
або частково. Отже, щодо сторін та ін-
ших осіб, які беруть участь у справі, 
ситуація очевидна. Проте щодо осіб, які 
не брали участі в справі, однак щодо 
яких суд вирішив питання про їхні пра-
ва, свободи, інтереси чи обов’язки, не 
зрозуміло, якого статусу вони набува-
ють у процесі, до якої групи учасників 
їх може бути віднесено, якими проце-
суальними правами й обов’язками вони 
користуються в процесі.

Найчастіше ці особи дізнаються про 
справу вже після ухвалення рішен-
ня. В ідеалі суд першої інстанції мав 
би залучити таку особу або надати 
їй можливість вступити в справу ще 
під час провадження в суді першої ін-
станції. Однак унаслідок помилки або 
через відсутність відомостей суд цьо-
го не зробив. Тому для захисту своїх 
інтересів особи, які не брали участь у 
справі, проте щодо яких суд вирішив 
питання про їхні права, свободи, інте-
реси чи обов’язки, також мають право  
на апеляційне й касаційне оскарження 
[9, с. 736–737].

Не зважаючи на те, що іноді КАС 
України прямо вказує на процесуаль-
ні права таких осіб (наприклад, пра-
во отримати копію постанови (або її 
вступної й резолютивної частин) чи 
ухвали суду саме в день проголошення 
судового рішення суду першої інстанції  
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(ч. 2 ст. 167 КАС України), право от-
римати в суді, у якому перебуває ад-
міністративна справа, копію судового 
рішення, що є в матеріалах цієї спра-
ви, ухваленого адміністративним судом 
будь-якої інстанції (ч. 5 ст. 167 КАС 
України), право подати апеляційну 
скаргу (ч. 1 ст. 185 КАС України), пра-
во подати касаційну скаргу (ч. 1 ст. 211 
КАС України) тощо), створити цілісне 
уявлення про їх процесуальний статус 
в адміністративному судочинстві важ-
ко. Отже, цей аспект потребує доопра-
цювання та внесення відповідних змін і 
доповнень до КАС України.

Можна констатувати, що в адміні-
стративному судочинстві присутні та-
кож такі учасники адміністративного 
процесу, як заявники й інші заінте-
ресовані особи (у справах особливого 
провадження адміністративного проце-
су), державні виконавці та особи, які 
не брали участь у справі, проте щодо 
яких суд вирішив питання про їхні пра-
ва, свободи, інтереси чи обов’язки.

Класифікацію учасників адміністра-
тивного процесу здійснюють за різни-
ми критеріями. Відповідно до положень 
глави 5 КАС України можна дійти вис-
новку, що законодавець провів поділ 
учасників адміністративного процесу 
за підставою наявності в них юридич-
ної заінтересованості в результатах ви-
рішення адміністративної справи. З ог-
ляду на це учасників адміністративного 
процесу можна поділити на дві основні 
групи: особи, зацікавлені в результа-
ті розгляду справи, та особи, які не 
мають юридичної заінтересованості в 
результатах вирішення адміністратив-
ної справи. Перша група визначаєть-
ся законодавцем як «особи, які беруть 
участь у справі», а друга – як «інші 
учасники адміністративного процесу».

Особи, які беруть участь у справі, 
реалізують надані їм процесуальні пра-
ва й обов’язки в адміністративному 
процесі для того, щоб досягти певно-
го правового результату, у якому вони 
заінтересовані. Саме ознака наявності 
юридичного інтересу в результаті спра-
ви первісно відрізняє осіб, які беруть 

участь у справі, від інших учасників 
адміністративного процесу. Стаття 47 
КАС України містить перелік осіб, які 
належать до першої групи учасників 
адміністративного процесу: сторони, 
треті особи, представники сторін і тре-
тіх осіб. Вважаємо, що до першої гру-
пи можна віднести також заявників та 
сторону, до якої застосовуються при-
мусові заходи, які також є сторонами 
в адміністративних справах особливого 
провадження.

З огляду на те, що особи, які не бра-
ли участь у справі, проте щодо яких 
суд вирішив питання про їхні права, 
свободи, інтереси чи обов’язки, вступа-
ють у процес задля захисту своїх прав, 
свобод та інтересів, вважаємо, що вони 
також можуть бути віднесені до осіб, 
які беруть участь у справі, з усіма від-
повідними наслідками.

Характер юридичної заінтересовано-
сті в адміністративній справі не є одна-
ковим для всіх осіб, які беруть участь 
у справі. Сторони й треті особи мають 
як матеріально-правовий, так і проце-
суально-правовий інтерес у результаті 
справи. Вважаємо, що такий же харак-
тер заінтересованості мають сторони 
в справах особливого провадження. 
Представники сторін і третіх осіб ма-
ють процесуально-правовий інтерес у 
справі.

Особи, які беруть участь у спра-
ві, повинні володіти адміністративною 
процесуальною правосуб’єктністю. Ві-
домо, що наявність адміністративної 
процесуальної правосуб’єктності є най-
важливішою ознакою учасника адміні-
стративного процесу, а отже, однією з 
передумов виникнення правовідносин, 
що складаються під час здійснення 
адміністративного судочинства. Ана-
ліз положень ст. 48 КАС України дає 
підстави вважати, що адміністративна 
процесуальна правосуб’єктність – це 
категорія, яка містить у собі адміні-
стративну процесуальну правоздат-
ність та адміністративну процесуальну 
дієздатність. Згідно із ч. 1 ст. 48 КАС 
України адміністративна процесуаль-
на правоздатність – це здатність мати 
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процесуальні права й обов’язки в ад-
міністративному судочинстві. Вона ви-
знається за всіма громадянами України, 
іноземцями, особами без громадянства, 
а також за органами державної влади, 
іншими державними органами, органа-
ми влади Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування, 
їх посадовими й службовими особами, 
підприємствами, установами, органі-
заціями, які є юридичними особами.  
Адміністративна процесуальна правоз-
датність виникає в громадян із момен-
ту їх народження та припиняється зі 
смертю. У юридичних осіб вона вини-
кає з моменту їх створення та припиня-
ється з їх ліквідацією (з дня внесення 
до Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб і фізичних осіб – підприєм-
ців запису про припинення юридичної 
особи або з дня набрання чинності пра-
вовим актом про ліквідацію державного 
органу чи органу місцевого самовряду-
вання). Адміністративно-процесуальна 
правоздатність є похідною від адміні-
стративної правоздатності.

Для того щоб особисто брати участь 
у розгляді адміністративної справи, не-
достатньо володіти лише адміністра-
тивною процесуальною правоздатністю. 
Необхідним для учасника справи є та-
кож володіння адміністративною проце-
суальною дієздатністю. Адміністративна 
процесуальна дієздатність – це здатність 
особисто здійснювати свої адміністра-
тивні процесуальні права й обов’язки, 
у тому числі доручати ведення справи 
представнику (ч. 2 ст. 48 КАС України). 
Вона належить фізичним особам, які, 
по-перше, досягли повноліття, а по-дру-
ге, не визнані судом недієздатними. Та-
кож вона може належати фізичним осо-
бам до досягнення повноліття в спорах 
із приводу публічно-правових відносин, 
у яких вони, відповідно до законодав-
ства, можуть самостійно брати участь. 
Це, наприклад, можуть бути справи, 
у яких позивачем виступає неповно-
літній, а відповідачем – адміністрація 
державного навчального закладу, яка 
відмовила неповнолітньому в прийомі 
до цього закладу або відрахувала його 

із закладу. До справ, у яких позивачем 
може виступати неповнолітня особа, 
належать також справи про відмову у 
видачі паспорта або іншого документа 
чи довідки. Таким чином, у законодав-
стві відображено думку науковців про 
доцільність виділення категорій повної 
й часткової адміністративно-процесуаль-
ної дієздатності громадянина [7, с. 76]. 
Відповідно до ч. 4 ст. 56 КАС України 
права, свободи та інтереси малолітніх і 
неповнолітніх осіб, які не досягли віку, 
з якого настає адміністративна проце-
суальна дієздатність, а також недієз-
датних фізичних осіб захищають у суді 
їхні законні представники: батьки, уси-
новлювачі, опікуни, піклувальники чи 
інші особи, визначені законом. Це ж 
стосується прав, свобод та інтересів не-
повнолітніх осіб, які досягли віку, з яко-
го настає адміністративна процесуальна 
дієздатність, непрацездатних фізичних 
осіб і фізичних осіб, цивільну дієздат-
ність яких обмежено (ч. 5 ст. 56 КАС 
України).

Адміністративною процесуальною 
дієздатністю наділяються також ор-
гани державної влади, інші державні 
органи, органи влади Автономної Рес-
публіки Крим, органи місцевого са-
моврядування, їх посадові й службові 
особи, підприємства, установи, органі-
зації (юридичні особи). Адміністратив-
на процесуальна дієздатність виникає в 
цих учасників адміністративного проце-
су одночасно з адміністративною про-
цесуальною правоздатністю.

Наявність адміністративної проце-
суальної правосуб’єктності дає змогу 
учасникам адміністративного процесу 
використовувати процесуальні права 
та обов’язки, закріплені в законодав-
стві, для досягнення тих цілей, які сто-
ять перед ними під час вступу в про-
цес. Сукупність процесуальних прав та 
обов’язків учасників адміністративного 
процесу визначає їх процесуальне ста-
новище, дає їм можливість відіграва-
ти активну роль в адміністративному 
процесі. Обсяг процесуальних прав та 
обов’язків учасників адміністративного 
судочинства залежить від їхніх цілей у 
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процесі та належності до певної групи. 
Так, особи, які беруть участь у спра-
ві, наділяються великим обсягом про-
цесуальних прав, здійснюваних ними 
під час розгляду справи в адміністра-
тивному суді. Наявність широкого кола 
й особливостей процесуальних прав в 
осіб, які беруть участь у справі, є ще 
однією відмінною рисою цієї групи осіб 
від інших учасників адміністративно-
го процесу. Особи, які беруть участь 
у справі, наділяються також певними 
обов’язками, що кореспондують про-
цесуальним правам інших осіб і дають 
змогу суду здійснювати ефективний 
розгляд адміністративної справи. Про-
цесуальні права й обов’язки осіб, які 
беруть участь у справі, не є однакови-
ми, проте рівність становища цих осіб 
підтверджується тим, що вони мають 
рівні процесуальні права та обов’яз-
ки. Таким чином, процесуальні права 
й обов’язки будь-якої особи, яка бере 
участь у справі, не можуть визнаватись 
більш чи менш важливими, ніж пра-
ва та обов’язки іншої особи, яка бере 
участь у справі.

У ч. 3 ст. 49 КАС України встанов-
лено основні процесуальні права осіб, 
які беруть участь у справі. Цей перелік 
визначено для всіх осіб цієї групи, у 
ньому містяться два види процесуаль-
них прав осіб, які беруть участь у спра-
ві: змагальні й диспозитивні. Існування 
цих двох груп процесуальних прав відо-
бражає дію принципів змагальності та 
диспозитивності в адміністративному 
процесі.

Змагальні права – це надані зако-
ном можливості особи, яка бере участь 
у справі, доводити свою позицію перед 
судом і спростовувати позиції інших 
осіб, які беруть участь у справі. До 
змагальних прав належать такі:

– право знати про дату, час і місце 
судового розгляду справи, про всі судо-
ві рішення, які ухвалюються в справі 
та стосуються їхніх інтересів;

– право знайомитись із матеріалами 
справи;

– право заявляти клопотання та від-
води;

– право давати усні й письмові по-
яснення, доводи та заперечення;

– право подавати докази, брати 
участь у дослідженні доказів;

– право висловлювати свою думку 
з питань, що виникають під час розгля-
ду, ставити питання іншим особам, які 
беруть участь у справі, свідкам, експер-
там, спеціалістам, перекладачам;

– право подавати заперечення про-
ти клопотань, доводів і міркувань ін-
ших осіб, знайомитись із технічним 
записом, журналом судового засідан-
ня, протоколом про вчинення окремої 
процесуальної дії та подавати письмові 
зауваження до них;

– право робити з матеріалів спра-
ви виписки, знімати копії з матеріалів 
справи, отримувати копії судових рі-
шень тощо.

Адміністративний суд має сприяти 
всім особам, які беруть участь у справі, 
у реалізації їхніх змагальних прав. Для 
цього він повинен роз’ясняти особам 
їхні процесуальні права, попереджати 
про наслідки вчинення певних проце-
суальних дій тощо.

Диспозитивні права – це встановле-
ні в законі можливості особи, яка бере 
участь у справі, розпоряджатися своїми 
вимогами на власний розсуд. До диспо-
зитивних прав належить право оскар-
жувати судові рішення в частині, що 
стосується інтересів особи, яка бере 
участь у справі. Крім цього, до диспо-
зитивних прав осіб, які беруть участь 
у справі, належать також інші права. 
Наприклад, позивач в адміністративно-
му процесі має право відмовитись від 
позову, змінити підставу чи предмет 
адміністративного позову, а відповідач 
має право визнати адміністративний 
позов повністю або частково, сторони 
можуть також досягти примирення.

Щодо обов’язків осіб, які беруть 
участь у справі, зауважимо, що в ч. 2 
ст. 49 КАС України визначено їх голов-
ний обов’язок – добросовісно користу-
ватись належними їм процесуальними 
правами (тобто лише з метою, з якою 
їх було надано) і неухильно виконувати 
процесуальні обов’язки.
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Розглядаючи питання про процесу-
альні права й обов’язки інших учас-
ників адміністративного судочинства, 
варто зазначити, що для них не вста-
новлено універсальний перелік таких 
прав та обов’язків. Щодо кожного 
учасника адміністративного судочин-
ства із цієї групи КАС України вста-
новлює специфічні процесуальні права 
та обов’язки, у яких повністю відобра-
жаються функції, виконувані в процесі 
цими суб’єктами.

Ключові слова: адміністративне 
судочинство, Кодекс адміністративно-
го судочинства України, процесуальні 
права та обов’язки, правовий статус.

Конкретне наповнення адміні-
стративний процес набуває лише 
за умови наявності та здійснення 
встановлених законом процесуаль-
них дій певним колом осіб. Вивчен-
ня цього аспекту адміністративного 
процесу дозволить визначити роль 
кожного його учасника в розгляді ад-
міністративної справи судом, реаль-
ний обсяг їхніх процесуальних прав 
та обов’язків і можливі варіанти їх 
взаємодії в процесі.

Конкретное наполнение админи-
стративный процесс приобретает 
только при условии наличия и осу-
ществления установленных законом 
процессуальных действий опреде-
ленным кругом лиц. Изучение это-
го аспекта административного 
процесса позволит определить роль 
каждого его участника в рассмотре-
нии административного дела судом, 
реальный объем их процессуальных 
прав и обязанностей и возможные 
варианты их взаимодействия в про-
цессе.

The specific content of the admin-
istrative process only becomes subject 
to the availability and implementation 

of statutory proceedings certain circle 
of people. The study of this aspect of 
the administrative process will deter-
mine the role of each participant in the 
examination of the administrative case 
by the court, the real volume of their 
procedural rights and obligations and 
possible options for their interaction in 
the process.
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Сучасний етап реформування по-
даткової системи вимагає досконально-
го її вивчення, виявлення позитивних 
тенденцій, а також тих тенденцій, що 
заважають позитивному процесові. По-
даткова система повинна відповідати де-
кільком вимогам. По-перше, податкова 
система має забезпечувати фінансови-
ми ресурсами потреби держави, по-дру-
ге, вона повинна не знижувати стимули 
платника податків до підприємницької 
діяльності, більше того, стимулювати 
останнього до постійного пошуку шля-
хів підвищення ефективності його діяль-
ності. Отже, удосконалюючи податкову 
систему, необхідно досягти балансу в 
необхідності задоволення потреб держа-
ви в надходженнях, водночас створення 
стимулів для платників податків.

Існує декілька шляхів зміни подат-
кової системи – революційний і ево-
люційний. Звичайно ж, природним є 
останній. Саме за допомогою еволю-
ційного шляху відбуваються докорінні 
зміни в системі з максимальним ура-
хуванням інтересів усіх зацікавлених 
суб’єктів. Зміни, що відбулися в країні 
протягом останніх років, суттєво впли-
нули на податкову систему. Хаотичне, 
непослідовне внесення змін у податко-
ве законодавство, яке не забезпечене 
виваженою концепцією, чинить нега-
тивний вплив на податкові правовідно-
сини і ставлення платників податків до 
свого конституційного обов’язку щодо 
сплати податку. З огляду на історичний 
досвід та аналіз фінансової системи в 
державі необхідно розробити фінансо-
во-правову доктрину вдосконалення 
податкового законодавства з обов’язко-
вим урахуванням вимог щодо соціаль-
ного захисту населення, економічного 

розвитку країни і входження України 
до Європейської співдружності.

Будь-яка система, в тому числі й по-
даткова, будується на певних принци-
пах, що є «фундаментом» для зведення 
самої системи. У літературі відзнача-
ється, що принципи права як основа 
нормативного регулювання є певним 
камертоном наступної нормотворчо-
сті. Вони гарантують безперервність, 
послідовність законодавчого процесу, 
забезпечують взаємозв’язок податково-
го права й податкового законодавства, 
адаптують нормотворчість до особли-
востей традиційної правосвідомості на-
селення [1, с. 77].

Принципи податкової системи да-
ють уявлення про податкову систему 
як таку. Вони є фундаментом подат-
кової правотворчості, будь-яка норма 
податкового законодавства не може 
суперечити установленим принципам. 
З огляду на недосконалість законодав-
чої техніки, а також наявність колізій і 
прогалин у податковому законодавстві 
саме принципи стають тим універсаль-
ним інструментом, за допомогою якого 
в правозастосовній діяльності можуть 
усуватися наявні прогалини.

Дослідження принципів податко-
вої системи свідчить про відсутність 
єдиного підходу до розуміння таких 
принципів і єдиної класифікації. Варто 
відзначити, що в царині податкового 
права виділяють такі групи: принципи 
оподаткування, принципи податкового 
права, принципи побудови податкової 
системи, принципи податку загалом і 
принципи окремих податків, принципи 
податкового адміністрування (зокрема 
принципи фінансової відповідально-
сті, принципи податкового контролю 
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тощо), принципи податкового законо-
давства. Так, М.П. Кучерявенко відзна-
чає, що необхідно розрізняти принципи 
податкового права, податкової системи, 
податку, податкового законодавства. 
Принципи податкового права – це ос-
новні механізми, що формують кон-
струкцію; принципи податкової системи 
відображають співвідношення, взаємо-
зв’язок її елементів; принципи податку 
реалізуються через конкретні прояви, 
що характеризують особливості цього 
специфічного механізму; принципи по-
даткового законодавства є базисом під 
час формування останнього [2]. 

Автори по-різному формують систе-
му принципів, на яких будується по-
даткова система, податкове законодав-
ство, оподаткування. Уперше систему 
таких принципів сформулював А. Сміт 
[3, с. 588–589], виділивши такі принци-
пи: 1) податки мають бути спільномірні 
з доходами та рівно оподатковувати всі 
їх види; 2) час, способи й кількість по-
датків мають бути відомі; 3) механізм 
справляння податків має бути зручним 
для платників; 4) кожний податок має 
справлятися з мінімальними витра-
тами, а отримані суми мають відразу 
ж працювати. З того часу значно змі-
нився перелік принципів, наповнення 
деяких, з’явилися нові, але ці чотири 
принципи є базовими на всі часи.

О.В. Щербанюк виділяє принци-
пи оподаткування та ділить їх на за-
гальні й особливі, а також на основні 
й похідні, пропонує як критерій такої 
класифікації використовувати ієрархію 
нормативних актів, у яких містяться 
принципи оподаткування. Отже, до 
загальних принципів оподаткування 
можуть бути зараховані положення, 
що безпосередньо сформульовані в 
Конституції України або випливають 
із її положень і є гарантіями реалізації 
прав, свобод, обов’язків людини та гро-
мадянина, або ті, які безпосередньо не 
випливають із тексту Конституції, але 
прийняті в розвиток конституційних 
ідей [4, с. 84–85].

Науковці указують на те, що прин-
ципи податкової системи можливо 

умовно поділити на загальні принципи 
правової держави, що визначають по-
даткову систему держави, і спеціальні 
принципи податкової системи [5, с. 51]. 
Конституція України містить загальні 
засади, що знаходять своє продовжен-
ня в будь-якому галузевому законодав-
стві. Так, відзначається, що правові 
норми про податки невільні від того, 
щоб їхня сутність, зміст і застосування 
оцінювалися крізь призму прав і свобод 
людини та громадянина [4, с. 88–89]. 
Отже, норми Конституції, що закріплю-
ють основні конституційні права, сво-
боди й обов’язки людини та громадяни-
на, мають бути основою для побудови 
податкового законодавства.

Дійсно, принципи правової держави, 
що сформульовані в Конституції держа-
ви, є вихідними засадами для функці-
онування будь-якої системи в державі 
й мають бути втілені в галузевому за-
конодавстві. Такі конституційні засади 
є орієнтиром для визнання норм зако-
нодавства, в тому числі й податкового, 
такими, що відповідають Конституції та 
не порушують гарантовані й захищені 
державою права і свободи.

Конституційний Суд України, оціню-
ючи ті чи інші норми податкового за-
конодавства, саме за допомогою прин-
ципів права визначає їх законність чи, 
навпаки, визнає такими, що не відпові-
дають Конституції України. Крім того, 
саме за допомогою принципів права 
стає можливим вирішення справи в разі 
існування колізії норм, прогалини тощо.

Відповідно до ст. 4 Податкового ко-
дексу (далі – ПК) України, на законо-
давчому рівні закріплюються основні 
засади податкового законодавства, які 
передбачені п. 4.1 ст. 4 ПК України як 
принципи податкового законодавства. 
У науковій літературі такі принципи 
розглядаються і як принципи подат-
кового законодавства, і як принципи 
податкового права, і як принципи по-
даткової системи, і як принципи опо-
даткування. 

Щодо цього питання варто зазначи-
ти, що якщо мова йде про принципи по-
даткового законодавства, беззаперечно, 
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такі принципи є підґрунтям для побу-
дови податкової системи й головними 
засадами оподаткування. Не маючи на 
меті класифікацію, можемо зазначити, 
що головним убачається оцінювання 
таких принципів, їх ефективності й 
того, як сам законодавець дотримуєть-
ся задекларованих принципів. Даючи 
оцінку принципам податкового зако-
нодавства, наголосимо на тому, що за-
значеним принципам властива ознака 
системності, яка виражається в тако-
му: по-перше, кожен принцип, будучи 
елементом системи, є частиною всієї 
сукупності принципів; по-друге, кожен 
принцип є самостійним, але водночас 
він не автономний; нарешті, по-третє, 
порушення кожного із принципів неми-
нуче призведе до порушення всієї сис-
теми принципів загалом.

Досліджуючи принципи податково-
го законодавства, не можна забувати 
про специфічний характер податкових 
правовідносин, що зумовлений тією об-
ставиною, що однією зі сторін у таких 
правовідносинах завжди буде виступа-
ти держава. Щодо цього Ю.Л. Смірні-
кова зазначає, що специфіка принципів 
побудови податкової системи випливає 
з нерівності суб’єктів податкових пра-
вовідносин, оскільки, з одного боку, 
держава встановлює принципи за допо-
могою односторонньо-владного волеви-
явлення, а з іншого – такі принципи 
виступають як установлена сукупність 
вимог суспільства, що висуваються до 
держави [6, c. 163].

Фактично на цей час такі принци-
пи сприймаються як декларація, не 
мають суттєвого значення для прак-
тичної юриспруденції. Відстоюючи по-
зицію про самодостатність і значний 
вплив принципів у податковому праві, 
наведемо позицію фахівців, що вони 
(принципи) здатні як самостійно, так 
і в стійких поєднаннях з іншими нор-
мами впорядковувати соціальні взаємо-
дії, визначати й направляти поведінку 
суб’єктів податкового права, виступати 
як нормативна основа для вирішення 
податкових спорів. Сьогодні необхідно 
зосередити зусилля не на суто догма-

тичних дослідженнях правових принци-
пів, пов’язаних із їх диференціацією та 
класифікацією, а на розробці методоло-
гії їх практичного використання в пра-
возастосовному (насамперед судовому) 
процесі [7, с. 74].

Оскільки, згідно зі ст. 92 Конститу-
ції України, право на встановлення по-
даткової системи є виключним правом 
Верховної Ради України, депутати якої, 
у свою чергу, є представниками наро-
ду, складається така ситуація. Спочат-
ку народні обранці, реалізуючи волю 
народу, встановлюють такі принципи, а 
потім, приймаючи той або інший закон 
із питань податків і зборів, керують-
ся раніше встановленими принципами 
й ними ж обмежені у правотворчості.  
І без такого обмеження неможливо 
обійтися. Ще професор І.Х. Озеров на 
початку минулого століття вказував на 
той факт, що податкові системи зіткані 
із суперечностей, вони є результатом не 
логічної побудови, а боротьби інтересів 
при стримуючому впливі нейтральних 
груп [8, с. 261]. У процесі такої бороть-
би неможливо було б досягти компро-
місу саме без таких основних засад.

Уважаємо за необхідне зупинитися 
на деяких принципах, які викликають 
певні суперечності, разом із тим їх на-
явність і правильність застосування ма-
ють вирішальне значення.

Принцип рівності всіх платників 
податків перед законом, недопущення 
будь-яких проявів податкової дискримі-
нації. Згідно із цим принципом, пови-
нен забезпечуватися однаковий підхід 
до всіх платників податків незалежно 
від соціальної, расової, національної, 
релігійної належності, форми власності 
юридичної особи, громадянства фізич-
ної особи, місця походження капіталу. 
Досить неоднозначною є реалізація 
цього принципу. Відповідно до п. 173.6 
ст. 173 ПК України, дохід від операцій 
із продажу (обміну) об’єктів рухомого 
майна, що здійснюються фізичними осо-
бами-нерезидентами, оподатковується в 
порядку, встановленому для резидентів, 
за ставками, але за ставкою 18%, тоді 
як у резидентів ставка податку стано-
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вить 5%. Аналогічною є норма п. 172.9 
ст. 172 ПК України щодо оподаткування 
доходу від операцій із продажу (обміну) 
об’єктів нерухомості, що здійснюють-
ся фізичними особами-нерезидентами. 
Отже, різниця у ставках податку на 
доходи фізичних осіб щодо резидентів і 
нерезидентів існує. Також принцип рів-
ності передбачає, що місце походження 
капіталу не має значення для встанов-
лення правил оподаткування. Відповід-
но до п. 174.2.3 ст. 174 ПК України, 
ставка податку на доходи фізичних осіб 
становить 18% для будь-якого об’єкта 
спадщини, що успадковується спадко-
ємцем від спадкодавця-нерезидента, і 
для будь-якого об’єкта спадщини, що 
успадковується спадкоємцем-нерезиден-
том від спадкодавця-резидента, тоді як 
ставки податку для спадкування рези-
дентами від резидентів становить 0% і 
5%. Таке положення потребує офіцій-
ного тлумачення з метою з’ясування 
змісту такого принципу та встановлен-
ня відповідності зазначених норм тако-
му принципові.

Д.В. Вінницький розкриває принцип 
рівності так: 1) рівна й загальна участь 
усіх громадян і їхніх об’єднань у розпо-
ділі тягаря публічних видатків, непри-
пустимість індивідуальних пільг і пре-
ференцій; 2) установлення загальних 
і рівних гарантій захисту приватних 
суб’єктів у межах податкових проце-
дур; 3) рівна й невідворотна відпові-
дальність за податкові правопорушення 
[9, с. 189]. З урахуванням різних підхо-
дів до тлумачення такого принципу на 
законодавчому рівні має бути визначе-
но, що саме розуміється під однаковим 
підходом до платників податків.

Наступний принцип, який вимагає 
ґрунтовного аналізу, є принцип соціаль-
ної справедливості, який, згідно зі ст. 4 
ПК України, означає установлення по-
датків і зборів відповідно до платоспро-
можності платників податків. До набут-
тя чинності ПК України цей принцип 
означав забезпечення соціальної під-
тримки малозабезпечених шарів насе-
лення шляхом упровадження економіч-
но обґрунтованого неоподатковуваного 

мінімуму доходів громадян і застосуван-
ня диференційованого та прогресивного 
оподаткування громадян, які одержують 
високі й надвисокі доходи.

Висловивши ідею про те, що під-
дані повинні брати участь у підтримці 
держави відповідно до своєї платіж-
ної спроможності [3, с. 588], А. Сміт 
не конкретизував, як оцінювати таку 
спроможність. Під час дослідження 
справедливості в оподаткуванні вирі-
шувалися такі питання, як загальність 
і рівність оподаткування, масштаб роз-
поділу податків (рівномірне, пропорцій-
не, прогресивне оподаткування), міні-
мум, який не оподатковується. На цей 
час загальність і рівність оподаткуван-
ня є окремими принципами.

У різні історичні періоди принцип 
справедливості набував нового змісту. 
Одним із визначальних факторів, який 
впливає на розуміння справедливості, є 
полеміка щодо прогресивності чи про-
порційності в оподаткуванні. 

Принцип стабільності передбачає, 
що законодавство про податки і збори 
має залишатися незмінним протягом 
якомога більшого періоду. У ПК Укра-
їни передбачається, що зміни до будь-
яких елементів податків і зборів не 
можуть уноситися пізніше як за шість 
місяців до початку нового бюджетно-
го періоду, в якому будуть діяти нові 
правила і ставки. Податки та збори, їх 
ставки, а також податкові пільги не мо-
жуть змінюватися протягом бюджетно-
го року. У цьому принципі поєднуються 
інтереси як платників податків, так і 
держави. На практиці зазначена зако-
нодавча вимога грубо порушується. Із 
моменту набуття чинності ПК Укра-
їни правила оподаткування, зокрема 
ставки податку, пільги, методи обліку 
тощо, зазнавали суттєвих змін напри-
кінці року й починали діяти з 01 січня 
наступного року. 

Безперечно, податкова система по-
винна бути здатна вчасно реагувати на 
зміни в соціально-економічному житті 
суспільства, усі зміни, що відбуваються 
в економіці, повинні знаходити своє ві-
дображення в правилах оподаткування, 
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причому досить швидко. Але разом із 
тим ті вимоги, які законодавець вису-
ває до побудови податкового законо-
давства, мають бути дотримані. Крім 
того, деякі із принципів потребують на-
лежного змістового наповнення задля 
їх правильного розуміння й однакового 
застосування.

Ключові слова: податкова систе-
ма, принципи, оподаткування, подат-
кове законодавство, рівність, соціальна 
справедливість.

У статті розглянуто поняття і 
сутність принципів податкової сис-
теми, звертається увага на особли-
вості реалізації деяких принципів у 
податковому законодавстві.

В статье раскрыто понятие и 
сущность принципов налоговой си-
стемы, обращается внимание на 
особенности реализации некоторых 
принципов в налоговом законода-
тельстве.

The article discusses the concept and 
essence of principles of the tax system; 
attention is given on the specifics of 
implementation of certain principles in 
tax legislation 
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У науковій літературі неодноразово 
наголошувалося на тому, що трудове 
право являє собою складну систему. Іс-
нує низка підходів до розуміння понят-
тя «система», від вузькоспеціальних до 
філософських. При цьому найчастіше її 
(систему) тлумачать так: 1) система –  
комплекс взаємодіючих елементів;  
2) упорядкована певним чином мно-
жина елементів, взаємопов’язаних між 
собою й таких, що утворюють деяку 
цілісну єдність; 3) система відмежова-
на від безлічі взаємодіючих елементів  
[1, c. 348–349]. Тобто, в основі будь-
якої системи лежить певна множина 
або безліч елементів. Звідси постає 
питання про те, чи будь-яка сукупність 
елементів може вважатися системою? 
Очевидно, що ні: множина, безліч чи 
сукупність елементів можуть уважа-
тися системою тільки тоді, коли вона 
набула такої властивості, як систем-
ність. Це справедливо і для трудового 
права, яке у своїй основі є нічим ін-
шим як сукупністю правових норм, що 
з появою в її межах ознак системності 
перетворюється на систему трудового 
права. Що ж таке системність трудо-
вого права й у чому її зміст? Відповіді 
на це питання й буде присвячено до-
слідження. 

Сутність поняття системності була 
предметом дослідження багатьох ві-
тчизняних і зарубіжних учених. Зо-
крема, зазначену проблему у своїх ро-
ботах розглядали В.Я. Малиновський, 
В.П. Конецька, Ю.А. Дмитрієв, К.Г. Во- 
линка, М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко, Л.Л. Бо- 
гачова, В.М. Кириченко, О.М. Куракін, 
Д.А. Керімов, Л.І. Заморська та інші. 
Проте, на нашу думку, недостатньо 

уваги приділено «системності» як ос-
новній якості системи трудового права.

Саме тому метою статті є дослі-
дити сутність поняття «системність» 
як основної якості системи трудового 
права.

Виклад основного матеріалу 
пропонуємо розпочати зі з’ясування 
сутності поняття «системність». Так, 
у тлумачних словниках української та 
російської мов зазначається, що слово 
«системність» означає властивість за 
значенням «системний». Відповідно, 
термін «системний» тлумачиться як 
такий, що стосується системи, який 
є системою; такий, що спирається на 
систему, базується на ній [2, c. 132]. 
Ю.П. Сурмін щодо системності пише, 
що вона являє собою здатність об’єкта 
бути системою завдяки наявності пев-
ного системоутворювального фактора. 
За логіко-гносеологічного осмислення, 
системність має три основних аспекти: 

1. Системний підхід, під яким мають 
на увазі принцип пізнавальної і прак-
тичної діяльності. Він виступає у ви-
гляді певного узагальненого правила, 
вимоги до пізнавальної і практичної 
діяльності. 

2. Теорія систем, що є теоретичним 
науковим знанням про системи. Вона 
вивчає природу, сутність, будову, зако-
номірності функціонування й розвитку 
систем. 

3. Системний метод, під яким за-
звичай мають на увазі застосування 
системності як інструмента отримання 
знання. Системний метод об’єднує ве-
лику сукупність методів пізнавальної 
діяльності із системних позицій. Засто-
сування системних методів і є систем-
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ним аналізом [3, c. 650]. Дослідник 
відмічає, що в літературі нерідко вжи-
вають кілька термінів: «системний під-
хід», «принцип системності», «систем-
ний аналіз». При цьому, пише він, 
поняття «системний підхід» і «систем-
ний аналіз» потрібно розрізняти. Так, 
якщо системний підхід – це принцип 
пізнання, то системний аналіз являє 
собою розгортання принципу систем-
ності в методологічний комплекс. Крім 
того, системний аналіз здійснюється не 
лише щодо функціонування й розвитку 
тих чи інших систем, а й щодо сукуп-
ності фактів, подій, ідей тощо. Систем-
ний підхід у вивченні явищ полягає в 
тому, що будь-який більш-менш склад-
ний об’єкт розглядається як відносно 
самостійна система зі своїми особли-
востями функціонування й розвитку  
[3, c. 650]. 

В. Я. Малиновський, розглядаючи 
в контексті теорії державного управ-
ління методи наукового пізнання, ха-
рактеризує системний підхід як такий, 
що надає можливість розглядати дер-
жавно-управлінські явища в сукупності 
соціальних зв’язків, виявлення цілого 
та його частин, вивчити окремі скла-
дові апарату державного управління в 
загальній системі організації державної 
влади. Цей метод зосереджується на 
організаційно-структурних формах, у 
яких здійснюється управлінська діяль-
ність, і розглядає організацію як цілісне 
явище, всі складові якої взаємопов’я-
зані цілями, функціями, принципами, 
методами, структурами, процесами, ка-
драми й ресурсним забезпеченням. Цей 
підхід, що передбачає структурування, 
ранжування проблем, дав змогу розгля-
ду досліджуваного явища як системи, 
тобто багатьох взаємозалежних і взає-
мопов’язаних елементів, що становлять 
певну цілісність, і на цій основі здійс-
нити пошук і визначити можливості й 
напрями розвитку управлінської науки 
[4, c. 188]. Системний підхід у держав-
ному управлінні, продовжує дослідник, 
розглядає організацію як множину вза-
ємопов’язаних і певним чином упоряд-
кованих компонентів, які забезпечують 

цілісність організації та її стосунки із 
зовнішнім середовищем [4, c. 264].

На думку О.О. Грицанова та О.Ю. Ба- 
байцева, з онтологічного погляду сис- 
темність інтерпретується як фундамен-
тальна властивість об’єктів пізнання. 
Тоді завданням системного досліджен-
ня стає вивчення специфічно-систем-
них властивостей об’єкта: виділення 
в ньому елементів, зв’язків і структур, 
залежностей між зв’язками тощо. При-
чому елементи, зв’язки, структури й 
залежності трактуються як «натураль-
ні», властиві «природі» самих об’єктів, 
і в цьому сенсі – об’єктивні. Інший під-
хід, епістемолого-методологічний, поля-
гає в тому, що система розглядається 
як епістемологічний конструкт, який 
не має натуральної природи, і задає 
специфічний спосіб організації знань і 
мислення. Тоді системність визначаєть-
ся не властивостями самих об’єктів, а 
цілеспрямованістю діяльності й органі-
зацією мислення [5, c. 619]. 

На думку В.П. Конецької, систем-
ність варто визначити як онтологічну 
властивість упорядкованості безлічі 
елементів, у тому числі й комунікатив-
них засобів, в основі якої лежать вза-
ємозумовлені принципи їх тотожності 
й відмінності. Саме тому, наголошує 
дослідниця, виникла необхідність нау-
кової інтерпретації цієї властивості – 
обґрунтування системного підходу як 
методологічного принципу наукового 
пізнання. Пошуки вчених – філософів, 
логіків, фахівців у галузі суспільних, 
гуманітарних і точних наук, виявлення 
можливих зв’язків і взаємозалежнос-
тей безлічі елементів, що становлять 
реалії дійсності й відображають уяв-
лення про них, зумовили обґрунтуван-
ня різних способів їх систематизації. 
У науковому побуті використовуються 
такі поняття, як система, класифікація, 
таксономія, стратифікація, типологія. 
Іноді ці поняття й терміни, що їх вира-
жають, використовуються як синоніми, 
оскільки мають спільні ознаки [6]. 

Отже, у загальнотеоретичному 
контексті поняття системності можна 
охарактеризувати, з одного боку, як 
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спосіб або форму існування матерії, 
що виникає внаслідок появи певних 
зв’язків між елементами об’єктивної 
дійсності. Саме ці зв’язки й зумов-
люють порядок розташування, розмі-
щення зазначених елементів. Тобто, 
системність – це передусім порядок, 
упорядкованість, що протистоїть хаосу 
й безладу. Відповідно, системне існу-
вання певного матеріального змісту –  
це таке існування, що має у своїй ос-
нові певний, заснований на відповід-
них зв’язках, порядок. 

З іншого боку, системність може 
бути охарактеризована як спосіб на-
укового пізнання та (або) соціальної 
практики. Головною тезою цього підхо-
ду є те, що об’єкт, який пізнається чи 
перебуває в центрі соціальної практич-
ної діяльності, уявляється як система 
з притаманними їй зв’язками й зако-
номірностями, що забезпечують ціліс-
ність, єдність і функціональність цієї 
системи. Відповідно, й основна увага 
в ході пізнавальної та (або) практич-
ної діяльності приділяється вивченню 
й (або) впливу на ці зв’язки та зако-
номірності. Д.А. Керімов зазначає, що 
системний підхід до дослідження склад-
них динамічних цілісностей дає змогу 
виявити внутрішній механізм не тільки 
дії окремих їхніх компонентів, а й вза-
ємодії останніх на різних рівнях. Тим 
самим відкривається можливість ви-
явлення субстанціонально-змістової та 
організаційної «багатошаровості» сис-
тем, глибокого діалектичного зв’язку 
і взаємозалежності субстанціонально- 
змістових частин, структур і функціо-
нування явищ буття як складних ціліс-
них організмів [7, c. 243].

У теорії права під системністю, як 
правило, розуміють один із основних 
принципів чи ключову властивість пра-
ва. Так, скажімо, К.Г. Волинка, роз-
криваючи зміст системності, пише, що 
право – складне системне утворення. 
Норми права являють собою не просту 
сукупність, суму, а систему, якій при-
таманні внутрішня погодженість, упо-
рядкованість, взаємозв’язки складових 
елементів. Первинним елементом сис-

теми права є правові норми, що поєдну-
ються в більші утворення – інститути 
права і правові галузі. Це – традицій-
ний погляд на систему права. Але, крім 
цього, зауважує правник, систему пра-
ва можна розглядати і як поділ права 
на публічне і приватне, міжнародне та 
національне, об’єктивне й суб’єктивне. 
Крім того, системність притаманна й 
окремій нормі права [8, с. 98].

М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко та інші, 
розглядаючи наукові методи теорії дер-
жави і права, зазначають, що систем-
ний аналіз у правовій науці побудова-
ний на погляді на державу і право як 
на системи, що складаються з окре-
мих елементів. Між елементами кож-
ної системи існує взаємозв’язок, яким 
зумовлюються місце та роль кожного 
елемента в цій системі [9, c. 20]. Щодо 
системності права, то тут правники 
відмічають, що вона передбачає сприй-
няття норм, що його утворюють, як 
однорідної маси нормативних приписів. 
Норми права за своїм змістом досить 
різноманітні, що зумовлено спеціалі-
зацією права. У механізмі правового 
регулювання кожна з них призначена 
вирішувати специфічні завдання, реалі-
зовувати ті чи інші функції права. Ви-
ходячи із цієї обставини, в теорії права 
норми права класифікують за певними 
критеріями. Залежно від функціональ-
ного призначення норми права поді-
ляють на регулятивні і правоохоронні  
[9, c. 287–288].

В.М. Кириченко й О.М. Куракін 
називають системність як одну з осно-
воположних ознак норм права, тобто 
кожна норма права характеризується 
ієрархічним підпорядкуванням, струк-
турною будовою та спеціалізацією, 
яка виявляється в особливостях сфери 
суспільних відносин, що регулюються 
нормою. Вона нерозривно пов’язана з 
іншими нормами, утворюючи цілісну 
систему національного чи міжнародно-
го права [10, c. 127].

Досить цікавою є точка зору В.К. Ба- 
баєва, який, розглядаючи ознаки пра-
ва, пише, що виражені в законодав-
стві норми права набувають власти-
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вість системності, тобто взаємозв’язку, 
узгодженості. Системність у право 
привноситься саме законодавством. 
Існуючі в свідомості, в поведінці нор-
мативні правові установки цієї вла-
стивості не мають. Законодавець, за-
кріплюючи в приписах нові юридичні 
норми, обов’язково погоджує їх із уже 
наявними. Тільки системне, несупере-
чливе, офіційно існуюче право здатне 
виконати поставлені перед ним завдан-
ня. Правник уважає, що найважливі-
шим і невідкладним завданням кожної 
держави є зміцнення системності пра-
ва. Без цього ефективність правово-
го регулювання буде мізерно малою  
[11, c. 205–206].

На думку Ж.Д. Доржиєва, систем-
ність права полягає в тому, що воно –  
це єдина система норм у масштабах 
усієї держави. Норми, що становлять 
позитивне право, знаходяться один із 
одним в тісному зв’язку і взаємоза-
лежності. Тому право здатне однома-
нітно регулювати суспільні відносини 
в масштабах усієї країни. Системність 
права автор убачає в єдності природ-
ного, позитивного й суб’єктивного пра-
ва, які становлять єдність [12, c. 77].  
Правник зауважує, що нерідко право 
зводять до сукупності (системи) норм. 
При такому розумінні право стає зо-
внішнім для людини, якій воно нав’я-
зується зверху. Подібне вузьке трак-
тування спотворює сенс права. Для 
людини цінні не норми самі по собі, 
а ті реальні можливості й блага, які 
вони забезпечують. Сенс же соціаль-
но-правових домагань полягає в тому, 
щоб вони отримали офіційне визнан-
ня, тобто трансформувалися в суб’єк-
тивні права. Інструментом, за допомо-
гою якого природно-правові претензії 
переходять у суб’єктивні права, є нор-
ми позитивного права [12, c. 77–78]. 
Зведення права до сукупності норм, 
продовжує Ж.Б. Доржиєв, призводить 
до ототожнення його з позитивним 
правом та ігнорування природного 
права, тоді як основний сенс правово-
го регулювання полягає в трансфор-
мації природного права в суб’єктивне, 

що здійснюється визнанням соціаль-
но-правових домагань у джерелах пра-
ва, тобто возведенням природного пра-
ва в закон [12, c. 78].

Н.Б. Болотіна у своїх працях пише, 
що для юридичних норм характерною 
є їх системність, тобто вони діють 
не кожна сама собою, а переважно в 
комплексах, асоціаціях, у складі пра-
вових інститутів і в більш широких 
підрозділах – галузях права. Система 
галузі права – це сукупність елемен-
тів, які певним чином пов’язані між 
собою та утворюють певну цілісність. 
Системність – закономірна, неодмін-
на властивість об’єктивного права. Її 
деформація, руйнування – аномалія, 
«хвороба» права, яка може звести на-
нівець його регулятивні можливості, 
перешкодити очікуваному законодав-
цем соціальному результату [13, c. 77].

На думку Л.І. Заморської, систем-
ність права є його невід’ємною особли-
вістю, а також специфічною законо-
мірною рисою не тільки самого права, 
а й правової нормативності, оскільки, 
визначаючи право в нормативному 
змісті, необхідно впорядкувати наявні 
в ньому правові приписи, інакше це 
порушить наявний у юридичній науці 
порядок і, як наслідок, призведе до ха-
осу правових норм, що унеможливить 
їх правильне застосування. У такому 
випадку право перестає бути для су-
спільства необхідністю, тому зникають 
об’єктивні потреби в його існуванні 
[14, c. 32–33]. Досить змістовну точку 
зору щодо системності права пропонує 
Д.А. Керімов, який пише, що систем-
ність права – це об’єктивне об’єднання 
(поєднання) за змістовими ознаками 
певних правових частин у структурно 
впорядковану цілісну єдність, що во-
лодіє відносною самостійністю, стійкі-
стю й автономністю функціонування 
[15, c. 251]. 

Отже, з огляду на вищенаведені на-
укові точки зору щодо системності за-
галом і в контексті правової дійсності 
можемо дійти висновку, що систем-
ність є тією властивістю, яка в загаль-
ному вигляді характеризує зовнішню 
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та внутрішню організацію, спосіб існу-
вання нормативного матеріалу, з яко-
го формується трудова галузь права. 
Категорія системності має комплек-
сний характер, її зміст, на нашу дум-
ку, становлять такі поняття, як «еле-
ментність», «єдність», «цілісність», 
«взаємозв’язки», «взаємодія», «струк-
тура» («структурованість»), «порядок» 
(«упорядкованість»), «узгодженість», 
«форма». При цьому жодне із цих по-
нять не є тотожним чи синонімічним 
системності, лише відображає та ха-
рактеризує певний аспект останньої 
(тобто системності). 

Звідси, акцентуючи увагу на 
системності трудового права, ми тим 
самим маємо на увазі, що, по-перше, 
трудове право складається з певної 
множини норм права, тобто є бага-
тоелементним утворенням; по-друге, 
його елементи мають між собою відпо-
відні предметні зв’язки, через які вони 
взаємодіють, розвивають, доповнюють 
і продовжують один одного; по-третє, 
структурні елементи трудового права 
розміщені не хаотично, а в певному 
порядку, формуючи так внутрішню 
структуру цієї правової галузі; по-чет-
верте, структура системи трудового 
права характеризується ієрархічністю: 
у її складі знаходяться системи більш 
низького порядку. Системою найниж-
чого порядку є норма права; по-п’яте, 
трудова галузь права являє собою ці-
лісне, відносно завершене нормативне 
утворення. При цьому варто зазначи-
ти, що ця цілісність проявляється на 
зовнішньому та внутрішньому рівнях. 
Перша, тобто зовнішня, цілісність сис-
теми трудового права свідчить про те, 
що вона володіє відповідною автоном-
ністю й відокремленістю щодо інших 
систем (зокрема систем інших галузей 
права та системи права загалом), із 
якими вона взаємодіє як єдине ціле. 
Що ж стосується внутрішньої цілісно-
сті і єдності, то вона виражається в 
тому, що досліджувана система трудо-
вого права має міцні внутрішні зв’яз-
ки, які забезпечують її стійкість і від-
носну непорушність.

Цілісність, єдність і автономність 
як аспекти системності трудового 
права також виражаються у такому:  
а) функціонує як єдиний правовий ме-
ханізм; б) може самостійно змінювати 
свою структуру; в) володіє власними 
специфічними якостями та властивос-
тями, відмінними від якостей і власти-
востей її складових елементів. Отже, 
системність свідчить про те, що трудо-
ве право є відносно самостійним і стій-
ким юридичним механізмом, який во-
лодіє власною ієрархічною структурою 
та функціонує як єдине ціле, разом із 
тим входить до систем більш високого 
порядку, де виконує відповідну функ-
ціональну роль. 

Варто зазначити, що системність 
трудового права, принаймні позитивно-
го, значним чином зумовлюється сис-
темою чинного законодавства про пра-
цю, в якому воно об’єктивується. Тож 
для того щоб зміцнити систему трудо-
вого права, забезпечити її стабільне, 
якісне й ефективне функціонування, 
необхідно вдосконалювати зазначене 
законодавство, стан якого сьогодні да-
лекий від ідеального. Зокрема, йдеться 
про те, що низка правових аспектів у 
сфері використання найманої праці не 
має системного закріплення на рівні 
трудового законодавства (наприклад, 
права та обов’язки роботодавця).

Ключові слова: системність, 
системний підхід, система трудового 
права, цілісність, єдність, автономність.

У статті на основі наукових по-
глядів учених досліджено теоретич-
ні підходи до тлумачення поняття 
«системність». Надано авторське 
бачення тлумачення вказаного по-
няття. Доведено, що системність є 
тією властивістю, яка в загально-
му вигляді характеризує зовнішню 
та внутрішню організацію, спосіб 
існування нормативного матеріалу, 
з якого формується трудова галузь 
права. Наголошено, що основними 
аспектами системності трудового 
права є цілісність, єдність і авто-
номність. 
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В статье на основе научных 
взглядов ученых исследованы теоре-
тические подходы к толкованию по-
нятия «системности». Предоставле-
но авторское видение толкование 
указанного понятия. Доказано, что 
системность является тем свой-
ством, которое в общем виде харак-
теризует внешнюю и внутреннюю 
организацию, способ существования 
нормативного материала, из кото-
рого формируется трудовая отрасль 
права. Отмечено, что основными 
аспектами системности трудового 
права являются целостность, един-
ство и автономность.

The article, based on scientific views 
of scientists, the theoretical approaches 
to the interpretation of the concept of 
“systematic”. Courtesy of the author’s 
vision on the interpretation of said 
concept. Proved that consistency is the 
property that is in general character-
ized by external and internal organi-
zation, mode of existence of normative 
material which formed industry labor 
law. Emphasized that the main aspects 
of the systems of labor law is integrity, 
unity and autonomy.

Література
1. Краткий философский словарь /  

[А.П. Алексеев, Г.Г. Васильев и др.] ; под ред. 
А.П. Алексеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
M. : TК Велби, Проспект, 2008. – 496 с.

2. Великий тлумачний словник сучасної 
української мови (з дод. і допов.) / уклад. 
і голов. ред. В.Т. Бусел. – К ; Ірпінь : ВТФ 
«Перун», 2005. – 1728 с.

3. Енциклопедичний словник з держав-
ного управління / уклад.: Ю.П. Сурмін, 
В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін. ; за 
ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, 
Ю.П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с.

4. Малиновський В.Я. Державне управ-
ління : [навчальний посібник] / В.Я. Ма-

линовський. – 2-ге вид., доп. та перероб. –  
К. : Атіка, 2003. – 576 с.

5. Новейший философский словарь / 
сост. А.А. Грицанов. – Мн. : Изд. В.М. Ска-
кун, 1998. – 896 с.

6. Конецкая В.П. Социология коммуни-
кации : [учебник] / В.П. Конецкая. – М. :  
Междунар. ун-т бизнеса и управления, 
1997. – 304 с.

7. Общая теория права : [учебник для 
юридических вузов] / [Ю.А. Дмитриев, 
И.Ф. Казьмин, В.В. Лазарев и др.] ; под 
общ. ред. А.С. Пиголкина. – 2-е изд., испр. 
и доп. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баума-
на, 1996. – 384 с.

8. Волинка К.Г. Правовий статус осо-
би та гарантії реалізації прав і свобод за 
Конституцією України / К.Г. Волинка. – 
К. : РННУ «Дініт», 1998. – 35 с.

9. Загальна теорія держави і права : 
[підручник для студентів юридичних спе-
ціальностей вищих навчальних закладів] / 
[М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко, Л.Л. Богачова 
та ін.] ; за ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткачен-
ка, О.В. Петришина. – Х. : Право, 2002. –  
432 с. 

10. Кириченко В.М. Теорія держави і 
права: модульний курс : [навчальний посіб-
ник] / В.М. Кириченко, О.М. Куракін. – К. :  
Центр учбової літератури, 2010. – 264 с.

11. Теория государства и права : 
[учебник] / под ред. В.К. Бабаева. – М. : 
Юристъ, 2003. – 592 с.

12. Доржиев Ж.Б. Экологическое право :  
[учебно-методическое пособие] / Ж.Б. Дор-
жиев. – Улан-Удэ : Изд-во ВСГТУ, 2005. –  
345 с.

13. Кириченко В.М. Трудове право 
України : [підручник] / В.М. Кириченко,  
О.М. Куракін. – 4-те вид., стереотип. –  
К : Вікар, 2006. – 725 с.

14. Заморська Л.І. Системність та нор-
мативність у праві: діалектика взаємодії /  
Л.І. Заморська // Порівняльно-аналітич-
не право : електронне наукове фахове ви-
дання. – 2013. – № 2. – С. 31–33.

15. Керимов Д.А. Методология права 
(предмет, функции, проблемы философии 
права) / Д.А. Керимов. – 2-е изд. – М. : 
Аванта+, 2001. – 560 с.



130

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2015/4

УДК 349.22
Є. Подорожній,

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
доцент кафедри адміністративного права та процесу

Харківського національного університету внутрішніх справ

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ 
МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ

© Є. Подорожній, 2015

Механізм правового регулювання 
відповідальності, в тому числі в трудо-
вому праві, відображає, як функціонує 
(працює) ця система загалом, а також 
кожна з її ланок зокрема: як вони при-
водяться в дію, яку роботу виконують 
і які під час неї етапи проходять, як 
саме взаємодіють структурні елементи 
системи між собою. Механізм право-
вого регулювання відповідальності є, 
з одного боку, орієнтувальним і моти-
вувальним фактором для діяльності, 
вона (мета) відображає (уособлює) той 
результат, якого цей механізм має до-
сягнути у своєму функціонуванні; а з 
іншого – є важливим системоутворю-
вальним фактором. Адже для того щоб 
усі різноманітні за своїм характером і 
змістом правові засоби, що входять до 
зазначеного механізму, функціонували 
як єдине злагоджене ціле, вони повин-
ні, окрім іншого, мати спільну мету.

Проблемі визначення елементів ме-
ханізму правового регулювання у своїх 
дослідженнях присвячували увагу такі 
вчені, як К.Г. Волинка, А.М. Колодій,  
В.В. Копєйчиков, В.П. Іванов, Є.І. Тем-
нова, М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко, О.В. Пе-
тришин, М.І. Матузов, О.В. Малько та 
інші. Проте, на нашу думку, недостатньо 
уваги було приділено теоретичним під-
ходам щодо визначення елементів меха-
нізму правового регулювання юридичної 
відповідальності в трудовому праві.

Саме тому метою статті є досліди-
ти теоретичні підходи щодо визначення 
елементів механізму правового регу-
лювання юридичної відповідальності в 
трудовому праві. 

У правовій літературі можна знай-
ти низку точок зору на те, з яких еле-

ментів складається механізм правового 
регулювання. Так, наприклад, К.Г. Во-
линка вважає, що цей механізм форму-
ють такі елементи: 

– юридичні норми;
– нормативно-правові акти;
– акти офіційного тлумачення; 
– юридичні факти; 
– правовідносини; 
– акти правореалізації; 
– правосвідомість;
– режим законності й правопоряд-

ку, який упроваджується в результаті 
досягнення цілей правового регулюван-
ня [1, c. 108].

А.М. Колодій і В.В. Копєйчиков ува-
жають, що механізм правового регулю-
вання складають такі елементи:

– норми права є основою механізму 
правового регулювання;

– правові відносини; 
– акти реалізації прав і обов’язків 

[2, c. 220].
При цьому варто зазначити, що на-

уковці не включають до безпосеред-
ніх елементів правового регулювання 
законність, правопорядок, правосві-
домість і правову культуру, втім вони 
наголошують на тому, що ці явища 
значним чином впливають на процес 
правового регулювання [2, c. 220–221].

В.П. Іванов пропонує до складу ме-
ханізму правового регулювання зараху-
вати таке:

– норми права;
– юридичні факти;
– акти застосування права [3, c. 193].
На переконання Є.І. Темнова, ос-

новними складовими зазначеного меха-
нізму є таке: 

– норма права;
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– правовідносини;
– акт застосування права [4, c. 165].
На думку М.В. Цвіка, В.Д. Тка-

ченка, О.В. Петришина, до структури 
механізму правового регулювання вхо-
дить таке: 

– правова свідомість;
– принципи права;
– правові норми;
– акти тлумачення й застосування 

норм права;
– юридичні факти;
– правові відносини;
– суб’єктивні юридичні права й 

обов’язки;
– акти реалізації юридичних норм;
– правова культура;
– законність 
– тощо [5, c. 413].
М.І. Матузов та О.В. Малько серед 

основних елементів механізму правово-
го регулювання називають такі:

а) норма права;
б) юридичний факт або фактичний 

склад (особливо організаційно-виконав-
чий правозастосовний акт);

в) правовідносини;
г) акти реалізації прав і обов’язків;
ґ) охоронний правозастосовний акт 

(факультативний елемент) [6, c. 627; 
7, c. 473]. Також правники зазначають, 
що як додаткові елементи механізму 
правового регулювання є акти офі-
ційного тлумачення норм права, пра-
восвідомість, режим законності тощо  
[6, c. 627].

Згідно з позицією Ж.Д. Доржиєва, 
механізм правового регулювання утво-
рює таке:

1) правотворчість;
2) правовідносини;
3) реалізація права;
4) застосування права;
5) правосвідомість;
6) законність;
7) правопорядок [8, c. 126].
В.М. Кириченко й О.М. Куракін 

пишуть, що до зазначеного механізму 
входить таке:

– норми права; 
– нормативно-правові акти; 
– юридичні факти, правовідносини; 

– акти реалізації;
– тлумачення та застосування норм 

права, 
– законність, правосвідомість і пра-

вова культура [9, c. 213].
С.В. Бобровник елементи механізму 

правового регулювання ділить на основ-
ні та факультативні й пов’язує їх зі ста-
діями механізму правового регулюван-
ня. Автор зазначає, що розмежування 
обов’язкових і факультативних елемен-
тів механізму правового регулювання 
надає можливість за допомогою норми 
права контролювати модель обов’язко-
вої, дозволеної поведінки різних суб’єк-
тів правовідносин. Обов’язкова стадія 
передбачає необхідність урегулювання 
певних суспільних відносин, які насам-
перед моделюються, виникають і реалі-
зуються в певних суб’єктивних правах 
і юридичних обов’язках. Факультатив-
на стадія включає необхідність офіцій-
ного тлумачення норми права в процесі 
її застосування [10].

На думку О.Ф. Скакун, елементи 
механізму правового регулювання ді-
ляться на такі групи:

1) ті, що діють на відповідних стаді-
ях регулювання, – це норми права;

нормативно-правові акти; юридичні 
факти; правовідносини; акти безпосе-
редньої реалізації суб’єктивних юри-
дичних прав і обов’язків;

2) ті, що діють протягом усього ре-
гулювання, – суб’єкти, які здійснюють 
правове регулювання чи правову діяль-
ність; правова законність, правосвідо-
мість, правова культура;

3) ті, що мають факультативний 
характер, – інтерпретаційно-правові 
акти, акти застосування норм права 
[11, c. 263].

Деякі дослідники пропонують до 
складу механізму правового регулюван-
ня включити юридичні норми, юридичні 
факти, правовідносини, акти реалізації 
суб’єктивних прав і юридичних обов’яз-
ків, акти застосування [12, c. 109].

Ю.В. Кривицький зазначає, що до 
системи елементів механізму правово-
го регулювання необхідно зарахувати 
такі правові засоби: 
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1) норми права;
2) правовідносини; 
3) акти застосування; 
4) акти тлумачення норм права. 

При цьому, зауважує автор, останні 
два елементи є факультативними [13, 
c. 77]. 

С.В. Клименко пише, що «деталями» 
(структурними елементами) механізму 
правового регулювання є такі правові 
явища: система норм права, їх реалі-
зація, правовідносини і правосвідомість 
[14, c. 122].

Цікавою видається точка зору, яку 
сповідує Т.І. Тарахонич, дослідник на-
водить два підходи до визначення еле-
ментів механізму правового регулюван-
ня. Згідно з першим підходом, механізм 
правового регулювання охоплює доволі 
широкий перелік правових явищ, які 
так чи інакше беруть участь у регу-
люванні суспільних відносин, а саме:  
1) норми права; 2) нормативно-правові 
акти; 3) юридичні факти; 4) правовідно-
сини; 5) тлумачення; 6) реалізація пра-
ва; 7) законність; 8) правосвідомість;  
9) правова культура; 10) правомір-
на поведінка; 11) протиправна пове-
дінка; 12) юридична відповідальність  
[15, с. 103; 16, c. 77]. 

Інший підхід до визначення кола 
елементів механізму правового регулю-
вання, що пропонує Т.І. Тарахович, є 
дещо вужчим, оскільки, відповідно до 
нього, зазначений механізм становлять 
норми права, нормативно-правові акти, 
правовідносини, акти реалізації права, 
законність [15, с. 103]. Тобто, автор у 
межах другого підходу розглядає лише 
ті правові засоби, які становлять базис 
(основу) регулятивної функції права 
[15, с. 103; 13, c. 77].

Подібну до попередньої точку зору 
висловлюють й О.В. Зайчук і Н.М. Оні-
щенко, які також пишуть, що існує ши-
рокий і вузький підходи до розуміння 
елементного складу механізму право-
вого регулювання. Широкий підхід ха-
рактеризується наявністю сукупності 
елементів, які беруть участь у процесі 
впорядкування суспільних відносин, а 
саме:

– норма права, яка визначає моде-
лі можливої та необхідної поведінки 
суб’єктів суспільних відносин;

– нормативно-правовий акт – юри-
дичний документ, що надає правовій 
нормі формально-визначеного, офіцій-
ного й обов’язкового характеру;

– юридичні факти – конкретні жит-
тєві обставини, які спричиняють дію 
норми права;

– правовідносини – різновид су-
спільних відносин, що регламентують-
ся правовою нормою та виконують 
функцію взаємодії правової норми з 
конкретним суб’єктом і функцію визна-
чення конкретної поведінки для персо-
ніфікованих суб’єктів;

– тлумачення – діяльність із визна-
чення дійсного змісту норми права в 
разі її незрозумілості чи невідповідно-
сті вимогам юридичної техніки;

– реалізація права як можливість 
утілення правової норми шляхом до-
тримання, виконання, використання й 
застосування;

– законність як один із принципів 
реалізації правових приписів через до-
тримання вимог норми права суб’єкта-
ми права;

– правосвідомість як рівень усвідом-
лення суб’єктами права правових при-
писів;

– правова культура як різновид 
загальної культури, що складається з 
духовних і матеріальних цінностей, які 
належать до правової дійсності;

– правомірна поведінка – усвідом-
лена діяльність суб’єктів, що відповідає 
нормі права та соціально корисним ці-
лям і знаходиться в установлених зако-
нодавством межах;

– протиправна поведінка – та, що 
суперечить правовим приписам;

– юридична відповідальність [10].
Що ж стосується другого, вузького, 

підходу елементної будови механізму 
правового регулювання, то він включає 
лише елементи, які становлять осно-
ву регулятивної функції права. Серед 
них виділяють норми права, норма-
тивно-правові акти, правовідносини, 
реалізацію права, законність. Кожен 
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із елементів цієї системи виконує спе-
цифічну функцію в задоволенні інтере-
сів суб’єктів, у регулюванні суспільних 
відносин, у досягненні ефективності 
правового регулювання [10].

О.М. Мєлєхін уважає, що стадіям 
правового регулювання відповідають 
такі елементи його юридичного аспек-
ту, які, власне, і становлять механізм 
правового регулювання:

– норми права;
– юридичні факти, в тому числі й 

акти (факультативний елемент);
– правовідносини; 
– акти реалізації прав та обов’язків;
– правозастосовний акт, що має 

охоронний характер [16, c. 395]. 
Також юрист підкреслює, що деякі 

автори в механізм правового регулю-
вання включають правомірну поведін-
ку, правосвідомість і правову культуру, 
які сприяють ефективному функціону-
ванню всього механізму правового ре-
гулювання [16, c. 395].

Із викладеного видно, що думки 
дослідників щодо елементного складу 
механізму правового регулювання різ-
няться. Загалом усі наукові погляди 
можна поділити на дві групи: до пер-
шої належать правники, які підходять 
до розв’язання цього питання більш 
широко й розглядають серед основних 
елементів зазначеного механізму, окрім 
суто юридичних інструментів, що за-
безпечують регламентувальну функцію 
права, й інші явища правової дійсності, 
які тією чи іншою мірою беруть участь 
у правовому регулюванні, зокрема пра-
восвідомість, правову культуру тощо; у 
свою чергу, представники другої гру-
пи вважають, що до складу основних 
елементів механізму правового регулю-
вання потрібно зарахувати тільки спе-
ціально-юридичні правові засоби, тобто 
ті, що лежать в основі регулювальної 
(регламентувальної) функції права.

Обрання того чи іншого підходу до 
тлумачення елементного складу меха-
нізму правового регулювання залежить 
від мети дослідження. Так, якщо не-
обхідно охарактеризувати суто юри-
дичний аспект цього механізму, то 

найбільш доречним буде саме вузьке 
розуміння його структури, у випадках 
же коли розглядаються разом із юри-
дичним й інші аспекти правового регу-
лювання – психологічний, політичний, 
соціально-економічний тощо – дореч-
ніше підходити до аналізу елементів 
зазначеного механізму з позиції широ-
кого тлумачення. При цьому вважаємо 
за потрібне наголосити на тому, що, 
включаючи ті чи інші явища правової 
дійсності до елементного складу меха-
нізму правового регулювання, потрібно 
бути обережним, оскільки його безпід-
ставне розширення може призвести до 
ототожнення цього механізму з меха-
нізмом правового впливу, а отже, і до 
ототожнення правового регулювання 
із правовим впливом, які хоча й тісно 
пов’язані між собою, втім не збігають-
ся за своїм змістом.

Ключові слова: елемент, механізм 
правового регулювання, юридична від-
повідальність, трудове право.

У статті на основі наукових по-
глядів учених досліджено теоретич-
ні підходи до визначення елементів 
механізму правового регулювання 
юридичної відповідальності в тру-
довому праві. Наголошено, що думки 
дослідників щодо елементного скла-
ду механізму правового регулювання 
різняться. Доведено, що всі наукові 
погляди можна поділити на дві гру-
пи: до першої належать правники, 
які підходять до розв’язання цього 
питання більш широко, а до другої 
– правники, котрі розглядають за-
значене питання більш вузько.

В статье на основе научных 
взглядов ученых исследованы тео-
ретические подходы к определению 
элементов механизма правового ре-
гулирования юридической ответ-
ственности в трудовом праве. От-
мечено, что мнения исследователей 
по поводу элементного состава ме-
ханизма правового регулирования 
различаются. Доказано, что все 
научные взгляды можно разделить 
на две группы: к первой относятся 
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юристы, которые подходят к реше-
нию данного вопроса более широко, а 
ко второй – юристы, которые рас-
сматривают данный вопрос более 
узко.

The article, based on scientific views 
of scientists, the theoretical approaches 
to determine the elements of the mecha-
nism of legal regulation legal liability 
in labor law. Emphasized that the re-
searchers thought about the elemental 
composition of the mechanism of regu-
lation differ. It is proved that all sci-
entific views can be divided into two 
groups: the first group includes law-
yers that are suited to solving the issue 
more widely, and the second are those 
lawyers who are considering this ques-
tion more narrowly.
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Актуальність теми дослідження 
пов’язана з необхідністю вдоскона-
лення чинного екологічного законо-
давства, яке сьогодні демонструє не-
здатність надійно захистити об’єкти 
навколишнього природного середовища 
від злочинних посягань: незаконного 
використання, знищення, пожеж, за-
хоплення. У вирішенні цього завдання 
суттєву допомогу може надати істо-
ричний досвід правового регулювання 
охорони природи, накопичений у часи 
існування СРСР. Виходячи із цього, мо-
жемо констатувати, що радянський пе-
ріод у сфері охорони довкілля потребує 
свого дослідження, більш ґрунтовного 
вивчення та визначення позитивного 
досвіду. Особливу увагу викликають  
60-і рр. минулого століття, впродовж 
яких проводилася кодифікація приро-
доохоронного законодавства союзних 
республік. З метою виявлення особли-
востей цього процесу під час компара-
тивного аналізу доцільно використати 
математичні методи кількісного оціню-
вання прийнятих законодавчих актів.

Аналіз публікацій показує наяв-
ність двох характерних рис наукової 
літератури, присвяченої цій проблемі. 
По-перше, існує значна кількість праць, 
у яких розглядалися питання охорони 
природи в СРСР, Радянській Україні та 
інших союзних республіках. По-друге, 
кодифікація природоохоронного законо-
давства 60-х р. минулого століття була 
темою, якої зрідка торкалися науковці. 
Фрагментарно ця тема розглядалася в 

працях С.А. Боголюбова, Ю.А. Вовка,  
А.П. Гетьмана, Н.Д. Казанцева, О.С. Кол- 
басова, В.І. Лозо, В.Л. Мунтяна,  
В.В. Петрова, Г.М. Полянської, В.К. По- 
пова, Ю.С. Шемшученка. Загалом іс-
торія кодифікації природоохоронного 
законодавства в період 1957–1961 рр. 
та особливостей її проведення в УРСР 
є мало дослідженою й потребує своєї 
подальшої розробки.

Метою статті є проведення компа-
ративного аналізу природоохоронних 
законів п’яти радянських республік – 
РРФСР, Української РСР, Білоруської 
РСР, Молдавської РСР і Литовської 
РСР – за допомогою використання чи-
сельних показників цих нормативно- 
правових актів, а також вивчення пере-
думов прийняття Закону «Про охорону 
природи УРСР» 1960 р.

Викладення матеріалів досліджен-
ня треба розпочати з історії прийнят-
тя нормативно-правових актів у сфері 
охорони природи в СРСР і Радянській 
Україні. Дослідженню цієї проблеми 
була присвячена праця А.П. Гетьмана, 
в якій він детально розглянув процес 
становлення радянського природоохо-
ронного законодавства, починаючи із 
60-х рр. минулого століття, але не тор-
кався питань правового регулювання 
цієї сфери у 1920–1950-х рр. [1, с. 13].

Розгляд наявного масиву правових 
документів показує, що характерною 
рисою природоохоронного законодав-
ства перших років радянської влади в 
Україні була рецепція правових доку-
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ментів, прийнятих у Радянській Росії. 
Так, 16 вересня 1921 р. Рада народних 
комісарів (далі – РНК) РСФРР при-
йняла декрет «Про охорону пам’яток 
природи, садів та парків», який скла-
дався з чотирьох пунктів і регламенту-
вав порядок визнання ділянок природи, 
що становлять наукову та історич-
но-культурну цінність, є недоторканни-
ми пам’ятками природи. У свою чергу, 
Всеукраїнський центральний виконав-
чий комітет (далі – ВУЦВК) і РНК 
УСРР 16 червня 1926 р. приймають 
аналогічний документ «Про пам’ятки 
культури і природи», згідно з яким від-
повідальність за реєстрацію, вивчення 
й поділ пам’яток природи за категорія-
ми, контроль за утриманням, охороною 
та популяризацією їх було покладено 
на Народний комісаріат освіти УСРР. 
Згідно із цією постановою, створювали-
ся чотири крайові інспекції на чолі з 
головним інспектором з охорони при-
роди, відповідним апаратом у Харкові, 
Києві, Дніпропетровську й Одесі.

Питання, пов’язані з охороною при-
роди України, частково вирішувались 
у прийнятому ВУЦВК і РНК 04 листо-
пада 1923 р. Законі «Про ліси УСРР». 
Подальший розвиток природоохоронної 
справи в УСРР здійснявся безсистемно 
та за відсутності державної політики в 
цій сфері з причини панування доктри-
ни, згідно з якою соціалістичний устрій 
не може завдавати шкоди природі.  
У повсякденному житті простежува-
лась протилежна ситуація, пов’язана 
з негативним впливом промислових 
підприємств, безконтрольних рубок 
лісу, скороченням кількості окремих 
видів флори та фауни, забруднення 
значних територій небезпечними речо-
винами, підтоплення значних площ у 
результаті будівництва системи гідрое-
лектростанцій. Доказом цього є праці 
відомого українського науковця, началь-
ника Лісового департаменту УНР, проф.  
Б.Г. Іваницького, який працював в емі-
грації. Так, у праці «П’ятирічка і ліси 
України» науковець довів факти надмір-
ної експлуатації лісів, фактичного зни-
щення цілих лісових масивів, які при-

звели до обезлісення України [2, с. 5].  
У свою чергу, комуністична влада Укра-
їни приймала акти, в яких фрагментар-
но регламентувалися питання охорони 
природи. Прикладом є постанова РНК 
УСРР «Про заборону знищення лісу в 
50-кілометровій зоні навколо м. Києва» 
від 27 серпня 1934 р., згідно з якою 
заборонялись будь-які рубки в лісах, 
розташованих навколо столиці УСРР.

У період після закінчення Великої 
Вітчизняної війни комуністична влада 
України почала приймати більш ґрун-
товно підготовлені відповідні норматив-
но-правові акти, спрямовані на охорону 
природи, які містили сукупність кон-
кретних заходів. Прикладом такого акта 
є постанова Ради Міністрів (далі – РМ) 
УРСР «Про охорону природи на території 
Української РСР» від 04 червня 1949 р., 
яка складалася з 15 пунктів і заборо-
няла рубку дерев і чагарників у деяких 
категоріях лісів, розорювання цілинних 
степів, знищення деяких видів флори 
та фауни. Іншим правовим документом 
стала сумісна постанова ЦК КПУ та 
РМ УРСР «Про заходи по поліпшенню 
природи Української РСР» від 3 червня 
1958 р., яка ставила завдання з охорони 
природи та раціонального використання 
природних багатств перед обкомами, 
райкомами й міськкомами Комуністич-
ної партії, виконкомами обласних, ра-
йонних і міських комітетів та органами 
місцевої влади, міністерствами, відом-
ствами й іншими державними установа-
ми. З метою виконання цього завдання 
на території УРСР регламентувалась 
заборона суцільних рубок, будівництво 
підприємств, які забруднюють навко-
лишнє середовище, скидання у водні 
об’єкти неочищених і незнешкоджених 
промислових, комунально-побутових 
стічних вод та інші заходи. Як зазначає 
Ю.А. Вовк, серед джерел природоресур-
сного права особливе місце посідають 
сумісні постанови ЦК КПРС і РМ СРСР 
із причини того, що вони мали характер 
правового акта й партійної директиви 
[3, с. 27].

Незважаючи на прийняття серії 
законодавчих актів, ситуація у сфері 
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охорони природи в СРСР і на терито-
рії УРСР продовжувала погіршуватись. 
Так, 29 вересня 1957 р. сталася пер-
ша в Радянському Союзі техногенна 
катастрофа на хімкомбінаті «Маяк», 
розташованому в закритому м. Челя-
бінськ-40 (нині м. Озерськ), яка при-
звела до забруднення радіонуклідами 
площі у 23 000 км2. На території Укра-
їни також фіксувалася значна кількість 
природних катаклізмів у вигляді посухи 
1946 р., масових пилових бур на почат-
ку 1960-х рр., спостерігалось різке ско-
рочення популяцій представників дикої 
природи та фауни, обміління річок.

Найбільш характерним показником 
негативного впливу радянської кон-
цепції охорони природи стала ситуація 
в українських Карпатах. Як зазначає 
сучасний український еколог В.Є. Бо-
рейко, хижацькі рубки лісу на схилах, 
водоймах річок призвели до серії ката-
строфічних повеней, зсувів ґрунту, зни-
щення інфраструктури й загибелі лю-
дей, збитки від яких із 1957 по 1964 рр. 
становили понад 20 млн крб [4, с. 284]. 
Одночасно із цим у СРСР склалися 
умови, які вимагали прийняття законів 
у сфері охорони природи. По-перше, 
політика, проведена тодішнім керівниц-
твом КПРС на чолі з М.С. Хрущовим, 
що реалізувалася в загостренні полі-
тичного, військового та ідеологічного 
протистояння з країнами заходу. Ви-
ходячи з бажання показати переваги 
нового соціалістичного ладу, у справі 
збереження навколишнього середови-
ща керівники СРСР прийняли рішення 
про підготовку серії законодавчих ак-
тів, спрямованих на охорону природи. 
З огляду на панування комуністичної 
ідеології в СРСР рішення про підготов-
ку різних найважливіших законодав-
чих актів приймалося на з’їздах, плену-
мах Комуністичної партії Радянського 
Союзу, а потім дублювались партій-
ними форумами союзних республік. 
Так, із 27 січня по 05 лютого 1959 р.  
у Москві відбувся XXI з’їзд КПРС, 
потім червневий пленум ЦК КПРС, у 
рішеннях яких був пункт про вжиття 
заходів щодо охорони природи.

Іншою причиною була відсутність у 
СРСР і Радянській Україні кодифіко-
ваних актів, спрямованих на охорону 
природи. Не було державної програми 
щодо збереження природних об’єктів, 
а законодавчі акти приймалися епізо-
дично, в основному з метою вирішен-
ня будь-яких конкретних проблем.  
У рамках реалізації цього завдання Вер-
ховні Ради практично всіх п’ятнадцяти 
республік у період з 1957 по 1961 рр. 
прийняли відповідні законодавчі акти. 
Так, у РРФСР – 27.10.1960, в Україн-
ській РСР – 30.06.1960, у Білоруській 
РСР – 21.12.1961, в Узбецькій РСР –  
19.11.1959, у Грузинській РСР –  
28.11.1958, у Азербайджанській РСР –  
15.06.1959, у Литовській РСР –  
22.04.1959, у Латвійській РСР –  
27.11.1959, у Таджицькій РСР –  
25.11.1959, у Вірменській РСР –  
14.05.1958, в Естонській РСР –  
07.06.1957, у Молдавській РСР –  
16.01.1959. У дослідженні компара-
тивний аналіз проводиться на при-
кладі п’яти республік (РРФСР, УРСР, 
БРСР, МРСР, Лит. РСР), у яких іс-
нували регіони з достатньо близьки-
ми природними фізико-географічни-
ми умовами, особливостями клімату, 
були наявні ліси та інші природні 
об’єкти.

З метою визначення кількісних 
показників цих законодавчих актів 
виконано розрахунки їхніх основних 
характеристик. До них належать такі: 
сума знаків, що входить до змісту за-
кону, – Σхі, кількість статей – N, се-
редня кількість знаків, що припадає 
на кожну статтю, – X ,  коефіцієнти 
варіації та асиметрії – С

v
 і С

s
. Фі-

зичний сенс цих показників полягає 
в такому: сума знаків характеризує 
загальний обсяг закону, кількість 
статей – внутрішню побудову доку-
мента, коефіцієнт варіації слугує ха-
рактеристикою відхилення кількості 
знаків в одній статті від їх середнього 
числа, коефіцієнт асиметрії показує 
внутрішній розподіл матеріалу в акті. 
Розрахунки даних кількісних характе-
ристик подано в таблиці 1.



138

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2015/4

Так, розглядаючи п’ять законодав-
чих актів, можемо констатувати, що 
найбільша кількість знаків – 19 102 – 
припадає на закон РРФСР, найменша –  
3 526 – на закон МРСР. Порівняння 
кількості статей п’яти законодавчих ак-
тів показує, що найбільша їх кількість –  
32 – припадає на Закон УРСР, а най-
менша – 8 – на молдавський акт. Най-
більше значення –X ,=957 – припадає 
на закон БРСР, а найменше –X ,=417 –  
на український акт.

Становить інтерес та обставина, що 
в усіх п’яти законів достатньо близь-
кими є значення коефіцієнтів варіації, 
які змінюються від 0,54 в білоруському 
акті до 0,76 у законі УРСР, що показує 
ідентичність характеру розподілу ста-
тей усередині законодавчого акта. Важ-
ливим показником розподілу матеріалу 
всередині закону є значення коефіцієн-
та асиметрії, який виявився приблизно 
однаковим у законів РРФСР, БРСР і 
МРСР, відповідно, 0,86; 0,9; 0,91. При 
цьому значно відрізняється один від 
одного характер розподілу матеріалу в 
законі УРСР, у якому основна кількість 
знаків знаходиться в заключній частині 
акта, і законі Лит. РСР, основна части-
на обсягу знаків якого знаходиться в 
початковій частині закону.

Порівняльний аналіз п’яти актів за-
свідчує різноманітний підхід законодав-
ця до внутрішньої побудови правових 
документів. Так, український акт не 
містить у собі назв статей, а склада-
ється з 11 розділів, у яких їх кількість 

змінюється від 2 до 5. У свою чергу, 
російський, білоруський і литовський 
акти містять назви статей, що входять 
до їх змісту, а в молдавському законі ці 
назви не зафіксовані. Іншою особливіс-
тю законодавчих актів є те, що укра-
їнський закон містить найбільшу кіль-
кість статей – 32, при тому що його 
загальний обсяг менший, ніж у росій-
ському акті, який має 22 статті.

Виконання порівняльного аналізу 
змісту ст. 1 п’яти законів показало їх 
практичний збіг однієї з однією, оскіль-
ки в них регламентувались об’єкти при-
роди, що підлягали державній охороні. 
Практично повністю збігаються назви 
статей у російському та білоруському 
природоохоронних законах, відмінності 
стосуються лише порядку викладення 
законодавчого матеріалу. Так, у ст. 2 
обох законів регламентується охорона 
земель, у ст. ст. 3–8 російського та 
білоруського законів – охорона надр, 
вод, лісів, рослинного світу, зелених на-
саджень у містах, типових ландшафтів. 
Аналогічним чином збігаються назви і 
зміст статей цих законів, присвячені 
охороні тваринного світу, обліку кіль-
кості природних ресурсів, контролю, 
участі громадських організацій, нау-
ково-дослідницькій роботі й питанням 
відповідальності за правопорушення в 
цій сфері.

У свою чергу, закон про охорону 
природи Лит. РСР відрізняється від 
аналогічних законодавчих актів більш 
детальним викладом категорій об’єктів 

Таблиця 1
Основні кількісні показники Законів

«Про охорону природи» союзних республік СРСР

№№ 
з/п

Назва рес-
публіки

Рік
прийняття

Сума 
знаків

Кільк. 
статей

Середня 
кільк. 
знаків

Коефіцієнти

варіації аси- 
метрії

11 РРФСР 1960 18 060 22 868 0,64 0,86
22 УРСР 1960 13 343 32 417 0,76 2,35
33 БРСР 1961 17 226 18 957 0,54 0,9
44 МРСР 1959 3 526 8 441 0,61 0,91
55 Лит. РСР 1959 5 263 9 585 0,62 0,34
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охорони природи, до яких входять місця 
та ландшафти, характерні для цієї рес-
публіки, і які мають важливе значення в 
природному, культурному, естетичному 
стосунку й пов’язані з історичними по-
діями. Іншою істотною відмінністю цьо-
го законодавчого акта від російського, 
українського та білоруського є регла-
ментація, згідно зі ст. 5, відповідально-
сті за порушення положень цього акта. 
Так, у законі зазначається, що особи, 
які порушили цей закон, піддаються 
адміністративному штрафу в розмірі до 
500 карбованців; ті, які порушили цей 
закон повторно або завдали значної 
шкоди державі, караються позбавлен-
ням волі на строк від трьох місяців до 
двох років або виправно-трудовими ро-
ботами на строк до одного року.

Згідно з литовським законодавчим 
актом, на підприємства, установи та 
організації, які порушили цей закон, 
могло бути накладено адміністратив-
ний штраф у розмірі до 5 тис. крб, 
якщо це порушення за іншими закона-
ми не тягло за собою більш суворого 
покарання. На відміну від інших респу-
блік, литовський законодавчий акт, від-
повідно до ст. 6, давав право накладати 
адміністративні штрафи державним ін-
спекторам з охорони природи або ди-
ректорам лісгоспів. Іншим пунктом, що 
відрізняє природоохоронний закон Лит-
ви від інших республік, є ст. 8, яка пе-
редбачала матеріальну відповідальність 
порушників положень цього закону й 
обов’язок відшкодувати завдані збитки 
та відновити попередній стан об’єкта, 
що охороняється.

Аналогічний підхід законодавця за-
фіксований у Законі «Про охорону при-
роди Молдавської РСР», у ст. 6 якого 
зазначається, що винні в знищенні та 
пошкодженні охоронюваних державою 
об’єктів природи й пам’яток караються 
позбавленням волі на строк до 3 років, 
або виправно-трудовими роботами на 
строк до 1 року, або штрафом у розмірі 
до 2 000 крб. При цьому таких конкре-
тизацій заходів відповідальності зако-
нодавчі акти, прийняті в Росії, Україні, 
Білорусії, не містили.

Істотною відмінністю молдавсько-
го закону від актів інших республік 
була фіксація в ньому значної кіль-
кості бланкетних норм. Так, згідно зі  
ст. 8, перед Радою Міністрів Молдав-
ської РСР ставилося завдання з під-
готовки постанови щодо застосування 
цього закону, розробки заходів щодо 
приведення в належний порядок зеле-
них насаджень у містах і селах, бороть-
би з ерозією ґрунтів, зсувів, обезлісен-
ням. Як зазначає В.Л. Мунтян, Закон 
«Про охорону природи Української 
РСР» закріпив природоохоронні від-
носини на більш високому науковому 
рівні та дав поняття правової охорони 
природи [5, с. 37]. Особливістю природ-
них об’єктів УРСР була наявність знач-
ної кількості штучних лісів, які створю-
вались починаючи із середини ХІХ ст. 
Ця обставина знайшла відображення 
в розділі 4 «Охорона лісів та захисних 
лісонасаджень», який складався зі ст.  
ст. 8 10 і детально регламентував захо-
ди з охорони лісів, полезахисних лісів, 
лісосмуг в зелених насаджень порівня-
но з іншими республіками.

У той історичний період УРСР була 
однією з найбільш урбанізованих рес-
публік Радянського Союзу з концен-
трацією потужних промислових і ви-
добувних підприємств. Із цієї причини 
у зміст закону ввійшов розділ 5 (ст.  
ст. 11-12), присвячений охороні зеле-
них зон міст і селищ, яких не було в 
змісті законодавчих актів інших респу-
блік. Аналогічним чином у склад укра-
їнського закону входили окремі статті 
(21-22), які регламентували заходи з 
охорони повітря від забруднення.

Іншою відмінністю українського за-
кону була ст. 26, що давала право Ака-
демії наук УРСР, Українській академії 
сільськогосподарських наук вирішува-
ти питання про зарахування об’єктів до 
пам’яток природи. У свою чергу, в Бі-
лорусії таке право надавали державній 
плановій комісії, у РРФСР – Раді Міні-
стрів республіки, у Литві – Комітету з 
охорони природи. В українському при-
родоохоронному законі досить широко 
регламентувалася участь громадськості 
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в таких заходах, яка здійснювалася за 
допомогою Українського товариства 
охорони природи і сприяння розвитку 
природних багатств.

На практиці прийняття цього зако-
ну не дало змоги вирішити значну кіль-
кість екологічних проблем, накопиче-
них в УРСР. Із цієї причини 25 червня 
1964 р. Верховна Рада УРСР прийняла 
доповнення у вигляді Закону «Про вне-
сення змін і доповнень до Закону про 
охорону природи Української РСР». 
Згідно із цим актом, охорона природи 
повинна була проводитися на принципі 
розширеного відтворення та розвитку 
всіх її багатств. Уносилися суттєві змі-
ни в ст. 8 закону, згідно з якими забо-
ронялися рубки лісів понад установле-
ну щорічну лісосіку, а також тих лісів, 
що мають ґрунтозахисне, полезахисне, 
водоохоронне, водорегулювальне при-
значення.

За змістом роботи можна зробити 
такі висновки.

1. Прийняття законодавчих актів у 
сфері охорони природи в перші роки 
радянської влади й у період до почат-
ку 1960-х рр. проводилося безсистем-
но, акти мали локальне значення, а на 
практиці спостерігалися процеси зни-
щення природних багатств України.

2. Показана наявність декількох 
причин проведення кодифікації в 60-х 
рр. минулого століття, до яких варто 
зарахувати правову політику тодішньо-
го комуністичного керівництва СРСР, 
накопичення значної кількості еколо-
гічних проблем і фрагментарний харак-
тер чинних природоохоронних актів.

3. Виконано чисельний аналіз кіль-
кісних характеристик п’яти природо-
охоронних законів, прийнятих у РРФ-
СР, Українській РСР, Білоруській РСР, 
Молдавській РСР і Литовській РСР, 
який показав, що найбільший обсяг ма-
теріалу знаходиться в російському акті, 
а найменший – у молдавському. За до-
помогою математичних розрахунків ко-
ефіцієнта варіації доведено рівномірний 
характер розподілу матеріалу в росій-
ському, білоруському та литовському 
законах, а розрахунки коефіцієнта аси-

метрії довели, що в українському законі 
основна частина матеріалу знаходиться 
в заключній частині акта, а в законі 
Лит. РСР – у початковій частині.

4. Показана наявність низки зміс-
тових і конструктивних відмінностей 
прийнятих природоохоронних зако-
нів стосовно питань охорони лісів, лі-
сосмуг в українському акті й заходів 
відповідальності за правопорушення у 
сфері охорони природи в молдавському 
та литовському законах.

Ключові слова: закон, кодифіка-
ція, союзна республіка, сума знаків, 
кількісні показники. 

У статті розглянуто причини 
прийняття в період 1957–1961 рр. 
природоохоронних законів деяких 
союзних республік СРСР. Виконано 
компаративний аналіз побудови й 
основних положень актів, прийня-
тих у РРФСР, Українській РСР, Бі-
лоруській РСР, Молдавській РСР і 
Литовській РСР. Проведено розра-
хунки чисельних показників цих ак-
тів у вигляді загальних сум знаків, 
коефіцієнтів варіації та асиметрії.

В статье рассмотрены причины 
принятия в период 1957–1961 гг. 
природоохранных законов некоторых 
союзных республик СССР. Выполнен 
компаративный анализ построения 
и основных положений актов, при-
нятых в РСФСР, Украинской ССР, 
Белорусской ССР, Молдавской ССР и 
Литовской ССР. Проведены расчеты 
численных показателей данных ак-
тов в виде общих сумм знаков, коэф-
фициентов вариации и асимметрии.

The article deals with the causes 
of codification of environmental laws 
of some Soviet Republics in the period 
of 1957 to 1961 years. It is shown the 
comparative analysis of construction 
and main provisions of acts passed in 
the RSFSR, the USSR, BSSR, MSSR 
and LRSR. The calculation of numer-
ical data indicators acts is done as 
amount of signs, coefficients of varia-
tion and asymmetry.
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Загальноправова політика України 
включає систему заходів політичного, 
правового, соціального, економічного, 
культурно-освітнього й виховного ха-
рактеру. Покарання виступає інстру-
ментом попереджувального чи реально-
го впливу на злочинність. Покарання 
є фундаментальним інститутом кри-
мінального права, посідає центральне 
місце в кримінальному законодавстві, 
науці кримінального права. Покаран-
ня є найсуворішою формою реалізації 
кримінальної відповідальності, одним із 
заходів кримінально-правового впливу.

Дослідження покарання залишаєть-
ся однією з головних тем кримінально-
го права. Цей інститут має велике зна-
чення для правильного застосування 
кримінального закону, перспектив його 
розвитку. Існує велика кількість науко-
вих розвідок щодо питань покарання як 
центрального інституту кримінального 
права. Покарання розглядається в на-
укових дослідженнях на рівні моногра-
фій, кандидатських і докторських дис-
ертацій, статей, тез доповідей.

Проблеми покарання постійно при-
вертали увагу вітчизняних та зарубіж-
них юристів і практичних працівників. 
Варто виділити роботи З.А. Астеміро-
ва, М.М. Бабаєва, Л.В. Багрій-Шах-
матова, А.М. Бандурки, М.І. Бажано-
ва, І.М. Гальперіна, В.О. Глушкова,  
В.К. Грищука, Н.О. Гуторової, Т.А. Де-
нисової, Г.В. Дровосекова, В.М. Дрьо-
міна, Г.І. Забрянського, І.І. Карпеця, 
В.О. Меркулової, Г.М. Миньковського, 
Н.А. Мирошниченко, В.О. Навроцько-
го, О.Є. Наташева, І.С. Ноя, В.Ф. Пі-
рожкова, А.Х. Степанюка, М.О. Струч-
кова, В.М. Трубникова, А.П. Тузова, 

М.Д. Шаргородського, М.І. Хавронюка,  
Н.С. Юзікової та інших видатних уче-
них і практиків.

Незважаючи на велику кількість на-
укових досліджень проблем покарання, 
сьогодні не існує єдності й достатньої 
аргументації щодо певних питань пока-
рання, які мають суттєве значення для 
встановлення сутності та правильного 
застосування цього інституту в подаль-
шому. Окреслені проблеми викликають 
спірні, інколи діаметрально протилежні 
думки.

Метою статті є розкриття харак-
терних ознак покарання за криміналь-
ним правом України.

Уперше законодавче визначення по-
няття покарання було надано в ст. 50  
«Поняття покарання та його мета» 
Кримінального кодексу України 2001 р.  
(далі – КК України): «Покарання є 
заходом примусу, що застосовуєть-
ся від імені держави за вироком суду 
до особи, визнаної винною у вчиненні 
злочину, та полягає в передбаченому 
законом обмеженні прав і свобод засу-
дженого» [1].

Не всі ознаки покарання (їх ще 
називають розпізнавальними) закрі-
плюються в його визначенні, їх допов-
нення знаходимо в літературі. Корот-
ко зупинимось на ознаках покарання,  
які є найбільш часто представленими 
в науці.

1. Покарання має певну міру дер-
жавного примусу. Тобто кожен кон-
кретний вид покарання має свій зміст 
і кількісні межі, які встановлюються в 
кримінальному законі (як правило, це 
санкція Особливої частини КК Украї-
ни; у разі відсутності верхньої чи ниж-
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ньої межі покарання в санкції Особли-
вої частини, у разі переходу до менш 
суворого виду покарання – положення 
щодо цього виду покарання в Загальній 
частині КК України). І.Я. Фойницький 
зазначав, що міра покарання – це роз-
мір конкретного покарання, встановле-
ний за цей злочин [2, с. 100]. Т.В. Не- 
помняща під мірою покарання розуміє 
покарання певного виду й розміру, при-
значене засудженому вироком суду на 
підставі санкції конкретної норми кри-
мінального закону, за якою кваліфіко-
вано вчинений злочин [3, с. 41–42].

2. Покарання має державний ха-
рактер. У будь-якому вироку суду 
міститься вказівка на засудження від 
імені держави України. Це публіч-
но-правова оцінка всією державою вчи-
неного діяння, оскільки кримінальний 
закон містить діяння, визнані більшістю 
населення самостійно (такої практики 
в Україні ще не було) або через своїх 
представників як злочинні. КК України 
має своїм завданням правове забезпе-
чення охорони прав і свобод людини й 
громадянина, власності, громадського 
порядку та громадської безпеки, до-
вкілля, конституційного устрою Украї-
ни від злочинних посягань, забезпечен-
ня миру й безпеки людства, а також 
запобігання злочинам. Для здійснення 
цього завдання КК України визначає, 
які суспільно небезпечні діяння є зло-
чинами та які покарання застосовують-
ся до осіб, що їх вчинили.

3. Покарання має примусовий ха-
рактер. Положення кримінального 
права належать до публічно-правової 
сфери, тобто всі учасники зобов’язані 
підкорятись приписам закону, відобра-
женим у вироку суду, що набрав чин-
ності. При цьому компетентні органи 
держави мають право застосовувати 
відповідні заходи примусу для реаліза-
ції вироку суду.

4. Закон містить чітке посилан-
ня на застосування покарання до 
особи, визнаної винною у вчинені 
злочину. Частина 2 ст. 2 КК України 
містить таке положення: «Особа вва-
жається невинуватою у вчиненні зло-

чину та не може бути піддана кримі-
нальному покаранню, доки її вину не 
буде доведено в законному порядку».  
У ч. 1 ст. 62 Конституції України про-
голошується принцип презумпції неви-
нуватості, згідно з яким особа вважа-
ється невинуватою у вчиненні злочину 
та не може бути піддана кримінально-
му покаранню, доки її вину не буде до-
ведено в законному порядку [4]. При 
цьому неприпустимо покладати на об-
винуваченого (підсудного) доведення 
своєї невинуватості [5].

5. Покарання має особистісний 
характер. Воно застосовується лише 
до певної особи. Не можуть підлягати 
покаранню близькі родичі. Напевно, 
саме тому законодавець передбачає 
штраф як вид покарання неповнолітніх, 
лише якщо вони мають самостійний 
дохід, власні кошти або майно, на яке 
може бути звернено стягнення. Кон-
фіскувати можна лише ту частину май-
на, яка належить особисто винному. 
Як відомо, кримінальний закон України 
не містить перелік видів покарань, які 
можуть застосовуватись до юридичних 
осіб, вину яких, зрозуміло, взагалі не 
можна встановити.

6. Покарання виражає осуд особи, 
яка вчинила злочин, та її діяння, що 
негативно оцінюються більшістю 
суспільства, є недопустимими згідно 
з приписами кримінального закону й 
моральності суспільства. Саме тому 
у вироку зазначається «іменем дер-
жави Україна». Проголошення вироку 
ім’ям держави підвищує авторитет цьо-
го акта правосуддя й відповідальність 
суддів за правильне здійснення право-
суддя. Вирок суду, що постановляється 
іменем держави, щодо обов’язковості 
виконання прирівнюється до закону  
[6, с. 18]. Вироком, заснованим на за-
коні та постановленим відповідно до 
вимог закону, суд від імені держави дає 
оцінку діянню підсудного як злочинно-
му чи незлочинному [6, с. 19].

7. Покарання призначається лише 
за вироком суду. Стаття 62 Конституції 
України закріплює положення, згідно з 
яким особа вважається невинуватою у 



144

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2015/4

вчиненні злочину та не може бути під-
дана кримінальному покаранню, доки 
її вину не буде доведено в законному 
порядку й встановлено обвинувальним 
вироком суду [4]. Також у ст. 124 Ос-
новного Закону України міститься вка-
зівка, що правосуддя в Україні здійс-
нюється винятково судами [4]. Отже, 
лише суд є тим єдиним державним ор-
ганом, який призначає винуватій особі 
покарання. Частина 2 ст. 2 КК Укра-
їни проголошує: «Особа вважається 
невинуватою у вчиненні злочину та не 
може бути піддана кримінальному по-
каранню, доки її вину не буде доведе-
но в законному порядку і встановлено 
обвинувальним вироком суду». Держа-
ва уповноважує суд здійснювати пра-
восуддя від свого імені та забезпечує 
виконання його рішень. Вирок суду має 
величезне виховне значення. Викри-
ваючи небезпечні для суспільства дії 
злочинців і застосовуючи до них перед-
бачені законом заходи покарання, суд 
привертає увагу громадськості до бо-
ротьби з правопорушеннями, створює 
обстановку нетерпимості до злочинів, 
причин та умов, що їх зумовлюють. Ви-
рок суду попереджає правопорушення 
серед нестійких членів суспільства та 
слугує вихованню засудженого [6].

8. Покарання, на відміну від ін-
ших заходів кримінально-правового 
впливу, спричиняє такий правовий 
наслідок, як судимість. В.В. Голі-
на розглядає інститут судимості  
[7, с. 8]. А.М. Ященко зазначив: «Су-
димість є предметним кримінально-пра-
вовим інститутом» [8]. Судимість та-
кож називають інститутом Загальної 
частини кримінального права Украї-
ни [9–11]. Загалом спірною є позиція 
щодо визнання судимості самостійним 
інститутом кримінального права. При 
цьому С.О. Муратова називає окремі 
інститути («повторність» і «рецидив»  
[11, с. 3]), проте мова йде, на нашу дум-
ку, про інститут «множинності»; також 
вона окремо виділяє «інститут амніс-
тії», «інститут помилування», «інститут 
звільнення від покарання», «інститут 
звільнення від відбування покарання», 

а за законом амністія й помилування є 
видами звільнення від покарання, його 
відбування. Учений акцентує увагу на 
дослідженні реабілітації як інституту 
Загальної частини поряд із питаннями 
про співвідношення судимості з інсти-
тутами кримінального права. Однак ві-
домо, що в кримінальному праві таку 
мету, як реабілітація засуджених, зако-
нодавець не наводить, вона ставиться в 
кримінально-виконавчому праві.

У роботі С.О. Муратової відсут-
ні обґрунтування віднесення реабілі-
тації до інституту Загальної частини 
кримінального права. Тому не зовсім 
зрозуміло, що саме розуміється під 
терміном «інститут». Автор відносить 
судимість до інституту «інших захо-
дів кримінально-правового характеру», 
стверджуючи, що судимість входить до 
змісту кримінальної відповідальності 
та є самостійним засобом (видом) її 
реалізації [11, с. 3]. Виникає природне 
питання, чи може існувати судимість 
без покарання. У чому вчений бачить 
відмінність форм від засобів реалізації 
кримінальної відповідальності? С.О. Му- 
ратова називає вчинене суспільно не-
безпечне діяння соціально-правовою 
підставою судимості [11, с. 6], поняття 
судимості надає як «правовий наслідок 
вчинення особою злочину» [11, с. 7]. 
Однак судимість виникає не завжди, 
вона є правовим наслідком покарання. 
Автор стверджує, що судимість має 
«власні мету й завдання» [11, с. 11], 
при цьому відзначаючи, що можливість 
зняття судимості забезпечує остаточне 
виправлення особи, яка відбувала по-
карання, і запобігання новим злочинам. 
Виправлення та запобігання прописані 
в КК України як цілі покарання. Які ж 
власні мету й завдання має судимість, з 
розвідки С.О. Муратової не зрозуміло. 
Вважаємо, що позиція авторів, які ви-
словлюються про судимість як інститут 
кримінального права, є неправильною 
хоча б з огляду на те, що судимість 
без покарання не є можливою. Тому 
визнавати її окремим видом інших за-
ходів кримінально-правового характеру  
[11, с. 13] недоречно.
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Вважаємо за доцільне стверджувати, 
що судимість є не відокремленою від 
покарання, а «непритаманною части-
ною кримінальної відповідальності» 
[7, с. 67], оскільки вона є не формою 
реалізації кримінальної відповідально-
сті, а лише правовим наслідком одні-
єї з її форм – покарання. У літературі 
судимість визначають як особливий 
правовий стан особи, засудженої за 
вчинення злочину, що визначає кримі-
нально-правові й деякі загальноправові 
негативні наслідки такого засудження 
[12, с. 694]. Є.О. Письменський опи-
сує судимість як правовий стан особи, 
засудженої за вчинений злочин із при-
значенням покарання, що передбачає 
можливість настання для неї встанов-
лених законом наслідків соціально-а-
даптаційного й правообмежувального 
характеру [13, с. 51].

Судимість може бути знято чи по-
гашено за умов, вказаних у ст. 88 КК 
України. Сьогодні судимість відрізняє 
покарання від інших засобів держав-
ного примусу. Планується введення 
кримінальних проступків, які, як од-
ностайно вказано в літературі, також 
не тягтимуть судимість. За змістом 
судимість є правовим статусом засу-
дженого, що пов’язується з певними 
негативними наслідками, яких зазнає 
особа в строки, вказані в законі. Су-
димість є ознакою, що впливає на 
призначення покарання; під час при-
значення покарання за новий злочин – 
 обставиною, що обтяжує покарання 
(п. 1 ч. 1 ст. 67 КК України). Суди-
мість впливає на кваліфікацію: діяння 
може бути кваліфіковане як вчинене 
повторно та не як основний склад 
злочину, а як кваліфікований (напри-
клад, не за ч. 1 ст. 185 КК України, 
а за ч. 2 ст. 186 КК України). Суди-
мість є обставиною, що може обме-
жувати звільнення від кримінальної 
відповідальності й покарання, виклю-
чати його; наявність попередньої су-
димості може збільшити мінімальний 
розмір покарання під час вирішення 
питання про умовно-дострокове звіль-
нення особи від покарання та заміну 

невідбутої частини покарання більш 
м’яким (п. 2 ч. 3 ст. 81, п. 2 ч. 4 
ст. 82 КК України). Судимість може 
погашатись автоматично (коли непо-
внолітній відбув покарання у вигля-
ді громадських чи виправних робіт) 
або в строки, вказані в законі. Поки 
є судимість, за особою зберігають-
ся певні правообмеження, що мають 
кримінально-правовий і загальнопра-
вовий характер (наприклад, особа не 
може займати певні види професійної 
діяльності: не може бути суддею (За-
кон України «Про судоустрій і статус 
суддів» [14]), адвокатом (Закон Укра-
їни «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» [15]) тощо).

9. Покарання за своїм змістом є 
карою. С.І. Дементьєв зазначає: «По-
карання – це кара, тобто умисне за-
стосування до винної особи передбаче-
них законом обмежень і страждання»  
[16, с. 45]. А.І. Марцев розуміє покаран-
ня як сукупність обмежень, які держа-
ва встановлює для засуджених осіб та 
реалізація яких забезпечується держав-
ним примусом [17, с. 18]. А.А. Березов-
ський вказує, що саме карний характер 
відрізняє покарання від інших заходів 
кримінально-правового характеру, ви-
ражаючи найвищу міру інтенсивності, 
сили й тривалості кримінально-право-
вого впливу на особу [18]. Хоча сам 
термін «кара» відсутній у визначенні 
покарання, наданому в КК України. 
Каральний характер покарання перед-
бачається в обмеженні прав і свобод 
особи, визнаної винною у вчиненні 
злочину. Кара є складовою ознакою 
будь-якого кримінального покарання. 
Вона визначається строками покаран-
ня, наявністю фізичних та моральних 
страждань і позбавлень, різними право- 
обмеженнями. Залежно від конкретно-
го виду покарання певні позбавлення 
чи обмеження можуть стосуватись осо-
бистих, політичних, майнових та інших 
прав і свобод людини й громадянина, 
передбачених Конституцією України та 
іншими законами. В одних покараннях 
вона виражається більшою мірою (на-
приклад, у таких видах покарання, як 
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довічне ув’язнення, позбавлення волі 
на певний строк), а в інших – меншою 
(наприклад, в обмеженні волі, арешті). 
У кожному покаранні зазвичай присут-
ні також моральні страждання (сором 
перед суспільством, рідними й близьки-
ми людьми).

Так, М.С. Таганцев вважає, що осно-
вне в покаранні полягає не в тому, чим 
і як забезпечується реалізація його по-
тенціалу, а в тому, що являє собою по-
карання, у чому його призначення, при-
чина та сенс застосування [19, с. 28].  
Були також інші позиції. Зокрема,  
І.С. Ной вважав, що покаранням є 
«міра державного примусу, поєднана з 
карою», а карою – «примус із метою 
викликати страждання, а також еле-
мент змісту покарання» [20, с. 155]. 
На це М.Д. Шаргородський зауважу-
вав: «Покарання не поєднане з карою, 
а саме по собі є кримінальною карою. 
<…> Покарання без винятків завжди 
спричиняє страждання особі, до якої 
воно застосовується. Саме це є необ-
хідною ознакою, яка робить покарання 
карою» [21, с. 193].

Таким чином, законодавець, закрі-
пивши поняття покарання в криміналь-
ному законодавстві України, окреслив 
також його ознаки, які або прямо вста-
новлюються в законі, або постають із 
його змісту. Однак тема є дуже ціка-
вою, не вичерпується вказаними по-
ложеннями, у літературі представлені 
також інші думки, які тлумачаться не-
одностайно, а тому вона потребує по-
дальшого опрацювання.

Ключові слова: кримінальне пра-
во, покарання, ознаки покарання.

Статтю присвячено ознакам по-
карання за кримінальним правом 
України. Розглянуто дев’ять харак-
терних ознак покарання, висловлено 
власну позицію щодо спірних питань. 
Зроблено висновок, що законодавець, 
закріпивши поняття покарання в 
кримінальному законодавстві Укра-
їни, окреслив також його ознаки, які 
або прямо встановлюються в законі, 
або постають із його змісту.

Статья посвящена признакам 
наказания по уголовному праву 
Украины. Рассмотрены девять ха-
рактерных признаков наказания, 
высказана своя позиция по спор-
ным вопросам. Сделан вывод, что 
законодатель, закрепив понятие 
наказания в уголовном законода-
тельстве Украины, очертил также 
его признаки, которые либо прямо 
установлены в законе, либо вытека-
ют из его содержания.

The article is devoted attributes pun-
ishment under criminal law of Ukraine. 
We consider the characteristic features 
nine penalties expressed its position 
on controversial issues. It is concluded 
that the legislator, securing concept of 
punishment in criminal law of Ukraine 
and outlined the signs that are either 
directly established by law or arising 
from its content.
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Визначення основних термінів у 
законодавстві сприяє їх однаковому 
розумінню та правильному застосу-
ванню в правозастосовній діяльності. 
Особливого значення це набуває для 
кримінального процесуального права. 
У ст. 3 Кримінального процесуального 
кодексу України (далі – КПК України) 
надано визначення основних термінів 
кодексу, що сприяє їх однаковому ро-
зумінню та правильному застосуванню 
на всіх етапах досудового розслідуван-
ня й судового провадження, виключає 
необхідність розкривати їх зміст у нор-
мах КПК України, де вони вживають-
ся. Таке правове регулювання сприяє 
ефективному засвоєнню змісту проце-
суальних норм, полегшує користуван-
ня кодексом.

Метою статті є з’ясування поняття 
«уповноважена службова особа», зна-
чення, у якому цей термін використо-
вується в КПК України, а також повно-
важень цієї особи.

Проблеми правової семантики, 
правового становища учасників кри-
мінального провадження були предме-
том дослідження багатьох українських 
і зарубіжних процесуалістів, зокрема  
О.М. Бандурки, Є.М. Блажівського, 
Ю.М. Грошевого, А.Я. Дубинського,  
О.В. Капліної, Є.Д. Лук’янчикова,  
О.Р. Михайленка, В.Т. Нора, А.В. Пор- 
тнова, В.Я. Тація, Л.Д. Удалової, М.Є. Шу- 
мила та інших. Їх роботи стали під-

ґрунтям для аналізу процесуального 
статусу осіб, які беруть участь у досу-
довому провадженні. Проте в більшості 
досліджень основна увага приділялася 
правовому статусу слідчого або іншо-
го суб’єкта кримінального судочинства 
(потерпілого, підозрюваного, обвину-
ваченого, свідка). З’ясуванню поняття 
уповноваженої службової особи в КПК 
України, а також окресленню її повно-
важень поки що приділено дуже мало 
уваги.

Законодавець неодноразово в нор-
мах КПК України (ч. 1 ст. 148, ч. ч. 1–3  
ст. 149, ч. 1 ст. 168, ч. ч. 3, 4 ст. 168, 
ч. 3 ст. 207, ст. ст. 208, 209, 210, 
213, ч. 4 ст. 214) використовує понят-
тя «уповноважена службова особа». 
Принципового значення з’ясування 
цього терміна набуває для визначення 
моменту затримання особи без ухва-
ли слідчого судді (суду). Відповідно до  
ст. 211 КПК України строк затримання 
особи без ухвали слідчого судді, суду 
не може перевищувати 72 годин із мо-
менту затримання. Така особа не пі-
зніше 60 годин із моменту затримання 
повинна бути звільнена або доставлена 
до суду для розгляду клопотання про 
обрання щодо неї запобіжного заходу. 
Водночас момент затримання законо-
давець визначає в ст. 209 КПК Укра-
їни: «Особа є затриманою з моменту, 
коли вона силою або через підкорен-
ня наказу змушена залишатися поряд 
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з уповноваженою службовою особою 
чи в приміщенні, визначеному упов-
новаженою службовою особою» [1]. 
Не менш важливе значення правиль-
не розуміння поняття «уповноважена 
службова особа» має для ст. 208 КПК 
України «Затримання уповноваженою 
службовою особою». Також у ч. 3  
ст. 207 вказано: «Кожен, хто не є 
уповноваженою службовою особою 
(особою, якій законом надано право 
здійснювати затримання) і затримав 
відповідну особу в порядку, передба-
ченому частиною другою цієї статті, 
зобов’язаний негайно доставити її до 
уповноваженої службової особи або не-
гайно повідомити уповноважену служ-
бову особу про затримання й місцезна-
ходження особи, яка підозрюється у 
вчиненні кримінального правопорушен-
ня». Незважаючи на це, визначення по-
няття «уповноважена службова особа» 
серед основних термінів, наведених у 
ст. 3 КПК України, не надається.

Законодавець у ч. 2 ст. 3 КПК 
України стверджує, що інші терміни, 
які вживаються в цьому кодексі, ви-
значаються спеціальними нормами в 
ньому та інших законах України. На-
приклад, у розділі ІХ «Міжнародне 
співробітництво під час кримінально-
го провадження» в ст. 541 надається 
роз’яснення термінів, які вживаються 
в цьому розділі. Зокрема, вказано, що 
уповноважений (центральний) орган – 
це орган, уповноважений від імені дер-
жави розглянути запит компетентного 
органу іншої держави чи міжнародної 
судової установи та вжити заходів із 
метою його виконання або направити 
до іншої держави запит компетентного 
органу про надання міжнародної право-
вої допомоги. Зі змісту ст. 545 постає, 
що такими органами є Генеральна про-
куратура України та Міністерство юс-
тиції України.

Що стосується терміна «уповнова-
жена службова особа», то варто за-
значити, що чіткого трактування цього 
поняття в інших нормах КПК України 
немає. Аналіз норм КПК України дає 
змогу окреслити лише певні (суттєві 

для здійснення кримінального прова-
дження) їх повноваження. Відповідно 
до змісту ч. 3 ст. 207 КПК України, 
якщо взяти до уваги твердження від 
зворотного, уповноваженою службо-
вою особою можна вважати особу, 
якій законом надано право здійснюва-
ти затримання. Згідно із ч. 1 ст. 148 
КПК України уповноважена службова 
особа, як і слідчий або прокурор, має 
право тимчасово вилучити документи, 
які посвідчують користування спеці-
альним правом, у законно затриманої 
ними особи; а згідно із ч. 3 ст. 168 та 
ч. 3 ст. 208 КПК України – здійснити 
обшук затриманої особи з дотриманням 
правил, передбачених ч. 7 ст. 223 та 
ст. 236 КПК України.

Необхідно звернути увагу на те, що 
аналіз ч. 1 ст. 149 КПК України дає 
підстави вважати, що під поняттям 
«уповноважена службова особа» в КПК 
України можуть виступати особи з не-
однорідним правовим статусом. Так, 
особа, яка здійснила затримання в пе-
редбаченому ст. 208 КПК України по-
рядку («уповноважена службова особа 
має право <…>»), зобов’язана одночас-
но з доставлянням затриманої особи до 
уповноваженої службової особи (осо-
би, якій законом надано право здійсню-
вати тимчасове вилучення документів, 
що посвідчують користування спеціаль-
ним правом) передати їй тимчасово ви-
лучені документи, які посвідчують ко-
ристування спеціальним правом, якщо 
такі документи було вилучено.

Коментуючи ст. 208 КПК України, 
деякі науковці зазначають, що уповно-
важена службова особа – це працівник 
органів внутрішніх справ, органів без-
пеки, органів, які здійснюють контроль 
за дотриманням податкового законодав-
ства, органів Державної пенітенціарної 
служби України, органів Державної 
прикордонної служби України, органів 
Державної митної служби України та 
інших правоохоронних органів, який 
має право здійснити затримання особи 
[2, с. 447–448; 3, с. 516]; до його ком-
петенції відповідним законом віднесе-
но затримання [4, с. 328]. Інші автори 
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із цього приводу стверджують, що це 
особа, якій надано право здійснювати 
затримання Законом України «Про мі-
ліцію», Законом України «Про Службу 
безпеки України» тощо [5, с. 515].

Якщо провести аналогію з адміні-
стративним провадженням, то варто 
зазначити, що в Кодексі України про 
адміністративні правопорушення (далі –  
КУпАП) також вказано, що адміні-
стративне затримання особи, яка вчи-
нила адміністративне правопорушен-
ня, може провадитись лише органами 
(посадовими особами), уповноважени-
ми на те законами України. Водночас  
ст. 262 КУпАП, на відміну від КПК 
України, називає органи (посадових 
осіб), які правомочні здійснювати ад-
міністративне затримання. До цих ор-
ганів (посадових осіб) КУпАП включає 
такі: 1) органи внутрішніх справ (На-
ціональну поліцію України); 2) органи 
прикордонної служби; 3) старшу в місці 
розташування охоронюваного об’єкта 
посадову особу воєнізованої охорони; 
4) посадових осіб Військової служби 
правопорядку в Збройних Силах Украї-
ни; 5) органи Служби безпеки України; 
6) посадових осіб органів та установ 
виконання покарань і слідчих ізолято-
рів; 7) посадових осіб, уповноважених 
на те центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику 
у сферах міграції (імміграції й емігра-
ції), у тому числі протидії нелегальній 
(незаконній) міграції, громадянства, ре-
єстрації фізичних осіб [6].

Отже, спробуємо окреслити ймо-
вірний перелік органів, уповноважені 
службові особи яких можуть на підста-
ві норм КПК України (ч. 1 ст. 148, ч.  
ч. 1–3 ст. 149, ч. 1 ст. 168, ч. ч. 3, 4  
ст. 168, ч. 3 ст. 207, ст. ст. 208, 209, 
210, 213, ч. 4 ст. 214 тощо) брати 
участь у кримінальному провадженні. 
Щоб приблизно визначити коло таких 
органів, спочатку звернемося до змісту  
ст. 38 КПК України, яка окреслює ор-
гани досудового розслідування (орга-
ни, що здійснюють дізнання й досудове 
слідство). Ними є слідчі підрозділи (ор-
ганів внутрішніх справ, органів безпеки, 

органів, що здійснюють контроль за до-
триманням податкового законодавства, 
та органів державного бюро розсліду-
вань), підрозділ детективів, підрозділ 
внутрішнього контролю Національного 
антикорупційного бюро України. Крім 
того, до учасників кримінального про-
вадження належать оперативні підроз-
діли, перелік яких надано в ст. 41 КПК 
України, а саме: оперативні підрозділи 
органів внутрішніх справ, органів без-
пеки, Національного антикорупційно-
го бюро України, Державного бюро 
розслідувань, органів, що здійснюють 
контроль за дотриманням податкового 
й митного законодавства, органів Дер-
жавної пенітенціарної служби України, 
органів Державної прикордонної служ-
би України.

Щоб з’ясувати, якими повноважен-
нями (у кримінальному провадженні) 
наділяються працівники цих органів, 
розглянемо закони, що регламентують 
їх діяльність.

Закон України «Про національну по-
ліцію» в ст. ст. 34, 37, 38 наділяє пра-
цівників поліції такими правами:

– здійснювати поверхневу перевір-
ку особи, якщо існує достатньо підстав 
вважати, що особа має при собі річ, 
обіг якої заборонений чи обмежений 
або яка становить загрозу життю чи 
здоров’ю такої особи або інших осіб;

– затримувати особу на підставах, 
у порядку та на строки, визначені Кон-
ституцією України, КПК України;

– тимчасово обмежити фактич-
не володіння річчю або пересування 
транспортного засобу для запобігання 
небезпеці, якщо є достатні підстави 
вважати, що річ чи транспортний за-
сіб можуть бути використані особою з 
метою посягання на своє життя й здо-
ров’я, на життя чи здоров’я іншої лю-
дини або пошкодження чужої речі;

– проникнути до житла чи іншо-
го володіння особи без вмотивовано-
го рішення суду лише в невідкладних 
випадках, пов’язаних із рятуванням 
життя людей і цінного майна під час 
надзвичайних ситуацій, безпосереднім 
переслідуванням осіб, підозрюваних у 
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вчиненні злочину, припиненням зло-
чину, що загрожує життю осіб, які  
перебувають у житлі або іншому воло-
дінні [7].

Відповідно до п. п. 1, 7 ст. 25 Закону 
України «Про Службу безпеки Украї-
ни» її органам і співробітникам для ви-
конання покладених на них обов’язків 
надаються такі права:

– проводити огляд осіб, їх речей і 
транспортних засобів, якщо є загроза 
втечі підозрюваного або знищення чи 
приховання речових доказів злочинної 
діяльності;

– лише за безпосереднього припи-
нення злочинів, розслідування яких 
віднесено законодавством до компетен-
ції Служби безпеки України, за пере-
слідування осіб, які підозрюються у їх 
вчиненні, заходити в жилі, службові, 
виробничі та інші приміщення, на те-
риторії й земельні ділянки та огляда-
ти їх у порядку, передбаченому КПК 
України [8].

Згідно із ч. 2 ст. 350 Податкового 
кодексу України особа начальницького 
чи рядового складу податкової міліції, 
незалежно від займаної посади, міс-
цезнаходження й часу, у разі звернен-
ня до неї громадян або посадових осіб 
із заявою чи повідомленням про загро-
зу особистій чи громадській безпеці 
або в разі безпосереднього виявлення 
такої загрози повинна вжити заходи 
щодо запобігання правопорушенню та 
його припинення, рятування людей, на-
дання допомоги особам, які її потребу-
ють, встановлення й затримання осіб, 
які вчинили правопорушення, охорони 
місця події, а також повідомити про це 
найближчому органу внутрішніх справ. 
Відповідно до ст. 351 Податкового ко-
дексу України посадовим особам подат-
кової міліції для виконання покладених 
на них обов’язків надаються права, пе-
редбачені низкою пунктів ст. 11 Закону 
України «Про міліцію», зокрема такі: 
вилучати в громадян і службових осіб 
предмети й речі, заборонені або обме-
жені в обороті, а також документи з 
ознаками підробки; знищувати ці пред-
мети, речі й документи або передавати 

їх за призначенням у встановленому 
порядку (п. 23) [9].

У свою чергу Закон України «Про 
Державну прикордонну службу Украї-
ни» також наділяє відповідних праців-
ників повноваженнями, спрямованими 
на досягнення цілей кримінального 
провадження. Так, органам, підрозді-
лам, військовослужбовцям, а також 
працівникам Державної прикордонної 
служби України, які відповідно до їх-
ніх службових обов’язків можуть залу-
чатись до оперативно-службової діяль-
ності, для виконання покладених на 
Державну прикордонну службу Укра-
їни завдань надається право здійсню-
вати згідно з дорученнями правоохо-
ронних органів України затримання в 
пунктах пропуску осіб, які прямують 
через державний кордон України, 
осіб, які прямують через контрольні 
пункти в’їзду/виїзду та розшукують-
ся за підозрою у вчиненні злочину, 
переховуються від органів досудового 
розслідування й суду, ухиляються від 
відбуття кримінального покарання та 
в інших випадках, передбачених за-
конодавством України (ст. 20 Закону 
України «Про Державну прикордонну 
службу України») [10].

Відповідно до ст. 17 Закону Укра-
їни «Про Національне антикорупційне 
бюро України» його працівникам для 
виконання покладених на них обов’яз-
ків серед інших прав надаються такі:

– на підставі відповідного рішення 
суду на строк до 10 діб опечатувати 
архіви, каси, приміщення (за винятком 
жилих) чи інші сховища, брати їх під 
охорону, а також вилучати предмети й 
документи в порядку, передбаченому 
КПК України;

– використовувати з наступним від-
шкодуванням завданих збитків тран-
спортні засоби, які належать фізичним і 
юридичним особам (крім транспортних 
засобів дипломатичних, консульських 
та інших представництв іноземних дер-
жав та організацій, транспортних за-
собів спеціального призначення), для 
проїзду до місця події, припинення кри-
мінального правопорушення, переслі-
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дування та затримання осіб, які підоз-
рюються в їх вчиненні [11].

Закону про Державне бюро розслі-
дувань в Україні досі немає (є лише 
внесений на розгляд Верховної Ради 
України законопроект від 1 серпня 
2013 р.). Отже, говорити про права 
уповноважених службових осіб цього 
органу, доки на законодавчому рівні не 
буде визначено їх статус, немає сенсу.

Таким чином, з проведеного аналізу 
законодавчих актів, які встановлюють 
повноваження наведених органів і їх 
службових осіб, постає, що обсяг їхніх 
прав щодо застосування примусових 
заходів, спрямованих на виконання за-
вдань кримінального провадження, зо-
крема й тих, які окреслюються в КПК 
України, у багатьох аспектах є дуже 
схожим, проте не збігається цілковито. 
Відмінності в переліку та обсязі таких 
повноважень (у кримінальному про-
вадженні) обумовлюються насамперед 
тими особливостями завдань, які по-
кладено в основу діяльності цих спеці-
альних державних органів.

Тому уповноважені службові осо-
би – це особи, які проходять держав-
ну службу в правоохоронних органах 
(мають спеціальні звання) та до ком-
петенції яких, згідно з їхніми службо-
вими обов’язками, відповідним законом 
віднесено здійснення заходів (у перед-
баченому нормами КПК України поряд-
ку), спрямованих на забезпечення кри-
мінального провадження.

Беручи до уваги той факт, що в ок-
ремих нормах КПК України узагальне-
не визначення терміна «уповноважена 
службова особа» не надається, вважа-
ємо за доцільне включити тлумачення 
цього поняття (у запропонованій редак-
ції) до ст. 3 КПК України.

Ключові слова: Кримінальний про-
цесуальний кодекс України, криміналь-
не провадження, основні терміни, пов-
новаження, службова особа.

Статтю присвячено розгля-
ду проблематики, пов’язаної із 
застосуванням у кримінальному 
процесуальному законодавстві тер-

міна «уповноважена службова осо-
ба». Кримінальний процесуальний 
кодекс України відводить зазначе-
ним особам певне місце в криміналь-
ному провадженні (зокрема, під час 
застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження), проте 
не надає узагальнююче тлумачення 
поняття «уповноважена службова 
особа». У статті з’ясовується по-
няття «уповноважена службова осо-
ба», визначається, у якому значенні 
цей термін використовується в Кри-
мінальному процесуальному кодек-
сі України, а також аналізуються 
повноваження службових осіб низки 
правоохоронних органів у криміналь-
ному провадженні.

Статья посвящена рассмотрению 
проблематики, связанной с приме-
нением в уголовном процессуальном 
законодательстве термина «упол-
номоченное должностное лицо». 
Уголовный процессуальный кодекс 
Украины отводит указанным лицам 
определенное место в уголовном про-
изводстве (в частности, при при-
менении мер обеспечения уголовного 
производства), однако не предостав-
ляет обобщающее толкование поня-
тия «уполномоченное должностное 
лицо». В статье выясняется поня-
тие «уполномоченное должностное 
лицо», определяется, в каком зна-
чении этот термин используется в 
Уголовном процессуальном кодексе 
Украины, а также анализируются 
полномочия должностных лиц ряда 
правоохранительных органов в уго-
ловном производстве.

The article discusses the problems 
associated with the use of the criminal 
procedural law of the term “author-
ized officer”. The Criminal Procedur-
al Code of Ukraine devotes a specific 
place such persons in criminal proceed-
ings (in particular, the application of 
measures to ensure the criminal pro-
ceedings), but does not provide inter-
pretation of generalizing the concept 
of “authorized officer”. In the article 
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it appears the concept of “authorized 
officer” is defined, in which the mean-
ing of the term is used in the Criminal 
Procedure Code of Ukraine, as well as 
analyzes the powers of the officials of 
a number of law enforcement agencies 
in criminal proceedings.
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Установление и изобличение ви-
новного в совершении преступления 
составляет важнейшую задачу до-
судебного расследования. При этом 
установление личности неизвестного 
преступника можно рассматривать как 
стратегическую задачу расследования, 
разрешаемую путем поэтапного, после-
довательного выдвижения и решения 
ряда промежуточных тактических за-
дач, что и выражает сущность техноло-
гического подхода [1].

К подобным тактическим задам сле-
дует отнести такие:

1) выявление лиц, которые могли бы 
совершить расследуемое преступление;

2) собирание доказательственной 
информации, подтверждающей или 
опровергающей подозрение в отноше-
нии каждого заподозренного лица;

3) изучение личности подозреваемого;
4) изобличение подозреваемого 

лица в совершении инкриминируемого 
ему преступления и доказывание его 
виновности.

Нами уже была рассмотрена типо-
вая модель технологии решения такти-
ческой задачи, связанной с выявлени-
ем лица, заподозренного в совершении 
расследуемого преступления, то есть 
первого этапа разрешения стратегиче-
ской задачи по установлению неизвест-
ного преступника [15].

Рассмотрим теперь типовые техно-
логические модели решения последу-
ющих выделенных задач по установле-
нию личности преступника.

Получение доказательственной ин-
формации, подтверждающей или опро-
вергающей подозрение в отношении 
заподозренного лица. В результате ин-

формационно-поисковой и аналитиче-
ской работы на первом этапе решения 
стратегической задачи по установле-
нию личности неизвестного преступни-
ка выявляется лицо или круг лиц, в от-
ношении которых выдвигаются версии 
о совершении расследуемого престу-
пления. Полученные результаты могут 
характеризоваться различной степенью 
полноты и конкретности.

Так, полученная информация позво-
ляет судить лишь о некоторых общих и 
частных признаках преступника: расе, 
этнической принадлежности, росте, те-
лосложении, чертах внешности и осо-
бых приметах, одежде, проживании в 
определенной местности, профессио-
нальных навыках, уровне интеллекта, 
чертах психики, характере связей с по-
терпевшим, целях и мотивах преступле-
ния и так далее. Анализ и синтезирова-
ние выявленных признаков позволяют 
выдвигать и проверять версии вначале 
о круге лиц, к которому относится ви-
новное лицо, а затем и о конкретных 
лицах, обладающих соответствующими 
признаками. Усложняется такой ана-
лиз в ситуации совершения преступле-
ния группой неизвестных лиц. Вместе 
с тем появляются возможности судить 
о характере и содержании связей и от-
ношений между преступниками: уров-
не организованности, степени взаимо-
понимания, ролевых функциях, именах 
или кличках и других данных, которые 
могут стать основанием для выдвиже-
ния версий о преступниках.

На возможное совершение престу-
пления определенным лицом могут 
указывать сведения, полученные в ре-
зультате осмотра места происшествия, 
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предметов, следов, документов, показа-
ний потерпевших и свидетелей, опера-
тивной информации. В частности, таки-
ми сведениями могут быть утерянные 
преступником на месте происшествия 
личные документы и предметы, данные 
о получении им телесных повреждений 
и возможном обращении за медицин-
ской помощью, информация о лицах, с 
которыми потерпевший встречался не-
задолго до убийства, и тому подобное.

По каждому из заподозренных лиц 
необходимо провести проверку на воз-
можность совершения данным лицом 
расследуемого преступления и присту-
пить к обработке имеющейся инфор-
мации, распределяя ее по критериям 
относимости, достаточности, полноты, 
конкретности и доказательственной 
значимости.

Всю полученную информацию о за-
подозренном лице целесообразно раз-
делить на две группы: подтверждаю-
щую его виновность и опровергающую 
таковую. Нельзя вести расследование 
с обвинительным уклоном, не выдви-
гая и не проверяя контрверсии, гово-
рящие о невиновности заподозренного 
лица. Необходимо помнить, что задача 
следователя состоит в том, чтобы объ-
ективно, непредвзято разобраться в 
сущности расследуемого события, най-
ти и доказать виновность именно того 
человека, который совершил данное 
преступлений, и не обвинить в нем не-
виновное лицо.

Поэтому в ходе проверки версии о 
виновности конкретного лица прежде 
всего устанавливается наличие реаль-
ной возможности осуществления дан-
ного преступления заподозренным: его 
присутствие на месте события во время 
совершения преступления, физические 
и умственные способности по соверше-
нию им определенных действий и опе-
раций, умения и навыки использования 
определенных механизмов, орудий и 
средств. В умышленных преступлениях 
необходимо установить наличие моти-
вов и цели их совершения со стороны 
заподозренного лица. Сложность реше-
ния этой задачи может усугубляться 

нежеланием заподозренного называть 
подлинные мотивы и цели преступных 
действий, их маскировкой. Подтверж-
дением виновности лица может быть 
обнаружение в ходе обыска или обсле-
дования его места жительства похи-
щенного имущества, орудий и средств 
преступления; выявление на одежде, 
обуви, теле заподозренного либо в его 
автомобиле, жилом или другом поме-
щении, где он проживает или работает, 
следов крови, а также других выделе-
ний организма потерпевшего, микроча-
стиц с тела или одежды последнего и 
так далее.

Невиновность конкретного лица мо-
жет подтверждаться установлением его 
алиби, отсутствием мотива, преступно-
го умысла и других признаков состава 
преступления, наличия необходимой 
обороны или других обстоятельств, 
исключающих преступность деяния  
(ст. ст. 36–43 Уголовного кодекса 
Украины (далее – УК Украины)).

При выявлении и проверке при-
частности лица к совершению рассле-
дуемого преступления рекомендуется 
использовать метод «просеивания», в 
ходе которого оперативно-розыскными 
и процессуальными средствами выяв-
ляется и проверяется круг лиц, могу-
щих совершить такое преступление.  
В результате большая часть проверя-
емых лиц отсеивается, что дает воз-
можность сосредоточить внимание на 
оставшихся заподозренных лицах либо 
на одном конкретном лице.

Целесообразно также изучить дан-
ные, характеризующие заподозренное 
лицо (его «фоновую» характеристику): 
содержание жизнедеятельности, нали-
чие и состав семьи, источники доходов, 
увлечения и проведение досуга, вред-
ные привычки, аморальные наклон-
ности и тому подобное. Это даст воз-
можность сопоставить их с данными, 
характеризующими деятельность пре-
ступника по подготовке, совершению и 
сокрытию преступления, с его посткри-
минальным поведением.

Продуктивным методом проверки 
версии о совершении преступления 
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определенным лицом является по-
строение функциональной модели ме-
ханизма преступления, включающей 
развернутою во времени картину рас-
следуемого события и хронологически 
выстроенную цепочку взаимосвязанных 
действий заподозренного по подготов-
ке, совершению и сокрытию преступле-
ния, противодействию расследованию и 
уклонению от ответственности. Несты-
ковка каких-либо фрагментов картины 
события, появление противоречивых 
данных, нарушение связей в структуре 
модели механизма преступления обу-
славливают необходимость повторного 
углубленного анализа имеющейся ин-
формации, проведения дополнительных 
следственных действий, выявления и 
устранения недостоверной информа-
ции, ее восполнения и подтверждения.

Таким образом, на основе прове-
денного криминалистического анали-
за создается и корректируется модель 
механизма преступного события, лич-
ности подозреваемого и его поведения 
[2]. При этом известно: чем точнее по-
строенные ретроспективные модели от-
ражают обстоятельства расследуемого 
преступления, признаки преступника 
и содержание его действий, тем досто-
вернее будет прогностическая модель 
его посткриминального поведения, от-
крывающая новые возможности для 
получения доказательственной инфор-
мации.

Изучение личности подозревае-
мого. Выявление конкретного лица, 
заподозренного в совершении рассле-
дуемого преступления, и получение 
достаточной доказательственной ин-
формации о его виновности обуслав-
ливают новый процессуальный этап 
расследования, поскольку в нем появ-
ляется фигура подозреваемого, что вле-
чет сообщение ему о подозрении (ст.  
ст. 276–279 Уголовного процессуаль-
ного кодекса Украины (далее – УПК 
Украины)) и наделение его соответ-
ствующими правами и обязанностями 
(ст. 42 УПК Украины). В связи с этим 
возникают также новые тактические 
задачи, направленные на доказывание 

вины и виновности подозреваемого: 
идентификация подозреваемого, про-
верка его контрдоводов, выяснение 
подлинных мотивов и целей престу-
пления, преступной роли в подготовке 
и совершении расследуемого престу-
пления при его осуществлении груп-
пой лиц, изобличение подозреваемого, 
установление с его помощью всех об-
стоятельств преступления.

Решение таких задач во многом за-
висит от полного и всестороннего из-
учения личности подозреваемого. Как 
отмечается в литературе, в центре со-
бытия преступления всегда находится 
преступник, совокупность личностных 
свойств которого определяет характер 
преступной деятельности и проявляет-
ся в ее результатах [3].

Исследование личности подозре-
ваемого предполагает установление 
всех его социальных и биологических 
свойств и характеристик, поскольку 
знание таких сведений имеет уголов-
но-правовое, уголовно-процессуальное 
и криминалистическое значение [4]. 
Так, возраст подозреваемого, его пси-
хическое состояние на момент совер-
шения преступления, служебное по-
ложение, непогашенная или неснятая 
судимость влияют на возможность при-
влечения лица к уголовной ответствен-
ности, на квалификацию совершенно-
го им общественно-опасного деяния, 
назначение или освобождение от на-
казания. Сведения, характеризующие 
личность подозреваемого, учитываются 
при избрании меры пресечения, приня-
тии других процессуальных решений, 
входят в предмет доказывания (ст. 91 
УПК Украины).

К социальным относятся сведе-
ния персонографического и социаль-
но значимого характера: 1) фамилия, 
имя, отчество, псевдоним, кличка;  
2) дата и место рождения; 3) место 
регистрации и место фактического жи-
тельства; 4) национальность и язык 
(языки) общения; 5) гражданство;  
6) семейное положение; 7) образование 
и специальность; 8) трудовая деятель-
ность, профессия и источники дохода;  
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9) участие в общественных организаци-
ях или неформальных группах; 10) на- 
личие правительственных и иных на-
град, специальных званий; 11) отноше-
ние к воинской службе; 12) наличие 
фактов привлечения к уголовной или 
административной ответственности; 
13) склонность к употреблению ал-
когольных напитков, наркотических 
средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ.

К биологическим относятся сведе-
ния о соматических (телесных) призна-
ках и свойствах подозреваемого: пол, 
возраст, признаки внешности, функци-
ональные признаки, состояние здоро-
вья, одорологические, дактилоскопиче-
ские и другие.

К психолого-этическим качествам 
относятся уровень интеллекта, черты 
характера, мировоззренческие взгляды, 
поведение и поступки, моральные цен-
ности, потребности и интересы, эмоци-
ональность, отношение к окружающим 
и себе (самооценка).

Для получения данных о личности 
подозреваемого используются следую-
щие группы методов: 1) анализ доку-
ментов, касающихся различных сторон 
его жизнедеятельности; 2) биографи-
ческий; 3) расспрос знающих его лиц;  
4) наблюдение; 5) беседа.

В случае анализа документов, каса-
ющихся различных сторон жизнедея-
тельности подозреваемого, следователь 
истребует и изучает официальные и 
личные документы (в том числе пере-
писку, дневники, фотоснимки, видео-
записи), свидетельствующие о фактах 
и обстоятельствах его личной жизни, 
трудовой деятельности, преступного 
или аморального поведения, роли в 
организации и совершении конкрет-
ного преступления и так далее. Такие 
документы можно получить путем вре-
менного доступа к соответствующим 
документам, ознакомления с ними, их 
копирования и изъятия (ст. ст. 159–
166 УПК Украины), обыска (ст. ст. 
166, 234–236 УПК Украины), осмотра 
(ст. 237 УПК Украины), запросов не-
обходимых документов от учреждений, 

организаций, предприятий (справок, 
характеристик и других), а также пу-
тем проведения соответствующих не-
гласных следственных (розыскных) 
действий: наложения ареста на корре-
спонденцию (ст. 261 УПК Украины), 
осмотра и выемки корреспонденции 
(ст. 262 УПК Украины), обследования 
публично недоступных мест, жилья 
или другого владения лица (ст. 267 
УПК Украины) и так далее.

Биографический метод позволяет 
получить хронологическую картину 
жизни подозреваемого как в целом, так 
и отдельных ее периодов. Источника-
ми биографических сведений являются 
документы (свидетельства о рождении, 
о браке, автобиографии, справки из 
мест регистрации жительства и тому 
подобное). В ходе расследования выяс-
няется круг родственников, сослужив-
цев, соседей и других лиц, знающих 
подозреваемого и могущих дать о нем 
интересующие следователя сведения 
путем расспроса. Метод расспроса мо-
жет применяться в ходе их опроса при 
осуществлении оперативно-розыскных 
мероприятий, а также допроса.

Метод наблюдения за подозрева-
емым применяется следователем во 
время всех контактов по расследуе-
мому производству: перед началом 
следственного действия, в ходе его 
производства и после его завершения. 
Особое внимание к поведению, вер-
бальным и невербальным реакциям по-
дозреваемого следует обратить в ходе 
его допроса. Именно они могут указы-
вать на ложность даваемых показаний, 
нерешительность в определении сво-
ей позиции на допросе, сомнения в ее 
правильности, на отношение к другим 
участникам преступления и потерпев-
шему и так далее [5]. Наблюдение за 
подозреваемым может осуществляться 
также при помощи такого негласного 
следственного (розыскного) действия, 
как наблюдение за лицом, вещью или 
местом (ст. 269 УПК Украины).

Метод беседы состоит в речевом 
общении следователя с подозреваемым 
в ходе допроса и предполагает свобод-
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ный диалог по обстоятельствам жизни 
и преступления допрашиваемого. С 
помощью данного метода можно уста-
новить, как подозреваемый относится 
к определенным событиям, обстоятель-
ствам, конкретным лицам или кругу 
лиц; выявить уровень его интеллекту-
ального развития, круг интересов, мо-
ральные ценности, черты характера, 
темперамент и прочее. Продуктивность 
такого общения во многом зависит от 
умения установить психологический 
контакт с подозреваемым [6].

В последние годы для изучения лич-
ности подозреваемого и диагностики 
его показаний все большее внимание 
уделяется возможностям, которые от-
крываются при использовании полигра-
фа [7]. Вместе с тем применение поли-
графа в расследовании преступлений 
законодательством или подзаконными 
актами Украины не урегулировано. 
Считаем, что в перспективе оно мо-
жет получить такое закрепление, что 
позволит использовать полиграф для 
проведения психофизиологического те-
стирования.

Определенные сведения о личности 
подозреваемого могут быть получены 
через информационные системы соот-
ветствующих подразделений и служб 
Министерства внутренних дел Украи-
ны (оперативно-справочные картотеки, 
криминалистические учеты и другие), 
архивные уголовные дела и прочие ма-
териалы.

Знание выявленных признаков и 
свойств личности подозреваемого позво-
ляет правильно разрешить уголовно-пра-
вовые вопросы, принять адекватные 
процессуальные решения, осуществить 
идентификацию подозреваемого, выдви-
нуть и проверить версии в отношении 
его преступной деятельности, мотивов 
и целей и других обстоятельств совер-
шенного преступления, избрать наибо-
лее эффективные тактические приемы 
в ходе производства следственных дей-
ствий, разработать программу по его 
полному изобличению.

Изобличение подозреваемого лица 
в совершении инкриминируемого ему 

преступления и доказывание его ви-
новности. Решение данной тактиче-
ской задачи является заключительным 
этапом по установлению лица, совер-
шившего преступление, на основе чего 
следователем составляется обвини-
тельный акт, утверждаемый прокуро-
ром (ст. 291 УПК Украины).

Безусловно, наличие доказатель-
ственной информации о совершении 
преступления определенным лицом, 
что становится основанием для уве-
домления его о подозрении и возводит 
в статус подозреваемого (ч. 1 ст. 42 
УПК Украины), не освобождает сле-
дователя от необходимости проверки 
версии о невиновности такого лица до 
того момента, когда данная версия не 
подтвердится доказательствами, будет 
исключена. Вместе с тем версия о ви-
новности подозреваемого должна быть 
подтверждена неоспоримыми доказа-
тельствами, что позволит предъявить 
ему обвинение в совершенном престу-
плении.

Содержание технологии доказыва-
ния виновности подозреваемого лица 
во многом определяется следственной 
ситуацией, сложившейся после его 
выявления. Первая ситуация харак-
теризуется наличием достаточной до-
казательственной базы и признанием 
подозреваемым своей вины. Вторая 
ситуация отмечается определенным 
дефицитом доказательственной ин-
формации при полном или частичном 
признании подозреваемым своей вины. 
Третья ситуация отличается тем, что 
подозреваемый отрицает свою вину вне 
зависимости от объема и убедительно-
сти имеющихся у следствия доказа-
тельств. Рассмотрим особенности рас-
следования и технологии доказывания 
в выделенных типовых следственных 
ситуациях.

Достаточное количество доказатель-
ственной информации и признание по-
дозреваемым своей вины характеризует 
первую ситуацию как благоприятную 
для полного расследования и быстро-
го завершения. Однако даже в такой 
позитивной следственной ситуации не-
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обходимо проанализировать собранные 
доказательства в отношении всех об-
стоятельств преступления, причастных 
к нему лиц, их роли в подготовке, со-
вершении и сокрытии преступного де-
яния, связать все факты в целое. При 
этом особое внимание следует уделить 
фактам, в отношении которых имеется 
недостаточная конкретность, неполно-
та знаний, противоречивость. Система 
доказательств должна быть выстроена 
таким образом, чтобы ни контрверсии 
защиты, ни последующий отказ подо-
зреваемого от ранее данных им показа-
ний, в которых он признает свою вину, 
не поколебали убежденность в его ви-
новности.

Для решения указанной задачи не-
обходимо провести соответствующие 
следственные действия: освидетель-
ствования, обыски, осмотры, в том 
числе дополнительные осмотры места 
происшествия и вещественных доказа-
тельств, допросы, следственные экспе-
рименты, включая проверку показаний 
на месте, одновременный допрос двух 
или более ранее допрошенных лиц, на-
значение и проведение необходимых 
экспертиз.

Во второй ситуации, несмотря на 
позитивный аспект, связанный с при-
знанием подозреваемым своей вины, 
отмечается по ряду обстоятельств не-
достаток информации либо ее неодно-
значность, зыбкость, расплывчатость.

В общем виде задача, вытекающая 
из данной ситуации, заключается в 
том, чтобы увеличить объем доказа-
тельственной информации, уточнить ее 
содержание и значение, ликвидировать 
пробелы в знаниях тех или иных обсто-
ятельств, устранить имеющиеся несты-
ковки и противоречия.

Необходимо максимально восполь-
зоваться благоприятным фактором, 
связанным с признанием подозрева-
емым своей вины, чтобы получить от 
него сведения о новых, еще не извест-
ных следователю источниках информа-
ции, о следах, вещественных доказа-
тельствах и местах их нахождения, о 
свидетелях-очевидцах и других лицах, 

тем или иным образом причастных к 
событию преступления. Все эти данные 
должны быть проверены и зафиксиро-
ваны в ходе следственных действий. 
При допросе подозреваемого необходи-
мо получить сведения не только о ме-
ханизме совершения преступления, но 
и о всех намерениях и действиях, свя-
занных с подготовкой и сокрытием пре-
ступления, с его предкриминальным и 
посткриминальным поведением [8].

Следует иметь ввиду, что подозрева-
емый, признавая свою вину, не всегда 
полно и объективно излагает сведения 
об обстоятельствах преступления, его 
целях и мотивах, своей роли в содеян-
ном. Как правило, это связано с тем, 
что он пытается приуменьшить свою 
вину, частично переложить ее на по-
терпевшего или других участников, 
скрыть либо исказить в свою пользу 
обстоятельства, отягчающие его ответ-
ственность, изобразить себя «жертвой 
случайного стечения обстоятельств».

Кроме того, возможна ситуация и 
противоположного характера, выража-
ющаяся в самооговоре со стороны по-
дозреваемого, вызванном различными 
причинами и мотивами [9]. В подоб-
ных случаях выявляются противоречия 
между показаниями подозреваемого и 
фактическими обстоятельствами собы-
тия, показаниями других лиц.

Указанные задачи, вытекающие из 
данной ситуации, решаются при про-
ведении таких следственных действий, 
как детальные первичные, а также по-
вторные и дополнительные допросы 
подозреваемых, свидетелей, потерпев-
ших, допросы двух ранее допрошенных 
лиц (очные ставки), следственный экс-
перимент (в том числе в форме провер-
ки показаний на месте), предъявление 
для опознания, назначение и проведе-
ние соответствующих экспертиз.

Третья ситуация характеризуется 
тем, что подозреваемый не признает 
своей вины в совершении преступле-
ния и дает заведомо ложные показания 
либо отказывается давать показания, 
ссылаясь на п. 4 ч. 3 ст. 42 УПК Укра-
ины. Так, подозреваемый в качестве 
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самозащиты может заявлять о том, 
что данное преступление не совершал, 
а сам в то время, когда совершалось 
преступление, находился в другом ме-
сте, то есть ссылается на свое алиби. 
Если задержание и последующий до-
прос лица в качестве подозреваемого 
были для него неожиданными, он не-
редко ссылается на свое пребывание в 
каких-то общедоступных местах (гулял 
по городу, в парке, уезжал на дачу и 
тому подобное), а потому не может 
назвать конкретных лиц, могущих под-
твердить это. В таком случае необходи-
мо детализировать обстоятельства его 
времяпровождения, а также выявить и 
допросить свидетелей, которые дают в 
отношении местопребывания подозре-
ваемого иные сведения, опровергаю-
щие его заявление.

Если подозреваемый имел время 
подготовить ложное алиби, он ссыла-
ется на свидетелей, с которыми дого-
ворился о даче ими ложных показаний, 
инсценирует определенные события 
либо их отдельные обстоятельства. 
Такие свидетели должны быть преду-
преждены об уголовной ответственно-
сти за дачу ложных показаний (ст. 384 
УК Украины) и подробно допрошены в 
отношении места и времени пребыва-
ния подозреваемого [10].

Иногда преступник самостоятельно 
либо с помощью других лиц инсцени-
рует событие, представляя его в виде 
самоубийства, несчастного случая, воз-
действия стихийных сил, или создает 
обстоятельства, указывающие на вино-
вность других лиц (подбрасывает доку-
менты, личные вещи последних и тому 
подобное). Следователю необходимо с 
момента осмотра места происшествия 
и производства других первоначальных 
следственных действий выявить при-
знаки инсценировки (так называемые 
негативные обстоятельства) и устано-
вить подлинную картину расследуемо-
го события, чтобы на допросе подозре-
ваемого изобличить его в создаваемых 
им фикциях [11].

Таким образом, система доказа-
тельств виновности подозреваемого 

создается постепенно и последователь-
но как без его участия в собирании и 
оценке доказательств, так и с его уча-
стием после вручения ему уведомления 
о подозрении. Соответственно выстра-
ивается также система следственных 
действий: в первом случае – осмотр 
места происшествия, трупа, следов, 
предметов и документов, допросы по-
терпевших и свидетелей, соответству-
ющие экспертизы, то есть действия 
поискового характера, а во втором – 
предъявления для опознания, допросы 
свидетелей, следственные эксперимен-
ты, обыски, допрос подозреваемого, 
которые носят не столько поисковый, 
сколько проверочный характер.

Следует отметить еще одну особен-
ность расследования преступлений в 
ситуации непризнания подозреваемым 
своей вины: среди доказательств пре-
обладают косвенные доказательства, а 
количество прямых незначительно или 
же они вовсе отсутствуют. В.В. Но- 
вик отмечает: «В условиях качествен-
ного изменения преступности такое 
соотношение прямых и косвенных до-
казательств становится штатной ситу-
ацией, а косвенные доказательства –  
основным и единственным средством 
изобличения наиболее опасных пре-
ступников» [12]. Из этого возникают 
повышенные требования к умению сле-
дователя логично и последовательно 
выстраивать систему доказательств, 
убедительно оперировать ими в це-
лях разоблачения преступника. Такую 
систему доказательств следует под-
готовить к допросу лица в качестве 
подозреваемого, определив последова-
тельность предъявления доказательств 
и комплекс тактических приемов, на-
правленных на изобличение допраши-
ваемого [13].

Вместе с тем подбор доказательств 
и правильный выбор тактических при-
емов по их предъявлению не являют-
ся самоцелью. Они выступают лишь 
тактическими средствами обеспечения 
дачи полных и правдивых показаний в 
отношении выясняемых обстоятельств 
события преступления и поведения по-
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дозреваемого. Предмет допроса подо-
зреваемого должен охватывать обстоя-
тельства, подлежащие доказыванию по 
конкретному виду преступлений, а так-
же элементы и признаки соответству-
ющего состава преступления. С этой 
целью рекомендуется использовать 
типовые программы допроса подозре-
ваемого [14], адаптировав их к обсто-
ятельствам расследуемого преступле-
ния. При этом конкретная программа 
допроса должна составляться с учетом 
возможных вариантов поведения до-
прашиваемого, изменения его позиции, 
содержания показаний, оценки своей 
роли в расследуемом преступлении. 
Таким образом, программа допроса 
состоит из ряда подпрограмм – бло-
ков содержательного и тактического 
характера. Следователю необходимо 
прогнозировать ход, содержание и ко-
нечный результат допроса, динамику 
поведения допрашиваемого, подбирая 
для каждой ситуации соответствующие 
тактические средства воздействия на 
допрашиваемого и стремясь получить 
от него полные и правдивые показания.

Таковой представляется общая мо-
дель технологии установления лично-
сти преступника и доказывания его ви-
новности в совершенном преступлении.

Ключевые слова: личность подо-
зреваемого, технология доказывания 
виновности подозреваемого, средства 
и методы собирания и проверки дока-
зательств, допрос и изобличение подо-
зреваемого.

В статье рассмотрена техноло-
гия установления подозреваемого 
лица и доказывания его виновности 
в расследуемом преступлении. Та-
кая технология реализуется путем 
поэтапного решения следующих 
тактических задач: 1) собирания 
доказательств, подтверждающих 
подозрение в отношении определен-
ного лица; 2) изучения личности 
подозреваемого; 3) изобличения по-
дозреваемого в совершении конкрет-
ного преступления и доказывания 
его виновности.

У статті розглянуто техноло-
гію встановлення підозрюваної осо-
би та доказування її винуватості у 
вчиненні злочину, що розслідується. 
Ця технологія реалізується через 
поетапне вирішення таких тактич-
них завдань: 1) збирання доказів, які 
підтверджують підозру щодо певної 
особи; 2) вивчення особи підозрюва-
ного; 3) викриття підозрюваного у 
вчиненні конкретного злочину й до-
казування його винуватості.

The article considers the technolo-
gy of determination a suspected person 
and evidence of his guilt in the crime 
under investigation. This technology is 
being implemented through a phased 
solution of the following tactical tasks: 
1) accumulation of evidence, which 
are confirming the suspicion against a 
particular person; 2) the study of the 
identity of the suspect; 3) unmasking 
of suspect of committing a particular 
crime and proving of his guilt.
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Актуальність окресленого предмета 
обумовлюється тими обставинами, що 
за умов складної криміногенної ситу-
ації сьогодення розслідування злочи-
нів, насамперед вчинюваних організо-
ваними злочинними угрупованнями, 
обов’язково має здійснюватися шляхом 
комплексного застосування сил, засо-
бів і методів оперативно-розшукової 
та кримінально-процесуальної діяль-
ності. Указані правоохоронні функції 
сьогодні перебувають в активній фазі 
реформування їх правових та організа-
ційних основ, що обумовлює необхід-
ність подальшого докладного наукового 
осмислення механізму оперативно-роз-
шукового забезпечення кримінально-
го провадження, зокрема й у площині 
створення його оптимальних умов.

У юридичній літературі проблематиці 
взаємодії слідчого з працівниками опера-
тивних підрозділів приділялася значна 
увага. З позиції кримінального проце-
су й криміналістики вона досліджува-
лася В.Д. Берназом, Р.С. Бєлкіним,  
Г.Ю. Бондарем, А.Ф. Волобуєвим,  
Л.Я. Гордіним, А.В. Дуловим, В.П. Лав- 
ровим, І.В. Лєшуковою, І.М. Лузгіним, 
М.А. Погорецьким, О.В. Старченком 
та іншими вченими [1–6]. Питанням 
взаємодії оперативних підрозділів зі 
слідчими в боротьбі зі злочинністю 
також приділялася значна увага в те-
орії оперативно-розшукової діяльно-
сті (далі – ОРД) В.М. Атмажитовим,  
О.М. Бандуркою, М.П. Водьком, Д.В. Гре- 
бельським, В.Л. Грохольським, О.Ф. Дол- 
женковим, К.К. Єрмаковим, І.О. Клімо-
вим, І.П. Козаченком, М.В. Корнієнком, 

А.Г. Маркушиним та іншими авторами 
[7–9]. Спільна діяльність оперативних 
і слідчих підрозділів у боротьбі з орга-
нізованою злочинністю, зокрема її ко-
рисливо-насильницькою складовою, у 
сучасних умовах реформування кримі-
нального судочинства з позицій теорії 
оперативно-розшукової діяльності зна-
ходила своє розкриття в останніх нау-
кових дослідженнях [10–12].

Метою статті є обґрунтування 
завдання створення оптимальних умов 
процесу розслідування як одного з на-
прямів оперативно-розшукового забез-
печення кримінального провадження, а 
також його деталізація.

Питання оперативно-розшуково-
го забезпечення діяльності слідчого в 
спеціальній літературі інтерпретувало-
ся досить давно [13, с. 13; 14, с. 20].  
Загалом сприймаючи такі підходи, 
вважаємо за доцільне уточнити низку 
суттєвих моментів з огляду на останні 
законодавчі новели.

Історично ОРД була одним із за-
собів кримінально-процесуального пі-
знання, призначеним також для роз-
ширення можливостей останнього  
[15, с. 269–270]. З прийняттям у 2012 р.  
Кримінального процесуального кодексу 
України (далі – КПК України) [16] опе-
ративно-розшукова діяльність фактично 
увійшла до складу кримінально-проце-
суальної в кримінальних провадженнях, 
за якими розпочато досудове розслі-
дування. Це не нівелювало значення 
оперативно-розшукового забезпечення 
кримінального судочинства, навпаки, 
піднесло його на якісно новий рівень, 



164

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2015/4

оскільки самостійно ні слідчий, ні про-
курор не можуть кваліфіковано прове-
сти жодної з передбачених КПК України 
2012 р. негласної слідчої (розшукової) 
дії (далі – НС(Р)Д).

Відповідно до ст. 2 КПК України 
ОРД та кримінальна процесуальна ді-
яльність сьогодні покликані разом ре-
алізовувати законодавчу вимогу щодо 
забезпечення швидкого, повного й не-
упередженого розслідування та судово-
го розгляду, а необхідність підвищення 
ролі й відповідальності кожної служби 
правоохоронних відомств у розсліду-
ванні злочинів, комплексного викори-
стання із цією метою всіх сил і засобів 
підкреслюється в низці підзаконних 
нормативно-правових актів [17–18].

Хоча у відомчій нормотворчості досі 
активно застосовується термін «опера-
тивно-розшукове супроводження слід-
ства», у юридичній літературі обґрунто-
вано необхідність оперування терміном 
«оперативно-розшукове забезпечення» 
[10–11]. Це поняття визначено як си-
стему заходів, переважно негласного 
характеру, кваліфіковано здійснюва-
них оперативними підрозділами під 
керівництвом слідчого та прокурора на 
стадіях досудового слідства й судово-
го розгляду з метою створення опти-
мальних умов повного та об’єктивного 
процесу розслідування, припинення чи 
нейтралізації протидії учасників органі-
зованого злочинного угруповання вико-
нанню правоохоронної функції держа-
ви й правосуддя, забезпечення безпеки 
учасників кримінального судочинства 
[10–11].

У межах публікації необхідно до-
кладно зупинитись на одному з елемен-
тів розглядуваного складного напряму 
роботи оперативних підрозділів –  
створенні оптимальних умов повно-
го й об’єктивного процесу розсліду-
вання.

Створення оперативними підрозді-
лами таких умов розпочинається ще 
на ранніх стадіях виявлення ознак 
вчинення злочинів, безпосередньо ре-
алізується в межах виконання опера-
тивно-розшукової функції боротьби зі 

злочинністю шляхом здійснення комп-
лексу оперативно-розшукових заходів 
щодо документування злочинної діяль-
ності розроблюваних осіб у межах за-
веденої оперативно-розшукової справи. 
Документування за своїм цільовим при-
значенням і змістом вирішує завдання, 
що співпадають з інститутом кримі-
нально-процесуального доказування, 
створює оптимальні умови наступного 
його здійснення після прийняття рі-
шення про початок досудового розслі-
дування. Від повноти й вірогідності до-
кументування багато в чому залежить 
також ефективність кримінального 
процесуального доказування. Реалізу-
ючи вимоги Закону України «Про опе-
ративно-розшукову діяльність» і КПК 
України, документування як органі-
заційна форма комплексного застосу-
вання оперативно-розшукових заходів 
забезпечує прийняття обґрунтованого 
рішення про реалізацію отриманих за 
його допомогою матеріалів шляхом по-
чатку досудового розслідування. Саме 
із цього моменту розпочинається етап 
оперативно-розшукового забезпечення 
процесуального доказування в кримі-
нальних провадженнях, насамперед 
пов’язаних з організованою злочинною 
діяльністю.

Момент початку розслідування в 
більшості випадків пов’язується із ситу-
ацією, коли правоохоронними органами 
встановлено факт вчинення конкретно-
го злочину, однак не встановлено осо-
бу (осіб), яка (які) вчинила (вчинили) 
злочин. До прийняття КПК України 
2012 р. саме на оперативні підрозділи 
покладався обов’язок щодо встановлен-
ня таких осіб, працюючи за схемою «від 
злочину – до особи, яка його вчини-
ла», у межах заведеної оперативно-роз-
шукової справи шляхом використання 
комплексу оперативно-розшукових за-
ходів. Відповідно до чинного законо-
давства та відомчих інструкцій завдан-
ня встановлення осіб, якими вчинено 
конкретний організований злочин, ви-
рішується шляхом проведення за дору-
ченням слідчого чи прокурора НС(Р)
Д профільними оперативними підрозді-
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лами. Шляхом проведення зазначених 
дій оперативними підрозділами також 
вирішуються завдання визначення міс-
цезнаходження підозрюваного, інших 
осіб, причетних до вчинення злочину, 
або таких, що стали його жертвою, роз-
шуку викрадених предметів, цінностей, 
знарядь і засобів вчинення злочину.

Після встановлення події, складу 
злочину та осіб, якими його вчинено, 
з метою вирішення завдань своєчасно-
го й повного доказування винуватості 
кожного з його учасників, ступеня їх 
зорганізованості, озброєності тощо, 
визначальне значення має прийняття 
таких відповідальних процесуальних 
рішень відповідно до норм КПК Укра-
їни, як повідомлення про підозру (ст.  
ст. 276–279), визначення підозрюва-
ним запобіжних заходів (глава 18), 
комплекс невідкладних слідчих (роз-
шукових) дій та НС(Р)Д з метою за-
кріплення наявних і відшукання до-
даткових фактичних даних, що мають 
значення в провадженні. Конкретна 
слідча ситуація на цьому етапі вимагає 
від оперативних підрозділів створення 
оптимальних умов для виконання відпо-
відних процесуальних рішень і дій. Тому 
виникає необхідність планування й од-
ночасного здійснення багатьох різнома-
нітних погоджених слідчих (розшуко-
вих) дій та НС(Р)Д. З метою реалізації 
цього завдання в більшості випадків під 
час розслідування організованої злочин-
ної діяльності створюються слідчо-опе-
ративні групи (далі – СОГ).

Багато вчених, які здійснювали 
дослідження щодо організації розслі-
дування злочинів, висловлювались із 
приводу необхідності закріплення в 
кримінальному процесуальному зако-
ні зазначеної форми взаємодії слідчих 
та оперативних підрозділів під назвою 
«слідчо-оперативна група» [19, с. 34;  
20, с. 230; 21; 22]. Водночас КПК 
України в трьох різних нормах перед-
бачає можливість групової організації 
розслідування злочинів. Зокрема, у  
ч. 2 ст. 38 КПК України зазначено, що 
досудове розслідування здійснюють 
слідчі органу досудового розслідуван-

ня одноособово або слідчою групою. 
Так само ч. 1 ст. 37 КПК України за-
кріплює законоположення, відповідно 
до якого в разі необхідності керівник 
органу прокуратури може визначити 
групу прокурорів, які здійснюватимуть 
повноваження прокурорів у конкретно-
му кримінальному провадженні, а та-
кож старшого прокурора такої групи, 
який керуватиме діями інших прокуро-
рів. Стаття 571 «Створення і діяльність 
спільних слідчих груп» КПК України 
визначає конкретні механізми міжна-
родної взаємодії.

Варто наголосити на тій обставині, 
що робота за більшістю кримінальних 
проваджень щодо організованої зло-
чинної діяльності здійснюється групо-
вим методом. Тобто з метою кваліфі-
кованого здійснення НС(Р)Д до складу 
слідчих груп залучаються працівники 
оперативних підрозділів. Саме таким 
чином відбувається оперативно-роз-
шукове забезпечення розслідування 
злочинної діяльності конкретного ор-
ганізованого злочинного угруповання. 
Причому відповідно до ч. 2 ст. 41 КПК 
України працівники оперативних під-
розділів під час виконання доручень 
слідчого, у тому числі в межах роботи 
СОГ, користуються повноваженнями 
слідчого.

Вивчення практики розслідуван-
ня організованої злочинної діяльності, 
досвіду роботи в складі СОГ дозволяє 
сформулювати низку пропозицій щодо 
їх структурно-функціонального вдоско-
налення. З огляду на специфіку роботи 
в кримінальних провадженнях щодо ор-
ганізованих злочинів, що полягає в за-
безпеченні суворого дотримання прин-
ципів конспіративності, недопущення 
витоку інформації, важливим аспектом 
організації роботи групи є питання про 
поділ її членів на три рівні поінформо-
ваності про обставини розслідуваної 
корисливо-насильницької організованої 
злочинної діяльності та конкретні захо-
ди розслідування (рівні доступу до ін-
формації). Ці рівні доступу створюють-
ся також для подолання розвідувальної 
діяльності як засобу протидії досудо-
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вому розслідуванню, що здійснюється 
учасниками злочинного угруповання, 
та їх зв’язкам на волі.

Найвищим рівнем доступу до інфор-
мації, тобто про весь спектр діяльності 
СОГ, повинні володіти особи, залучені 
до роботи її штабу. До штабу мають 
входити старший слідчої групи (відпо-
відно до п. 1 ч. 2 ст. 39 КПК Укра-
їни), керівник оперативного крила 
групи (як правило, на рівні керівника 
чи заступника керівника відповідного 
оперативного підрозділу) та найбільш 
досвідчені працівники оперативних 
підрозділів. Відповідно до вимог ч. 1  
ст. 37 КПК України постає, що до 
штабу СОГ має входити прокурор або 
група прокурорів зі старшим прокуро-
ром такої групи. Згідно з положення-
ми КПК України прокурор чи група 
прокурорів у складі штабу, виконуючи 
функцію нагляду за дотриманням зако-
нів під час проведення досудового роз-
слідування, здійснюють процесуальне 
керівництво ним. Вони, безперечно, 
мають більші повноваження, ніж фор-
мальний керівник СОГ – слідчий (ч. 2 
ст. 36 КПК України). На нашу думку, 
це суттєва проблема, вирішення якої 
залишається завданням науки, прак-
тики правозастосування та законодав-
ця. Водночас не бажано перевищувати 
загальну кількість осіб, залучених до 
роботи штабу (6–7 працівників), проте 
в кожному випадку склад штабу СОГ 
визначається його керівником з огляду 
на конкретні обставини кримінального 
провадження, ступінь його складності 
та кількість епізодів, що розслідуються.

Наступним рівнем поінформовано-
сті про обставини вчиненого злочину 
й заходи, що вживаються з метою його 
розкриття, у складі СОГ повинні воло-
діти особи, які залучаються до роботи в 
підгрупі з відпрацювання конкретної ін-
формації в справі або окремих висуну-
тих версій. Керівник СОГ має дозувати 
інформацію, що надається працівни-
кам, залученим до роботи цієї підгру-
пи, у межах, необхідних для якісного 
виконання конкретних завдань і відпра-
цювання окремих версій, передбачених 

планом роботи. До складу такої підгру-
пи входять слідчі, яких залучає до ро-
боти керівник СОГ шляхом винесення 
відповідної постанови, а також праців-
ники зазначених оперативних підрозді-
лів. Загальний склад цієї групи, як пра-
вило, не має перевищувати 10 осіб. У 
разі виникнення потреби розширення 
кола членів групи під час відпрацюван-
ня додаткових версій або після того, як 
встановлено винних осіб, склад групи 
може бути розширено шляхом винесен-
ня додаткової постанови слідчого про 
зміну складу СОГ.

Працівники корпусу раптової дії 
поліції чи іншого спецназу, які залуча-
ються до роботи СОГ, складають групу 
приданих сил. Ця група має найменший 
ступінь поінформованості про обста-
вини вчиненого злочину й заходи, що 
вживаються під час його розслідуван-
ня. Вказані працівники безпосередньо 
беруть участь у проведенні за розро-
бленими планами тактичних операцій, 
надають допомогу під час проведення 
окремих слідчих (розшукових) дій, 
здійснюють фізичну охорону учасників 
кримінального судочинства та діють 
на основі інформації, що надається їм 
керівництвом СОГ під час ретельного 
інструктажу.

Окремим напрямом створення опти-
мальних умов повного й об’єктивного 
процесу розслідування в межах опера-
тивно-розшукового забезпечення кри-
мінальних проваджень варто визнати 
забезпечення практичної реалізації 
використання конфіденційного спів-
робітництва як НС(Р)Д, передбаченої  
ст. 275 КПК України. Ця складна про-
блема на сучасному етапі розвитку 
оперативно-розшукового та криміналь-
ного процесуального законодавства, 
безумовно, потребує окремої докладної 
інтерпретації.

Розглянуті положення дають змогу 
зробити висновок про те, що створення 
оптимальних умов процесу розслідуван-
ня є одним із напрямів оперативно-роз-
шукового забезпечення кримінального 
провадження, що містить у собі такі 
елементи:
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1) оперативно-розшукове докумен-
тування ще до початку кримінального 
провадження;

2) проведення за дорученням слід-
чого чи прокурора комплексу неглас-
них слідчих (розшукових) дій, спря-
мованих на встановлення осіб, якими 
вчинено злочин, інших причетних до 
нього осіб, визначення місцезнахо-
дження підозрюваного або осіб, які 
стали його жертвою, розшук викраде-
них предметів, цінностей, знарядь і за-
собів вчинення злочину, встановлення 
слідів злочину;

3) інформаційну підтримку прийнят-
тя таких відповідальних процесуальних 
рішень, як повідомлення про підозру та 
визначення підозрюваним запобіжних 
заходів;

4) практичну реалізацію викори-
стання конфіденційного співробітни-
цтва як негласної слідчої (розшукової) 
дії, передбаченої ст. 275 КПК України.

Створення оптимальних умов про-
цесу розслідування багатоепізодних, 
складних або пов’язаних з організова-
ною злочинною діяльністю криміналь-
них проваджень можливе лише під час 
застосування групового методу органі-
зації розслідування у формі слідчо-опе-
ративної групи.

Ключові слова: оперативно-роз-
шукове забезпечення, кримінальне 
провадження, оптимальні умови роз-
слідування.

Створення оптимальних умов 
процесу розслідування обґрунтову-
ється як один із напрямів оператив-
но-розшукового забезпечення кримі-
нального провадження. Доведено, що 
створення оптимальних умов про-
цесу розслідування як напрям опе-
ративно-розшукового забезпечення 
кримінального провадження у своїй 
структурі містить такі елементи: 
оперативно-розшукове документу-
вання; кваліфіковане проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій 
зі встановлення осіб, якими вчи-
нено злочин, розшуку викраденого, 
знарядь і засобів вчинення злочину; 

інформаційну підтримку прийнят-
тя відповідальних процесуальних 
рішень; практичну реалізацію вико-
ристання конфіденційного співро-
бітництва як негласної слідчої (роз-
шукової) дії.

Создание оптимальных условий 
процесса расследования обосновыва-
ется как одно из направлений опе-
ративно-розыскного обеспечения 
уголовного производства. Доказано, 
что создание оптимальных условий 
процесса расследования как направ-
ление оперативно-розыскного обе-
спечения уголовного производства 
по своей структуре содержит такие 
элементы: оперативно-розыскное 
документирование; квалифицирован-
ное проведение негласных следствен-
ных (розыскных) действий по уста-
новлению лиц, которыми совершено 
преступление, розыску похищенного, 
орудий и средств совершения пре-
ступления; информационную под-
держку принятия ответственных 
процессуальных решений; практиче-
скую реализацию использования кон-
фиденциального сотрудничества как 
негласного следственного (розыск-
ного) действия.

Creating optimal conditions for the 
process of investigation is justified as 
one of the areas of operational-search 
software of criminal proceedings. It 
is proved that the creation of optimal 
conditions for the investigation pro-
cess the direction of operatively-search 
maintenance of criminal proceedings 
in its structure contains the following 
elements: operational-investigative 
documentation; qualified conducting 
undercover investigation (search) 
actions to identify those who have 
committed crimes, the search for the 
kidnapped, the instruments and means 
of committing crimes; informational 
support to decision-critical procedural 
decisions; practical implementation of 
the use of confidential cooperation as 
a covert investigative (investigative) 
action.
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Важливим кроком у реформуванні 
органів внутрішніх справ (далі – ОВС) 
стало створення Національної полі-
ції як центрального органу виконав-
чої влади, який служить суспільству 
шляхом забезпечення охорони прав і 
свобод людини, протидії злочинності, 
підтримання публічної безпеки й по-
рядку. Нормативним законодавчим 
підґрунтям функціонування поліції 
став Закон України «Про Національну 
поліцію» [2] від 02 липня 2015 року, 
який набув чинності на території всієї 
України 07 листопада 2015 року. Від-
повідно до ст. 1 цього Закону, Наці-
ональна поліція є центральним орга-
ном виконавчої влади, який служить 
суспільству шляхом забезпечення охо-
рони прав і свобод людини, протидії 
злочинності, підтримання публічної 
безпеки й порядку. Законом у меха-
нізмі забезпечення поліцією міцного 
правопорядку та громадської безпеки 
були закріплені поліцейські заходи, 
які є дією або комплексом дій превен-
тивного або примусового характеру, 
що обмежує певні права і свободи лю-
дини, застосовується поліцейськими 
відповідно до закону для забезпечен-
ня виконання покладених на поліцію 
повноважень. Поняття превентивних 
заходів є новим для правового поля 
України, особливо в діяльності пра-
воохоронних органів. Ми спробуємо 
розкрити сутність превентивної діяль-
ності поліції в Україні.

Метою статті є з’ясування особли-
востей здійснення превентивної діяль-
ності поліцією України. 

Комплекс теоретичних і прак-
тичних проблем використання запо-

біжних (превентивних) заходів, які 
застосовуються поліцією, був пред-
метом дослідження багатьох авторів:  
О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, Є.О. Без- 
смертного, Г.П. Бондаренка, І.О. Галага-
на, Є.В. Додіна, Л.В. Коваля, Ю.М. Коз- 
лова, О.П. Коренева, О.Є. Луньова, 
А.Т. Комзюка, О.П. Шергіна, О.М. Яку- 
би й інших, але ґрунтовні дослідження 
щодо превентивної діяльності поліції 
України сьогодні відсутні.

Превентивні поліцейські заходи 
мають чітку профілактичну спрямо-
ваність, орієнтовані на захист громад-
ської безпеки та недопущення вчинен-
ня правопорушень.

Термін «превенція» не розповсю-
джений і не закріплений в україн-
ському законодавстві, однак широко 
використовується та застосовується 
вченими-кримінологами й теоретика-
ми кримінального права. В англійській 
мові prevent означає «запобігати, охо-
роняти, попереджати, не допускати, 
оберігати». Відповідно, prevention – 
«запобігання, попередження». Слово 
«превенція» є іншомовним і з ети-
мологічного погляду має латинське 
утворення. Саме тому з’ясування його 
значення варто розпочати з латині. 
Превенція – латинський словотвір. 
Prae – попереду, уперед, перед, бути 
раніше [2, с. 528]. Verto – поверта-
ти, обертати, звертати, перевертати, 
спрямовувати, бути зверненим кудись 
[2, с. 702]. Praevenio – випереджати, 
передчасно приходити. Praeverto (prae 
+ verto) – … випереджати, обганяти, 
перевершувати; попереджати, запобі-
гати, заважати [2, с. 542]. Із невели-
кими відмінностями слово «превенція» 
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тлумачиться в сучасному словнику 
іншомовних слів. Пре… (лат. prae – 
попереду) – префікс, що означає пе-
редування. Превенція (лат. praeventio  
< praevenio – попереджую) – спеці-
альне запобігання. Превентивний (лат. 
praeventivus) – запобіжний; той, що 
випереджає дії суперника [3, с. 556]. 
У Великому тлумачному словнику 
сучасної української мови превенція 
розглядається як запобігання злочи-
нам [4, с. 919]. В аналогічному Тлу-
мачному словнику української мови 
слово «превентивний» трактується як 
попередження чогось або запобігання 
чомусь [5, с. 552].

Змістом поняття «превенція» є одна 
суттєва ознака – «перед», тобто будь-
яка дія чи подія повинна передувати 
іншій, вона має випереджувати очі-
кувані наслідки інших дій або подій. 
Сполучення з «перед» виражають ча-
сові відношення та уживаються для 
позначення такого: 1) випередження в 
чому-небудь; 2) для позначення того, 
що відбувається напередодні настання 
чого-небудь; 3) що відбувається напе-
редодні чиїх-небудь дій [5, с. 722]. Об-
сяг поняття «превенція» можливо роз-
глядати як складову випереджальних 
дій, які спрямовані на недопущення 
настання небажаних наслідків.

Термін «превенція» у праві вико-
ристовується для визначення системи 
заходів, спрямованих на запобігання 
правопорушенням. Превенція – це 
1) сукупність заходів, що сприяють 
усуненню причин для здійснення пра-
вопорушень; 2) дія кримінального по-
карання в боротьбі із кримінальними 
правопорушеннями.

Тривалий час існувала думку про 
те, що термін «превенція» не може 
застосовуватися до адміністративних 
відносин, оскільки має яскраво вира-
жений кримінально-правовий харак-
тер. Дозволимо собі не погодитися із 
цим твердженням.

Адміністративне покарання має на 
меті запобігання (превенцію), яке біль-
шою мірою характерне для адміністра-
тивно-запобіжних заходів. Ця правова 

ситуація допустима з погляду ступеня 
визначеності й реальності постановки 
самої мети. Метою адміністративного 
покарання є така: запобігання здійс-
ненню нових правопорушень як пра-
вопорушниками (приватна превенція), 
так й іншими особами (загальна пре-
венція). 

У теорії адміністративного права 
під заходами адміністративного попе-
редження або адміністративного запо-
бігання розуміються дії повноважних 
органів або посадових осіб, спрямова-
ні на примусове забезпечення вико-
нання громадянами обов’язків перед 
суспільством, забезпечення суспільної 
безпеки і громадського порядку, недо-
пущення й боротьбу зі стихійним ли-
хом, епідеміями, епізоотіями та лікві-
дацію їх наслідків [6].

Висловлюючи думку, що превен-
тивні заходи посідають чи не найваж-
ливіше місце в діяльності управлін-
ських структур, А.Т. Комзюк зазначає, 
що вони передбачають у встановлених 
законом випадках застосування об-
межень до громадян та організацій, і 
саме в цьому виявляється їх примусо-
вий характер, хоча правопорушення 
при цьому відсутні [12].

Найбільш повно свого часу сут-
ність превентивних заходів дослідив 
Ю.С. Рябов. Він визначає ці заходи 
як указівки, що містяться в диспози-
ціях норм адміністративного права, 
реалізація яких здійснюється в при-
мусовому порядку суворо на законних 
підставах уповноваженими органами 
держави (їхніми представниками) в 
разі настання певних обставин з ме-
тою запобігання правопорушенням і 
забезпечення громадської безпеки [7]. 
Однак і з цим визначенням не мож-
на повністю погодитися. Тут доречно 
згадати позицію Д.М. Бахраха, який 
заперечує існування превентивних за-
ходів, які він зараховує до заборон, 
норм права, оскільки їх нібито звер-
нено не до окремої особи, а до всіх 
(або багатьох) громадян, загальні ж 
заборони не викликають конкретних 
правовідносин, а поза конкретних пра-
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вовідносин не може бути примусу [8]. 
Справді, примусові заходи застосову-
ються за допомогою індивідуальних 
актів застосування норм права, таке 
застосування можливе тільки в рам-
ках конкретних правовідносин. 

У прийнятому Верховною Радою 
України 02.07.2015 Законі України 
«Про Національну поліцію» наведено 
вичерпний перелік превентивних полі-
цейських заходів. Зокрема, ст. 31 цьо-
го Закону зазначає таке:

1. Поліція може застосовувати такі 
превентивні заходи: 

1) перевірка документів особи; 
2) опитування особи; 
3) поверхова перевірка і огляд; 
4) зупинення транспортного засо-

бу; 
5) вимога покинути місце й обме-

ження доступу до визначеної терито-
рії; 

6) обмеження пересування особи, 
транспортного засобу або фактичного 
володіння річчю; 

7) проникнення до житла чи іншого 
володіння особи; 

8) перевірка дотримання вимог доз-
вільної системи органів внутрішніх 
справ; 

9) застосування технічних приладів 
і технічних засобів, що мають функції 
фото– й кінозйомки, відеозапису чи 
засоби фото– й кінозйомки, відеоза-
пису; 

10) перевірка дотримання вимог 
обмежень, установлених законом сто-
совно осіб, котрі перебувають під ад-
міністративним наглядом, та інших ка-
тегорій осіб; 

11) поліцейське піклування [1].
Чи не найважливішою властивістю 

превентивних поліцейських заходів 
є їх профілактичний, запобіжний ха-
рактер, який відображено вже в самій 
назві цих заходів. Сутність превен-
тивного впливу запобіжних заходів, 
як справедливо зазначається в літера-
турі, полягає, по-перше, в тому, щоб 
не допустити протиправної поведінки 
з боку конкретних осіб, які до такої 
поведінки схильні, а по-друге, в усу-

ненні причин, що сприяють учиненню 
правопорушень, і створенні умов, які 
виключають протиправну поведінку 
[9]. Варто також додати, що застосу-
ванням превентивних заходів у низці 
випадків забезпечується виявлення 
правопорушень, завдяки чому також 
здійснюється профілактичний вплив.

Превентивні поліцейські заходи 
мають на меті не дати змоги скоїтися 
протиправному вчинку, вони застосо-
вуються, коли правопорушення тільки 
передбачається. Превентивні поліцей-
ські заходи призначені для того, щоб 
припинити протиправний вчинок, не 
дати змоги йому розвинутись, мінімі-
зувати збитки. Вони застосовуються 
тоді, коли вчинок уже почав здійс-
нюватися. Заходи відповідальності за 
порушення нормативно-правових по-
ложень застосовуються, коли встанов-
лений склад протиправного вчинку, 
коли вчинок є правопорушенням.

Превентивні поліцейські заходи 
є засобами примусового впливу на 
різних осіб. Як обґрунтовано вважає 
більшість авторів, незважаючи на 
яскраво виражений профілактичний 
характер, подібні заходи здійснюють-
ся в примусовому порядку, тобто в 
процесі однобічної реалізації владних 
повноважень, і тому безпідставними є 
спроби вважати їх заходами, позбав-
леними елементів адміністративного 
примусу [10].

Застосування превентивних полі-
цейських заходів працівниками поліції 
пов’язане з виконанням ними специ-
фічних обов’язків профілактичного 
характеру, і саме ця обставина відріз-
няє зазначені заходи від заходів при-
мусу. Загроза суспільним і особистим 
відносинам, заподіяння їм шкоди, як 
справедливо зазначають Л.Л. Попов і  
О.П. Шергін, можуть виникнути не 
тільки внаслідок правопорушення, а 
і як перспектива заподіяння шкоди 
цим інтересам у результаті стихійного 
лиха, дій психічно хворих осіб тощо. 
Держава змушена тоді вдаватися до 
застосування примусових заходів 
щодо осіб, невинуватих у порушен-
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ні норм права; компетентні органи в 
установлених законом випадках обме-
жують їхні права [11]. 

Одним із пріоритетних завдань 
поліції є превенція (профілактика) 
правопорушень, що полягає в ціле-
спрямованій діяльності підрозділів і 
служб поліції, з метою виявлення, 
усунення та зниження негативно-
го впливу чинників, що зумовлюють 
учинення кримінальних і адміністра-
тивних правопорушень, формування 
позитивного середовища соціалізації 
й коригування поведінки осіб, схиль-
них до вчинення правопорушень. Пре-
венція правопорушень здійснюється 
в рамках адміністративної діяльності 
поліції – підзаконної, цілеспрямова-
ної виконавчо-розпорядчої діяльності 
уповноважених суб’єктів з організа-
ції та здійснення охорони публічного 
порядку, забезпечення публічної без-
пеки, запобігання адміністративним і 
кримінальним правопорушенням і при-
пинення їх.

Загальна превенція (профілактика) 
правопорушень – це заходи, спрямо-
вані на виявлення причин і умов, що 
сприяють учиненню кримінальних і 
адміністративних правопорушень на 
всій території України, у її окремому 
регіоні, галузі господарства, стосовно 
частини населення чи групи осіб, а 
також на підприємстві, в установі чи 
організації незалежно від форм влас-
ності. 

Індивідуальна превенція (профілак-
тика) правопорушень – це система 
спеціальних заходів поліції щодо кон-
кретних осіб та осіб, які перебувають 
на обліках в органах внутрішніх справ, 
для запобігання вчиненню ними кримі-
нальних чи адміністративних правопо-
рушень. Мета цього виду превентив-
ної діяльності – своєчасне виявлення 
осіб, від яких можна очікувати вчи-
нення правопорушень, виховальний 
вплив на таких осіб та оточуюче їх мі-
кросередовище, вжиття інших заходів 
(за необхідності примусу), щоб адміні-
стративні або кримінальні правопору-
шення не були вчинені.

До основних завдань превентивної 
діяльності поліції України можна зара-
хувати такі: 

– розроблення заходів превенції 
кримінальних і адміністративних пра-
вопорушень; 

– організація об’єктивного ста-
тистичного обліку, що відображає 
реальний стан правопорядку на тери-
торії України, Автономної Республіки 
Крим, області, міста, району, селища, 
села, і систематичний аналіз статис-
тичних даних про стан злочинності й 
правопорушень; 

– прогнозування криміногенної си-
туації на території країни та в окремих 
її регіонах на перспективу; 

– виявлення осіб, схильних до вчи-
нення кримінальних і адміністратив-
них правопорушень, і проведення з 
ними профілактичної роботи, згідно із 
законодавством;

– практична реалізація комплек-
сних і цільових програм та інших пре-
вентивних заходів щодо профілакти-
ки кримінальних і адміністративних 
правопорушень та усунення причин і 
умов їх учинення; 

– правове роз’яснення серед насе-
лення чинного законодавства з питань 
недопущення протиправної поведінки 
й відповідальності за вчинення право-
порушень; 

– інформування населення про 
стан превенції правопорушень через 
засоби масової інформації; 

– патріотичне, моральне, духовне 
виховання і пропаганда здорового спо-
собу життя як засіб відвернення гро-
мадян від наркоманії й алкоголізму.

Отже, превентивні заходи, які за-
стосовуються працівниками поліції, 
характеризуються різними властивос-
тями, переслідують різну мету, мають 
різний характер впливу та підстави чи 
умови застосування. Кожен із них має 
свою специфіку використання в право-
охоронній діяльності поліції.

Ключові слова: превентивні полі-
цейські заходи, запобігання, превенція, 
профілактичний характер.
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У статті проводиться досліджен-
ня теоретичних проблем здійснення 
превентивної діяльності поліцією 
України. Розкрито поняття превен-
тивних поліцейських заходів. Визна-
чено поняття загальної та індивіду-
альної превенції.

В статье проводится исследо-
вание теоретических проблем осу-
ществления превентивной деятель-
ности полицией Украины. Раскрыто 
понятие превентивных полицейских 
мер. Определено понятие общей и 
индивидуальной превенции.

The article studies theoretical prob-
lems of preventive police of Ukraine. 
Preventive police measures are intend-
ed to prevent wrongful act happen, 
they apply only when the offense is 
expected. The termination of adminis-
trative and criminal offenses is given.
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Сьогодні в нашій державі відбуваєть-
ся системне реформування органів про-
куратури. Про це свідчать прийняття 
нового Закону України «Про прокура-
туру» та підготовка внесення змін до 
Конституції України, що безпосередньо 
стосуються органів прокуратури. Плану-
ється на конституційному рівні зменши-
ти кількість функцій, які покладаються 
на прокуратуру, та окремі з них суттєво 
звузити, а систему органів прокуратури 
віднести до судової гілки влади.

З огляду на ці нормотворчі процеси 
дослідження етичних аспектів взаємо-
відносин прокурора й судді в криміналь-
ному судочинстві є досить актуальним, 
адже така функція прокуратури, як під-
тримання державного обвинувачення, 
стає однією з найголовніших.

Метою статті є з’ясування етичних 
аспектів взаємовідносин прокурора й суд-
ді в межах кримінального судочинства.

Питанню підтримання державного 
обвинувачення присвячено праці та-
ких учених, як М. Бажанов, В. Басков,  
І. Вернидубов, В. Долежан, В. Зеленець-
кий, О. Зозулинський, П. Каркач, М. Ко- 
сюта, Р. Каркач, Р. Крикливий, Ю. Крюч- 
ко, І. Марочкін, О. Мотовиловкер, О. Ми- 
хайленко, Ю. Полянський, В. Савицький, 
М. Строгович, М. Юрчишин, В. Фінь- 
ко та інші. Проблемою етичних засад 
підтримання державного обвинувачення 
займалися А. Бондаренко, Т. Кухлевська,  
Т. Погорєлова, В. Сухонос та інші нау-
ковці. Однак із прийняттям та набран-
ням чинності Законом України «Про 
прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. 
аналіз цієї проблеми стає досить акту-
альним.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 2 Зако-
ну України «Про прокуратуру» на орга-
ни прокуратури покладається функція 
підтримання державного обвинувачен-
ня [1]. Реалізовуючи цю функцію на 
практиці, прокурори мають вступати в 
процесуальні взаємовідносини із суддя-
ми. Із цього приводу слушною є думка  
В. Сухоноса та С. Звірко, які вважають, 
що взаємовідносини прокуратури й суду –  
це врегульовані нормами права та про-
фесійної етики й поведінки відносини, 
що виникають у процесі їх спільної ді-
яльності та виражаються в поведінці 
суб’єктів таких відносин, спрямованих 
на виконання мети й завдань зазначе-
них органів [2, с. 63].

Говорячи про етику взаємовідносин 
прокурора та судді, варто звернуту ува-
гу на ч. 1 ст. 6 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів», у якій за-
значено, що суди є незалежними від 
будь-якого незаконного впливу, здійсню-
ють правосуддя на основі Конституції й 
законів України та на засадах верховен-
ства права [3]. Тобто на прокурора, як 
і на інших учасників судового процесу, 
покладається обов’язок дотримуватись 
незалежності суддів. Необхідно відміти-
ти, що в попередньому Законі України 
«Про прокуратуру» 1991 р. в ст. 34 за-
кріплювався обов’язок прокурора дотри-
муватись принципу незалежності суддів 
і підкорення їх лише закону, причому 
цей обов’язок розглядався як одне із 
завдань прокурора – учасника судового 
розгляду [4].

Обов’язок поважати незалежність і 
неупередженість суддів закріплюється 
також у рекомендаціях Ради Європи. Зо-
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крема, у Рекомендації № Rec(2000)19 Ка-
бінету Міністрів Ради Європи «Про роль 
прокуратури в системі кримінального су-
дочинства» від 6 жовтня 2000 р. вказа-
но: «Державні прокурори повинні суворо 
шанувати незалежність і безсторонність 
суддів. Вони, зокрема, не повинні ставити 
під сумнів судові рішення або чинити пе-
решкоди їх виконанню, за винятком тих 
випадків, коли вони здійснюють своє пра-
во на оскарження чи вдаються до певної 
іншої декларативної процедури» [5].

Необхідно відзначити, що окремі пи-
тання прокурорської етики в судочин-
стві вирішено в ст. 23 Кодексу профе-
сійної етики та поведінки працівників 
прокуратури «Взаємовідносини з орга-
нами судової влади». Оскільки цю нор-
му присвячено діяльності прокурора в 
суді, варто вести мову не про взаємовід-
носини, а про відносини із суддями.

Частиною 1 ст. 23 Кодексу профе-
сійної етики та поведінки працівників 
прокуратури передбачається: «З метою 
забезпечення справедливого й об’єктив-
ного правосуддя працівник прокуратури 
у відносинах із суддями та присяжними 
має дотримуватися взаємоповаги, усві-
домлюючи важливість спільних завдань 
щодо утвердження в суспільстві верхо-
венства права й законності» [6].

Досить спірним у цій нормі є словос-
получення «дотримуватися взаємопова-
ги», адже така повага має проявлятись 
як із боку прокурора, так і з боку судді; 
тому, на нашу думку, доречніше замі-
нити це словосполучення на «проявляти 
повагу».

До прийняття Кодексу суддівської 
етики 22 лютого 2013 р. на суддю не 
покладався прямий обов’язок проявляти 
повагу до учасників судового процесу, у 
тому числі до прокурора. У ст. 8 цього 
документа вказано: «Суддя має здійс-
нювати судочинство в межах і порядку, 
визначених процесуальним законом, та 
виявляти при цьому тактовність, ввічли-
вість, витримку й повагу до учасників 
судового процесу та інших осіб» [7].

Одним із проявів поваги до судді 
є виконання вимог до етикету під час 
спілкування прокурора із суддею під 

час судочинства. Прокурор має встава-
ти за появи суддів у судовій залі та під 
час звернення до суду з клопотаннями, 
звертатися до судді «Ваша честь» або 
«Шановний суд» (до колегії суддів), без-
застережно виконувати розпорядження 
головуючого. При цьому суб’єктивне 
ставлення конкретного прокурора до 
конкретного судді може бути різко не-
гативним, навіть презирливим, проте 
це не має впливати на зовнішню форму 
взаємовідносин між прокурором і суд-
дею під час кримінального процесу.

Однією з вагомих проблем етичних 
взаємовідносин між прокурором та 
суддею є позапроцесуальне спілкуван-
ня між ними за конкретною справою. 
Така практика зародилась ще за радян-
ських часів. Насправді ж це є грубим 
порушенням правил професійної етики 
й поведінки як прокурора, так і судді. 
Такі дії прокурора прямо суперечать 
ч. 2 ст. 23 Кодексу професійної етики 
та поведінки працівника прокуратури, 
відповідно до якої працівник прокура-
тури не може неправомірно впливати 
на здійснення правосуддя, у тому числі 
шляхом спілкування з представниками 
судової влади поза офіційною проце-
дурою взаємовідносин лише в межах і 
порядку, встановлених законодавством. 
У разі викриття таких взаємовідносин 
останніх необхідно притягнути до юри-
дичної відповідальності, а законність та 
обґрунтованість судового рішення може 
бути поставлена під сумнів, навіть якщо 
воно не оскаржувалося. Шкідливість 
цієї практики не лише обумовлюється 
необхідністю обґрунтування висновку 
про винуватість чи невинуватість на до-
стовірних доказах, а й значною мірою 
має на меті забезпечити правові та мо-
ральні гарантії від незаконного впливу 
на суддів. Докази, отримані в результаті 
незаконних дій, пов’язаних із втручан-
ням у процесуальну діяльність судді 
щодо здійснення судочинства, варто 
визнавати такими, що не мають юри-
дичної сили. Не менш неприпустимим 
є позапроцесуальне втручання судді в 
діяльність прокурора, пов’язану з реалі-
зацією його функцій.
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Доцільно було б виокремити в кож-
ному суді кімнату для прокурора, у якій 
він міг би перебувати, доки чекає на су-
дове засідання, задля уникнення зустрі-
чі із суддею, який розглядатиме справу. 
Розмова між прокурором і суддею, який 
розглядає конкретну справу за участю 
прокурора, перед судовим засіданням, 
навіть якщо вона не стосується обста-
вин справи, може бути розцінена інши-
ми учасниками процесу як неправомір-
ний вплив на суддю з боку прокурора. 
У такій кімнаті прокурор також міг би 
ретельніше підготуватись до участі в су-
довому розгляді. Водночас із практики 
викорінилися б випадки, коли прокурор 
у приміщенні суду, а саме перед судо-
вим засіданням, стикається з обвинува-
ченим, свідками й іншими учасниками 
кримінального провадження, у якому 
він бере участь, читає наглядове прова-
дження або свої замітки чи матеріали 
в справі в коридорі біля залу судового 
засідання або в канцелярії суду, привер-
таючи увагу оточуючих.

Змагальна побудова судового про-
цесу відіграє провідну роль у наданні 
й дослідженні доказів сторонами в кри-
мінальному судочинстві. Це, з одного 
боку, сприяє активному дослідженню 
обставин справи, у ході якого, опонуючи 
одна одній, сторони мають широкі мож-
ливості висловлювати своє ставлення 
до обвинувачення, доказів, які лежать 
у його основі, а з іншого – звільняє суд 
від участі в протистоянні сторін, забез-
печує його об’єктивність і незалежність 
та в підсумку створює необхідні умови 
для винесення законного, обґрунтовано-
го й справедливого рішення.

До моральних аспектів спілкування 
прокурора та судді необхідно віднести 
питання щодо ступеня участі судді в 
перевірці доказів. І. Петрухін перекона-
ний: «Суддям необхідно утримуватись 
від постановки запитань як обвинуваль-
ного, так і виправдовувального характе-
ру, щоб ніхто не міг їх запідозрити в 
симпатіях до обвинувача чи обвинува-
ченого» [8, с. 35]. Вважаємо, що для та-
ких побоювань немає достатніх підстав. 
Оскільки суддя несе всю повноту відпо-

відальності за зміст судового рішення, 
його професійним і моральним обов’яз-
ком є усунення будь-яких сумнівів під 
час оцінки доказів, якщо цього не зроби-
ли прокурор та інші учасники процесу 
під час допиту обвинувачених, свідків, 
потерпілих та інших учасників процесу. 
Якщо такі запитання буде задано в так-
тичній, ненав’язливій формі, то відсутні 
будь-які підстави для докорів на адре-
су судді в порушенні норм суддівської 
етики. Принаймні в прокурора в таких 
випадках жодних претензій на адресу 
судді бути не може. З іншого боку, го-
ловуючий має реагувати на порушення 
правил проведення допиту прокурором, 
зокрема зловживання навідними запи-
таннями, постановкою питань підвище-
ним тоном або майже впритул до об-
винуваченого чи свідків, їх залякування 
тощо.

Як відомо, кульмінацією участі 
прокурора в підтриманні державно-
го обвинувачення є виголошення ним 
обвинувальної промови, а за потреби – 
використання права скористатись реплі-
кою, яка є факультативною складовою 
судових дебатів. Для цих публічних 
виступів властивий підвищений рівень 
емоційності, інколи навіть у неприйнят-
ній формі. Для зменшення рівня напру-
женості головуючому в судовому засі-
данні надано право зупиняти учасника 
дебатів, якщо він після зауваження пов-
торно допустив висловлювання образ-
ливого чи непристойного характеру, та 
надати слово іншому учаснику дебатів  
(ч. 6 ст. 364 Кримінального процесу-
ального кодексу України). Проте для 
того, щоб в інтересах справи надати 
учасникам дебатів можливість усе-таки 
висловитись до кінця, відповідну норму 
краще сформулювати так: «Головуючий 
має право зупинити виступ учасника 
дебатів, який припустився образ і не-
пристойностей, зробити йому попере-
дження та зобов’язати вибачитись пе-
ред процесуальним опонентом. У разі 
відмови принести вибачення або про-
довження проявів безтактності голову-
ючий позбавляє слова учасника дебатів 
і надає слово іншому учаснику».
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З етичного боку обвинувальна промова 
прокурора може бути найуразливішою в 
тій частині судового розгляду, яка характе-
ризує потерпілого та обвинуваченого.

Якщо потерпілий, живий чи мертвий, 
став жертвою злочину через активну 
громадянську позицію в протидії зло-
чинності, про це необхідно обов’язково 
згадати в обвинувальній промові. Не 
можна оминути увагою поведінку по-
терпілого також у разі, коли він своєю 
поведінкою певним чином спровокував 
обвинуваченого на вчинення злочину.

Характеристика обвинуваченого має 
ґрунтуватись на обставинах вчинен-
ня кримінального правопорушення, які 
постають із негативних якостей його 
особистості. При цьому неприпустимо 
ображати людську гідність обвинува-
ченого з використанням виразів, які не 
прийнято вживати в пристойному това-
ристві. Обвинувач, який вдається до та-
ких прийомів, заслуговує на відповідну 
реакцію головуючого в судовому засі-
данні та на осуд своїх колег.

Отже, процесуальній ролі прокуро-
ра як державного обвинувача мають 
відповідати всі його висловлювання в 
судовому процесі. Це насамперед сто-
сується офіційності, що не виключає 
можливість використання в прийнятних 
у формах метафор, порівнянь та інших 
засобів підсилення переконливості ви-
словів. Суспільство виробляє певні нор-
ми поведінки та вимагає від носіїв мови 
дотримання цих правил, як і етики мов-
ної поведінки, що являє собою зібрання 
моделей цієї поведінки.

У судових дебатах важливо підби-
рати ті мовні засоби, які є найдореч-
нішими в цій обстановці спілкування.  
А. Коні писав: «Слово – одне з найбіль-
ших знарядь людини. Безсиле саме по 
собі, воно стає могутнім і невідпорним, 
сказане вміло, щиро й вчасно. Воно 
здатне вести за собою самого того, хто 
говорить, і засліплювати його й оточу-
ючих своїм блиском. Тому моральний 
обов’язок судового оратора – поводи-
тись обережно й помірковано із цією 
зброєю та робити своє слово лише слу-
гою глибокого переконання» [9, с. 61].

Наостанок варто зупинитись на до-
триманні прокурором норм службового 
етикету.

Загальною вимогою щодо прокурор-
ського етикету є пристойний зовнішній 
вигляд прокурора. Відповідно до ст. 17 
Кодексу професійної етики та поведінки 
працівників прокуратури публічний ха-
рактер його діяльності й постійне пере-
бування під увагою з боку громадськості 
покладає на нього особливі вимоги щодо 
зовнішнього вигляду. Прокурор під час 
виконання службових обов’язків має 
дотримуватись ділового стилю одягу, 
який відрізняється офіційністю, стрима-
ністю та акуратністю. Офіційним одягом 
прокурора під час виконання службових 
обов’язків є затверджений належним 
чином формений одяг.

Він має відповідати вимогам, затвер-
дженим Постановою Кабінету Міністрів 
України «Про формений одяг працівни-
ків органів прокуратури, яким присво-
єно класні чини» від 7 вересня 1998 р. 
№ 1392 [10].

Використання прокурором форме-
ного одягу в службовій обстановці не 
лише сприяє підвищенню авторитету 
прокуратури та її окремих представни-
ків, а й вносить елементи впорядкова-
ності у відносини прокурора зі своїми 
колегами та іншими громадянами. Вар-
то при цьому зазначити, що авторитет 
прокурора й значення форменого одягу 
істотно знижуються, якщо прокурор ми-
риться з тим, що його формений одяг 
виглядає неохайно.

Проте вважаємо, що використання 
прокурорами форми в судовому процесі, 
особливо кримінальному, із зовнішнього 
боку виглядає як показник певної нерів-
ності захисників порівняно з представ-
ником обвинувачення.

У зв’язку із цим доречною є пропо-
зиція В. Долежана про доцільність за-
провадження мантій не лише для суддів 
(червоного кольору), а й для прокурорів 
(чорного кольору), а також для адво-
катів – захисників у судовому процесі. 
Учений стверджує: «Щоб не довелось 
переносити ці громіздкі витвори кра-
вецького мистецтва з прокуратури й на-
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зад, для них варто відвести місце в пев-
ній шафі в приміщенні суду» [11, с. 43].

Доцільно також включити до Кодек-
су професійної етики та поведінки пра-
цівників прокуратури вимогу щодо до-
тримання розумної достатності у виборі 
зачісок, косметики, ювелірних виробів 
та інших прикрас, призначену переваж-
но для прокурорів-жінок.

Дотримання вимог етикету щодо 
свого зовнішнього вигляду й поведін-
ки в судовому процесі має сприяти як 
підвищенню рівня дисциплінованості 
та етичної культури кожного окремого 
працівника, так і авторитету прокурату-
ри в цілому.

Ключові слова: прокурор, держав-
ний обвинувач, суддя, професійна ети-
ка, етикет.

Статтю присвячено проблемі 
підтримання державного обвинува-
чення з огляду на етичні й мораль-
ні вимоги, що висуваються до про-
курора. Обґрунтовано необхідність 
удосконалення в цій сфері, адже це 
допоможе правильно реалізувати 
завдання кримінального судочин-
ства, що стоять перед прокурором.

Статья посвящена проблеме под-
держания государственного обвине-
ния, учитывая этические и мораль-
ные требования, предъявляемые к 
прокурору. Обоснована необходи-
мость совершенствования в этой 
сфере, поскольку это поможет пра-
вильно реализовать задачи уголовно-
го судопроизводства, стоящие перед 
прокурором.

The article is devoted to the mainte-
nance of public prosecution, given the 
ethical and moral requirements of the 
prosecutor. The necessity of improve-
ment in this area, as this will help to 
realize the criminal justice challenges 
facing the public prosecutor.
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У колі актуальних проблем, розроб-
кою яких займається вітчизняна право-
ва наука, перебуває також поступова 
реабілітація раніше викресленої з неї 
окремої галузі наукового знання –  
церковного права. Унікальність цієї 
забутої галузі права проявляється в її 
багатогранному впливі на правотворчі 
процеси християнських держав мину-
лого й сучасності, а також у широкому 
спектрі суспільних проблем, які охо-
плювала ця наука [1, с. 126].

Церковне право з кінця XVII століт-
тя було обов’язковою навчальною дис-
ципліною на юридичних факультетах 
університетів, які функціонували на 
українських землях.

У Західній Європі церковне право 
поряд із правом римським обов’язково 
викладалось у середньовічних універ-
ситетах і суттєво впливало на загаль-
не правове мислення середньовічних 
юристів. Завершальна юридична освіта 
поєднувала дві спеціальності: цивільне 
(римське) право та канонічне (церков-
не) право. Найвищий вчений ступінь 
давав юристам звання доктора обох 
прав – цивільного й канонічного. Як 
зазначає шведський дослідник Б. Ан-
дрес, у середньовіччі канонічне право 
чинило навіть більшу дію на правопо-
рядок і суспільне життя європейських 
країн, ніж римське право. Під його 
впливом складалися правові системи 
європейських королівств, вільних міст, 
з’являлося торговельне муніципальне й 
феодальне право [2, с. 130].

У царській Росії церковне право ви-
вчалось винятково з практичною ме-
тою. Про перший досвід наукового ви-
вчення церковного права в Російській 

імперії можна говорити з початку XVIII 
століття. З 1776 року митрополитом 
Платоном (Левшиним) було вперше 
запроваджено викладання церковно-
го права як навчальної дисципліни в 
Московській духовній академії, воно 
мало назву «церковне законодавство». 
В інструкції, складеній митрополитом 
Платоном, рекомендувалося читати й 
тлумачити «Кормчу книгу», зіставляю-
чи слов’янський переклад зі справжнім 
текстом канонів. У 1798 році Священ-
ний Синод наказав викладати «Корм-
чу книгу» в усіх духовних академіях  
[3, с. 25]. Саме із цього часу почалось 
викладання канонічного (церковного) 
права в духовних школах України.

Початкову школу з елементами бого-
словських знань було запроваджено цьо-
го часу у світських закладах міста Одеси. 
Не був винятком і попередник Новоро-
сійського університету – Рішельєвський 
ліцей, у якому вже тоді закладалися тра-
диції духовного виховання.

З 1917 року ставлення держави до 
церкви змінилося, причому не на кра-
ще. На зміну державній владі, яку цер-
ква помазувала святим миром під час 
коронації, прийшла нова революційна 
влада. Ця влада вважала за неможливе 
залишатись у тісних стосунках із цер-
квою.

Перші ж кроки на шляху здобуття 
незалежності України створили нові 
умови для розвитку церковної науки 
в нашій державі. Певною мірою цьому 
сприяла радикальна зміна ідеологічно-
го спрямування в поглядах населення, 
коли виникла необхідність заповни-
ти вакуум, що утворився після падін-
ня комуністичної ідеології. Стихійно 
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й масово суспільство потяглось до 
дещо нової, близької за змістом, проте  
докорінно відмінної ідеології – релігії 
[4, с. 17–21].

Про це свідчить відкриття в Одесі 
першого в Україні студентського Хра-
му святої мучениці Тетяни, збудова-
ного на кошти студентів і викладачів 
Національного університету «Одесь-
ка юридична академія», яке відбулось  
3 вересня 2006 року. Ще через 6 років 
почалося будівництво церковно-при-
ходської школи, яка стане релігійним 
осередком Одеси.

З 2008 року в Національному уні-
верситеті «Одеська юридична акаде-
мія» на всіх факультетах відновлю-
ються традиції вивчення церковного 
права, яке викладалось у дореволю-
ційний час у Новоросійському універ-
ситеті на юридичному факультеті. Іні-
ціатором відновлення викладання цієї 
дисципліни стала кафедра теорії дер-
жави і права, очолювана професором  
Ю.М. Оборотовим.

Навчальна дисципліна «Церковне 
право» спрямовується на формування 
духовності професійної правової куль-
тури майбутніх фахівців юридичного 
профілю в умовах, коли актуальним 
для українського суспільства є завдан-
ня узгодження релігійного (церковно-
го) права та права, встановленого гро-
мадянським суспільством і державою.

З огляду на невелику кількість світ-
ських посібників із церковного права 
студенти й викладачі вимушені вико-
ристовувати літературу католицької чи 
православної традиції, адаптуючи її до 
завдань навчального курсу. Прикладом 
може слугувати колективна праця ви-
кладачів філософського факультету Ки-
ївського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка, видана в 2012 році  
за редакцією В.І. Лубського [6].

План навчального курсу Національ-
ного університету «Одеська юридична 
академія» з предмета «Церковне право» 
передбачає 45 годин, з яких 20 годин 
відводиться на лекції. Метою навчаль-
ної дисципліни є ознайомлення студен-
тів з історією формування, джерелами, 

принципами та нормативним змістом 
церковного права, а також розвиток 
у студентів здатності до самостійного 
аналізу й обґрунтованого оцінювання 
церковно-правових явищ.

Так, прикладом цього є вивчення 
теми «Предмет і завдання спецкурсу 
«Церковне право». Поряд із визначен-
ням завдання й предмета спецкурсу 
підкреслюється, що ця наука є водно-
час богословською, історичною та пе-
реважно юридичною [9; 10].

Співвідношення церковного права з 
богословськими науками визначається 
тією обставиною, що вони становлять 
фундаментальну аксіоматичну й мо-
ральну базу для канонічної науки.

Супротивники позиції, що розглядає 
церковне право поза сферою юриспру-
денції права, які відкидають юридичний 
характер церковно-правових норм, за-
стосовують такі аргументи:

– з огляду на людське суспільство 
церква – одна з людських спільнот, од-
нак це союз цілком іншого характеру, 
природа й мета якого не замикаються 
земним горизонтом;

– до сфери права не входять вну-
трішні мотиви людських поступків, 
проте ж Господь учив нас оцінювати 
себе не лише за нашими справами, 
а й за найгріховнішими спонукання-
ми, гріховними думками та почуттями  
[7, с. 54].

Викладачі Національного універси-
тету «Одеська юридична академія» до-
водять, що юридична складова в цер-
ковному праві визначає особливості 
існування цієї галузі релігійних кано-
нів. Це пояснюється тією обставиною, 
що предмет вивчення окресленої науки 
складають правові норми й відносини, 
а отже, вивчатися вони мають у сис-
темі юридичних методів дослідження, 
понять і категорій, вироблених загаль-
нотеоретичною юриспруденцією. Дуже 
важливу тему порозуміння в Україні 
порушують викладачі у своїх лекціях, 
говорячи про поліконфесійність та по-
лірелігійність у нашій державі. Адже 
релігійна ситуація в Україні залишаєть-
ся складною й неоднозначною.
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Таким чином, питання політико-пра-
вового регулювання взаємовідносин 
релігійних інститутів і держави висту-
пають в Україні елементом складного 
комплексу проблем державотворення. 
Головним засобом забезпечення ре-
лігійно-церковного життя в Україні є 
релігійна організація. Метою утворен-
ня релігійної організації є задоволення 
релігійних потреб віруючих громадян. 
Це означає, що віруючі повинні мати 
не лише можливість колективно спо-
відувати свою релігію в богослужінні, 
виконанні релігійних ритуальних об-
рядів, а й реалізовувати за допомогою 
цих організацій приписи своєї релігії в 
повсякденному житті, вільно та цивілі-
зовано їх пропагувати й поширювати.

У сучасних умовах розвитку укра-
їнського суспільства, як підкреслено в 
темі «Основи діяльності християнських 
церков у сучасній українській державі», 
відродження церковного права сприя-
тиме піднесенню на новий рівень відно-
син держави й церкви, а також вдоско-
наленню правових зв’язків між ними 
для їх спільного розвитку та забезпе-
чення конституційних прав віруючих 
як частини українського суспільства. 
Церковне право формує юридичну ос-
нову функціонування церкви в державі.

Християнська церква безумовно 
сповідує принцип лояльності до Укра-
їни, пам’ятаючи слова апостола Павла: 
«Немає влади, яка не від Бога» (Рим. 
13:1). Проте це не покора рабів, це 
лояльність вільних чад Божих, «бо по-
стійного міста не маємо тут, а шукаємо 
майбутнього» (Євр. 13:14).

Церква Христова принципово може 
існувати в будь-якій країні з будь-яким 
державним устроєм та в будь-яких сто-
сунках із державною владою. I хоча є 
умови більш сприятливі для виконан-
ня церквою своєї спасительної місії та 
менш сприятливі, церква визнає дер-
жаву, на території якої перебуває та 
громадянами якої є її віряни, своєю 
державою. Однак навіть за умов макси-
мального сприяння з боку держави або 
ж так званої «симфонії» в стосунках 
держави й церкви варто пам’ятати, що 

жодне царство від світу цього ніколи не 
зможе вмістити Царство не від цього 
світу. Церква покликана благословля-
ти й освячувати цей світ, а отже, і дер-
жавність як найбільш природну форму 
організації суспільного життя. Проте 
водночас місією церкви в такому плані 
є доведення думки про межі й обме-
женість держави як такої. Мета люд-
ського життя – не будівництво на зем-
лі «світлого майбутнього», а спасіння 
душі, єднання з Богом. Щойно держа-
ва починає зазіхати на людську душу, 
щойно людина перетворюється на за-
сіб, а держава та її проекти – на мету, 
церква, як і Спаситель, здіймає свій го-
лос і застерігає: «Яка користь людині, 
що здобуде ввесь світ, але душу свою 
занапастить? Або що дасть людина вза-
мін за душу свою?» (Мф. 16:26).

Церква й держава мають будувати 
діалог і співпрацювати, беззастережно 
визнаючи та шануючи автономію одна 
одної. Безперечно, саме таке визнання 
взаємної автономії є фундаментом і за-
порукою плідних, взаємовигідних сто-
сунків. Саме тому, наприклад, церква 
заборонила своїм священнослужите-
лям балотуватись до органів державної 
влади: не справа священства – виро-
бляти складний політичний компроміс, 
який подеколи лежить за межами мо-
рально припустимого з позиції церков-
ної етики.

Ідея «національної» церкви, яка про-
пагується деякими політиками та на-
віть вірянами, – це насправді рецидив 
язичництва в церковному середовищі, 
порушення християнської перспективи 
світосприйняття й ієрархії цінностей, 
визнання за земним статусу боже-
ственного. Водночас це загрозливий 
симптом для самої національної само-
свідомості, яка замість збагачення зав-
дяки черпанню зі скарбниці християн-
ських цінностей намагається підмінити 
самі ці цінності.

«Націоналізація», або «одержавлен-
ня», церкви завжди відбувається ко-
штом її вселенськості та соборності. 
Церква, яка починає проповідувати 
спасіння через націоналізм або більше 
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стає на службу державі, ніж Богу, по-
ступово втрачає свій універсальний ха-
рактер і невідворотно перетворюється з 
Тіла Христового на напівдержавні «мі-
ністерство духовних справ» або «схо-
вище етнічних релігійних традицій». 
Звичайно, таке перетворення ніколи 
не відбувається до кінця, оскільки, не-
зважаючи на гріхи християн, Господь 
ніколи не залишає Своєї Церкви. Про-
те від цього подібна загроза не стає 
менш реальною й страшною. Ми добре 
пам’ятаємо, як найбільша православна 
держава світу за якихось 10–20 років 
перетворилась на осереддя войовничо-
го атеїзму та до яких величезних жертв 
це призвело.

Сьогодні перед нами постає велике 
коло проблем, у якому сполучення цер-
ковних і державних зусиль є природ-
ним та має бути плідним. По-перше, це 
стосується соціальної сфери. Церква 
має тисячолітній досвід і глибоку мо-
тивацію в служінні скривдженим і зне-
доленим. Держава має матеріальний 
ресурс на ці цілі, проте часто розпоря-
джається ним неефективно. По-друге, 
це стосується царини освіти. Досить 
згадати, що більшість провідних євро-
пейських університетів, у тому числі 
Києво-Могилянську академію, заснува-
ла церква. Законодавча маргіналізація 
богословської освіти в сучасній Україні 
через її виключення із загальнонаціо-
нальної освітньої системи є відвертим 
атавізмом богоборницьких часів, коли 
атеїзм було зведено в ранг державної 
псевдорелігії. Перспективи співпраці 
держави й церкви в цій сфері є вели-
чезними та досі фактично нереалізова-
ними. Також природним є об’єднання 
зусиль із реставрації й використання 
пам’яток сакральної архітектури та 
мистецтва, охорони здоров’я, мораль-
но-психологічної реабілітації осіб, поз-
бавлених волі, тощо.

Оскільки Спаситель сприйняв усю 
повноту людської природи і в Ньому 
немає «ні еліна, ані юдея» (Кол. 3:11), 
церква як істинне Тіло Христове при-
ймає та освячує національні культури 
всіх людей, які до неї входять, принци-

пово не роблячи жодних винятків. Як 
показує богослов’я свята П’ятидесят-
ниця, церква засуджує зовсім не наці-
ональний поділ людства сам по собі, а 
ізоляцію й ворожнечу, що існують між 
народами, намагання одних націй бути 
вищими та володарювати над іншими. 
Дар мов, яким були наділені апосто-
ли завдяки сходженню на них Свя-
того Духа (Діян. 2:1-21), безперечно 
свідчить для нас, сучасних християн, 
про те, що християнство не ставить 
за мету знищити національне в люди-
ні, навпаки, воно благословляє кожну 
національну культуру, якої торкнеться 
проповідь Христового вчення. Христи-
янство не скасовує національне, а на-
повнює його новим змістом та підпо-
рядковує ідеї вищого порядку – єдності 
людського роду в Христі.

Місія Церкви – свідчити про Хри-
ста, нести Євангеліє всьому людству, 
кожній нації, кожній людині. Це свід-
чення може відбуватись у різних фор-
мах, і на рівні місії церкви щодо цілої 
нації перетворюється на вбрання її 
культури в християнські шати, коли 
національна культура стає буквально 
просякнутою християнським змістом 
та символізмом.

Однак серед вірян практично кож-
ної церкви існувала й існує загроза 
«церковного націоналізму», коли не на-
ціональне сприймається у світі христи-
янського, як і належно, проте виникає 
спокуса церковне вимірювати насампе-
ред національними категоріями.

Церква категорично засуджує всі 
прояви ксенофобії расизму, шовінізму, 
вважаючи ці ідеологічні напрями таки-
ми, що суперечать християнським цін-
ностям, Євангелію, вченню Отців Цер-
кви. Християнство як Євангеліє любові 
є закликом до кожної людини відмови-
тись від будь-яких подібних ідеологій, 
заснованих на розділенні й ненависті.

Церква не може бути церквою лише 
для «лівих» чи «правих», лише для ро-
сіян чи українців. Усі різновиди «полі-
тичного православ’я» як політичні іде-
ології є чужими повноті Істини, якою 
є Христос. I Церква Христова береже 
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саме цю Істину, а не людські політичні 
правди. Політика егоїзму й розділен-
ня не може стосуватись православної 
церкви. Політичні спекуляції на свя-
тих для кожного православного понят-
тях і реальностях принижують саму 
велич цих християнських ідеалів.

Розуміння церкви про злочинні ді-
яння, як підкреслюється в лекціях, 
є ширшим за прийняте у світському 
кримінальному праві. Церква розгля-
дає будь-який злочин як гріх та ви-
знає гріхом порушення не лише без-
посередньо божественних заповідей, а 
й кожного людського закону, що має 
підставою моральну природу людини 
[5, с. 11].

Особливу увагу студентів звернено 
на характеристику особистого права 
на свободу світогляду й віросповідан-
ня, коли людина як суб’єкт правовід-
носин не може відмовитись від реалі-
зації цього права. Кожному притаманні 
певні світоглядні переконання, у тому 
числі релігійного характеру: від гли-
бокої віри в надприродні сили до пе-
реконаного їх заперечення. Реалізація 
людиною права, що розглядається, не 
залежить від такої умови, як володін-
ня особою дієздатністю.

Таким чином, наша держава покли-
кана забезпечувати особисте право на 
свободу світогляду й віросповідання і 
малолітніх дітей, і душевнохворих, і 
осіб з обмеженою дієздатністю.

Державні гарантії права людини, у 
тому числі на свободу світогляду й ві-
росповідання, є взаємообумовленими, 
взаємоузгодженими, а отже, і взаємо-
пов’язаними. Одним зі способів забез-
печення права людини, у тому числі 
того, що є предметом дослідження, є 
політичні гарантії.

На нашу думку, під політичними 
гарантіями права людини на свободу 
світоглядів і віросповідання варто ро-
зуміти закріплену Конституцією й за-
конами України систему норм і прин-
ципів, які започатковують політику в 
державній сфері, формування умов та 
засобів забезпечення реалізації люди-
ною цього суб’єктивного права й по-

хідних від нього свобод, закладають 
підґрунтя щодо встановлення рівно-
сті всіх незалежно від особистісного 
ставлення до релігії, щодо участі в 
управлінні державними й суспільними 
справами та вирішення нагальних пи-
тань винятково на засадах дискурсу та 
злагоди.

Світогляд – це система найзагаль-
ніших уявлень, поглядів, понять щодо 
світу, який оточує людей, щодо приро-
ди, людини й суспільства в їх цілісно-
сті та взаємозалежності, щодо їх сут-
ності, походження, закономірностей 
існування й розвитку. Серцевиною 
світогляду є філософські погляди.

Неодмінною складовою будь-якого 
світогляду є вірування (оскільки не 
всі уявлення про навколишній світ 
можуть бути в певний час доведені 
науково). Предметом вірувань можуть 
бути найрізноманітніші явища: як ма-
теріальні, так і ідеальні; як реальні, 
так і уявні; як давні, так і сучасні чи 
навіть майбутні. Тому свободу віро-
сповідання можна інтерпретувати як 
можливість самостійно й вільно оби-
рати об’єкт вірувань і їх відповідний 
зміст. Така можливість є необхідним 
елементом свободи особистого само-
визначення. Ця свобода, як відомо, є 
одним із широко визнаних міжнарод-
них стандартів прав людини, фунда-
ментом особистих прав людини. Саме 
відповідний конституційний припис 
утверджує свободу духовно-ідеологіч-
ного самовизначення особи.

Свобода віросповідання – це зако-
нодавчо гарантоване право особисто-
сті вільно, без зовнішнього примусу 
обирати, сповідувати будь-яку релігію, 
вільно змінювати свої релігійні упо-
добання, задовольняти свої релігійні 
потреби, здійснювати інші культові дії 
відповідно до власної релігійної орієн-
тації. Вона передбачає рівність вірую-
чих усіх конфесій перед законом, від-
сутність дискримінації за релігійним 
принципом. Свобода віросповідання 
дає право не лише обирати будь-яку 
релігію, а й не обирати жодної. Тобто 
право вибору передбачає також право 
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відмови від вибору. Не може бути й 
мови про свободу релігії там, де поряд 
з індивідуальною свободою віроспові-
дань відсутня можливість колектив-
ного сповідування релігії, здійснення 
культових дій і ритуалів.

Конституція України, прийнята 28 
червня 1996 року, регламентує сво-
боду віросповідання в Україні в стат-
ті 35: «Кожен має право на свободу 
світогляду та віросповідання. Це пра-
во включає свободу сповідувати будь-
яку релігію або не сповідувати ніякої, 
безперешкодно відправляти одноосо-
бово чи колективно релігійні культи 
й ритуальні обряди, вести релігійну 
діяльність. Здійснення цього права 
може бути обмежене законом лише 
в інтересах охорони громадського по-
рядку, здоров’я та моральності насе-
лення або захисту прав і свобод інших 
людей. Жодна релігія не може бути 
визнана державою як обов’язкова. Ні-
хто не може бути увільнений від своїх 
обов’язків перед державою або відмо-
витись від виконання законів за моти-
вами релігійних переконань. У разі, 
якщо виконання військового обов’язку 
суперечить релігійним переконанням 
громадянина, виконання цього обов’яз-
ку має бути замінене альтернативною 
(невійськовою) службою».

У програмі вивчення церковного 
права в Національному університеті 
«Одеська юридична академія» передба-
чається також практична робота сту-
дентів. Упродовж 15 годин навчальної 
програми вони виступають із допові-
дями, рефератами, дають свою оцінку 
прослуханому.

Вивчення церковного права в На-
ціональному університеті «Одеська 
юридична академія» дає змогу студен-
там проникнути в глибину досліджень 
правової системи України, становлен-
ня якої пов’язується з нормативами 
церковного права.

Підсумок результатів вивчення ма-
теріалу можна зробити словами про-
фесора, завідувача кафедри церковної 
історії Новоросійського університету, 
настоятеля університетської церкви 

Олександра Невського протоієрея 
В.М. Войтовського: «Наука без віри 
легко може перетворитися на своє-
рідне ідолопоклонство – віру й по-
клоніння лише одній видимій природі 
людини, а не поклоніння істинному 
єдиному Богу».

Християнська церква не може 
співіснувати з антихристиянським 
суспільством, не втрачаючи при цьо-
му власної сутності. Тому сучасна 
«всероз’їдаюча» корупція, зростаюча 
соціально-майнова нерівність, олігар-
хізація економіки, подвійна чи по-
трійна мораль політикуму, синтез чи-
новництва й криміналітету тощо – усе 
це є викликом церкві та кожному хри-
стиянину, що потребує пошуку нових 
відповідей на вічні питання [8, с. 186].

Тому так важливо донести до сту-
дентів такі найвищі ідеали моралі, які 
вони принесуть у майбутнє справедли-
ве життя.

Ключові слова: церковне право, 
організація викладання, мораль, гріх, 
богослов’я, канон.

У статті аналізуються актуаль-
ні питання викладання церковного 
права в Національному університеті 
«Одеська юридична академія». Про-
стежується історична спадкоєм-
ність, а також розкриваються нові 
підходи у вивченні цього високомо-
рального предмета.

В статье анализируются акту-
альные вопросы преподавания цер-
ковного права в Национальном уни-
верситете «Одесская юридическая 
академия». Прослеживается исто-
рическая преемственность, а также 
раскрываются новые подходы в изу-
чении этого высокоморального пред-
мета.

This article analyzes the current 
issues of the teaching of canon law 
in National University “Odessa Law 
Academy”. Traced the historical conti-
nuity, as well as opened new approach-
es in the study of this highly moral 
subject.
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Реформування системи охорони 
здоров’я є однією з найактуальніших 
проблем сьогодення. Сучасний стан 
медичного обслуговування населення 
в нашій країні є незадовільним. Го-
ловною проблемою у сфері медичного 
обслуговування є невідповідність іс-
нуючим потребам обсягів коштів, що 
спрямовуються на фінансування га-
лузі з офіційних джерел. Це змушує 
пацієнтів брати участь у фінансуван-
ні закладів охорони здоров’я (далі –  
ЗОЗ) у непередбачений законами 
України спосіб, сприяючи корупції, 
різним зловживанням та розвитку ті-
ньової економіки.

Тому будь-який механізм фінансу-
вання системи охорони здоров’я має за-
безпечити узгодження обсягів фінансу-
вання з реальними потребами, а також 
соціально прийнятний та економічно 
обґрунтований спосіб розподілу витрат 
на надання медичної допомоги.

Наукове підґрунтя проблематики фор-
мування й розвитку системи медичного 
страхування в ринкових умовах закладе-
но розвідками зарубіжних і вітчизняних 
учених, таких як А. Аркінсон, Н. Архан- 
гельська, В. Базилевич, Дж. Брітейн, 
Є. Берковіц, Р. Болл, Н. Внукова,  
Я. Вовк, О. Гаряча, О. Гаманкова, О. Губар, 
Ю. Гржбовський, А. Гриненко, Ю. Гри- 
шан, Н. Демідов, А. Загородній, О. Юш- 
менко, Ю. Косарєв, В. Князевич, Е. Ков-
жарова, І. Кричко, М. Мних, Б. Надто-
чій, С. Осадець, М. Папієв, Р. Пікус,  
Й. Плиса, Н. Приказюк, Е. Русецька, А. Сав- 
ченко, О. Солдатенко, Н. Стежко, В. Сте- 
ценко, Г. Тлуста, І. Фурдак, О. Хитрова,  

Л. Худолій, І. Яковенко, Н. Ярош та 
інші [1; 4; 5; 6; 7; 8].

Незважаючи на теоретичну й прак-
тичну цінність накопичених наукових 
знань, існує потреба в подальших по-
шуках шляхів формування та розвитку 
системи медичного страхування з ме-
тою забезпечення системного підходу 
до розгляду й вивчення проблем поєд-
нання обов’язкового та добровільного 
медичного страхування.

Чинна система медичного забезпе-
чення в Україні перебуває в глибокій 
організаційно-структурній і фінансовій 
кризі, що характеризується низькою 
часткою видатків на охорону здоров’я 
щодо ВВП (2,6% у 2016 р.), нерівномір-
ним розподілом ресурсів у системі, висо-
кою чисельністю звернень за медични-
ми послугами, низьким рівнем розвитку 
надання первинної медичної допомоги, 
відсутністю ефективної інфраструктури 
й системи управління, браком кваліфі-
кованого медичного персоналу.

У всі часи питання життя й здоров’я 
людини становили значну соціальну цін-
ність. Не є винятком і сучасна Україна, 
яка характеризується високими показ-
никами захворюваності та смертності, 
зниженням тривалості життя середньо-
статистичного громадянина. Одним із 
важливих факторів такого становища 
є незадовільний стан вітчизняної охо-
рони здоров’я, що проявляється в недо-
статньому фінансуванні, погіршенні до-
ступності та якості медичної допомоги, 
розбалансуванні управління галуззю, 
неврегульованості значної частини су-
спільних відносин. Зазначене обумов-
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лює необхідність пошуку адекватних 
правових шляхів покращення функціо-
нування української охорони здоров’я.

Одним із важливих кроків, на який 
неодноразово звертали увагу політики, 
організатори охорони здоров’я, фахівці 
з питань юридичного забезпечення ме-
дичної діяльності й пересічні громадяни 
та який може якісно оновити україн-
ську медицину, збільшити фінансуван-
ня охорони здоров’я, об’єктивізувати 
забезпечення та захист прав пацієнтів, 
є обов’язкове медичне страхування. Не-
зважаючи на наявність декількох зако-
нопроектів із цього питання, жоден із 
них не став частиною нормативно-пра-
вової бази охорони здоров’я. Проте це 
свідчить не про відсутність актуальності 
цієї проблематики, а про необхідність 
попередніх наукових розробок, спря-
мованих на адміністративно-правове 
регулювання численних суспільних від-
носин, що виникають у системі обов’яз-
кового медичного страхування.

На часі необхідність здійснення по-
шуків, спрямованих на аналіз передумов 
запровадження обов’язкового медично-
го страхування, формулювання право-
вих принципів запровадження в Україні 
такого виду страхування. Також потре-
бують попереднього вирішення система 
й функції організаційних структур, які 
працюватимуть у межах обов’язкового 
медичного страхування.

Для досягнення цієї мети необхід-
но виконати такі завдання: визначити 
роль медичного страхування в системі 
суспільного страхового захисту й уза-
гальнити теоретичні підходи щодо еко-
номічної сутності медичного страхуван-
ня; адаптувати процеси функціонування 
систем медичного страхування в розви-
нених країнах світу до специфіки ринку 
страхування в Україні; виокремити чин-
ники, що зумовлюють формування сис-
теми медичного страхування в сучасних 
умовах; розкрити зміст фінансових ас-
пектів функціонування обов’язкового 
медичного страхування.

Об’єктом дослідження є процеси 
функціонування системи медичного 
страхування в Україні.

Предметом вивчення є теоретичні 
й практичні підходи до формування та 
розвитку медичного страхування в умо-
вах ринкових відносин.

З огляду на проведений аналіз по-
няття «медичне страхування» можна 
представити як вид соціального й особи-
стого страхування, а тому обов’язкове 
медичне страхування варто розглядати 
в складі інституту соціального стра-
хування, тоді як добровільне медичне 
страхування має своє інституційне за-
безпечення та може здійснюватися за 
такими напрямами, як страхування здо-
ров’я на випадок хвороби й безперервне 
страхування здоров’я.

Медичне страхування як елемент со-
ціального страхування найманих праців-
ників являє собою сукупність правових, 
економічних та інституціональних від-
носин щодо захисту інтересів найманих 
працівників у разі хвороби або втрати 
працездатності за рахунок грошових 
фондів, що формуються шляхом сплати 
роботодавцями й найманими працівни-
ками в пропорційних розмірах страхо-
вих внесків і доходів від розміщення та 
використання отриманих коштів в ін-
вестиційних проектах.

У цьому контексті медичне страху-
вання має поширюватись на всіх, хто 
працює на умовах трудового договору. 
Джерелами формування фонду обов’яз-
кового медичного страхування є внески 
роботодавців і найманих працівників. 
Участь держави у формуванні фонду 
не передбачається. У процесі такого 
страхування має місце солідарна вза-
ємодопомога, зв’язок між страховими 
внесками й майбутніми страховими ви-
платами.

Неповною мірою забезпечується до-
тримання стандартів Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я, оскільки на 
сьогодні більша частина медичного об-
слуговування здійснюється не на пер-
винному рівні, а на рівні лікарень.

Вітчизняна система охорони здоров’я 
фінансується переважно за рахунок ко-
штів державного й місцевих бюджетів, 
які розподіляються централізовано від-
повідно до наявних потужностей ЗОЗ 
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без урахування обсягу та якості нада-
них медичних послуг. У діючій системі 
охорони здоров’я пацієнт розглядається 
як фактор витрат і стаття видатків. За-
гальний обсяг фінансування охорони 
здоров’я з державного й місцевих бю-
джетів досяг у 2015 р. 51,2 млрд грн, а 
на 2016 р. держава виділяє 46 млрд грн.  
Цих коштів недостатньо для надан-
ня якісних медичних послуг, які задо-
вольняють потреби громадян. Наявні ж 
кошти використовуються неефективно, 
мають місце численні зловживання, 
пов’язані з їхнім нецільовим викорис-
танням.

У зв’язку із цим пацієнти ЗОЗ за 
рахунок власних коштів та в не перед-
бачений законами України спосіб виму-
шені брати участь у фінансуванні ЗОЗ.

Фінансування системи охорони 
здоров’я за рахунок страхування є 
незначним і забезпечується винятко-
во добровільними видами особистого 
страхування, а саме медичним страху-
ванням: медичним страхуванням (без-
перервним страхуванням здоров’я), 
страхуванням здоров’я на випадок хво-
роби та страхуванням медичних витрат. 
Зазначене страхування становить 8,6% 
загального обсягу страхових платежів 
за всіма видами страхування в 2015 р.

Аналіз витрат середнього україн-
ського домогосподарства дозволяє зро-
бити висновок, що добровільне медичне 
страхування сьогодні є недоступним для 
більшості українського населення, тому 
подальший розвиток цього виду страху-
вання без запровадження найближчим 
часом податкових пільг не матиме сут-
тєвого впливу на збільшення фінансу-
вання системи охорони здоров’я.

З огляду на досвід інших країн і су-
часний стан фінансування системи охо-
рони здоров’я в Україні впровадження 
обов’язкового медичного страхування 
(далі – ОМС) є неминучим.

У світі існує багато моделей фінан-
сування охорони здоров’я, які відрізня-
ються за платниками страхових внесків, 
способами їх акумулювання, оплатою 
медичних послуг, іншими ознаками. 
Фінансове забезпечення здійснюється 

з різних джерел: державного бюджету, 
державних фондів, коштів підприємств і 
внесків приватних осіб.

Наприклад, у Великобританії, Кана-
ді, Ірландії система охорони здоров’я 
фінансується переважно з бюджетних 
джерел (до 90%). Для такої моделі ха-
рактерні нестача фінансових ресурсів, 
недосконала система оплати праці та 
пов’язаний із цим дефіцит кадрів, не-
достатній розвиток системи первинної 
медико-санітарної допомоги, практична 
відсутність контролю з боку спожива-
чів медичних послуг. Медичне обслуго-
вування в Канаді фінансується з трьох 
джерел: бюджету, страхових внесків 
і коштів громадян. При цьому відра-
хування роботодавців накопичуються 
на особових рахунках працівників, які 
мають право самостійно ними розпоря-
джатись, зокрема й використовувати 
в накопичувальній системі пенсійного 
забезпечення.

Фінансування з позабюджетних фон-
дів медичного страхування переважає в 
Німеччині, Франції, Швеції. Показовим 
є приклад Німеччини, у якій останнім 
часом, незважаючи на часткові рефор-
ми, продовжує зростати розмір внесків 
на соціальне медичне страхування, які 
встановлюються у відсотках до фонду 
заробітної плати, зростає дефіцит ко-
штів на фінансування системи охорони 
здоров’я, постійно зростає вартість ме-
дичних послуг. Це спонукало до перехо-
ду на єдину ставку страхового внеску та 
податкове фінансування системи охоро-
ни здоров’я, що забезпечує ширшу базу 
сплати внесків.

У США надання медичних послуг 
фінансується переважно безпосередньо 
пацієнтами ЗОЗ, а також за рахунок до-
бровільного медичного страхування.

У багатьох країнах механізм фінан-
сування охорони здоров’я перебуває на 
стадії реформування. Основними причи-
нами необхідності проведення реформ є 
постійне зростання вартості медичних 
послуг, послаблення конкуренції між 
ЗОЗ, недостатність коштів для забезпе-
чення потреб системи охорони здоров’я, 
зростання розміру страхових внесків.
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Кожна країна модернізує модель 
медичного забезпечення населення й 
систему фінансування галузі охорони 
здоров’я залежно від низки вихідних 
параметрів, таких як розмір бюджету 
країни, можливі видатки на охорону 
здоров’я, наявність відповідної інфра-
структури медичної галузі (медичних 
закладів і їх технічного оснащення, 
кваліфікованих кадрів, інформаційних 
технологій), сучасний стан захворюва-
ності населення, загальна система со-
ціального захисту населення, історичні 
передумови.

Як правило, країни, у яких перева-
жає бюджетне фінансування, прагнуть 
до здійснення децентралізації управлін-
ня системами фінансування та комерці-
алізації ЗОЗ. Натомість країни, у яких 
переважає ринкова модель фінансуван-
ня, розширюють бюджетне фінансуван-
ня галузі охорони здоров’я.

Аналіз переваг і недоліків механіз-
мів ОМС інших держав свідчить, що 
жодна з них не є бездоганною та не 
може безпосередньо застосовуватись в 
Україні.

Інститут соціального медичного 
страхування виконує захисну, пре-
вентивну, відтворювальну, перероз-
подільчу, контролюючу, стимулюючу, 
акумулюючу, інвестиційну, стабілізу-
ючу функції. Медичне страхування як 
складовий елемент особистого страху-
вання є галуззю страхування, у якій 
об’єктами виступають життя, здоров’я 
й працездатність людини. Особливістю 
такого виду страхування є його адрес-
ність, тобто не фінансування медичних 
заходів загалом, а спрямування коштів 
на конкретну застраховану особу.

Так, централізована модель, що пе-
редбачає здійснення ОМС через єди-
ний фонд, хоча й дозволяє сконцен-
трувати грошові потоки, забезпечити 
врахування національних пріоритетів, 
має суттєві недоліки, зокрема такі: 
повна відсутність ринкових механіз-
мів, слабка конкуренція, відсутність 
економічних стимулів як для фонду, 
так і для ЗОЗ; високі ризики неефек-
тивного й нецільового використання 

коштів; недостатнє фінансування; гро-
міздка система адміністрування; ве-
ликі адміністративні витрати, у тому 
числі на створення системи, які змен-
шують і без того незначний обсяг ко-
штів, що спрямовуються на фінансу-
вання галузі.

Бюджетна модель фінансування 
системи охорони здоров’я сприятиме 
збільшенню витрат у цій системі за ра-
хунок використання коштів без ураху-
вання кількості та якості наданих ме-
дичних послуг.

Вважаємо, що пріоритетним має 
стати фінансування первинної меди-
ко-санітарної допомоги, зокрема й сі-
мейної медицини. Варто зазначити, що 
для підвищення ефективності системи 
охорони здоров’я, особливо в умовах, 
коли об’єктивно існує дефіцит як бю-
джетних коштів, так і особистих фі-
нансових можливостей громадян на 
оплату медичних послуг, необхідно 
вдосконалювати насамперед первин-
ну медико-санітарну допомогу, до якої 
завжди звертається більшість населен-
ня. Дослідження у вирішенні названих 
проблем, їх актуальність обумовлюють-
ся нагальною потребою у виборі нової 
моделі системи охорони здоров’я в 
Україні, її обґрунтуванням та створен-
ням належних механізмів державного 
управління, починаючи з місцевого 
рівня. Саме місцевий рівень стає тим 
плацдармом, на якому здійснюють-
ся перетворення, що повинні приве-
сти охорону здоров’я до нових, більш 
ефективних методів діяльності [3]. За-
провадження в Україні обов’язкового 
медичного страхування позитивно ві-
добразить правильність таких кроків, 
оскільки на первинному рівні надаєть-
ся більшість медичних послуг.

У перспективі вбачаємо активне за-
лучення страхових медичних організа-
цій до фінансування медичної галузі. 
Причому це торкатиметься не тільки 
безпосереднього фінансування нада-
них медичних послуг, що буде одним із 
призначень страхувальників. Бажаною 
є участь капіталу страхових медичних 
організацій у фінансуванні проектів 
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з інформатизації галузі охорони здо-
ров’я. Залучення страхових компаній 
до фінансування різних інвестиційних 
проектів є перспективною формою 
державно-приватного партнерства та 
спрямовується на підвищення якості 
й доступності медичної допомоги. Ін-
форматизація охорони здоров’я пе-
редбачає такі базові напрями, як ав-
томатизація первинної амбулаторної 
допомоги, створення електронних баз 
медичних даних, упровадження теле-
медичних технологій, автоматизація 
єдиної системи обліку громадян тощо. 
Бази даних персоніфікованого обліку 
є інформаційною основою плануван-
ня територіальної програми обов’яз-
кового медичного страхування, іден-
тифікації громадян, які звертаються 
за медичною допомогою, визначення 
платника за надану допомогу, прове-
дення розрахунків зі страховими ме-
дичними організаціями.

Важливою вважаємо поступальність 
у проведенні реформування системи 
фінансового забезпечення охорони здо-
ров’я України. З метою вдосконалення 
системи фінансування охорони здоров’я 
та поліпшення якості лікування, досяг-
нення максимальної ефективності вико-
ристання коштів, вкладених в охорону 
здоров’я, а також усвідомлюючи нере-
альність швидкого усунення сформова-
них помилкових стереотипів менедж-
менту в охороні здоров’я, наголошуємо, 
що найбільш виправданою в їх виправ-
ленні тактикою є «крок за кроком»  
[2, с. 124–125].

Існує низка невирішених проблем. 
Зокрема, низький рівень правової гра-
мотності медичних працівників є про-
явом більш системних явищ. В Україні 
недостатньо уваги приділяється інфор-
муванню населення про права людини, 
мізерно мало адвокатів, які захищають 
права лікарів і пацієнтів. Вивченню 
правової грамотності медичних праців-
ників присвячено лише поодинокі пра-
ці, право недостатньо викладається в 
медичних вищих навчальних закладах 
як у кількісному, так і в якісному ас-
пектах. Причиною такої ситуації є брак 

викладачів, здатних проводити подібні 
заняття в межах циклів підвищення 
кваліфікації.

Ще одна проблема – це супереч-
ності, які існують між юристами й ме-
диками, роз’єднаність представників 
правової та медичної науки. Однак про-
фесії лікаря та юриста, яким дивним це 
не здається на перший погляд, мають 
чимало спільного: історія їх виникнен-
ня, що сягає витоків цивілізації, по-
кликання до захисту вищих людських 
цінностей, їх висока затребуваність 
суспільством і, відповідно, високі вимо-
ги до кваліфікації лікаря та юриста, що 
самі по собі вже зумовлюють міру їх 
відповідальності перед законом. У про-
фесійній діяльності юриста, як і лікаря, 
виникають складні ситуації, правиль-
не вирішення яких залежить від до-
тримання не лише законодавства, а й 
морально-етичних принципів. Від їхніх 
рішень часом залежать життя людини 
та її доля.

Проблеми відповідальності медич-
них працівників за неналежне надання 
медичних послуг або медичної допомо-
ги, що спричинило шкоду здоров’ю лю-
дини або навіть смерть, стають дедалі 
актуальнішими на сучасному етапі роз-
витку українського суспільства. Знан-
ня лікарем своїх прав та обов’язків, 
прав пацієнта, етичних і юридичних 
основ взаємин лікаря й хворого, юри-
дичної відповідальності за професійні 
правопорушення реально забезпечить 
дотримання прав і законних інтересів 
громадян у сфері охорони здоров’я.

Таким чином, проблемам медичного 
права як навчальній дисципліні приді-
ляється важливе значення. Вважаємо, 
що цей напрям (підвищення правової 
грамотності медичних працівників, зо-
крема й керівників закладів охорони 
здоров’я, студентів медичних вищих 
навчальних закладів) має стати пріо-
ритетним у справі адміністративно-пра-
вового забезпечення започаткування в 
Україні обов’язкового медичного стра-
хування.

Від напряму модернізації державної 
політики в галузі охорони здоров’я ба-



192

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2015/4

гато в чому залежить успіх реформ у 
сфері започаткування в Україні обов’яз-
кового медичного страхування. Лише 
виважена, цілеспрямована, науково об-
ґрунтована державна політика здатна 
гарантувати успішний результат.

На наше переконання, важливим 
адміністративно-правовим способом 
реалізації цього напряму має стати 
використання стратегічного плану-
вання – моделі дій, необхідних для 
досягнення поставлених цілей завдя-
ки координації й розподілу ресурсів 
системи. Найближчими завданнями є 
встановлення оптимальної взаємодії 
процесів централізації й децентраліза-
ції, зв’язку між автономним управлін-
ням і державним регулюванням, гро-
мадською та приватною діяльністю. 
Саме це приведе до поступального й 
сталого розвитку національної охоро-
ни здоров’я. Сьогодні потрібні не про-
сто енергійні та цілеспрямовані дії, а 
скоординовані – дії учених-медиків, 
працівників практичної охорони здо-
ров’я, державних і регіональних орга-
нів управління, медичних організацій 
України. Основною метою таких дій 
є оптимізація організаційних механіз-
мів та фінансового забезпечення ві-
тчизняної охорони здоров’я.

Ключові слова: медичне стра-
хування, обов’язкове медичне стра-
хування, добровільне медичне 
страхування, приватне медичне стра-
хування, гарантовані медичні послу-
ги, фінансування охорони здоров’я.

Статтю присвячено досліджен-
ню систем медичного страхування 
в Україні. Визначено роль медич-
ного страхування з метою ради-
кальної зміни системи суспільного 
страхового захисту. Наголошено 
на необхідності адаптації процесів 
функціонування систем медичного 
страхування в розвинених країнах 

світу до специфіки ринку страху-
вання в Україні.

Статья посвящена исследова-
нию систем медицинского страхо-
вания в Украине. Определена роль 
медицинского страхования с целью 
радикального изменения системы 
общественного страховой защиты. 
Указано на необходимость адапта-
ции процессов функционирования 
систем медицинского страхования 
в развитых странах мира к специ-
фике рынка страхования в Украине.

The article investigates the health 
insurance system in Ukraine. The role 
of health insurance in order to radi-
cally change the public system of in-
surance protection. The necessity of 
adaptation processes of the function-
ing of the health insurance system in 
the developed world to the specifics 
of the Ukrainian insurance market.
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10 листопада 2015 року кафедрою міжнародного права та міжнародних 
відносин започатковано традицію проведення обговорень актуальних про-
блем міжнародного права й міжнародних відносин, що досліджуються чле-
нами кафедри, у вигляді відкритих кафедральних семінарів.

Першою темою обговорення на подібних семінарах стала проблема фор-
мування міжнародними кримінальними судами колективної пам’яті в су-
спільствах, доповідачем за якою став кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Д. Коваль. Насам-
перед було визначено поняття «колективна пам’ять» та розкрито особли-
вості позаемоційного сприйняття складових цього поняття («колектив» і 
«пам’ять»). Було звернено увагу на фактори, що роблять міжнародні кри-
мінальні суди установами, здатними впливати на формування колективної 
пам’яті. Обговорювалася важливість дослідження колективної пам’яті з 
позиції ефективності заходів транзитної юстиції, серед яких варто назва-
ти також створення міжнародних кримінальних судів. Резюмовано, що пи-
тання формування колективної пам’яті має вивчатись для розуміння того, 
яким чином можливо зробити більш впливовими міжнародні кримінальні 
суди з позиції того, як вони діють на постконфліктні суспільства. Більш 
детально інформацію щодо обговорюваної теми представлено у відповідній 
статті в журналі.
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This article is a modest attempt to 
rise the important issue of international 
criminal courts’ activity namely the is-
sue of collective memory formation. I am 
not going to present here some ready-
made prescriptions of how international 
criminal courts influence on the collec-
tive memory or what may and should be 
done to improve the effectiveness of the 
mentioned above courts in terms of soci-
eties’ collective memory changing. It is 
rather the discussion invitation and an 

endeavor to look at legal problems from 
the sociological perspective.

Two words from the notion “collective 
memory” are intuitively intelligible. We 
have formed a strong set of images that 
are connected in our minds with them. 
Moving away from lay interpretations of 
these terms, which, of course, is essen-
tial to any analysis, makes the problem 
of these words interpretation harder.

Traditionally, when we hear the word 
“memory”, we automatically think about 
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the past. However, as C. Fournet points 
up, “memory” in Hebranic (“Zakhor”) 
means not only “you will remember”, 
but rather “you will continue to tell” 
[1, p. 30]. Indeed, memory is strongly 
connected with the modernity and even 
future. This is especially important when 
speaking about collective memory. M. 
Halbwachs, the author of the notion we 
are going to discuss, stressed: “Collec-
tive memory requires the support of a 
group delimited in space and time”. In 
this regard, memory is about both re-
membrance and maintaining certain ex-
periences, ideas, and knowledge.

The word “collective” looks not less 
intelligible than “memory”. However, it 
is not clear what are the characteristics 
of the collective that may have or create 
the collective memory. Do families con-
stitute big enough collectives to possess 
and maintain collective memory? What 
is the required size of the collective? Is it 
possible to pick out some sub-collectives 
with slightly or very different collective 
memories comparing to the principal’s 
collective? Are contemporary collectives 
integral enough to produce collective 
memories?

The later question was studied in 
the well-known philosophical work of  
J.-L. Nancy “Inoperative Community”. 
The historic perspective of the growth of 
individualism and immanentism is a rea-
son of Nancy’s nostalgia about cozy and 
warm pre-modern communities. Modern 
societies stand for the opposite to the lat-
er, it is full of sell-fish individuals and the 
close social ties is nothing more than a 
memories.

Nevertheless, J.-L. Nancy does not 
abandon the term and idea of community. 
Community is not a “something” for him 
but it is instead “something that happens 
to us” [2, p. 3]. He stresses that “What 
could be more common than to be, than 
being? <…> We shall say that being is not 
common in the sense of a common prop-
erty, but that it is in common” [2, p. 2].  
In such a way, J.-L. Nancy expressed 
that being-in-common is an alternative 
to community of essence scheme of un-

derstanding of community. Conception of 
common being that assume an immanent 
transcendence seems unrealistic to him 
[2, p. 2].

On the other hand, many anti-utopias 
depict societies of the future showing a 
person as a cell of a big social organ-
ism rather than individual. Contempo-
rary Russian writer D. Bykov points out 
that E.M. Remark’s “All Quite on the 
Western Front” symbolizes a change in 
European literature. Individuals lost their 
dominant status of main characters in af-
ter-war literature. Masses got it instead. 
Anti-utopias exaggerate the insignifi-
cance of individuals and introduce mass-
es as a form of social organization.

These two completely different ways 
of thinking exist because both individual-
istic and collectivistic models of societies’ 
development are natural and realistic 
nowadays. Their correlation depends on 
many factors among which economic de-
velopment, industrialization, clericalism 
level etc. Some societies may be char-
acterized as more individualistic while 
others as collectivistic. The said above 
makes me think about an international 
law allusion. Human rights and human 
(collective) security are two different 
paradigms of national and international 
law development. ECJ decision in Kadi 
case was the manifestation of the EU un-
willing to collectivize its understanding 
of international law by supporting human 
rights paradigm despite the UN Securi-
ty Council Resolution. This passage does 
not aim to criticize the collectivistic way 
of societies’ development. It is only an il-
lustration of differences that exist among 
the societies and their influence on inter-
national law.

M. Halbwachs underlines that there 
are as many collective memories as there 
are different groups (either mechanical-
ly or ascriptively (organically) connect-
ed as Durkheim understands this). One 
person may belong to dozens of groups 
and in such way participate in bearing 
and maintaining of collective memory. 
M. Halbwachs stressed that only dreams 
constitute the area of human experience 
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that is not influenced by the social con-
text and structure. All other spheres of 
experienced are determined more or less 
by the social groups (collectives of dif-
ferent sizes: starting from the family and 
finishing with the world community).

After all this introductory thesis con-
cerning the meaning of “collective” and 
“memory” in the notion “collective mem-
ory” I would like to proceed with the 
working definition of the later.

Collective memory is defined in a 
broad and narrow senses. In the first one 
it is depicted as a subfield of sociology 
of knowledge. In the broad sense it is 
perceived as a connective structure of 
society [3, p. 105]. M. Halbwachs un-
derlined that: “It is in society that peo-
ple normally acquire their memories. It 
is also in society that they recall, rec-
ognize, and localize their memory”  
[4, p. 38]. For M. Halbwachs memory is 
a matter of how minds work together in 
society [3, p. 106]. This does not mean 
that some mystical collective mind ex-
ists. It is individuals as group members 
who remember [5, p. 22].

In the second chapter of the men-
tioned above “Inoperative Community” 
J.-L. Nancy proposes very bright scenar-
io of myth creation. M. Iampolski argues 
that it is also a scenario of community 
formation via the formation of collective 
identity [5, p. 2]. J.-L. Nancy presents 
the very commonly known (with differ-
ent variations) story about the telling of 
myth around the campfire: “They were 
not assembled like this before the story; 
the recitation has gathered them togeth-
er. Before, they were dispersed, shoulder 
to shoulder, working with and confront-
ing one another without recognizing one 
another. He recounts to them their his-
tory, or his own, a story that they all 
know, but that he alone has the gift, the 
right, or the duty to tell. It is the story 
of their origin, of where they come from, 
and of how they come from the Origin it-
self-them, or their mates, or their names, 

or the authority figure among them. And 
so at the same time it is also the story 
of the beginning of the world, of the be-
ginning of the assembling together, or 
of the beginning of the narrative itself”  
[4, p. 44]. End of quotation.

Are international criminal tribu-
nals able to tell the same story to the 
post-conflict societies? What are the 
measures that can improve the percepri-
on of the storytelling? What will serve as 
a campfire for the modern societies?

The first question of the line is con-
nected with the potential of legal acts 
to create or change collective memory. 
Lawyers traditionally mention the Eich-
man case, Nuremberg and Tokyo trials, 
Australia’s cases on the protection of 
indigenous peoples’ rights etc. We can 
remind also the Dreyfus case in France 
or more seldom mentioned in this re-
gard the George Edalji case. The later is 
famous because Mr. Edalji involved Ko-
nan Doyle as his public supporter. The 
father of Sherlock Holmes took part in 
the real investigation of Mr. Edalji case 
and helped him to avoid false theft accu-
sations because of his race.

But what makes us think that all 
these cases really influenced the creation 
of the collective memory? Alternatively, 
what are the collectives that have been 
influenced by these cases? Maybe they 
are panel judges or the judges from the 
particular court, or lawyers as a whole? 
In any case, it is very hard to produce 
something other than emotional argu-
ments on behalf of the mentioned above 
case’s influence on the societies’ collec-
tive memory. The measurability of such 
influence is more or less inversely pro-
portional to the size of collective that is 
supposed to bear the collective memory.

M. Hirsh singled out several distinc-
tive factors of international tribunals’ ca-
pacity to affect collective memory.

International tribunals are often pow-
erful institutions in this sphere since they 
involve influential rituals (some type of 

1 An in situ hearing is possible by virtue of article 3(3) of the Rome Statute, which allows the court to sit 
elsewhere whenever it considers it desirable. Rule 100(1) of the ICC Rules of Procedure and Evidence stipulates 
that this decision should be taken in the interests of justice.
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siting around the campfire. However, the 
question emerges about the location of 
the campfire? In other words is it a good 
idea to have a campfire in The Hague 
and tell the story to Congo people?1).

In addition, where historical facts or 
their interpretation are disputed, interna-
tional bodies that are vested with legit-
imacy (such as many (or maybe some) 
international tribunals) have a significant 
capacity to affect the collective memory.

International legal institutions often 
deal with issues that attract public at-
tention and they are more likely to affect 
collective memories. Though interna-
tional bodies enjoy certain ‘comparative 
advantages’ in transmitting collective 
memories, some of their distinctive fea-
tures constrain that capacity. Here is 
crucially important to take into consider-
ation the dominate type of social connec-
tions in a particular society (collectivistic 
and individualistic societies). Developed 
collectivism in the society do not mean 
automatically better reaction on the ICT 
activity in terms of collective memory 
formation. The issue of prime importance 
is controllability of the society. Let me 
remind you the Orwell’s “1984” and the 
episode when the demonstrators in Oce-
ania support the war with Eurasia. Sud-
denly, the, lets call him, manager of the 
demonstration receives the information 
that the pact with Eurasia was signed 
and the Oceania declared the war on 
Eastasia. Demonstrates changed all the 
banners in a minute and started to sup-
port the war with Eastasia. The slowest 
demonstrators even got imprisonment 
for the propaganda of war with the allied 
Eurasia.

This “fictional” situation from 1984 
has a lot of real manifestations. For in-
stance, the democracy index of Russia 
is lower than Ukrainian one. However, 
according to the latest social study, the 
courts in Russia are much more inde-
pendent. The explanation of this para-
dox is that Russian government control 
the society stronger than Ukrainian one. 
This makes direct control over judges 
not so relevant for the state.

Another example also coming from 
Russia. Social pools showed that Russian 
society’s worldview is strongly depended 
on a governmental position. Change of 
the later may easily change the society’s 
attitude towards different events happen-
ing in the world. We can partly observe 
this on the example of Russian society’s 
desire to accede the territory eastern 
Ukrainian regions.

Like domestic courts (but unlike oth-
er agents of memory like historians and 
journalists), international tribunals are re-
strained by evidentiary rules and the spe-
cific legal classifications (such as the par-
ticular elements of a specific obligation). 
Legal way of thinking is logical and laconic 
that make the tribunal’s finding concerning 
the past events more reliable comparing to 
the findings of journalists and historians.

More significantly, international 
courts’ competence to render binding de-
cisions is commonly subject to the par-
ties’ consent. Thus, significant historical 
events are often not addressed by inter-
national tribunals [6].

On this point I would like to stop. As 
I promised in the beginning I have not 
proposed answers. It is rather welcome 
to thinking about ICT in terms of collec-
tive memory formation.

Key words: collective memory, in-
ternational criminal courts, community, 
human rights and human security.

The article is devoted to the study of 
collective memory and its formation by 
the international criminal courts. At-
tention is paid to the factors that make 
international criminal courts institu-
tions able to influence collective memo-
ry. The concept of “collective memory” 
is analyzed in terms of what is memory 
and what influences its development. 
Moreover, it is studied who may form 
groups that may be involved in the cre-
ation of collective memory.

Статтю присвячено дослідженню 
питання колективної пам’яті та її 
формування міжнародними кримі-
нальними судами. Звернено увагу на 
фактори, які роблять міжнародні 



198

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2015/4

кримінальні суди установами, здат-
ними впливати на формування ко-
лективної пам’яті. Проаналізовано 
поняття «колективна пам’ять» із 
позиції того, що є пам’яттю та що 
впливає на її формування й утворен-
ня колективів, які можуть брати 
участь у її формуванні.

Статья посвящена исследованию 
вопроса коллективной памяти и ее 
формирования международными уго-
ловными судами. Обращается вни-
мание на факторы, определяющие 
международные уголовные суды как 
учреждения, способные влиять на 
формирование коллективной памя-
ти. Анализируется понятие «кол-
лективная память» с точки зрения 
того, что является памятью и что 
влияет на ее формирование и образо-
вание коллективов, которые могут 
принимать участие в формировании 
такой памяти.
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Європейський вибір – це невід’єм-
на складова національної ідеї та стра-
тегічний напрям державно-правового 
розвитку України. Ратифікація Угоди 
про асоціацію є знаковою подією в но-
вітній історії України та лише першим 
кроком на шляху до єдиного європей-
ського ринку. Один із базових принци-
пів формування зони вільної торгівлі –  
поступове досягнення чотирьох сво-
бод, у тому числі свободи руху капі-
талу. Розуміння вказаних принципів 
сприятиме усвідомленню тієї стратегії, 
якої дотримується Європейський Союз 
(далі – ЄС) у відносинах із третіми 
країнами. Вказане свідчить про ак-
туальність пропонованої теми дослі-
дження.

Серед вітчизняних та іноземних 
дослідників Європейського Союзу пи-
танню свободи руху капіталу приді-
ляли увагу такі вчені, як В.М. Гаєць,  
К. Дейвіс, Л.М. Ентін, В.М. Завгородня,  
О.І. Ільченко, С.К. Лещенко, Є.А. Са-
мойленко, В.А. Селіванова, Й. Тачин-
ська, Б.М. Топорін та інші.

Серед усіх чотирьох свобод (вільно-
го переміщення товарів, осіб, послуг 
і капіталу) вільний рух капіталу має 
ширшу сферу дії, ніж інші свободи, та 
поширюється не лише на держави Єв-
ропейського Союзу, а й на треті країни, 
які не входять до ЄС.

Створюючи Європейське економічне 
співтовариство, держави-члени задекла-
рували свою готовність лібералізувати 
рух капіталу настільки, наскільки це 
дозволяють їхнє економічне становище 
та платіжний баланс. Водночас встанов-
лювалась можливість запровадження 
захисних заходів у разі, якщо вільний 
рух капіталу порушуватиме функ- 

ціонування фінансового ринку в будь- 
якій державі-члені (ст. 73) [1].

Держави-члени досить обережно пі-
дійшли до питання руху капіталів. Як 
зазначає В.О. Селіванова, свобода руху 
капіталів, з одного боку, розглядалась 
як допоміжний механізм для досягнен-
ня свобод спільного ринку, а з іншо-
го – як самостійна свобода, надмірний 
ступінь лібералізації якої в економічних 
умовах кожного конкретного періоду 
розвитку Європейських Співтовариств 
міг спричинити серйозний дисбаланс 
економіки [2, с. 16].

Рух капіталу в ЄС регулюється на-
самперед розділом IV «Капітали та 
платежі» (ст. ст. 63–66) Договору про 
функціонування ЄС (далі – ДФЄС). 
Вторинне законодавство ЄС, що регу-
лює питання руху капіталу, включає 
Директиву Ради Міністрів № 88/361 
«Про імплементацію статті 67 Догово-
ру про Співтовариство» від 24 червня 
1988 р. [3] (далі – Директива про рух 
капіталу 1988 р.), а також документи, 
що передбачають певні винятки із за-
стосування принципу вільного руху ка-
піталу: Резолюцію Ради Міністрів «Про 
заходи, які повинні вживатися Співто-
вариством з метою боротьби з міжна-
родним ухиленням від оподаткування» 
від 10 лютого 1975 р. [4], Регламент 
Європейського Парламенту та Ради 
Міністрів «Про контроль готівкових ко-
штів, що ввозяться або вивозяться зі 
Співтовариства» від 26 жовтня 2005 р. 
[5], Директиву Європейського Парла-
менту та Ради Міністрів № 2005/60 
«Про запобігання використанню фі-
нансової системи з метою відмивання 
грошей та фінансування тероризму» від  
29 жовтня 2005 р. [6] тощо.
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У праві ЄС під капіталом прийня-
то розуміти грошові кошти (як націо-
нальну, так і іноземну валюту), цінні 
папери, вироби з дорогоцінних металів. 
Водночас право ЄС відрізняє рух капі-
талів і рух грошових коштів. У справі 
«Luisi&Carbone» [7] Суд ЄС зазначив, 
що рух капіталу – це всі фінансові опе-
рації (трансакції), пов’язані насампе-
ред з інвестуванням коштів, на відміну 
від платежів, що є відшкодуванням за 
надані послуги, виконані роботи або 
поставлені товари (у зв’язку з вико-
нанням зобов’язань сторони за раніше 
укладеними договорами).

З’ясування змісту свободи руху ка-
піталу має певні труднощі, оскільки не 
існує легального визначення поняття 
«капітал» у названих міжнародних до-
говорах, проте практика склалася та-
ким чином, що Суд ЄС та інші право-
застосовні органи ЄС за роз’ясненням 
його змісту звертаються до Директиви 
про рух капіталу 1988 р.

Для полегшення імплементації 
норм до Директиви про рух капіталу 
1988 р. було долучено Додаток № 1, 
який містив класифікацію видів руху 
капіталу. До нього віднесено прямі 
інвестиції, інвестиції в нерухомість, 
операції з купівлі-продажу цінних па-
перів, операції з купівлі-продажу акцій 
чи часток участі в колективних інвес-
тиційних компаніях, операції з купів-
лі-продажу іноземної й національної 
валюти на внутрішньому валютному 
ринку, операції з відкриття поточних і 
депозитних рахунків у національних та 
іноземних фінансових установах, опе-
рації з надання кредитів в операціях за 
участю резидентів держав-членів, на-
дання грошових позик, поруку, гарантії 
й права застави, здійснення платежів, 
пов’язаних зі страхуванням, позики, 
пожертвування, отримання спадщини, 
погашення боргів, фізичний експорт та 
імпорт майна, відшкодування збитків, 
компенсації, платежі, пов’язані з автор-
ськими правами.

У своїх рішеннях Суд ЄС не ви-
значає, що цей перелік є вичерпним, і 
тлумачить його розширено, включаючи 

до нього схожі правові інститути. На-
приклад, у справі «Trummer&Mayer»  
(1999 р.) [8] Суд ЄС включив у Дода-
ток № 1 до видів руху капіталу іпотеку 
в іноземній валюті.

Пізніше Суд ЄС підтвердив, що по-
ложення ст. 63 Договору про функці-
онування ЄС щодо руху капіталу сто-
суються як «прямих» інвестицій, тобто 
капіталовкладень, здійснюваних шля-
хом створення й купівлі вже наявних 
підприємств із метою забезпечення 
ефективної участі в управлінні та кор-
поративному контролі, так і «портфель-
них» інвестицій, що здійснюються через 
придбання акцій на фондовому ринку 
винятково з метою фінансового інвесту-
вання й отримання прибутку без наміру 
здійснювати контроль або брати участь 
в управлінні компанією [9].

Основною відмінністю свободи руху 
капіталу від решти свобод (пересуван-
ня осіб, товарів і послуг) є те, що ст. 
63 ДФЄС застосовується незалежно 
від членства держави в ЄС. Тим самим 
щодо руху капіталу й платежів у ЄС як 
загальне правило встановлено режим 
найбільшого сприяння, який передба-
чає, що фінансові потоки з усіх країн 
регулюються на рівних умовах. Голов-
ною причиною для запровадження цієї 
ліберальної норми стала необхідність 
відкриття ринків фінансових послуг 
(банківського, страхового секторів), а 
також спрощення процедури іноземно-
го інвестування [10]. У справі «Sanz de 
Lera» (1995 р.) [11] Суд ЄС визнав, що 
положення ст. 63 ДФЄС встановлюють 
чіткі й безумовні заборони та не вима-
гають ухвалення актів із їх імплемента-
ції. Пряму дію мають також положення 
Директиви про рух капіталу 1988 р.

Договір про функціонування ЄС 
та акти інститутів ЄС запроваджують 
певні винятки зі свободи пересуван-
ня капіталу й платежів. Відповідно до  
ст. 65.1(а) ДФЄС держави-члени ма-
ють право застосовувати положення 
свого податкового законодавства, що 
визначають відмінності між платника-
ми податків, які перебувають у неодна-
кових умовах, щодо місця проживання 
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чи місця інвестування капіталу. Закрі-
плення цього обмеження пов’язується 
з необхідністю збереження цілісності 
національних систем оподаткування, 
оскільки ця сфера значною мірою за-
лишається в компетенції держав-членів 
(справа «Bachman v. Belgium» (1990 р.)  
[12]). Проте під час здійснення таких 
заходів необхідно підтвердити, що вони 
спрямовуються на захист цілісності на-
ціональних систем оподаткування та 
є необхідними для досягнення мети, а 
також продемонструвати, що для ви-
рішення поставленої проблеми держа-
ва-член вживає ефективних заходів у 
системі національного оподаткування.

Згідно зі ст. 65.1(b) ДФЄС держа-
ви-члени можуть вживати всіх необ-
хідних заходів для запобігання пору-
шенням національних законів та актів 
виконавчої влади, особливо у сфері 
оподаткування, і для ретельного контр-
олю за діяльністю фінансових установ; 
встановлювати процедуру декларуван-
ня даних про переміщення капіталу з 
метою отримання інформації адміні-
стративного чи статистичного харак-
теру; вживати заходів, що є виправда-
ними з позиції публічного порядку чи 
державної безпеки. Це положення пов-
торює ст. 4 Директиви про рух капіталу 
1988 р. У справі «Rutili» (1975 р.) [13] 
Суд ЄС вказав на необхідність вузького 
тлумачення застережень щодо публіч-
ного порядку й державної безпеки, які 
мають розглядатись у контексті цілей 
і принципів ЄС. Тобто на них можна 
посилатись, лише коли існує серйозна 
загроза фундаментальним основам су-
спільних відносин у державі-члені.

Проте обмежувальні заходи, ви-
кладені в ст. ст. 65.1(a) та 65.1(b), не 
повинні бути засобом безпідставної 
дискримінації або завуальованого об-
меження руху капіталів чи платежів  
(ст. 65.3 ДФЄС).

З метою уточнення дозволених за-
ходів щодо обмеження руху капіталу 
інститутами ЄС було ухвалено низку 
постанов.

Директива 91/308/ЕЕС «Про запо-
бігання використання фінансової сис-

теми з метою відмивання «брудних» 
грошей» приписує державам-членам 
запровадити норми, які зобов’язують їх 
кредитні й фінансові установи переві-
ряти особи своїх клієнтів (коли сума 
операцій сягає 15 000 євро (ст. 3)); 
зберігати інформацію про такі операції 
протягом 5 років (ст. 4); з’ясовувати 
джерела походження коштів у випад-
ках, коли існує підозра в сумнівних 
операціях. У вже згадуваних справах 
(наприклад, «Sanz de Lera» 1995 р.) 
Суд ЄС підтвердив законність обмежу-
вальних заходів із метою попереджен-
ня таких дій, як уникнення оподатку-
вання, відмивання «брудних» грошей, 
торгівля наркотиками, тероризм.

Директива 89/117/ЕЕС [14] ви-
магає оприлюднення річної бухгалтер-
ської документації філіями кредитно-фі-
нансових установ, що мають головний 
офіс за межами держави – члена ЄС.

Однак запобіжні заходи повинні об-
межуватись декларуванням, а не при-
водити до запровадження вимог щодо 
отримання додаткових дозволів, оскіль-
ки такі вимоги можуть розглядатись як 
спосіб безпідставної дискримінації чи 
завуальованого обмеження руху капі-
талів або платежів. У своєму рішенні 
в справі «Association Eglise» (2000 р.) 
[15], у якій ішлося про вимоги фран-
цузького законодавства щодо отриман-
ня дозволу в Міністерстві економіки 
Франції для здійснення прямих інозем-
них інвестицій у випадках їх можливої 
загрози для публічного порядку та дер-
жавної безпеки, Суд ЄС дійшов виснов-
ку, що отримання додаткових дозволів 
вважатиметься виправданим лише у 
виняткових ситуаціях, тому на дер-
жавах-членах лежить відповідальність 
довести необхідність такого дозволу. 
Крім того, умови для застосування доз-
вільних заходів повинні чітко визнача-
тись у внутрішньому законодавстві.

Відповідно до ст. 65.2 ДФЄС на сво-
боду пересування капіталу й платежів 
поширюються обмеження, передбаче-
ні положеннями про право на засну-
вання та економічну діяльність. Вони 
стосуються обмежень видів діяльності, 
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пов’язаних із виконанням офіційних 
владних повноважень (ст. 51 ДФЄС). 
Певні обмеження можуть бути вста-
новлені у вигляді особливого режиму 
щодо іноземних громадян з огляду на 
міркування публічного порядку, дер-
жавної безпеки та охорони здоров’я 
(ст. 52 ДФЄС).

Також деякі обмеження щодо руху 
капіталів передбачаються у зв’язку із 
запровадженням економічного й ва-
лютного союзу. Згідно зі ст. 143 ДФЄС 
країна – член ЄС, яка має труднощі чи 
в разі серйозної загрози їх виникнен-
ня щодо платіжного балансу, а також 
якщо це загрожує функціонуванню 
спільного ринку або здійсненню спіль-
ної торговельної політики, може здійс-
нювати обмежувальні заходи з дозво-
лу Комісії ЄС. Відповідно до положень  
ст. 144 ДФЄС у разі несподіваної кри-
зи з платіжним балансом держава-член 
може вжити як пересторогу захисні за-
ходи самостійно. Такі заходи повинні 
зумовлювати якомога менше проблем у 
функціонуванні спільного ринку та не 
можуть здійснюватись більш активно, 
ніж це справді необхідно для подолан-
ня раптових труднощів.

Поглиблення економічної інтеграції 
в Європейському Союзі веде до поши-
рення основних свобод внутрішнього 
ринку об’єднання на треті країни. На-
самперед це стосується сусідніх країн, 
навіть якщо рівень їх відносин із ЄС 
не передбачає підготовку таких країн 
до майбутнього членства в ЄС. Вод-
ночас можливості для третіх країн ви-
користовувати свободи внутрішнього 
ринку ЄС залежать від того, наскільки 
тісно співпрацює відповідна країна з 
ЄС. Найбільші можливості для вико-
ристання свобод внутрішнього ринку 
отримують ті держави, з якими ЄС має 
угоди про асоціацію. Значно обмежені 
права й можливості користуватись рин-
ковими свободами мають неасоційовані 
країни [16, с. 216].

При цьому існують додаткові об-
меження. Вони постають із правил, 
установлених державами-членами або 
інститутами ЄС на 31 грудня 1993 р. 

щодо переміщення капіталу в треті кра-
їни та (або) з них, у тому числі прямих 
інвестицій у підприємства, нерухомість, 
надання фінансових послуг чи допуск 
цінних паперів на ринки капіталу  
(ст. 54.1 ДФЄС).

Крім того, у випадках, коли за ви-
няткових обставин переміщення капі-
талу в треті країни або з них викликає 
чи загрожує викликати серйозні труд-
нощі у функціонуванні економічного 
й валютного союзу, ЄС може вводити 
захисні заходи щодо третіх країн на 
період не більше 6 місяців за умови, 
що такі заходи є вкрай необхідними  
(ст. 66 ДФЄС).

ЄС і держави-члени також можуть 
обмежувати рух капіталу й платежів 
щодо третіх країн із метою запрова-
дження економічних санкцій.

Таким чином, свобода руху капіталу 
створює умови для функціонування від-
критого, конкурентного, інтегрованого 
й ефективного європейського фінан-
сового ринку, надає низку переваг як 
споживачам, так і надавачам фінансо-
вих послуг. Для громадян вільний рух 
капіталу означає можливість безпере-
шкодно здійснювати низку операцій за 
кордоном, зокрема відкривати банків-
ські рахунки, інвестувати свої кошти 
найбільш вигідним чином, придбава-
ючи цінні папери іноземних компаній, 
нерухомість в інших країнах тощо. Для 
підприємств, що потребують фінансо-
вих ресурсів, свобода руху капіталу 
відкриває перспективи їх отримання 
на найвигідніших і найсприятливіших 
умовах, для інвесторів – можливість 
пропонувати свої ресурси на ринку з 
великим попитом.

Для України лібералізація режиму 
надання фінансових послуг і зняття 
обмежень на транскордонний рух капі-
талів є важливими елементами погли-
бленої та всеохоплюючої зони вільної 
торгівлі між Україною та ЄС. Відповід-
ні положення зафіксовано в підрозділі 
6 глави 6 та ст. ст. 145, 146 глави 7 
Угоди про асоціацію.

Україна взяла на себе зобов’язан-
ня забезпечити вільний рух капіталу, 
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пов’язаного з прямими інвестиціями, 
гарантувати захист іноземних інвести-
цій, а також ліквідацію чи репатріацію 
цих інвестицій і пов’язаних прибутків. 
Усе це передбачає великий обсяг ро-
боти для України щодо проведення ре-
форм та гармонізації законодавства з 
європейськими стандартами.

Ключові слова: вільний рух капі-
талу, держави – члени Європейського 
Союзу, судова практика, єдиний ринок.

Статтю присвячено досліджен-
ню принципів, якими забезпечуєть-
ся одна з основних свобод «єдиного 
ринку», – вільних рух капіталу. Ана-
лізуються положення установчих 
договорів, судова практика, норми 
актів вторинного права Європей-
ського Союзу. З’ясовується, які іс-
нують винятки з принципу вільного 
руху капіталу.

Статья посвящена изучению 
принципов, которыми обеспечивает-
ся одна из основных свобод «единого 
рынка», – свободное движение ка-
питала. Анализируются положение 
учредительных договоров, судебная 
практика, нормы актов вторичного 
права Европейского Союза. Выясня-
ются существующие в принципе сво-
бодного движения капитала исклю-
чения.

The article is devoted studying of 
principles with which one of the basic 
freedoms of “the Single Market”, name-
ly free movement of capital is provid-
ed. Position of constituent contracts, 
judiciary practice, norms of certificates 
of the secondary right of the European 
Union is analyzed. Out existing basi-
cally free movement of capital of an 
exception are found.
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Європейську політику сусідства (далі –  
ЄПС) було започатковано 2004 р.  
з метою недопущення виникнення но-
вих ліній розподілу між розширеним 
Європейським Союзом і його сусідами, 
а також для підвищення добробуту й 
безпеки країн Європейського Союзу 
(далі – ЄЄ) та його сусідів. Участь 
у цій політиці було запропоновано  
16 найближчим сусідам ЄЄ: Алжиру, 
Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Гру-
зії, Єгипту, Ізраїлю, Йорданії, Лівану, 
Лівії, Молдові, Марокко, Окупованій 
палестинській території, Сирії, Тунісу 
та Україні.

Уперше ідею ЄПС було викладено 
в повідомленні Комісії «Ширша Євро-
па – сусідство: нові межі стосунків зі 
східними та південними сусідами» від  
11 березня 2003 р. [1]. У цьому доку-
менті відзначалося: «У наступне деся-
тиліття здатність Союзу надавати без-
пеку, стабільність і сталий розвиток 
своїм громадянам буде невід’ємною від 
його інтересу до близького співробітни-
цтва із сусідами». Також вказувалось 
на взаємозалежність ЄС і сусідніх кра-
їн та інтерес ЄС до покращення добро-
буту й безпеки в цих країнах як ча-
стини роботи з підвищення відповідних 
показників ЄЄ.

Докладну стратегію налагодження 
добросусідських відносин із сусідніми 
країнами було описано в повідомленні 
Комісії «Європейська політика сусід-
ства: стратегія» від 12 травня 2004 р.  
[2]. Серед пріоритетів цієї стратегії 
було вказано участь ЄЄ у покращенні 
втілення принципів верховенства пра-
ва, стабільності й розвитку сусідніх 
країн, у сприянні вирішенню конфлік-
тів. Серед методів наведено можливість 
участі ЄС у розв’язанні таких конфлік-

тів шляхом застосування європейської 
методології кризового управління.

ЄПС є переважно двосторонньою 
політикою ЄС та кожної окремої кра-
їни-партнера; пізніше вона доповнюва-
лась регіональними й багатосторонніми 
ініціативами співробітництва, такими 
як Східне партнерство (2009 р.), Серед-
земноморський союз (відомий також як 
Євро-середземноморське партнерство, 
або Барселонський процес, що був за-
пущений у 2008 р.), а також Синергія 
Чорного моря (2008 р.).

У межах ЄПС ЄС пропонує сусідам 
привілейовані відносини, побудовані 
на відданості спільним цінностям, та-
ким як демократія, права людини, вер-
ховенство закону, добре управління 
(good governance), ринкова економіка 
та сталий розвиток. ЄПС виходить за 
межі існуючих відносин, пропонуючи 
політичний союз та більш глибоку еко-
номічну інтеграцію, підвищення мобіль-
ності й покращення міжособистісних 
контактів [3].

ЄПС реалізується незалежно від 
процесу розширення ЄС та припускає 
паралельне співробітництво в межах 
політики сусідства й інші форми інте-
грації, у тому числі перспективу член-
ства. Центральне місце в ЄПС посі-
дають двосторонні плани дій між ЄС 
і кожною з держав-партнерів. Вони 
передбачають програму політичних та 
економічних реформ у короткостроко-
вій і середньостроковій перспективі від 
3 до 5 років. Після спливу терміну дії 
перших планів приймаються наступ-
ні документи у формі Угод про парт-
нерство та співробітництво, або Угод 
про асоціацію. Зрештою, ЄПС перед-
бачає принцип інтеграції без вступу 
(integration without accession).
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Особливістю здійснення ЄПС у 
Східній Європі стало те, що від початку 
вона проводилась на двосторонній ос-
нові. Якщо в країнах Середземномор’я 
політика мала переважно характер од-
носторонніх дій ЄС, то на сході її інстру-
ментами стали численні двосторонні й 
багатосторонні угоди та різноманітні 
види спільної діяльності, у тому числі 
робота спеціальних місій ЄС. Це зу-
мовлюється загальною спрямованістю 
ЄПС у Східній Європі на врегулювання 
конфліктів [4], що неможливо реалізу-
вати в односторонньому порядку. Для 
цього необхідне прагнення сторін, які 
перебувають у конфлікті, взаємодіяти з 
ЄС, тоді як останній може надати пев-
ний імпульс до співробітництва сторін 
між собою та створити умови для пе-
реговорів як посередник, а також ви-
ділити засоби для реалізації проектів, 
пов’язаних із вирішенням конфлікту.

Що стосується безпосередньо кон-
флікту в Придністров’ї, пропозиції ЄС, 
окреслені Європейською Комісією, зво-
дились до кризового врегулювання, фі-
нансування постконфліктної відбудови 
та підтримки зусиль ОБСЄ й інших ме-
діаторів. Позиція ЄС станом на 2004 р.  
не містила конкретних пунктів щодо 
фактичної участі ЄС у розв’язанні кон-
флікту. Однак необхідно зазначити, 
що ЄС від початку заявив про спіль-
ну відповідальність щодо врегулювання 
конфлікту, чим було створено підста-
ви для подальшої роботи в цій сфері  
[5, с. 369–386].

Конкретні зусилля щодо вирішення 
придністровського конфлікту здійсню-
вались у межах двосторонніх планів 
дій «Україна – Європейський Союз» та 
«Європейський Союз – Молдова». По-
ставлені в них завдання відрізнялись 
обережністю, однак все ж дозволяли 
говорити про прийняття всіма сторона-
ми на себе правових зобов’язань. Так, 
за Планом дій «Україна – Європей-
ський Союз» від 12 лютого 2005 р. сто-
рони погоджувались прийняти на себе 
спільну відповідальність у запобіганні 
та врегулюванні конфліктів. Одним із 
пріоритетів діяльності сторін визнава-

лося посилення співробітництва з пи-
тань «спільної сусідської й регіональ-
ної безпеки, зокрема щодо вироблення 
ефективного рішення придністровсько-
го конфлікту в Молдові, у тому числі 
вирішення прикордонних питань» [6].

Також Україна зобов’язалась у 
співробітництві з Молдовою доклада-
ти зусиль із мирного врегулювання 
придністровського конфлікту, розви-
вати співробітництво з Молдовою з 
прикордонних питань на всьому укра-
їнсько-молдавському кордоні, у тому 
числі ефективний обмін інформацією 
щодо потоків товарів і людей, які пе-
ретинають спільний кордон. Цікаво, 
що задля підвищення досвіду України 
у відповідних питаннях на неї було по-
кладено зобов’язання брати участь у 
поліцейській місії ЄС у Боснії та Гер-
цеговині, а також у поліцейській місії 
ЄС у Македонії. ЄС у свою чергу зо-
бов’язався брати подальшу участь у 
підтримці вирішення конфлікту, у тому 
числі підтримувати відповідні зусилля 
ОБСЄ й посередників, а також надава-
ти Україні експертну та консультатив-
ну підтримку.

План дій «Молдова – Європейський 
Союз» від 22 лютого 2005 р. торкнувся 
більш широкого кола питань, пов’яза-
них із придністровським конфліктом, 
адже його вирішення було визнано 
одним із ключових завдань цього акта 
[7]. Зокрема, ЄС визнав своїм зобов’я-
занням сприяти розв’язанню конфлікту 
з використанням усіх наявних у його 
розпорядженні інструментів та у вза-
ємодії з ОБСЄ. Взаємні зобов’язання 
сторін було конкретизовано в окремо-
му параграфі 2.2 документа. Серед них 
було зазначено такі зобов’язання, як 
підтримка зусиль у галузі вирішення 
придністровського конфлікту на умо-
вах поваги до суверенітету й терито-
ріальної цілісності Молдови в межах її 
кордонів, визнаних на міжнародному 
рівні, гарантоване дотримання демо-
кратії, верховенства права, закону й 
прав людини, а також налагодження 
співробітництва між Молдовою та ЄС 
у питаннях розв’язання придністров-
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ського конфлікту, у тому числі пост-
конфліктного врегулювання. ЄС зо-
бов’язався збільшити підтримку ОБСЄ 
й інших посередників у цьому процесі, 
докладати зусилля із забезпечення ви-
конання державами своїх зобов’язань 
із вирішення конфлікту та розширюва-
ти політичний діалог між Молдовою та 
ЄС у його розв’язанні.

Розроблені в 2005 р. плани дій для 
України й Молдови варто розглядати у 
світлі того факту, що в результаті роз-
ширення Європейського Союзу в 2004 р.  
та 2007 р. між ним і вказаними країна-
ми виник спільний кордон, а отже, про-
блеми, з якими зустрічаються Україна 
й Молдова у врегулюванні конфлікту 
в Придністров’ї, перестали бути для 
ЄС абстрактними, отримавши абсо-
лютно конкретний зміст і значущість. 
Зрештою, саме це стало остаточним по-
штовхом до розгортання Місії Європей-
ського Союзу з надання прикордонної 
допомоги Республіці Молдова та Укра-
їні (далі – ЕUВАМ).

У контексті ЄПС ЕUВАМ відіграє 
подвійну роль. По-перше, вона просу-
ває наближення до стандартів і пере-
дової практики ЄС у галузях управ-
ління кордонами в Молдові й Україні. 
По-друге, ця місія проводить діяльність 
як нейтральний технічний радник у 
врегулюванні придністровського кон-
флікту. Обидва елементи дозволяють 
надавати безпосередню підтримку праг-
ненням держав-членів ЄС і сусідів ЄС 
до регіональної безпеки, стабільності 
та процвітання. Стабільність і процві-
тання сусідів забезпечують умови для 
розвитку торгівлі та сприяють еконо-
мічним успіхам ЄС.

У діяльності ЕUВАМ щодо реаліза-
ції ЄПС можна виділити два основні ас-
пекти: економічний і безпековий. При-
чому окремі заходи (наприклад, ті, що 
здійснюються в митній сфері) можуть 
мати як економічну, так і безпекову 
спрямованість.

Економічна складова полягає на-
самперед в організації руху товарів 
на українсько-молдавському кордоні 
таким чином, щоб цей рух був мак-

симально швидким та сприяв макси-
мальній легальності міжнародної тор-
гівлі, у тому числі в аспекті правил 
походження товару. Упродовж усього 
молдавсько-українського кордону Місія 
ЕUВАМ підтримує зусилля, спрямова-
ні на підвищення ефективності прикор-
донних перевірок, що сприяє легальній 
торгівлі за допомогою таких засобів, як 
раціоналізація прикордонних і митних 
перевірок, підтримка ефективного ви-
користання ресурсів прикордонних та 
митних служб задля встановлення за-
гроз і забезпечення зацікавлених сто-
рін необхідною інформацією.

Ще Угода між Молдовою та ЄС про 
партнерство й співробітництво 1994 р.  
передбачала обмін інформацією, по-
кращення методів діяльності, введення 
спільної номенклатури та єдиного ад-
міністративного документа щодо това-
рів, запровадження сучасних систем 
митної інформації, організації семінарів 
і навчальних програм [8]. Аналогічні 
норми містилися в Угоді про партнер-
ство та співробітництво між Україною 
та ЄС [9].

Плани дій для України й Молдови 
2005 р. розширювали та доповнюва-
ли зобов’язання сторін щодо митно-
го контролю. Зокрема, план дій щодо 
України містив норми про впроваджен-
ня митного контролю, заснованого на 
аналізі ризиків і визначенні необхідно-
го організаційного забезпечення, удо-
сконаленні функціонування митниць, 
спрощенні й модернізації митних про-
цедур. Планувалося впровадити підхід 
«єдине вікно» для всієї документації, 
пов’язаної із зовнішньоторговельними 
операціями та контролем, насамперед 
шляхом активізації співробітництва 
всіх служб, які працюють на кордоні. 
Передбачалося започаткувати механізм 
постійного інформування й надання 
консультацій суб’єктам зовнішньоеко-
номічної діяльності щодо законодавства 
та процедур здійснення експортних та 
імпортних операцій. Важливими були 
також норми про забезпечення підви-
щення кваліфікації працівників митної 
служби.
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Положення плану дій для Молдови 
щодо митниць були навіть більш амбіт-
ними. Згідно з ними планувалося запро-
вадження принципу митного контролю 
на підставі аналізу, відбору ризиків і 
створення релевантних контрольних 
рамок, спрощення й демократизації 
митних процедур усередині країни та 
на кордоні, консолідації адміністратив-
них сил держави в забезпеченні ефек-
тивного контролю походження товарів, 
грамотного застосування правил ви-
значення цінності на митниці. Як і для 
України, планувалося впровадження 
системи єдиного вікна щодо всіх до-
кументів, які стосуються міжнародної 
торгівлі, та відповідного контролю: від 
покращення кооперації між митними 
службами й іншими агенціями, які ді-
ють на кордоні, до створення механіз-
му постійних суспільних консультацій 
у галузі регламентації митних проце-
дур. Планувався подальший розвиток 
співробітництва між ЄС та Молдовою 
стосовно контролю, побудований на 
базі оцінки ризиків щодо товарів імпор-
ту, експорту й транзиту.

Вказані норми покладають зобов’я-
зання насамперед на українську та 
молдавську сторони. ЄС виступає рад-
ше зразком і контролером виконання 
взятих на себе Україною й Молдовою 
зобов’язань. Створення та подальша  
діяльність ЕUВАМ дозволили Європей-
ському Союзу зайняти більш активну 
позицію, що дозволяє безпосередньо 
впливати на виконання Україною й 
Молдовою взятих на себе зобов’язань 
на одній із ділянок їхнього спільно-
го кордону. Хоча митний контроль і 
розвиток митного законодавства в ці-
лому залишаються суверенною спра-
вою держав, ЕUВАМ виконує щодо 
них контрольні функції, перевіряє 
стан дотримання законодавства та 
митних процедур, може втручатись у  
реалізацію цих процедур, а найголов-
ніше – допомагає в навчанні й підви-
щенні професійного рівня українських 
і молдавських митників, привносить у 
їхню діяльність кращі практики, розро-
блені в ЄС.

Повноваження Місії ЕUВАМ та 
її персоналу в митній сфері є досить 
широкими. Зокрема, експерти Місії 
ЕUВАМ мають право звертатись із 
запитом до керівництва митного чи 
прикордонного органу для здійснення 
повторних перевірок будь-яких партій 
вантажів, щодо яких раніше було на-
кладено й стягнуто митні платежі. При 
цьому вантаж, а також транспортні за-
соби, якими цей вантаж перевозився, 
не мають права залишати митну тери-
торію до завершення процедури. Персо-
нал ЕUВАМ також має повноваження 
копіювати митні документи на товар, 
що імпортується, супроводжувальні 
комерційні документи, бути присутнім 
і спостерігати за процесом митного 
оформлення вантажів [10]. Окрім цьо-
го, представники ЕUВАМ приділяють 
увагу проекту, спрямованому на ство-
рення системи обміну даними митних 
органів та інформацією про вантажопо-
тік між відповідними адміністраціями 
Молдови й України.

У зв’язку із цим необхідно підкрес-
лити, що до моменту встановлення між 
Україною та Молдовою у 2006 р. но-
вого режиму митної діяльності щодо 
Придністров’я міжнародна спільнота 
розглядала товар, який походить із те-
риторії невизнаної республіки, як та-
кий, що вироблений у Молдові. Це у 
свою чергу не заважало Придністров’ю 
самостійно здійснювати зовнішньотор-
говельні операції, а придністровським 
товарам – проходити митне оформлен-
ня в митних органах ЄС, адже за уго-
дою 1994 р. ЄС узяв на себе обов’язок 
утримуватись від будь-яких дискримі-
наційних дій щодо компаній, які пере-
бувають на території Молдови, а отже, 
і на території Придністров’я. З одного 
боку, угоду 1994 р. було укладено між 
визнаними суб’єктами міжнародного 
права без участі Придністровської Мол-
давської Республіки. З іншого боку, на 
момент її підписання будь-які винят-
ки правового характеру щодо Придні-
стровського регіону, а також учасників 
зовнішньоекономічної діяльності, які 
зареєстровані на території цього регіо-
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ну, були відсутні. Отже, ніщо не забо-
роняло виробникам на території Прид-
ністров’я для цілей зовнішньої торгівлі 
вважатися молдавськими.

Важливим було також те, що Мол-
дова та Європейський Союз погодились 
із принципом вільного транзиту, а та-
кож узяли на себе зобов’язання забез-
печити вільний транзит через свою те-
риторію товарів, які походять із митних 
територій інших країн. Оскільки ЄС 
де-юре розглядав і розглядає територію 
Придністров’я як частину Молдови, 
молдавська сторона не могла обмежи-
ти транзит вантажів, що надходять із 
Європи, через молдавську територію 
на адресу економічних агентів Придні-
стров’я.

Як підтримку можливостей зі зміц-
нення довіри в питаннях митної справи 
й торгівлі Молдови та Придністров’я 
в межах ЕUВАМ було підготовле-
но документ під назвою «Молдова та 
Придністров’я: шлях до створення 
єдиного економічного простору». Цей 
документ цікавий тим, що, визнаючи 
суверенне верховенство Молдови над 
Придністров’ям із правової позиції, 
ЕUВАМ визнала той очевидний факт, 
що фактично ці два суб’єкти мають 
різні економіки. Економічна інтеграція 
розглядалась як необхідна передумова 
інтеграції політичної через визнання 
сторонами спільних інтересів і взаємо-
залежності.

У світлі цих проблем діяльність Мі-
сії ЕUВАМ на кордоні між Україною 
та Молдовою (де-факто – Україною й 
Придністров’ям) носила політичний 
відтінок і допомагала Молдові та Украї-
ні в створенні штучної економічної «ре-
зервації», яка мала перейти в правове 
поле Республіки Молдова, підпорядку-
вавши свої експортно-імпортні операції 
молдавській стороні.

За підсумками першого року робо-
ти Місії ЕUВАМ було складено звіт, у 
якому констатувалось, що вільні еконо-
мічні зони Молдови використовуються 
нецільовим чином задля незаконного 
імпорту товарів на територію країни. 
Було виявлено низку афер із визначен-

ням митної вартості деяких товарів із 
метою набуття незаконного прибутку 
з пільгового митного режиму всереди-
ні Співдружності Незалежних Держав, 
а також задля уникнення грошових 
виплат в Україні та інших державах, 
транскордонного шахрайства з ПДВ 
[11, с. 18]. До цього звіт 2007 р. додав 
виявлені факти маніпуляцій із сертифі-
катами походження товарів таким чи-
ном, щоб товари, вироблені за межами 
Співдружності Незалежних Держав, 
проходили митне оформлення як такі, 
що походять зі Співдружності Неза-
лежних Держав, і підпадали під пільго-
вий режим митного оформлення, вста-
новлений у Співдружності Незалежних 
Держав [12, с. 13].

Звіт, складений за результатами 
перших 5 років роботи Місії ЕUВАМ, 
констатував помітний прогрес у бо-
ротьбі з виявленими проблемами. Зо-
крема, відзначались успіхи запрова-
дженої системи постмитного контролю 
й аудиту, розвиток інфраструктури 
митних підрозділів. Водночас вказу-
валось на наявні недоліки, зокрема й 
на необхідність подальшої боротьби з 
корупцією в митних органах. У звіті 
відзначалося, що махінації з податка-
ми, митними платежами та корупція 
стають можливими переважно внаслі-
док самого стану конфлікту, що виво-
див значну кількість ринкових гравців 
із правового поля. Констатувалося, що 
економічних операторів Придністров’я 
варто спонукати до легальної торгівлі, 
зокрема й оформлення вантажів. Необ-
хідно гарантувати повне сприяння пра-
вилам походження товарів та автоном-
ним торговельним преференціям, які 
надаються ЄС Молдові [13, с. 20] без 
дискримінації для товару, що походить 
як із території власне Молдови, так і з 
Придністров’я.

Водночас високу оцінку ЄС отри-
мала робота самої Місії ЕUВАМ. Як 
вказувалось у документі спільної ро-
бочої групи «Реалізація європейської 
політики сусідства у 2010 р.», що був 
підготовлений для Європейської Ко-
місії під керівництвом Високого пред-
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ставника ЄС із закордонних справ та 
безпекової політики, Україна повною 
мірою продовжує віддану й конструк-
тивну участь у роботі Місії ЕUВАМ. 
За підтримки ЕUВАМ було ще більше 
зміцнено професійний потенціал укра-
їнських митних і прикордонних служб, 
потенціал міжвідомчої співпраці в ме-
жах України, а також співробітництво 
між Республікою Молдова та Україною 
[14, с. 9–10].

Як уже згадувалось, другим важли-
вим компонентом діяльності ЕUВАМ 
став безпековий. Робота ЕUВАМ віді-
грала помітну роль у підвищенні без-
пеки східних кордонів ЄС, насамперед 
завдяки зусиллям Місії ЕUВАМ, спря-
мованим на подолання контрабанди, 
боротьбу з незаконними каналами по-
стачання зброї й наркотиків.

У першому річному звіті ЕUВАМ 
2006 р. вказано, що Місія ЕUВАМ не 
може підтвердити існування значних 
обсягів контрабанди зброї. Було вста-
новлено, що закиди про активну участь 
верхівки Придністровської Молдавської 
Республіки в транснаціональних злочи-
нах, таких як торгівля наркотиками, 
зброєю й людьми, у цілому не відпо-
відають дійсності [15, с. 36]. Водночас 
констатувалось виявлення маршруту 
нелегальної міграції через північ Мол-
дови в Україну, а потім у країни ЄС. 
Такий же маршрут використовувався 
для контрабанди наркотиків (зокрема, 
великих партій марихуани) і незначних 
партій зброї.

На базі отриманої в перший рік 
роботи Місії ЕUВАМ інформації було 
визначено подальші напрями співробіт-
ництва між Україною, Молдовою та ЄС 
щодо підвищення ефективності полі-
тики й заходів боротьби з незаконним 
виробництвом, постачанням та обігом 
наркотичних і психотропних речовин, у 
тому числі запобігання розповсюджен-
ню рецептурних хімічних субстанцій, а 
також запобігання й скорочення вжи-
вання наркотичних речовин. Таке спів-
робітництво ґрунтується на взаємних 
консультаціях і координації дій сторін 
щодо заходів у різноманітних галузях, 

пов’язаних із використанням наркотич-
них речовин.

На прохання молдавських та придні-
стровських партнерів ЕUВАМ у 2010 р. 
випустив Білу книгу, у якій було викла-
дено механізм покращення контролю 
над міграційними потоками через Прид-
ністров’я, зокрема й шляхом створення 
нових міграційних постів [16, с. 16].

У ході зустрічі 12 березня 2012 р. 
обговорювався запропонований мол-
давською стороною «Неофіційний доку-
мент про заходи з контролю над мігра-
ційними потоками через Придністров’я 
в контексті діалогу між ЄС та Мол-
довою щодо лібералізації візового ре-
жиму». Більшість зазначених у цьому 
документі заходів відображали пропо-
зиції, викладені в Білій книзі ЕUВАМ. 
Особливо це стосувалося заходів, що 
передбачались усередині країни на на-
ціональному рівні [16].

Запровадження під егідою ЕUВАМ 
окремих елементів європейської по-
літики сусідства в безпековій сфері 
сприяло розвитку відносин України та 
Молдови не лише з ЄС, а й із НАТО. 
Невипадково в цільових планах «Укра-
їна – НАТО» [17] прикордонним і мит-
ним службам було наказано забезпечи-
ти неухильне виконання Меморандуму 
про взаємодію між урядами України та 
Молдови, Європейською Комісією та 
ЕUВАМ.

Завдяки вказаній участі ЕUВАМ пе-
ретворилась на унікальний інструмент 
ЄС у межах політики сусідства, за 
допомогою якого Європейський Союз 
прагнув, з одного боку, сприяти роз-
витку законної торгівлі й пересуванню 
осіб, а з іншого – гарантувати безпеку 
своїх громадян та боротися зі злочин-
ністю.

Ключові слова: Місія ЕUВАМ, 
прикордонна допомога, придністров-
ський конфлікт, план дій, європейська 
політика сусідства.

Діяльність EUBAM варто розгля-
дати у світлі європейської політики 
сусідства – у напрямі спільної зов-
нішньої й безпекової політики Євро-
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пейського Союзу, започаткованої в 
2004 р. в період стрімкого розширен-
ня Європейського Союзу. Ця політи-
ка мала на меті усунення старих та 
уникнення появи нових ліній розподі-
лу між Європейським Союзом і його 
сусідами, а також підвищення без-
пеки Європейського Союзу та його 
держав-членів шляхом створення 
навколо кордонів Європейського Со-
юзу зони безпеки й добробуту. Роз-
гортання спеціальних місій із метою 
допомоги державам-сусідам у врегу-
люванні криз є одним з інструментів 
Європейського Союзу в реалізації єв-
ропейської політики сусідства.

Деятельность EUBAM следует 
рассматривать в свете европейской 
политики соседства – в направлении 
общей внешней политики и полити-
ки безопасности Европейского Со-
юза, основанной в 2004 г. в период 
стремительного расширения Евро-
пейского Союза. Эта политика име-
ла целью устранение старых и пре-
дотвращение появления новых линий 
распределения между Европейским 
Союзом и его соседями, а также по-
вышение безопасности Европейского 
Союза и его государств-членов пу-
тем создания вокруг границ Евро-
пейского Союза зоны безопасности 
и благосостояния. Развертывание 
специальных миссий с целью помощи 
государствам-соседям в урегулиро-
вании кризисов является одним из 
инструментов Европейского Союза 
в реализации европейской политики 
соседства.

EUBAM activities should be consid-
ered as a part of the European Neigh-
borhood Policy – in the direction of the 
Common Foreign and Security Policy, 
which was launched in 2004 during the 
rapid expansion of the European Union. 
This policy was intended to eliminate 
old and to avoid the emergence of new 
dividing lines between the European 
Union and its neighbors, as well as in-
creasing security of the European Un-
ion and its Member States by creating a 

zone of security and prosperity around 
the borders of the European Union. The 
deployment of special missions to help 
neighboring states in crisis manage-
ment is one of the European Union in-
struments in the implementation of the 
European Neighborhood Policy.
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ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ 
ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ 

НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 
НАПРИКІНЦІ XVIII – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Злочинність неповнолітніх і вдоско-
налення засобів протидії їй залишаються 
серед пріоритетів кримінально-правової 
політики України, що зумовлює актуалі-
зацію звернення до історичних традицій 
подолання правопорушень неповноліт-
ніх. Формування класичної парадигми 
кримінально-правового впливу на пра-
вопорушення упродовж XVIII – ХІХ 
століть знайшло втілення в принципово 
нових кримінально-правових і криміналь-
но-процесуальних законах європейських 
держав. Під юрисдикцією однієї з них, а 
саме Австрійської (з 1867 р. – Австро- 
Угорської) імперії, перебували західноу-
країнські землі, зокрема Галичина.

Основні інститути кримінального 
й кримінально-процесуального права, 
кодифікація відповідного законодав-
ства цієї держави та особливості його 
застосування на підвладній імперії 
території західноукраїнських земель 
неодноразово ставали предметом до-
слідження українських учених, та-
ких як І.Й. Бойко, О.В. Кондратюк,  
В.С. Кульчицький, М.М. Никифорак, 
І.Я. Терлюк, А.П. Ткач, Н.В. Худоба, 
М.Ю. Шуп’яна. Однак наведений ними 
матеріал нерідко дублюється, а пробле-
ма нормативно-правового забезпечення 
протидії правопорушенням неповноліт-
ніх на західноукраїнських землях вза-
галі не ставала предметом спеціальних 
досліджень.

Метою статті є узагальнення нор-
мативного матеріалу у сфері кримі-
нального та кримінально-процесуально-
го права, а також судоустрою з питань 
еволюції правових засобів протидії пра-
вопорушенням неповнолітніх на захід-
ноукраїнських землях у складі Австрій-
ської (з 1867 р. – Австро-Угорської) 
імперії.

Кримінальне право й кримінальний 
процес на час входження Галичини до 
складу імперії Габсбургів уже було ко-
дифіковано. На територію Галичини з 
1784 р. було поширено дію процесуаль-
ної частини Терезіани, а в 1786 р. –  
Загальну судову інструкцію Йосипа II.  
У 1787 р. імператором Йосипом II було  
видано новий австрійський криміналь-
ний кодекс «Про злочини та їх покаран-
ня», який увів принцип «nulla poenae 
sine lege» (жодного покарання без вка-
зівки в законі), розмежував злочини та 
поліцейські проступки, скасував тор-
тури, обмежив застосування смертної 
кари [1, c. 46].

У 1796 р. у Західній, а з 1797 р. і 
в Східній (українській) Галичині було 
запроваджено Кримінальний кодекс, 
підготовлений австрійським юристом 
Й. Зонненфельсом [2, с. 304–305], яко-
го інколи не зовсім точно називають 
криміналістом, проте насправді він був 
камералістом, одним із засновників ідеї 
поліцейської держави й наук поліцей-
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ського та фінансового права [3, с. 23]. 
Цей кодекс із 1803 р. з незначними змі-
нами було проголошено чинним у всій 
Австрії під назвою, що походила від 
імені імператора Франца І – Франціш-
кана [4]. Кодекс включав норми матері-
ального й процесуального права.

Кодекс Францішкана дотримувався 
поділу протиправних діянь на злочини 
та поліцейські проступки (Politische 
Verbrechen). Як правило, цей тер-
мін перекладають як «політичні про-
ступки», що вносить плутанину в кла-
сифікацію злочинних діянь у цьому 
джерелі права. У Кримінальному кодек-
сі 1852 р. аналогічні діяння було назва-
но Polizeiьbertretungen – «поліцейські 
проступки». Тому й попередній термін 
варто перекладати саме як поліцейські 
проступки.

Францішкана вводила принцип 
пом’якшення покарання неповнолітнім 
за вчинення злочинних діянь першо-
го виду. Зокрема, особи, які вчинили 
злочин у віці до 18 років, не підляга-
ли смертній карі, покаранню кнутом, а 
лише батогами, не більше 25 ударів і 
не публічно (§ 15, 20). У Францішкані 
чи не вперше норми щодо особливос-
тей кримінальної відповідальності не-
повнолітніх було виокремлено в окрему 
главу (главу 3 частини ІІ, присвяченої 
поліцейським проступкам), яка мала 
відповідну назву «Про покарання не-
повнолітніх» і включала 5 статей  
(§ 28–32). Неповнолітні у віці від 11 до 
14 років несли відповідальність за по-
ліцейські проступки позбавленням волі 
на строк не більше 6 місяців, за умов 
вчинення злочину з обтяжуючими об-
ставинами вони також могли бути по-
карані тілесними покараннями (§ 29). 
Підкреслювалась необхідність виконан-
ня такого покарання окремо від дорос-
лих злочинців, принаймні в окремому 
приміщенні. Обтяжуючими обставина-
ми вважалися обставини, пов’язані або 
з особливостями самої злочинної діяль-
ності, або з характеристикою особисто-
сті неповнолітнього злочинця. До пер-
шої групи обставин належали характер 
вчиненого злочину й обсяг нанесеної 

ним шкоди, рецидив. До другої групи 
належали «віддаленість» до віку, з яко-
го наставала кримінальна відповідаль-
ність у повному обсязі (це було тради-
цією німецького кримінального права, 
яка мала корінням як мінімум Каро-
ліну), наявність чи відсутність каяття 
неповнолітнього у вчиненні злочину, 
здатність неповнолітнього до виправ-
лення, злостивість характеру (§ 30).

За приписами Францішкани режим 
відбування покарання неповнолітніх 
міг варіюватися. Так, на розсуд полі-
цейських органів позбавлення волі 
могло поєднуватись із тілесними по-
караннями, зменшенням харчування, 
важкими роботами.

Варто вказати, що тілесні пока-
рання неповнолітніх викликали певну 
критику з боку австрійських фахів-
ців у сфері кримінального права. Так,  
Е. Томашек у своєму есе щодо кри-
мінальної відповідальності неповноліт-
ніх (1841 р.) доводив, що неповнолітні 
правопорушники потребують окремо-
го механізму покарання, що діє через 
покаяння й перевиховання. Учений 
критично ставився до тілесних пока-
рань неповнолітніх у кримінальному 
праві, вважаючи їх застосування лише 
крайнім заходом, додатковим заходом 
до основного покарання. Більше того, 
автор переконаний, що настане час, 
коли без тілесних покарань можна 
буде обійтись повністю, причому і в 
приватному житті, і в публічній освіті. 
Натомість Е. Томашек вважав за не-
обхідне ввести для неповнолітніх пра-
вопорушників обов’язкове релігійне 
навчання, поєднане з виховно-трудо-
вим впливом, а також запровадити не 
лише обов’язкове розмежування не-
повнолітніх і дорослих у місцях відбу-
вання покарання, а й роздільне утри-
мання різних за віком неповнолітніх 
правопорушників [5, с. 337, 346, 349], 
щоб унеможливити негативний вплив 
більш дорослих і «досвідчених» право-
порушників на молодших. Інакше ка-
жучи, науковець був налаштований на 
так звану медичну, або терапевтичну, 
модель ювенальної юстиції.
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Францішкана встановлювала, що 
злочинність неповнолітніх у віці до  
14 років мала знаходити відповідне ре-
агування не стільки з боку публічної 
влади, скільки з боку батьків або опі-
кунів. Саме вони повинні були тілесно 
покарати дитину. Лише за відсутності 
осіб, які несли відповідальність за ви-
ховання дитини (наприклад, у разі без-
притульності й бездоглядності дитини), 
роль виконавця заходів відповідально-
сті мала взяти на себе поліційна влада.

Францішкану, яка зберігала застарі-
лі концепти реагування на злочинність 
(ще з феодальних часів), було перегля-
нуто під тиском революційних подій 
1848–1849 рр., які зачепили всю імпе-
рію, у тому числі Галичину [6, с. 98]. 
1852 р. було прийнято новий «Кримі-
нальний закон про злочини, проступки 
і поліцейські порушення, статут про 
кримінальну підсудність та у справах 
друкарства для Австрійської імперії», 
оприлюднений 27 травня 1852 р. [7] 
(далі – Кримінальний кодекс 1852 р.), 
який діяв аж до розпаду Австро-Угор-
щини та навіть продовжив свою дію 
на території Другої Речі Посполитої 
до оновлення її кримінального законо-
давства [8, с. 64]. Кримінальний кодекс 
1852 р. діяв не лише в Галичині, а й на 
Буковині.

Кримінальним кодексом 1852 р. 
було встановлено, що суб’єктом кри-
мінальної відповідальності є особа, 
яка досягла 14 років (§ 2). Дослідни-
ки австрійського законодавства щодо 
неповнолітніх зазначали, що принципу 
розуміння, тобто вирішення пробле-
ми осудності, цей документ не знав  
[9, с. 117].

Діти, які вчинили злочин у віці до 
10 років, віддавалися під нагляд бать-
ків, які мали застосувати щодо них 
«домашні заходи». Злочинні діяння, 
вчинені дітьми у віці від 10 до 14 ро-
ків, визнавалися не злочинами, а про-
ступками, тому каралися як проступки 
(§ 2, 237, 269). Таким чином, тяжкі 
та незначні за тяжкістю злочини мали 
каратися однаково, що навряд чи мож-
на вважати справедливим. Зрештою, 

особи у віці від 14 до 20 років несли 
кримінальну відповідальність, однак 
суд пом’якшував покарання, якщо не-
повнолітній ледве досягнув юнацько-
го віку, мав ментальні вади або був 
занедбаний у виховному аспекті. Так, 
якщо дорослому за відповідний злочин 
загрожувала смертна кара чи довічне 
позбавлення волі, то неповнолітньому 
їх замінювали на позбавлення волі на 
строк від 10 до 20 років (§ 46) [7].

Як і у Францішкані, у Криміналь-
ному кодексі 1852 р. покарання непо-
внолітніх виокремлено в окрему главу  
(§ 269–273). За вчинення злочинів не-
повнолітні могли бути ув’язнені, залеж-
но від обставин, на строк від 1 дня до 6 
місяців. В окремих випадках ув’язнення 
могло замінюватись покаранням різка-
ми (§ 248). Обставинами, які впливали 
на накладення покарання, були обсяг 
і характер караного діяння, вік вину-
ватого (наскільки він наближується до 
повноліття), загальний душевний стан, 
шкідливі схильності, злостивість та 
невиправність (§ 270–271). Ув’язнен-
ня мало супроводжуватись релігійним 
навчанням і корисною фізичною пра-
цею, посильною для правопорушника. 
За вчинення поліцейських проступків 
діти мали піддаватися домашнім ви-
правним заходам, а за неможливості – 
поліцейським заходам (§ 273).

Позбавлення волі щодо неповноліт-
ніх Кримінальний кодекс 1852 р. від-
межовував і від тюремного ув’язнення, 
і від арешту. Австрійські коментатори 
тлумачили це як необхідність утриман-
ня неповнолітніх окремо від дорослих, 
покараних за проступки, проте, як 
вказував О.М. Богдановський, який 
спеціально вивчав австрійське законо-
давство щодо відповідальності неповно-
літніх та практику його застосування 
й виконання покарань, принаймні до 
початку 1870-х рр. окремих виховних 
установ для неповнолітніх створено не 
було [9, с. 118].

На початку ХХ століття в австрій-
ському суспільстві та серед правників 
домінували погляди, згідно з якими го-
ловним засобом у протидії злочинності 
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неповнолітніх було визнано соціальний 
захист і некаральний вплив на неповно-
літніх правопорушників. Його здійсню-
вали через виховні й виправні заклади 
та спеціальні суди для неповнолітніх. 
Однак сучасні дослідники вказують, що 
підготовлені вченими того часу проек-
ти щодо організації соціального захи-
сту й судів через брак коштів так і не 
стали законами. Подальший розвиток 
правових засобів протидії ювенальній 
злочинності здійснювався на рівні під-
законних актів, зокрема, такими були 
розпорядження австрійського міністер-
ства юстиції про пом’якшення судами 
вироків щодо неповнолітніх (1902 р.) 
і про утворення у в’язницях окремих 
відділів для підлітків однієї статі й віку 
(1905 р.) [8, c. 63].

Із цього моменту неповнолітні пра-
вопорушники утримувались у пенітен-
ціарних установах окремо від дорослих. 
Ті з них, строк ув’язнення яких був 
не менше 4 тижнів, обов’язково мали 
відвідувати тюремну школу, проте за 
розпорядженням поліцейської влади та 
голови суду могли бути відправлені до 
школи й за меншого строку перебуван-
ня в установі. Навчальна група не мала 
перевищувати 25 осіб і формувалась 
відповідно до віку арештантів, характе-
ру вчинених ними діянь. За досягнення 
18 років на момент перебування в шко-
лі засуджені залишалися в навчальній 
групі до закінчення строку покарання.

Крім шкільних занять, неповноліт-
ні залучалися до виконання загальних 
тюремних робіт або праці за межами 
тюрми, причому керівництво установи 
мало забезпечити невиснажливу для 
неповнолітніх роботу, особливо реко-
мендувались польові чи садові роботи 
в закритих від публіки місцях, щоб не-
повнолітні не зазнавали стигматизую-
чого впливу з її боку. Окремі навчальні 
заняття також організовувались для 
підслідних неповнолітніх (4 уроки на 
тиждень, один із яких – заняття зі свя-
щеником). Хоча до неповнолітніх засу-
джених могли застосовуватись заходи 
стягнення, проте виключались ув’яз-
нення в темному карцері й одиночне 

ув’язнення. І навпаки, для неповно-
літніх було розроблено систему заохо-
чень, які включали збільшення кілько-
сті побачень та частіше листування з 
рідними, публічну похвалу, звільнення 
від постійного нагляду в межах пені-
тенціарної установи, переведення до 
вищого класу (тобто до групи з кращим 
за кримінологічною характеристикою 
колективом) [10, с. 992–994, 1007].

Циркуляром від 21 жовтня 1908 р.  
Міністерство юстиції Австрії ввело 
суди для неповнолітніх [11, с. 284]. 
Організація ювенальних судів дещо 
варіювалася залежно від статусу судо-
вих установ у тій чи іншій місцевості.  
У великих містах існували окремо кри-
мінальні й опікунські суди. У кримі-
нальному суді всі справи про злочини 
неповнолітніх мали концентруватись 
у руках одного судді, спеціально при-
значеного для цього. У тих судах, які 
функціонували як кримінальні й опі-
кунські водночас, злочини неповноліт-
ніх розглядались опікунським суддею 
незалежно від територіальної підсуд-
ності. Другою інстанцією для ювеналь-
них судів був юнацький сенат. І суд у 
справах неповнолітніх, і юнацький се-
нат мали розміщуватися в окремих від 
інших судових установ приміщеннях.

Розвитку австрійської ювенальної 
юстиції, на думку А.М. Рубашевої, за-
важали два фактори: архаїзм норм ма-
теріального кримінального права, яке 
не давало можливості судам застосову-
вати принцип «виховання замість пока-
рання», та нерозвиненість громадських 
організацій, від успіху роботи яких 
багато в чому залежала ефективність  
діяльності ювенального суду [11, с. 286].  
На переконання Н.М. Крестовської, 
невдалим було також вирішення про-
блеми з підсудністю судів. Криміналь-
ний суддя, який працював в умовах 
великого міста з високим рівнем дитя-
чої злочинності, міг застосувати щодо 
неповнолітнього лише заходи кримі-
нально-правового реагування, тоді як 
опікунський суддя, який працював у 
більш спокійній із кримінологічної по-
зиції обстановці сільської місцевості чи 
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невеликого міста, міг застосувати та-
кож виховні заходи, зокрема передачу 
дитини на так зване державне вихован-
ня (різновид пробації) [12, с. 123].

Окреме правове регулювання проти-
дії дитячій злочинності здійснювалось 
на Закарпатті. Кримінальний кодекс 
Угорщини було прийнято в 1880 р.  
та значно змінено в 1908 р. саме в 
частині кримінальної відповідальності 
неповнолітніх. Ним було встановлено, 
що неповнолітні у віці від 12 до 18 ро-
ків є відповідальними за вчинені ними 
кримінально карані діяння; проте до 
злочинності неповнолітніх застосову-
ється пом’якшення покарань (напри-
клад, скорочення строку ув’язнення) і 
загалом превентивний підхід. У 1913 р.  
законом особливості кримінальної 
відповідальності неповнолітніх було 
виокремлено в окремий інститут судо-
вої влади, зокрема, прийнято рішення 
про створення судів для неповнолітніх 
у кожному районі. Суди могли застосу-
вати до неповнолітніх такі види пока-
рань, як ув’язнення й штраф, або ко-
ригувальні виховні заходи [13, c. 297].

Отже, західноукраїнські землі пе-
ребували в складі Австрійської (Ав-
стро-Угорської) імперії з кінця XVIII 
століття. По-перше, це був час утвер-
дження гуманістичних засад кри-
мінальної політики в європейських 
державах. По-друге, це була доба фор-
мування кодифікованих джерел пра-
ва, особливо в профілюючих галузях 
права, до яких, безумовно, належало 
кримінальне та кримінально-процесу-
альне право. По-третє, це був час, коли 
злочинність неповнолітніх у зв’язку з 
початком індустріальної доби посту-
пово ставала все більшою проблемою 
для всіх європейських держав, у тому 
числі Австро-Угорщини. Усі ці правові 
й позаправові фактори зумовили певні 
тенденції в еволюціонуванні правових 
засобів протидії ювенальній злочинно-
сті на західноукраїнських землях.

Як постає з наведеного матеріалу, 
кримінально-правові заходи протидії 
злочинності неповнолітніх було унор-
мовано та включено до всіх кодифі-

кованих актів Австрійської імперії й 
Угорського королівства як складової 
імперії Габсбургів (Кримінальний ко-
декс для Галичини, Францішкана, Кри-
мінальний кодекс Австрійської імперії 
1852 р., Кримінальний кодекс Угорщи-
ни 1880 р. з доповненнями 1908 р.) як 
окрему главу.

Усі проаналізовані нами правові дже-
рела ґрунтувались на визнанні особли-
востей кримінальної відповідальності 
неповнолітніх. Це знайшло вираження 
в утвердженні розуміння злочину непо-
внолітнього як менш шкідливого діяння 
для суспільства порівняно зі злочином 
дорослої людини, а тому злочинні діян-
ня неповнолітніх у плані їх кваліфікації 
було віднесено Кримінальним кодексом 
Австрійської імперії 1852 р. до поліцей-
ських проступків.

Кримінальне законодавство Австрій-
ської (Австро-Угорської) імперії вста-
новлювало градацію неповнолітніх у їх 
відношенні до кримінально-правового 
впливу. За Францішканою неповноліт-
ні у віці 11–14 років підлягали поліцей-
ським заходам (ув’язнення до 6 місяців, 
поєднане з релігійним вихованням і ро-
ботою), неповнолітні у віці 14–18 ро- 
ків підлягали кримінальній відповідаль-
ності в пом’якшеному варіанті. За Кри-
мінальним кодексом Австрії 1852 р. не-
повнолітні у віці 10–14 років підлягали 
поліцейським заходам, а особи у віці 
14–20 років несли кримінальну відпові-
дальність у пом’якшеному варіанті.

Інституціоналізація особливостей 
реалізації кримінальної відповідально-
сті неповнолітніх в Австро-Угорщині 
пройшла еволюцію від розділення не-
повнолітніх засуджених і дорослих 
злочинців у місцях позбавлення волі 
до формування спеціальних судів та 
реформаторіїв для неповнолітніх пра-
вопорушників, проте цей процес не 
було завершено у зв’язку з початком 
Першої світової війни. Виконання кри-
мінальних покарань для неповнолітніх 
включало залучення їх до навчання й 
праці, що було важливим інструментом 
некарального впливу на них та їх по-
дальшої ресоціалізації.
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рії 1852 р., Кримінальний кодекс Угор-
щини 1880 р., неповнолітній правопо-
рушник, заходи кримінально-правового 
впливу.

У статті розкрито, що кри-
мінально-правові заходи протидії 
злочинності неповнолітніх було 
унормовано та включено до всіх 
кодифікованих актів Австрійської  
(Австро-Угорської) імперії, що діяли 
на території західноукраїнських зе-
мель наприкінці XVIII – на початку 
ХХ століття. Вони встановлювали 
особливості кримінально-правового 
впливу на неповнолітніх, зокрема 
пом’якшення їх кримінальної відпо-
відальності та некаральні, у тому 
числі батьківські, заходи впливу. 
Особливості реалізації криміналь-
ної відповідальності неповнолітніх 
включали їх відокремлення від дорос-
лих злочинців у місцях позбавлення 
волі, формування спеціальних судів 
і реформаторіїв для неповнолітніх 
правопорушників, залучення їх до 
навчання та праці.

В статье раскрыто, что уголов-
но-правовые меры противодействия 
преступности несовершеннолет-
них были нормированы и включе-
ны во все кодифицированные акты 
Австрийской (Австро-Венгерской) 
империи, действовавшие на терри-
тории западноукраинских земель 
в конце XVIII – в начале ХХ века. 
Они устанавливали особенности 
уголовно-правового воздействия на 
несовершеннолетних, в частности 
смягчение их уголовной ответствен-
ности и некарательные, в том чис-
ле родительские, меры воздействия. 
Особенности реализации уголовной 
ответственности несовершеннолет-
них включали их отделение от взрос-
лых преступников в местах лишения 
свободы, формирование специальных 
судов и реформаториев для несовер-
шеннолетних правонарушителей, 
привлечение их к учебе и труду.

The article discloses that the crim-
inal law measures to counter juvenile 
delinquency were normalized and in-
cluded in all codified acts Austrian 
(Austro-Hungarian) Empire, acting in 
the territory of Western Ukraine in the 
end of XVIII – the beginning of the  
ХХ century. They have established 
particular criminal law on minors, in 
particular mitigation of criminal re-
sponsibility and non-punitive, includ-
ing parents, interventions. Features of 
the criminal liability of minors include 
their separation from adult criminals in 
prison, the formation of special courts 
and the reformers for juvenile offend-
ers, bring them to school and work.
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Актуальність теми дослідження зу-
мовлена такими причинами. По-перше, 
правовий статус військовослужбовців 
об’єктивно відображає сутність право-
вої системи та воєнної політики, яка 
проводиться державою. Ураховуючи 
необхідність проведення воєнної ре-
форми, розробка питань, пов’язаних із 
правовим статусом військовослужбов-
ців, є одним із пріоритетних завдань 
юридичної науки. По-друге, в історії 
держави і права України накопичено 
значний досвід різноманітних підхо-
дів до регулювання прав та обов’язків 
військовослужбовців, який може бути 
використаний з метою вирішення сьо-
годнішніх практичних завдань, спрямо-
ваних на захист України від зазіхань на 
її незалежність.

Із цього погляду особливу цін-
ність становить період існування Ко-
зацько-гетьманської держави, в якій 
правова регламентація статусу вій-
ськовослужбовців здійснювалася нор-
мативно-правовими актами, які вида-
валися спочатку польською владою, а 
пізніше – гетьманами та уповноважени-
ми ними посадовцями. Ураховуючи ту 
обставину, що формуванню Козацько- 
гетьманської держави передував зна-
чний історичний період, має сенс роз-
глянути особливості регламентації 
правового статусу українських військо-
вослужбовців до початку визвольної 
війни 1648–1654 рр.

Аналіз публікацій показує, що ця тема 
досліджень не була до теперішнього часу 
предметом спеціальних наукових роз-
робок. Фрагментарно вона зачіпалась 
у роботах істориків права: А.П. Ткача,  
В.С. Кульчицького, М.Е. Слабченко, 

І.І. Бойко, І.М. Грозовського, А.І. Коза-
ченко, І.М. Паньонко, а також істори-
ків: О.І. Гуржія, Т.В. Чухліба, В.А. Бре-
хуненка, В.М. Горобця, В.А. Смолія, 
О.Г. Сокирко та ін. При цьому ці до-
слідники розглядали права й обов’язки 
військовослужбовців у контексті вирі-
шення більш загальних проблем історії 
держави і права України. Незважаючи 
на наявність цього матеріалу, питання 
правового статусу українського коза-
цтва розглядалося не системно, тому 
ця проблема потребує своєї подальшої 
наукової розробки.

Метою статті є дослідження іс-
торичної динаміки прав та обов’язків 
українських козаків на основі норма-
тивно-правових актів, виданих поль-
ською владою в період із 1572 по  
1648 рр., і з’ясування причин їх при-
йняття й наслідків.

Викладення матеріалів дослідження 
необхідно почати з розгляду державо-
творення та правотворення на україн-
ських землях, які входили до складу 
Речі Посполитої. Правове закріплення 
прав і обов’язків українського козацтва 
розвивалося в умовах зміни суспільно- 
політичного стану, який склався на 
кінець XVI ст. По-перше, результатом 
перемоги польського короля Стефана 
Баторі над Московським царством піс-
ля Лівонської війни стало повернення 
на Україну значної частини козаків, які 
брали участь у військових діях проти 
росіян. По-друге, територія південної 
частини сучасної України була об’єк-
том постійних набігів кримських татар 
з метою пограбування або взяття по-
лонених (ясиру), яких вони продава-
ли на невольницьких ринках. Такі дії 
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завдавали значних збитків українсько-
му населенню, підривали економіку та 
нормальний розвиток регіону. Із цієї 
причини польський уряд почав запро-
шувати козаків на державну службу 
для захисту від татарських набігів.

Третім фактором стало запрошен-
ня польським урядом козацтва на дер-
жавну службу. Щодо цього видатний 
український історик права М.Є. Сла-
бченко писав: «Отже, козаки на по-
чатку 80-х рр. XVI ст. вже поділялися 
на воїнів-професіоналів і небойовий, 
допоміжний склад, до якого належа-
ли козаки, які займалися господарчим 
промислом, а також виконували інші 
обов’язки в межах тилового забезпе-
чення бойових формувань козацтва» [1, 
с. 206]. Тому можемо зробити висно-
вок, що в той історичний період існував 
чіткий поділ на «добрих козаків», тоб-
то професійних воїнів, і на «мотлох» –  
міщан і селян, які пристали (поко-
зачились) до козацького війська. На 
практиці це означало суттєву різницю 
в правовому статусі козаків і тих лю-
дей, котрі тимчасово приєднувалися до 
козацького війська. Права й обов’язки 
козаків спиралися на різні норми по-
ведінки, вироблені за різноманітних 
обставин, на підставі чого виникло 
нове поняття «козацьке право», тобто 
сукупність правових звичаїв, традицій, 
правил, на яких ґрунтувались правовід-
носини серед самих козаків. Як указує  
І.М. Грозовський, у той історичний пе-
ріод відбувалося формування козацько-
го права, яке ґрунтувалось на традиці-
ях, обрядах і нормах звичаєвого права 
[2, с. 103]. На цей процес суттєво впли-
нули лицарська ідеологія і традиції, що 
панували в той історичний період. Так, 
подібні групи привілейованого війська 
з особливим правовим статусом форму-
вались також і в інших країнах, напри-
клад, таборити в Чехії, конкістадори 
в Іспанії, флібустьєри, загони найми-
тів-ландскнехтів у різних країнах се-
редньовічної Європи, посполите рушен-
ня шляхти в Польщі. Цілком зрозуміло, 
що їхній правовий статус визначався 
традиціями, звичаями, в окремих ви-

падках – нормативно-правовими акта-
ми, що видавались владою, до змісту 
яких входили питання чіткої регламен-
тації прав та обов’язків цієї верстви, 
порядок проходження військової служ-
би, платні. Формування українського 
війська відбувалося на підставі такої 
самої схеми, яка існувала в більшості 
європейських країн. Наймане військо 
зазвичай набирав командир-контрак-
тор, найчастіше професійний офіцер, 
який підписував чи приймав під при-
сягою від воїнів умови про час служби, 
величину платні, вид озброєння та інші 
питання, пов’язані з їхнім правовим 
статусом. Вступаючи на службу, вояки 
присягали на вірність володарю, тобто 
тому властителю, для якого наймалось 
військо, а не командирові загону.

Стосовно історії держави і права 
України фактором, яке ускладнює це 
дослідження, є обставина, що кількість 
наявних документів украй обмежена. 
На багато з них в історичній, мемуар-
ній, юридичній літературі є посилання, 
але сам оригінальний текст багатьох 
актів до сьогодні не дійшов.

Практичне створення українсько-
го козацтва здійснювалось за наказом 
польського короля Стефана Баторі, 
який у 1572 р. спрямував загін козаків, 
який складався з українців, у район 
Дніпровських порогів з метою захисту 
від набігів кримських танагайських та-
тар. Правовою основою функціонуван-
ня цього військового формування ста-
ла видана королем Стефаном Баторі 
грамота від 05.06.1572, яка, згідно з 
чинною тоді правовою традицією, ад-
ресувалась призначеному польським 
урядом шляхтичу Яну Бадовському. 
Одним із пунктів грамоти було надання  
Я. Садовському широких прав та осо-
бливого статусу, що дозволяв цьому во-
єводі приймати рішення на свій розсуд. 
Як указувалося в грамоті, воєвода не 
підлягав юрисдикції місцевому білоцер-
ківському воєводі, місцевим старостам, 
які призначались польською владою, 
і підкорявся лише воєводі руському 
й гетьману. Цей пункт грамоти давав  
Я. Бадовському необмежені повнова-
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ження, оскільки ставка воєводи русь-
кого знаходилася на відстані майже 
700 км. З огляду на розвиток засобів 
зв’язку того історичного періоду, від-
сутність доріг, низький рівень грамот-
ності зрозуміло, що оскаржити рішення 
Я. Бадовського в розташованій за сотні 
кілометрів резиденції воєводи русько-
го в місті Львові було завданням, яке 
неможливо виконати. Отже, права та 
обов’язки козацтва регламентувались 
розпорядженнями, вказівками й до-
рученнями цього шляхтича. Згідно з 
цим нормативно-правовим актом, ко-
заки приймались на королівську служ-
бу й отримували грошове утримання 
від нього. У їхні обов’язки входило 
виконання воєнних завдань, постав-
лених воєводою, та участь у відбитті 
постійних набігах кримських татар. 
На утримування козаків виділялась 
поквартальна оплата, що становила  
2,5 злотого на одну людину, а також 
тканина на пошив форми. Отже, право-
вим результатом прийняття цієї грамо-
ти стало створення привілейованої гру-
пи воїнства, яке називалось козаками, 
зі своїм комплексом прав та обов’язків, 
виключення їх із підпорядкування міс-
цевій владі й надання їм особливого 
правового статусу.

Із погляду сьогодення, має сенс роз-
глянути вартісну цінність цього розмі-
ру оплати й величину його купівельної 
спроможності. Так, польський злотий 
XVI ст. являв собою срібну монету, 
рівну 30 грошам, або 2/5 копи литов-
ських грошей. Отже, за квартал козак 
отримував 1 копу литовських грошей, 
або 60 литовських грошей при тому, 
що ціна вола дорівнювала 80 грошам, 
корови – 50 грошей, вівці – 15 грошей.

Із часом почали виникати супереч-
ності між козаками та місцевою владою, 
представленою старостами й воєвода-
ми в районах, які знаходилися навколо 
Запорозької Січі. Як указує Д.Є. Явор-
ницький, польська влада категорично 
заборонила їм ховати в себе козаків, 
забезпечувати їх порохом, свинцем, 
харчами [3, с. 40]. З іншого боку, поль-
ський уряд не мав можливості утри-

мувати й забезпечувати таку кількість 
озброєних людей. У багатьох козаків, 
які несли військову службу, на землях 
прикордонних замків і їхніх околиць 
знаходилася власна земля, тобто свої 
господарства та сім’ї. Офіційним ви-
знанням козацтва як воєнної сили став 
факт передачі представником короля 
Яном Оришовським у 1576 р. клейнод –  
хоругви, бунчука, булави, печатки, 
віддання у володіння Трахтемирова із 
Зарубським монастирем. Отже, козаки 
отримали пункт постійної дислокації, 
офіційний статус, що закріплював їхнє 
правове становище як привілейованої 
структури з одночасним несенням пев-
них обов’язків щодо Речі Посполитої. 
У повсякденному житті козаки скаржи-
лись, що місцева влада порушує їхній 
правовий статус, не враховує думки 
керівників козацьких загонів, піддає 
арешту й безпричинно садовить у тюр-
ми. У деяких випадках місцева влада 
підроблювала документи на нібито не-
існуючі борги козаків, потребувала від 
них податку й навіть забирала майно 
померлих. Зі свого боку, козаки проте-
стували проти порушення своїх прав, 
посилаючись на грамоту 1572 р., а та-
кож інші документи, видані польськими 
королями. З метою врегулювання цих 
спорів Стефан Баторі видав у 1582 р.  
грамоту, яка закріплювала права та 
обов’язки українського козацтва. У до-
кументі містились такі пункти. По-пер-
ше, король забороняв місцевій владі 
порушувати правовий статус козаків, 
а особливо тих, які отримували пла-
ту від польських властей за військо-
ву службу. Заборонялося здійснювати 
судочинство над окремими козаками 
у звичайних справах, під яким розумі-
лись норми цивільного права, а судо-
ва юрисдикція поширювалась лише на 
випадки вбивств, насильств і грабежів. 
При цьому права козаків гарантувались 
згадкою, що такий суд повинен відбу-
ватися «за порозумінням» із козацькою 
адміністрацією. Під час визначення 
міри покарання місцевий суд мав право 
винести рішення лише в рамках своєї 
компетенції, однак заборонялось зби-
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рати з таких козаків податки, які-не-
будь боргові зобов’язання, конфіскува-
ти майно померлих, яке передавалося 
родичам або заповідачам. У випадку 
арешту козака заборонялось його взят-
тя під варту без оповіщення козацько-
го отамана, який мав на те королівські 
повноваження. Отже, в результаті при-
йняття цієї грамоти відбулося правове 
закріплення прав козацтва як привіле-
йованої суспільної верстви, яка згодом 
перетвориться в достатньо численний 
прошарок населення Козацько-гетьман-
ської держави.

Новий етап правової регламентації 
статусу українських козаків у Речі По-
сполитій настав у 20-х рр. XVII ст. Як 
указувалося, на утримання козацького 
війська потребувались достатньо знач-
ні кошти, які були відсутні в польсько-
го уряду. Відомо, що лише один загін 
Яна Бадовського складався із 532 до-
бре озброєних досвідчених козаків і де-
кількох сотень прислуги. Із цієї причи-
ни багато козаків, воюючи з татарами, 
почали здійснювати самостійні походи, 
отримуючи прибуток, який називаєть-
ся в історичній літературі «козацький 
хліб». Такі походи часто суперечили до-
кументам, підписаним польськими ко-
ролями, їхнім договорам із кримським 
ханом і турецьким султаном, а визна-
чалися лише умовами війни. Посту-
пово козаки стали грізною військовою 
силою, яка завдавала значних збитків 
татарським улусам, грабувала карава-
ни, відбивала полонених і нападала на 
татарські аули й турецькі міста.

З метою боротьби з козацькою воль-
ницею польський уряд відправив ка-
ральне військо на чолі зі Станіславом 
Конецпольським. Ці воєнні дії закінчи-
лися мирними переговорами та Куру-
ківською угодою, яку було підписано  
27 жовтня (05 листопада) 1625 р. До змі-
сту цього правового документа ввійшли 
пункти, що змінювали правовий статус 
українського козацтва, а саме: збіль-
шення кількості козацького реєстру з  
3 до 6 тис., підвищення річної плат-
ні реєстровцям за службу до 60 тисяч 
злотих, тобто 10 злотих на одну особу 

на рік, яка підлягала сплаті після свя-
та Святого Іллі (20 липня) в Києві. Од-
ночасно із цим оголошувалася амністія 
учасникам повстання, за реєстровцями 
зберігалося право обирати старшого 
(гетьмана), але його мав затверджува-
ти король чи коронний гетьман Поль-
щі. Козаки отримували право обирати 
собі отаманів, кандидатури яких затвер-
джувалися польським гетьманом. До 
обов’язків належало таке: одна тисяча 
козаків повинна була постійно знаходи-
тись на дніпровських порогах з метою 
спостереження за діями татарських за-
гонів, інші козаки повинні були слугу-
вати як військовий резерв. Від козаків 
вимагалося знищення всіх їхніх бойових 
кораблів – чайок, їм заборонялося вихо-
дити в море та на власний розсуд почи-
нати війну з турками й татарами.

До змісту цього правового докумен-
та також увійшов пункт, що змінював 
правовий статус козацтва, оскільки їх 
частина, що не потрапила в реєстр, ви-
ключалась із привілейованої верстви 
населення, називалася «випищики» та 
не отримувала платні. Загалом договір 
1625 р. мав позитивне значення для 
закріплення правового статусу коза-
цтва з причини того, що узаконив вій-
ськово-територіальний устрій козаків і 
розміщення на території Корсунського, 
Черкаського й Чигиринського староств 
шести реєстрових полків.

У 30-ті рр. XVII ст. по території 
України прокотилася нова хвиля ко-
зацько-селянських повстань, оскільки 
влада Речі Посполитої не виконувала 
більшості пунктів договору 1625 р. На 
цей раз Польщі вдалося придушити 
національно-визвольний рух в Україні 
та розбити основні сили повстанців. 
Результатом нової війни стала угода з 
козацтвом, підписана в лютому1638 р., 
на підставі якої сейм видав Ординацію 
(від лат. Ordinatus – упорядкований). 
Новий акт значно обмежив «права й 
вольності» козаків, ліквідував козацьке 
управління на значній території Украї-
ни. Згідно із цією Ординацією, до пра-
вового статусу українського козацтва 
вносились суттєві зміни. По-перше, 
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було скасовано вибірність козацької 
старшини та ліквідувався козацький 
суд. При цьому необхідно відзначити, 
що, на думку акад. М.Є. Слабченко, 
козацьке право носило прецедентний 
характер, базувалося на практиці ко-
зацького суду, так цей захід суттєво 
впливав на зміну правового статусу 
українських вояків [1, с. 287]. По-дру-
ге, козацький реєстр зменшувався до 6 
тис. осіб, але до нього вносили тільки 
тих козаків, які не брали участі в по-
встанні, а виключені з реєстру особи 
повинні були повернутися до свого 
попереднього стану. По-третє, лікві-
дувалася посада козацького гетьмана, 
замість якого поляки призначали стар-
шого комісара козацького війська, який 
підпорядковувався коронному гетьма-
нові Польщі. Ця посадова особа отри-
мувала всю повноту військової, судової 
влади в Січі, мала право змінювати пра-
вовий статус окремих козаків шляхом 
виключення їх із реєстру. По-четверте, 
козаки мали право обирати лише сотни-
ків та отаманів, а посади полковників і 
осавулів заміщали особи, котрі походили 
виключно зі шляхтичів. По-п’яте, таким 
верствам населення, як міщани та селя-
ни, заборонялося під страхом смертної 
кари вступати в козаки й навіть видава-
ти своїх дочок заміж за козаків. По-шо-
сте, на територію Запоріжжя козак міг 
потрапити лише за наявності паспорта, 
затвердженого польським комісаром. 
З метою легітимізації цієї Ординації  
30 серпня 1638 р. польний коронний геть-
ман Микола Потоцький скликав у Києві 
загальну раду реєстрових козаків, у якій 
брали участь старшина і представники 
кожного із шести полків, на якій був ого-
лошений зміст цього правового докумен-
та. Інтерес викликає та обставина, що в 
остаточному підписанні цієї Ординації 
представниками козацтва 24 листопада 
1638 р. в урочищі Масловий Став бра-
ли участь майбутні діячі національно- 
визвольної війни 1648–1654 рр. – Богдан 
Хмельницький і Федір Лутай, засновник 
Микитинської й Чортомлицької Січей.

За результатами проведеної роботи 
можна зробити такі висновки.

1. Правовий статус і система прав та 
обов’язків українських козаків у період 
з 1572 р. до початку визвольної війни 
регламентувалися такими правовими 
документами: грамотами Стефана Бато-
рі 1572 р., 1582 р., Куруківською уго-
дою 1625 р., Ординацією 1638 р. Гра-
мота Стефана Баторі 1572 р. закріпляла 
за козаками значні права та виводила 
з підпорядкування місцевої влади, вста-
новлювала плату в розмірі 2,5 злотих 
і перетворювала козацтво в окремий 
привілейований прошарок населення. 
Згідно з грамотою, козаки зобов’язува-
лись нести воєнну службу із захисту 
українських земель, що входили у склад 
Речі Посполитої, від набігів татар. Гра-
мота 1582 р. збільшувала обсяг їхніх 
прав, забороняла їх арешт, звільняла 
від плати податків, інших платежів, а 
суд таких козаків дозволявся тільки у 
випадках убивств, насильств, грабежів. 
У свою чергу, Куруківська угода 1625 р. 
обмежувала правовий статус козацтва, 
одночасно із цим підвищуючи суму оп-
лати, але зберігаючи за козаками право 
обирати собі сотників і отаманів.

2. Найбільш суттєве зменшення прав 
українських козаків регламентувалось Ор-
динацією 1638 р., затвердженою сеймом 
Речі Посполитої. Згідно із цим докумен-
том, ліквідувалась виборність козацької 
старшини, знищувався козацький суд, 
обмежувалось право козаків обирати собі 
керівників, а польська влада призначала 
комісара, який мав право змінити право-
вий статус будь-якого козака.

Ключові слова: правовий статус, 
українське козацтво, Річ Посполита, 
Ординація, звичаєве право.

У статті розглядаються норма-
тивно-правові акти, які регламенту-
вали правовий статус українських 
козаків, прийняті польською владою 
в період із 1572 р. до початку ви-
звольної війни 1648–1654 рр. Дослі-
джена динаміка поступового змен-
шення прав українського козацтва, 
від закріплених у грамоті короля 
Стефана Баторі 1572 р. до положень 
Ординації 1638 р.
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В статье рассматриваются 
нормативно-правовые акты, ре-
гламентирующие правовой статус 
украинских казаков, принятые поль-
скими властями в период с 1572 г.  
до начала освободительной войны 
1648–1654 гг. Исследована динами-
ка постепенного уменьшения прав 
украинского казачества, от закре-
пленных в грамоте короля Стефана 
Батори 1572 г. до положений Орди-
нации 1638 г.

The article deals with the legal 
acts that regulate the legal status of 
Ukrainian Cossacks adopted by the 
Polish authorities in the period from 
1572 to the beginning of the liberation 
war in 1648–1654 years. It is shown a 

dynamic of gradual reduction of the 
rights of Ukrainian Cossacks from en-
shrined in the charter of King Stefan 
Batory Foundation in 1572 to provi-
sions of Ordination in 1638.
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ФИЛОСОФСКИЙ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
ЯВЛЕНИЯ «ДУАЛИЗМ»

На сегодняшний день явление 
«дуализм» можно встретить во мно-
гих сферах знаний и науках, причем 
каждая дополняет его своими специ-
фическими чертами. Религия, восточ-
ная мистика, физика – вот короткий 
перечь тех сфер, в которых дуализм 
занимает одно из центральных мест. 
Однако первоначальным было ис-
пользование данного понятия именно 
в философии – философии сознания. 
Помимо философии, можно говорить 
о сфере юриспруденции, в которой 
значение дуализма велико как в пра-
вовой реальности, так и в государ-
ственных институтах. В статье оха-
рактеризовано явление дуализма в 
философско-правовом аспекте, а так-
же определено его использование в 
системе правовых явлений.

Дуализм как явление философии и 
права исследовали такие зарубежные и 
отечественные ученые, как В. Аверья-
нов, Т. Астахова, Х. фон Вольф, Р. Де- 
карт, О. Иванченко, Н. Мильбранш, 
О. Насадюк, В. Олефир, М. Шаварин 
и друшие.

Термин «дуализм» был введен Х. фон  
Вольфом [10, c. 413]. На сегод-
няшний момент он именует фи-
лософское учение. Наиболее 
ярким представителем этого на-
правления считается Р. Декарт –  
известный французский философ, 
математик и физик. Он считал, что 
весь окружающий мир состоит из 
двух видов субстанций: материаль-

ной и духовной. При этом основным 
свойством материи является ее про-
тяженность, а основным свойством 
духа – мышление, или сознание. 
Сознание рассматривалось как не-
что надфизическое, лежащее поверх 
мозга или в его «порах» подобно ту-
ману над поверхностью земли или 
меду в сотах. Сознание мыслилось 
как некое активное существо, поль-
зующееся мозгом как орудием для 
реализации своих целей. Оно как бы 
персонифицировалось и мыслилось 
как человек в человеке [11, c. 344].  
Данная теория имеет название дуа-
лизма субстанций. Субстанция, ис-
ходя из этой теории, понимается 
как то, что не зависит в своем су-
ществовании от чего-либо еще. Поэ-
тому можно сделать вывод, что дуа-
лизм субстанций утверждает наличие 
двух видов сущностей, различных, 
независимых в своем существова-
нии друг от друга [5, c. 8]. Основ-
ной вопрос, который возникает, –  
как же взаимодействуют данные две 
субстанции: сознание (душа) и тело? 
При этом соотношение менталь-
ных состояний (мыслей, желаний и 
чувств) и физических состояний моз-
га является классической психофи-
зической проблемой (была сформу-
лирована Р. Декартом в XVII веке), 
остающейся центральной для совре-
менной философии сознания как об-
ласти аналитической философии. Су-
ществует два основных направления 
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решения этой психофизической про-
блемы: дуализм, который, как считал 
Р. Декарт, исходит из предположения 
о том, что сознание обладает особой 
природой, никак не схожей с физи-
чески материальной реальностью, и 
монизм, который утверждает, что су-
ществует только одна основополагаю-
щая субстанция.

Идеи Р. Декарта стали источником 
такого направления философии, как 
картезианство, или картезианский 
дуализм, которое стало ведущим в 
XVII – XVIII веках. Основываясь на 
концепции механицизма, Р. Декарт 
шел вразрез с теорией Аристотеля, 
отрицая существование раститель-
ной и животной души. Животное и 
человеческое тело – это лишь меха-
низмы, «самодвижущиеся машины». 
Все функции организма происходят 
от материи, они могут быть объяс-
нены особым расположением орга-
нов, током крови и движением «те-
лесных духов» точно так же, как ход 
часов – расположением зубчатых 
колес и пружин. Но человек – мыс-
лящее существо, в нем материальное 
и духовное начало соединяются, и 
душа может каким-то образом вме-
шиваться в работу материального 
механизма. Однако как непротяжен-
ная душа может сообщать движе-
ние? Чтобы решить эту трудность,  
Р. Декарт предлагает гипотезу о суще-
ствовании в мозге особого органа, на-
зываемого «мозговой железой», в ко-
тором локализована душа. Этот орган 
работает как клапан, в нем малейшие 
колебания души вызывают изменение 
движения «телесных духов» [8]. Фран-
цузский философ вводит понятие «ма-
шина человеческого тела» [4, c. 424].  
При этом возникает вопрос, для чего 
он его вводит. Во-первых, бытовое 
представление о взаимодействии 
души и тела никак не уравнивает эти 
два противоположных феномена, пре-
имущество отдается все-таки душе, 
она рассматривается как определяю-
щее начало. Р. Декарт, заявляя, что 
не все зависит от души, фактически 

поднял вопрос об автономности тел. 
Описывая «вены», «кишки», «мыш-
цы», «кости» и так далее, он рассма-
тривает тело как некий механизм, 
который подчинен законам природы. 
Для объяснения данных законов мыс-
литель привлек достижения механики 
и собственные гипотезы. Во-вторых,  
Р. Декарт попытался, исходя из дуа-
листического взаимодействия души и 
тела, установить возможную коорди-
нацию между ними – между «маши-
ной тела» и душой. В-третьих, ученый 
окончательно сформировал психофи-
зиологическую проблему [2, c. 75], 
которая была описана выше.

При всем этом многие философы ука- 
зывали, что в своих трудах Р. Декарт  
так и не смог объяснить, как взаимо-
действуют сознание и тело. Причину 
этого они видели в проблеме мен-
тальной каузации. Суть данной про-
блемы состоит в следующем: в дуа-
лизме субстанций сознание предстает 
как нематериальный, непротяженный 
объект. При этом если он не протя-
женный, то он не может находиться 
в пространстве. Поэтому возникает 
вопрос: как объект, который не на-
ходится в пространстве, способен 
воздействовать на пространствен-
ные тела и как он способен вызывать 
различные следствия в физическом 
объекте? Поэтому непротяженность 
сознания обуславливает данную про-
блему, а невозможность объяснить 
подобную каузацию лишает дуализм 
теоретической ценности [5, c. 9].  
Однако существует и другая точка зре-
ния, которая не признает ментальную 
каузацию. Как считает Т. Крейн, не-
протяженность объекта еще не озна-
чает невозможность его нахождения в 
пространстве. Точка – непротяженный 
объект, однако мы можем указать ее 
координаты в пространстве [13, c. 134].  
Поэтому вполне возможно говорить о 
том, что сознание может взаимодей-
ствовать с телом. Данная теория полу-
чила название интеракционизма.

Он предполагает, что ментальные 
состояния – мысли и (или) желания – 
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казуально взаимодействуют с физиче-
скими состояниями. Интеракционизм 
восходит к концепции Р. Декарта.  
Во второй половине ХХ века, а имен-
но в 1977 году, авторитетные мысли-
тели К. Поппер и Дж. Экклз выпусти-
ли в свет книгу «Самость и ее мозг: 
аргумент в пользу интеракционизма», 
которая была посвящена обсуждению 
проблемы отношений между «самосо-
знающим» умом и телом с точки зре-
ния дуалистического интеракционизма 
(именно так указанные мыслители оха-
рактеризовали свою философскую по-
зицию) [3, c. 42].

Кроме того, существуют и другие 
формы дуализма, которые возникли 
со временем в качестве развития идей 
Р. Декарта. Одна из них – окказиона-
лизм. Представителем данной теории 
был французский философ Н. Маль-
бранш. Он считал, что душа не способ-
на самостоятельно генерировать идеи и 
извлекать их из материального мира. 
Таким образом, все вещи познаваемы 
лишь в Боге, а человеческие души свя-
заны с Богом как с местом нахождения 
всеобщего духа. Между телом и душой 
нет необходимой связи, это совершен-
но разные субстанции, поэтому они не 
могут взаимодействовать. Душа может 
только помыслить свое тело. Поэтому 
действия души на тело, как и действия 
тела на душу нуждаются в посреднике. 
Если человек, скажем, захочет пошеве-
лить рукой, Бог увидит желание мыс-
лящей души и переместит в простран-
стве руку. И наоборот, если человек 
уколет палец, то чувство боли его душе 
внушит не предмет, сделавший отвер-
стие в теле, а Бог. Точно так же одни 
материальные тела не могут самосто-
ятельно воздействовать на другие [8].

Под влиянием утверждений о не-
совместимости с данными биологии, 
химии и физики субстанциальный дуа-
лизм постепенно трансформировался в 
дуализм свойств. Согласно последнему 
существует лишь одна субстанция – 
физическая, однако она обладает дву-
мя видами свойств: свойствами мен-
тальными и свойствами физическими. 

Таким образом, сознание представляет 
собой свойство мозга, некую надстрой-
ку над нейробазисом [3, c. 42]. Мозг 
как материальное образование облада-
ет уникальными, особыми качествами, 
которые обуславливают психические 
феномены.

На сегодняшний день не существует 
общепризнанного решения психофизи-
ческой проблемы при всем разнообра-
зии теорий и взглядов. Одни философы 
говорят, что психофизическая про-
блема является псевдопроблемой.  
Л. Витгенштейн считал, что все фило-
софские проблемы, включая данную 
проблему, являются лингвистически-
ми головоломками. Другие философы 
считают, что мы вообще не способны 
дать какой-либо утвердительный ответ 
на вопрос о соотношении сознания и 
тела, так как рассуждения о природе 
сознания лежит вообще за пределами 
наших умственных и мыслительных 
возможностей. Но все это не мешает 
дуализму развиваться, набирать силу 
и становиться респектабельным, доста-
точно популярным в наше время фило-
софским учением.

Дуализм занял важное место в юри-
спруденции, где проявляется во множе-
стве аспектов, что связано с многогран-
ностью права и государства. Больше 
всего явление «дуализм» актуально в 
контексте деления права на частное и 
публичное.

Между тем правовой сфере прису-
щи также иные варианты двойствен-
ности. И действительно, право как 
сложная и динамичная система не 
ограничивается разделением только 
на частное и публичное право. Суще-
ствует также концепция деления права 
на идеальное, естественное, природное 
(или божественное) и позитивное (че-
ловеческое). Дуализм естественного и 
позитивного (установленного челове-
ком) права, свойственный античным 
политико-правовым воззрениям, с рас-
пространением христианства прини-
мает новые формы. Правопонимание 
Средневековья и Ренессанса характе-
ризуется дуализмом божественного и 
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человеческого начал. Причем в эпо-
ху Средневековья в понимании права 
превалирует божественное начало, а 
в ренессансных воззрениях приоритет 
начинает отдаваться именно человече-
скому, земному в праве. Определяю-
щим фактором средневекового мышле-
ния стало учение Аврелия Августина, 
которое оказало влияние на всю Запад-
ную Европу. В теологических воззре-
ниях мыслителя противопоставляются 
друг другу абсолютная вечность Бога и 
реальная изменчивость материального 
и человеческого мира. Отсюда выво-
дится дуализм некоего вечного, боже-
ственного закона и закона земного.

На современном этапе изучения 
проблемы соотношения естествен-
ного и позитивного права многие уче-
ные указывали на наличие проблем в 
данном вопросе. М. Байтин говорил 
об ошибочности взглядов, согласно 
которым естественное и позитивное 
право либо противопоставляются друг 
другу, либо механически объединя-
ются. Устраняя недостатки этих двух 
крайних точек зрения, автор выво-
дит восприятие естественного права 
как идейной, духовной, нравственной 
предпосылки права позитивного, кото-
рое и является единственно возмож-
ным правом в собственно юридическом 
смысле. Естественное право –  
не право в юридическом смысле, а 
морально-психологическая предтеча, 
ближайшая предпосылка позитивного 
права; оно соотносится с позитивным 
правом как душа и тело.

Кроме перечисленных вариантов 
дуализма права (частного и публич-
ного, позитивного и естественного), 
можно констатировать наличие дуа-
лизма материального и процессуаль-
ного права, а также дуализма наци-
онального и международного права. 
Что касается последнего, то доктрина 
считает, что международное право не 
зависит от воли одного государства, 
поскольку оно выражает общую волю 
всех государств. Каждое государство 
обязано неуклонно исполнять свои 
международно-правовые обязатель-

ства. Однако государство может само-
стоятельно определить, каким образом 
оно будет реализовывать эти обяза-
тельства. В своей правовой системе 
оно может даже установить приори-
тет внутреннего законодательства над 
международным правом. Безусловно, 
это может повлечь ответственность 
государства, однако такая ответствен-
ность будет носить международно-пра-
вовой характер, не имея юридического 
значения для национальной правовой 
системы. Теория дуализма междуна-
родного права и национального пра-
ва используется как невозможность 
применения международного права 
во внутригосударственном. В проти-
вовес данной теории используется 
теория монизма, которая утверждает 
возможность использования междуна-
родного права в национальном праве  
[6, c. 396].

Кроме дуализма самого права как 
такового, в юриспруденции часто ис-
пользуется дуализм для обозначе-
ния двойственности определенного 
правового института либо правовой 
конструкции. В частности, можно 
выделить дуализм спонсорства. В за-
конодательстве, а также в научных 
публикациях спонсорство рассматри-
вается как сложное явление, которое 
включает элементы как благотвори-
тельности, так и рекламы. Разграниче-
ние функциональной направленности 
спонсорских проектов совершается 
в зависимости от адресатов такой 
поддержки. Спонсорские отношения 
оформляются путем заключения опре-
деленного договора между спонсором 
и реципиентом, который является обя-
зательным для выполнения обеими 
сторонами. Превалирующей функцией 
спонсорства следует признать имен-
но рекламирование, популяризацию 
имени, наименования, торговой марки 
спонсора, поскольку не любая спон-
сорская поддержка адресуется лицам, 
которые находятся в тяжелом поло-
жении и (или) нуждаются в матери-
альной помощи. Идентификация спон-
сорства как благотворительности либо 
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рекламы в значительной мере опре-
деляется предписаниями налогового 
законодательства. Если спонсорство 
направлено на пользу приобретателя 
благотворительной помощи – непри-
быльных организаций, то расходы на 
него налогооблагаются как благотво-
рительность, однако ограничиваются 
4% налогооблагаемого дохода преды-
дущего отчетного года. В иных случа-
ях такие расходы могут быть квалифи-
цированы исключительно как расходы 
на рекламу [9, c. 55].

Термин «дуализм» используется 
также при характеристике судебной 
системы. Так, судебная система США 
состоит из федеральной судебной си-
стемы и судебной системы каждого из 
штатов [12, c. 132]. Федеральные суды 
рассматривают все дела, возникающие 
из отношений, урегулированных Сво-
дом законов Соединенных Штатов Аме-
рики. Они также рассматривают все 
дела, подпадающие под юрисдикцию 
федеральных агентств. К таким, напри-
мер, относятся дела о преступлениях, 
совершенных на территории сразу не-
скольких штатов, поскольку эти дела 
находятся в юрисдикции ФБР. Система 
федеральных судов состоит из несколь-
ких иерархических уровней. Высшим 
звеном в системе является Верхов-
ный Суд США. Далее следуют окруж-
ные апелляционные суды. Ниже идут 
окружные суды различных географиче-
ских регионов, систему которых опре-
деляет Конгресс США. Суды штатов 
создаются в различных формах в соот-
ветствии с законодательством каждого 
штата. Например, в штате Нью-Йорк 
действует Высший Суд Нью-Йорка, ко-
торый фактически является судом пер-
вой инстанции. Свое название он полу-
чил как указание на то, что является 
судом более высокого ранга по отно-
шению к административным и местным 
судам. Судом самого высокого уровня 
в этом штате является Апелляцион-
ный суд штата Нью-Йорк. Суды шта-
тов рассматривают дела, вытекающие 
из отношений, регулируемых местным 
законодательством. Суды штатов рас-

сматривают подавляющее большинство 
дел. Таким образом, толкование суда-
ми, составляющими неподчиненные от-
дельные системы, определенных норм 
косвенно может затрагивать вопросы 
о разграничении компетенции между 
штатами и федерацией, что является 
проявлением политической роли судов 
в США.

Термин «дуализм» используется 
для характеристики правового ста-
туса адвоката. Адвокат должен дей-
ствовать в пользу права в целом, как 
и в пользу тех, чьи права и свободы 
ему доверено защищать. Он должен 
не только выступать в суде от име-
ни клиента, но и предоставлять ему 
юридическую помощь в виде советов 
и консультаций. В связи с этим на 
адвоката возлагается комплекс обя-
зательств как юридического, так и 
морального характера, которые до-
вольно часто противоречат друг дру-
гу. Хотя адвокат имеет привилегии 
в выполнении своих обязанностей, 
в различных странах существуют 
ограничения со стороны государства.  
В США существуют достаточно стро-
гие правила доступа к этой юридиче-
ской профессии. Во Франции также 
довольно сложный механизм судебно-
го представительства: в судах состав-
ляются списки адвокатов-практиков, 
которые имеют право совершать де-
ятельность в границах определенного 
судебного округа. Законодательство 
многих государств содержит некото-
рые ограничения относительно права 
на предоставление юридических ус-
луг, включая такую их разновидность, 
как участие в уголовном процессе. 
Можно констатировать, что статус 
адвоката, с одной стороны, имеет не-
кие поощрения и привилегии относи-
тельно выполнения его обязанностей, 
а с другой – нередко ограничивается 
со стороны государства различными 
требованиями и условиями к его дея-
тельности [7, c. 17–18].

Еще одним проявлением дуализма 
как категории двойственности явля-
ется дуализм исполнительной вла-
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сти. Достаточно наглядным примером 
данного явления является Украина. 
Из конституционно-правовой теории 
и практики известно, что смешанная 
форма государственного правления 
закономерно связана с так называе-
мым дуализмом исполнительной вла-
сти. Он означает некое разделение 
полномочий исполнительной власти 
между президентом с его администра-
цией и кабинетом министров во главе 
с премьер-министром, что воплощает 
в жизнь существование своеобразно-
го «двойного» центра исполнительной 
власти.

У ряда ученых и специалистов суще-
ствует некая «фобия» относительно ду-
ализма исполнительной власти. Однако 
стоит напомнить, во-первых, что данный 
дуализм выглядит неким плюсом, по-
скольку выступает надежным средством 
препятствия узурпации исполнительной 
власти и созданию авторитарного поли-
тического режима. Во-вторых, с помо-
щью дуализма появляется возможность 
синтезировать в желаемую комбина-
цию элементы как парламентской, так 
и президентской форм. За счет такого 
комбинирования можно установить бо-
лее гибкие и гармоничные взаимоотно-
шения между правительством и прези-
дентом, учитывая рычаги недопущения 
компетенционных конфликтов между 
ними [1, c. 5].

Таким образом, категория «дуа-
лизм» – это многогранное и много-
аспектное явление в философии и 
юриспруденции, которое, несмотря на 
особенности проявления в различных 
сферах знаний, представляет собой 
деление единого на две составляющие, 
двойственность чего-либо. В филосо-
фии дуализм понимается в одном кон-
тексте, а в праве – в другом. При этом 
существуют, помимо раскрытия пони-
мания двойственности права как его 
разделения на частное и публичное, 
также иные примеры использования 
дуализма в юриспруденции: дуализм 
судебной системы, дуализм исполни-
тельной власти, дуализм спонсорства 
и так далее. Все это свидетельствует 

об актуальности изучения указанной 
проблематики в современной юри-
спруденции.

Ключевые слова: философия, пра-
во, дуализм, частное право, публичное 
право, материальное право, процессу-
альное право.

Статья посвящена характеристике 
явления дуализма с точки зрения фило-
софии и юриспруденции. Приведены раз-
личные позиции и вариации проявления 
дуализма в праве и государстве.

Статтю присвячено характе-
ристиці явища дуалізму з точки 
зору філософії та юриспруденції. На-
ведено різні позиції та варіації про-
яву дуалізму в праві й державі.

The article is devoted to the phenom-
enon of idealism in terms of philosophy 
and jurisprudence. The different posi-
tions and variations manifestations of 
dualism in law and the state.
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

Вивчення питань, пов’язаних із ка-
тегорією юридичної відповідальності, 
має важливе значення для сучасної 
юридичної теорії й практики.

Дослідженням поняття юридичної 
відповідальності, її ознак, призначення, 
принципів та інших питань займалися 
такі провідні зарубіжні й вітчизняні 
вчені, як О.Ф. Скакун, К.Г. Волин-
ка, М.С. Братусь, Г.А. Прокопович,  
Д.А. Липинський, А.С. Шабуров, В.В. Ла- 
зарєв, С.В. Бобровник, П.М. Рабино-
вич, С.С. Алєксєєв та інші.

Метою статті є виявлення змісту 
юридичної відповідальності як право-
вої категорії та її загальнотеоретичний 
аналіз.

Відповідальність як поняття за своєю 
сутністю є багатоаспектним. Це катего-
рія і філософії, і соціології, і юриспру-
денції, і багатьох інших наук. Хоча по-
няття юридичної відповідальності сягає 
своїм корінням ще римського права, на 
сьогодні в юридичній науці немає єдино-
го його визначення, яке закріплювалося 
б на нормативному рівні. Проте й у тео-
рії щодо цього існує багато думок.

У юриспруденції сформувалися три 
основні підходи до розуміння понят-
тя юридичної відповідальності: ретро- 
спективний, проспективний та двоас-
пектний (подвійний підхід). Ретроспек-
тивний підхід передбачає відповідаль-
ність за діяння, яке вчинила особа в 
минулому. Натомість у другому випад-
ку мається на увазі активний аспект 
відповідальності, за якого особа знає 
й усвідомлює своє місце, яке вона по-
сідає в суспільстві, виконує активну 
роль у державному житті.

На думку О.Ф. Скакун, юридична 
відповідальність – це передбачені зако-

ном вид і міра державно-владного (при-
мусового) зазнання особою втрат благ 
особистого, організаційного та майно-
вого характеру за вчинене правопору-
шення [10, c. 461].

О.В. Мелехін розуміє юридичну 
відповідальність як обов’язок правопо-
рушника нести покарання, зазнавати 
санкцій, що передбачаються правовими 
нормами та застосовуються компетент-
ними органами за вчинення ним проти-
правного діяння [6, с. 407].

Н.М. Оніщенко розглядає юридичну 
відповідальність із позитивного аспек-
ту, який являє собою відповідну реак-
цію держави й суспільства на здійснене 
соціально корисне правомірне діяння 
особи у вигляді застосування різних 
заходів правового заохочення (особи-
стого, майнового й організаційного ха-
рактеру) [8, с. 9].

Маємо на меті представити юридич-
ну відповідальність саме як категорію 
юриспруденції.

Термін «категорія» має грецьке по-
ходження (гр. katēgorнa – висловлен-
ня, звинувачення, ознака) та має такі 
значення: 1) філос. Основне логічне 
поняття, що відбиває найзагальніші 
закономірні зв’язки й відношення, які 
існують у реальній дійсності; 2) наук. 
Родове поняття, що означає розряд 
предметів, явищ тощо або їхню важ-
ливу спільну ознаку; 3) група, розряд 
однорідних предметів, осіб чи явищ, що 
відрізняються від інших певними озна-
ками [3, с. 420].

Категоріями є основоположні, най-
більш узагальнюючі поняття в певній 
галузі юриспруденції. Категорія та по-
няття співвідносяться як загальне й ро-
дове, оскільки категорія – це поняття, 
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об’єднані спільною ознакою. Поняття –  
це оформлена думка про предмет або 
явище, яка відображає найбільш суттє-
ві його ознаки. У методології юридич-
ної науки важливе місце посідає саме 
категоріальний апарат.

А.М. Васильєв висував думку про 
необхідність розмежування правових 
категорій і категорій права. Учений 
стверджував: «Категорії права –  
компоненти правової нормативної 
структури, інструмент правового ре-
гулювання. Правові категорії – на-
укові поняття, які виступають як 
інструмент наукового мислення та 
слугують для відображення об’єк-
тивної сутності правових явищ. <…> 
Правова категорія – це розвинена 
форма абстрактного мислення люди-
ни, яка віддзеркалює й узагальнює 
суттєві властивості та зв’язки явищ і 
процесів об’єктивно існуючої держав-
но-правової організації суспільства у 
вигляді державних образів, а також 
використовується юридичною наукою 
як свій метод» [2].

Нам імпонує таке визначення, тому 
будемо розглядати юридичну відпові-
дальність, опираючись саме на нього й 
ознаки правової категорії.

Правові категорії мають особливос-
ті. Розглянемо особливості такої кате-
горії, як юридична відповідальність.

По-перше, правові категорії мають 
особливий об’єкт відображення, який 
описує властивості та зв’язки явищ і 
процесів державно-правової організації 
суспільства. Об’єкт відображення має 
бути найбільш значимим, масштабним у 
межах конкретного соціального середо-
вища. Об’єктом юридичної відповідаль-
ності є те, на що вона спрямовується, 
засоби здійснення, фактичні й формаль-
ні підстави, загальносоціальні та юри-
дичні наслідки, правовідносини, норми 
юридичної відповідальності [12, с. 7].

По-друге, правові категорії викону-
ють певні методологічні функції.

По-третє, існує можливість мати 
правову форму. Правові категорії доз-
воляють оцінити певні суспільні про-
цеси з позиції правової форми, у якій 

вони протікають і проявляються. Мова 
йде про публічне визнання правової 
категорії, описання її ознак.

Юридична відповідальність є не 
лише складною, а й багатофункціо-
нальною правовою категорією. Варто 
відрізняти функції категорії юридичної 
відповідальності та функції самої юри-
дичної відповідальності. Під функціями 
розуміються основні напрями впли-
ву на суспільні відносини. Базуючись 
на працях низки відомих учених та 
результатах їх теоретичного аналізу, 
можна виділити такі функції юридичної 
відповідальності:

1) регулятивну – за допомогою юри-
дичної відповідальності встановлюють-
ся правові зв’язки, моделі поведінки 
для певних суб’єктів;

2) виховну – «виховати» означає 
привити, впливаючи на волю й свідо-
мість особи, повагу до загальнообов’яз-
кових правил, які встановлюються 
державою, показати, що порушення 
цих правил є негативним явищем, яке 
відображається на суспільному житті, 
успішній діяльності тієї чи іншої органі-
зації та, зрештою, на благах самої вин-
ної особи [7, с. 160];

3) правовідновлюючу, яка полягає 
в налагодженні порушених взаємодій, 
поновленні статусів суб’єктів правовід-
носин, які були протиправно скасовані, 
звужені чи розширені, а також у при-
йнятті несправедливих і неправосудних 
рішень [9, с. 26];

4) компенсаційну (правопонов-
люючу), що проявляється тоді, коли 
суб’єктивне право неможливо поно-
вити, і тоді це намагаються компенсу-
вати іншими цінностями (матеріаль-
ними, організаційними та іншими). 
Ця функція полягає в компенсації 
спричиненої правопорушенням шкоди 
та відновленні порушених суб’єктив-
них прав [11, с. 54];

5) сигналізаційну, завдяки якій от-
римується попередження про можливі 
загрози правовому порядку в суспіль-
стві; дається можливість посилити 
роль певного елемента для підвищення 
рівня регулятивності;
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6) каральну (репресивну), на яку в 
літературі звернено найбільшу увагу. 
Винна в скоєнні правопорушення особа 
зазнає негативної реакції з боку держа-
ви й суспільства. Через каральну функ-
цію юридична відповідальність чинить 
вплив як акт відплати держави щодо 
правопорушника, а також виступає за-
собом, що запобігає новим правопору-
шенням [1, с. 50–54];

7) превентивну (попереджувальну), 
яку в українській правничій літературі 
пов’язують із каральною. Вона має на 
меті забезпечувати дотримання зако-
нів, повагу до прав і законних інтересів 
інших осіб. Водночас у роботах укра-
їнських учених спостерігається тенден-
ція зближення превентивної й виховної 
функцій, їх навіть іноді називають од-
ним терміном – превентивно-виховною 
функцією юридичної відповідальності. 
Виховна функція розглядається як 
така, що спрямовується на сприйнят-
тя всіма громадянами цінності права, 
виховання поважливого ставлення до 
нього з боку суспільства, зростання 
правової активності з метою запобі-
гання правопорушенням (загальна пре-
венція), а також на виховну корекцію 
заходами юридичної відповідальності 
поведінки особи, яка вже вчинила пра-
вопорушення, з метою запобігання вчи-
ненню нею нових протиправних діянь 
(приватна превенція) [5, с. 386].

Багато науковців виступають за іс-
нування в межах юридичної науки та-
ких самостійних правових категорій, як 
«юридична відповідальність» та «функ-
ції юридичної відповідальності», однак, 
на жаль, немає єдності щодо їх визна-
чення. Деякі автори взагалі виступають 
проти виділення такої правової катего-
рії, як «функції юридичної відповідаль-
ності». Наприклад, В.М. Горшеньов 
пише: «Відповідальність – це якість 
індивіда, відповідно, не можна визнати 
правомірною постановку питання про 
так звані «функції відповідальності». 
Функції мають лише заходи державно-
го примусу» [4, с. 96].

Властивостями юридичної відпові-
дальності є такі явища:

– структурованість (склад правопо-
рушення: суб’єкт, суб’єктивна сторона, 
об’єкт, об’єктивна сторона);

– системність елементів (означає 
єдність усіх елементів);

– регулятивність, що означає безпо-
середній регулятивний вплив юридич-
ної відповідальності, вираження регу-
лятивної сторони об’єктивного права;

– функціональна властивість (юри-
дична відповідальність використовуєть-
ся під час регулювання певних суспіль-
них відносин);

– інструментальне призначення 
(категорія виконує певні функції, ос-
новним завданням яких є впорядкуван-
ня певної сфери правовідносин за допо-
могою засобів, які дозволили б зробити 
державний вплив на правовідносини 
ефективним);

– нормативність (юридична відпо-
відальність має нормативно-правову  
форму);

– синтетичність (усі елементи юри-
дичної відповідальності містяться в 
численних нормах права);

– імперативність (як наслідок нор-
мативності);

– конкретність застосування;
– обумовленість метою та предме-

том застосування.
Саме ці властивості становлять 

сутність юридичної відповідальності, 
виокремлюють її з-поміж інших катего-
рій та створюють передумови існуван-
ня юридичної відповідальності як само-
стійної правової категорії.

Таким чином, юридичну відповідаль-
ність варто розглядати як особливу 
правову категорію, що входить до по-
нятійного апарату сучасної юриспру-
денції. Юридичній відповідальності як 
категорії відповідають певні особливос-
ті, зокрема, вона має особливий об’єкт 
відображення, виконує визначені ме-
тодологічні функції, має певну право-
ву форму, є структурованою, характе-
ризується конкретністю застосування, 
синтетичністю, імперативністю тощо.

Юридична відповідальність як спе-
цифічна правова категорія пов’язується 
з функціональною спрямованістю юри-
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дичної відповідальності. У цьому плані 
юридична відповідальність виконує за-
гальні функції, до яких можна віднести 
регулятивну й превентивну, та додат-
кові, до яких належать карна (штраф-
на), відновлювальна та інші.

Класифікація юридичної відпові-
дальності також позначається на осо-
бливостях юридичної відповідальності 
як правової категорії. Класифікація 
відбувається за різними критерія-
ми: залежно від суб’єктів покладання 
юридичної відповідальності, від змісту 
санкцій, за формою здійснення, за га-
лузевою ознакою тощо. За суб’єктами 
юридична відповідальність поділяється 
на відповідальність фізичних та юри-
дичних осіб і держави, індивідуальну й 
колективну. Також можна виокремити 
такий вид юридичної відповідальності, 
як субсидіарна (додаткова) юридична 
відповідальність.

Ключові слова: юридична відпо-
відальність, категорія юридичної від-
повідальності, функції юридичної від-
повідальності, властивості юридичної 
відповідальності.

Статтю присвячено розгляду 
особливостей юридичної відпові-
дальності як правової категорії. 
Представлено позицію автора щодо 
властивостей і функцій юридичної 
відповідальності.

Статья посвящена рассмотрению 
особенностей юридической ответ-
ственности как правовой категории. 
Представлена позиция автора отно-
сительно свойств и функций юриди-
ческой ответственности.

The article considers the peculiari-
ties of legal responsibility as a legal 
category. Author presents her position 
concerning the properties and func-
tions of legal responsibility.
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ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
ПРАВОВОЇ АКУЛЬТУРАЦІЇ

Сучасний стан правової системи 
українського суспільства характеризу-
ється як перехідний, що змінюється під 
впливом внутрішніх соціально-еконо-
мічних, політичних та інших факторів, 
а також під впливом загальних інтегра-
ційних процесів, притаманних світовій 
спільноті. Кожна з існуючих нині пра-
вових систем являє собою результат 
не лише внутрішнього розвитку, а й 
не меншою мірою довготривалого про-
цесу культурної взаємодії. Взаємодія 
культурних контактів здійснюється за 
допомогою таких засобів, як інтеграція, 
акультурація тощо. Правова інтеграція 
та правова акультурація як різновиди 
інтеграційних процесів ґрунтуються 
на засадах об’єднання певних частин 
у ціле. Такими частинами в межах 
європейського правового простору ви-
ступають національні правові системи 
Європи, а єдиним цілим – інтегративні 
правові системи Європейського Союзу.

Наразі проблема остаточного вибо-
ру свого інтеграційного шляху є визна-
чальною й невідкладною для України. 
У процесі повернення української дер-
жави після здобуття незалежності до 
європейських цінностей відбулось не-
помітне розмивання чіткого уявлення 
про місце та роль курсу на євроінте-
грацію в ході вирішенні зовнішньо– й 
внутрішньополітичних проблем. Проте 
ніщо не може розвиватись без зв’яз-
ку з дійсністю, яка існує водночас і як 
«культурна спадщина», і як «культур-
на творчість». Тому проблеми право-
вої культури, наступності, спадщини, 
акультурації посідають важливе місце в 
умовах реформування правової системи 
України. Національна правова система 
є водночас результатом внутрішнього 

правового розвитку та загальносвітової 
взаємодії. Так, Ж. Карбоньє стверджу-
вав: «Зрозуміло, що сучасний світ не 
може існувати в умовах замкнутості 
<…> культур. Відбуваються процеси 
акультурації, тобто руйнування, подо-
лання цієї замкнутості, коли одна по-
літична чи правова система може бути 
ніби прищеплена до іншої» [1].

Національні правові системи не існу-
ють ізольовано. Вони взаємодіють одна 
з одною, ведуть нескінченний культур-
ний діалог. Правова система окремої 
держави піддається постійному тис-
ку з боку фрагментів інших правових 
культур, юридичних текстів, процедур 
і правових конструкцій. Прискорення 
й поглиблення інтеграційних процесів 
ставлять сучасні спільноти всіх рівнів 
перед необхідністю вироблення опти-
мальної моделі міжнародного правово-
го, культурного співробітництва, що 
дозволяє найбільш безболісно впрова-
дити зарубіжний досвід у національну 
(у тому числі українську) правову си-
стему.

Існуючі культури не можуть бути 
ізольованими одна від одної. Явище 
акультурації – це руйнування замкну-
тості культур [2].

Проблеми спадщини, взаємодії пра-
вових систем, наступності, правового 
прогресу завжди були предметом нау-
кових суперечок, обговорень, дискусій. 
Однак поняття й особливості акульту-
рації є переважно предметом філософії 
права, історії, культурології, соціології, 
політології, порівняльного правознав-
ства. Термін «акультурація» було вве-
дено в науковій обіг у середині 1930 рр.  
соціологами та етнологами США (такими 
як Р. Редфілд, Р. Лінтон і М. Херсковіц),  

© С. Кізлов, 2015
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проте він досі не отримав однозначне 
трактування в юриспруденції та інших 
гуманітарних дисциплінах (наприклад, 
роботи М. Алліо, Е. Аннерса, В.М. Вахти,  
Г.Дж. Бермана, Ю.В. Бромлея, Ж. Кар- 
боньє, А.І. Ковлера, К. Леві-Строса, 
М.Н. Марченка, H. Рулана, С.А. Тока-
рєва, Г.В. Швекова та інших учених). 
З кінця ХХ ст. цей феномен є предме-
том дослідження компаративістів під 
час аналізу правових систем, їх станов-
лення, розвитку й взаємодії. У цьому 
аспекті варто назвати праці таких до-
слідників, як К.В. Арановський, Н.В. Вар- 
ламова, Г.Т. Єрмошин, В.М. Кар- 
ташов, А.Х. Саїдов, Ю.О. Тихомиров 
та інші. Зокрема, К.В. Арановський 
і Ю.О. Тихомиров розглядають про-
блему правової акультурації з позиції 
загальносвітових та загальноєвропей-
ських інтеграційних процесів, що надає 
їхнім працям фундаментального й уза-
гальнюючого характеру.

Порівняно недавно акультурація 
стала предметом самостійного аналізу 
у вітчизняній і зарубіжній юриспруден-
ції. Сучасними українськими дослідни-
ками акультурації як правового феноме-
на є Ю.М. Оборотов, Є.О. Харитонов,  
Л.А. Луць, Х. Бехруз та інші. Теорія 
держави й права лише починає вивчати 
цей феномен, тому досі відсутні фунда-
ментальні теоретичні розробки. І саме 
фундаментальні дослідження акульту-
рації є актуальними. Завдяки роботам, 
які постійно з’являються, присвяченим 
маловивченим або новим аспектам цієї 
проблеми, теорія правової акультурації 
доповнюється новими ідеями, тим са-
мим розвиваючись і вдосконалюючись. 
Тому цілком закономірно постає пи-
тання про те, якими є перспективи її 
подальшого розвитку. В історії теорії 
правової акультурації був період (із се-
редини 1960-х рр. до кінця 1970-х рр.), 
коли інтерес до цієї проблематики різко 
впав. Це обумовлювалось тим, що до-
слідники, дотримуючись «класичних» і 
певною мірою консервативних підходів 
до вивчення й розуміння таких проце-
сів, ніби вичерпали «запас» предметів 
своїх досліджень. І лише на початку 

XXI ст. з’являється низка науково- 
теоретичних розвідок, у яких предметом 
дослідження є правова акультурація  
[3, с. 28–31].

Варто зауважити, що науковці, 
звертаючись до аспектів взаємодії пра-
вових систем сучасності, застосовують 
різні терміни: «правова акультурація», 
«правова глобалізація», «правова ре-
цепція», «правова експансія», «право-
наступність», «правова конвергенція» 
тощо. Усі названі поняття тією чи ін-
шою мірою характеризують взаємодію 
правових систем, їх взаємопоглиблен-
ня, взаємозв’язок і реінтеграцію. Обсяг 
терміна «правова акультурація» пов’я-
зується також із результатами юри-
дичної взаємодії (ефективна, частково 
ефективна й неефективна акультура-
ція). «Правова акультурація» – більш 
широке поняття порівняно з право-
наступністю, включає її, оскільки охо-
плює не лише елементи правової сис-
теми, а й усі сфери діяльності держави.

Правова акультурація є невід’ємною 
частиною розвитку та реформування 
правової системи, має різні міжгалузеві 
й галузеві визначення. На підставі ана-
лізу широкого спектра наукової літера-
тури науковцями розроблено загальне 
визначення правової акультурації. Так, 
під нею розуміється тривалий контакт 
правових культур різних соціумів, який 
використовує різноманітні методи й 
способи впливу залежно від історичних 
умов та необхідним результатом якого 
є зміна первинних структур культур, 
що контактують, і формування єдино-
го правового простору. Найбільш роз-
повсюдженим є визначення правової 
акультурації в розумінні антропологів 
права, яке розроблено Н. Руланом: 
«Глобальна трансформація, яку відчу-
ває одна правова система від контакту 
з іншою правовою системою; цей про-
цес передбачає використання різних 
за своєю природою й силою впливу 
засобів примусу» [4]. Ю.М. Оборотов 
зазначає, що під правовою акультура-
цією варто розуміти засвоєння та ви-
користання правових цінностей, норм, 
інститутів, процедур, рішень, форм і 
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видів діяльності інших правових куль-
тур, правових систем, правових сімей. 
Оскільки сучасний світ не може існу-
вати в умовах замкнутості правових 
культур, відбувається своєрідна цир-
куляція в суспільній свідомості різно-
манітних ідей, світоглядних і ціннісних 
установок, розповсюджених через си-
стему освіти й виховання [2].

Вважається, що історія існування 
великих правових систем, як правило, 
починається із запозичення (афінсько-
го, римського, західного права тощо). 
Воно може відбуватися через окремі 
правові інститути, елементи юридичної 
техніки й практику правозастосовної 
діяльності [5]. Також має місце запо-
зичення політико-правових принципів 
та ідей. У ході історичного процесу змі-
нюються соціально-економічні, політи-
ко-правові обставини контакту право-
вих культур, змінюється сам характер 
світосприйняття, а отже, і самі правові 
культури. Так, завоювання Італії Римом 
і його вихід на міжнародну арену, що 
зумовив утворення протягом II–I ст.  
до н. е. Римської держави, привели не 
лише до поширення античної цивілі-
зації на західно-середземноморські та 
прилеглі до них райони, посилення еко-
номічних, політичних і культурних кон-
тактів середземноморських та сусідніх 
народів, а й до зміни, переосмислен-
ня багатьох основоположних понять 
і культурних моделей самих римлян 
(зокрема, активного використання дос-
віду елліністичних держав, правових 
і політичних систем підкорених наро-
дів). Г.С. Крабе справедливо зазначає: 
«Лише <…> поєднання рому-центриз-
му із широкою відкритістю духовно-
го досвіду інших народів виявилось 
по-справжньому плідним для римської 
культури. Найбільші створення рим-
ського генія ніколи не виникають на 
основі його вузької національної винят-
ковості чи космополітизму, а завжди та 
лише на основі цього широкого живого 
синтезу» [6].

Проте правова акультурація відбува-
лася різними шляхами: британці, вірні 
традиціям загального права, прагнули 

привнести в правовій побут колонізо-
ваних народів нову судову практику 
та пристосувати місцеве звичаєве пра-
во до завдань ефективного адміністра-
тивного управління; французи обрали 
більш радикальний шлях ломки старих 
традицій і норм, додання правовому 
статусу аборигенів індивідуального ха-
рактеру, зводячи до мінімуму так звані 
колективні (племінні, общинні, клано-
ві) права. Ісламізація підкорених Халі-
фатом, а пізніше Османською імперією 
народів забезпечувала засвоєння цими 
народами законів шаріату.

Вважаємо, що жодна національна 
правова система не може ігнорувати 
зовнішній чинник. Сучасні цивілізації 
не можуть замкнутись лише на самих 
собі, відмовитись від контактів та зв’яз-
ків, а отже, і від пізнання один одного 
[7, с. 31]. У єдиному всесвітньо-істо-
ричному процесі розвитку культури на-
ціональні кордони стираються, окремі 
системи існують як взаємозалежні та 
взаємообумовлені. Так, французький 
Цивільний кодекс 1804 р., який увій-
шов в історію під назвою Кодекс На-
полеона, зіграв дуже важливу роль у 
регулюванні буржуазних суспільних 
відносин багатьох країн світу. Німець-
ке Цивільне уложення вплинуло на ци-
вільне законодавство Греції, Японії та 
інших країн, а кримінальне право Фран-
ції – на прусський Кримінальний ко-
декс 1851 р. Англійське загальне право 
було сприйняте та стало фундаментом 
правової системи США. Таким чином, 
відбувається постійне взаємозбагачен-
ня правових систем, досягнення окре-
мої системи набувають, крім місцевого, 
також загальнолюдського значення.

Процес акультурації визначається 
багатьма чинниками, зокрема й полі-
тичними, культурними, етнічними, що 
є властивими певним соціумам. Існує 
думка, що акультурація, інтеграція 
досягаються шляхом запровадження 
загальних нормативних орієнтирів і 
правил правового регулювання, засо-
бами узгодження діяльності держав та 
недержавних структур. Вважається, 
що процес взаємодії правових систем, 
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іменований правовою акультурацією, 
може здійснюватись добровільно й ви-
мушено, насамперед під впливом еко-
номічних і політичних причин, а також 
у поєднанні з правовою експансією, 
примусово, у межах завоювання однієї 
держави іншою. Правова акультурація 
може здійснюватись як спонтанно, так 
і навмисно.

Сучасний етап правової акультурації, 
безумовно, має свої особливості. Право-
ва акультурація в нашому суспільстві 
обумовлюється соціально-економічни-
ми, культурно-психологічними, філо-
софсько-етичними факторами [8, с. 26].

Це пов’язується з глобалізаційними 
змінами, зокрема, поступовим перетво-
ренням світового простору на такий 
простір, у якому безперешкодно руха-
ються капітали, товари, послуги, роз-
повсюджуються ідеї та їх носії, ство-
рюються особливі правові простори, 
на території яких встановлюється спе-
ціальний режим для діяльності суб’єк-
тів у будь-якій сфері життєдіяльнос-
ті людини [9, с. 84]. У зв’язку із цим 
важливого значення набуває аналіз 
правової інтерференції, що становить 
не механічну рецепцію чи адаптацію, 
а процес соціокультурної взаємодії 
між правовими системами, що приво-
дить до якісних змін у кожній із них. 
При цьому необхідно враховувати спе-
цифіку різних сфер правового життя.  
В одних сферах процес взаємодії може 
вдосконалюватись швидше, а в інших – 
повільніше. До останніх належать полі-
тична, соціальна-економічна й культур-
на сфери [10].

Однак варто підкреслити, що та-
кий складний історичний процес, як 
правова акультурація, не є тотожним 
процесам рецепції, юридичної експан-
сії, правової спадщини, романізації, не-
зважаючи на прямий зв’язок із ними. 
Виокремлюючись серед тотожних 
явищ, акультурація має свої особли-
вості (ознаки), які дозволяють говори-
ти про те, що правова акультурація є 
цілком самостійним юридичним яви-
щем, яке сприяє модернізації сучасних 
правових систем та підкреслює їх са-

мобутність. Так, можна говорити, що 
акультурація є особливою формою вза-
ємодії національної правової системи 
як результату розвитку відповідної на-
ціональної правової культури з іншими 
правовими культурами та правовими 
системами. Як форма такої взаємодії 
правова акультурація сприяє як прин-
циповій зміні національної правової 
системи, так і виникненню окремих 
правових норм та рішень, правових ін-
ститутів і галузей права. Результатом 
акультурації є зміна первісної правової 
культури (або окремих її елементів). 
Так, Ю.М. Оборотов як приклад такої 
взаємодії наводить адаптацію швед-
ського права в Росії.

У свою чергу вважається, що фор-
мами правової акультурації є рецепція, 
експансія, конвергенція, інтеграція. 
Рецепція – це одна з форм правової 
акультурації, що характеризується як 
односторонній, добровільний акт юри-
дичного запозичення елементів право-
вої системи товариством-реципієнтом.

Способи акультурації є також осо-
бливістю (ознакою) цього явища. Так, 
способами правової акультурації є «пе-
ренесення», «пристосування», «засво-
єння», «використання». Правова акуль-
турація потребує наукового аналізу 
можливостей перенесення та «вжив-
ляння» іноземних елементів правової 
культури в національну систему права.

Безперервність також є ознакою 
правової акультурації. Правова акуль-
турація – це безперервний у часі про-
цес впливу однієї правової системи, 
більш розвиненої, на іншу, менш роз-
винену правову систему.

Правова система – це система, що 
розвивається, вона не залишається раз і 
назавжди сталою, а постійно змінюєть-
ся в ході історичного процесу. Правова 
акультурація є відображенням постійно-
го діалогу правових систем і культур. 
Цей процес є тривалим у часі та постій-
ним. Проте водночас процес акультура-
ція має свої межі. Межі правової акуль-
турації – це ті межі, у яких відбувається 
ефективна взаємодія правових систем. 
Серед факторів, що визначають межі 
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правової акультурації, вирішальна роль 
належить, по-перше, рівню соціально- 
економічного розвитку суспільства, а 
по-друге, регіонально-культурній (циві-
лізаційній) специфіці.

Також можна виокремити інші осо-
бливості (ознаки) правової акультура-
ції: результат правової акультурації, 
механізм, суб’єктний склад процесу 
правової акультурації, стадії, методи 
тощо.

Наприклад, російський дослідник 
Л.В. Сокольська вважає, що від інших 
культурних контактів правова акульту-
рація відрізняється такими ознаками:

1) це результативний процес взає-
модії правових культур різних соціумів;

2) часткова або повна трансформа-
ція однієї чи декількох правових куль-
тур, що контактують;

3) у результаті міжкультурного кон-
такту виникають нові форми культури 
й способи життя, формується єдиний 
правовий простір;

4) процес правової акультурації є 
тривалим у часі;

5) правова акультурація не завж-
ди передбачає рівність взаємодіючих 
правових культур, взаємодія між ними 
може носити добровільний, змушений 
чи примусовий характер;

6) можлива взаємодія лише однопо-
рядкових культурних систем;

7) під час правової акультурації 
етнічні, релігійні та інші культурні 
диференціації можуть зберігатись (на-
приклад, на основі політико-правового 
інституту громадянства зберігається 
толерантне ставлення до звичаїв і тра-
дицій чужої культури);

8) процес правової акультурації не 
завжди ініціюється державною владою, 
тобто носить вольовий характер, іноді 
він ініціюється знизу, самим суспіль-
ством;

9) механізм правової акультурації 
модифікується залежно від культур-
но-історичних умов [11].

Таким чином, правова акультурація –  
це складне правове явище, яке має мі-
жгалузевий характер та особливості, 
що відрізняють її від інших культурних 

контактів. Правова акультурація – це 
відносно самостійний процес трива-
лої взаємодії правових систем, який 
припускає використання (залежно від 
культурно-історичних умов) різних за 
природою й силою впливу методів та 
необхідним результатом якого є зміна 
первісної правової культури (чи окре-
мих її елементів) одного або обох соці-
умів, які контактують.

Ключові слова: правова акульту-
рація, правові системи, особливості 
правової акультурації, інтеграція, ре-
цепція.

Статтю присвячено досліджен-
ню й аналізу правової категорії 
«акультурація» як складного пра-
вового явища, що має міжгалузевий 
характер та особливості, які відріз-
няють її від інших культурних кон-
тактів. Правова акультурація обу-
мовлюється соціально-економічними, 
культурно-психологічними, філософ-
сько-етичними факторами та є про-
цесом тривалої взаємодії правових 
систем.

Статья посвящена исследова-
нию и анализу правовой катего-
рии «аккультурация» как сложного 
правового явления, которое имеет 
межотраслевой характер и осо-
бенности, отличающие ее от иных 
культурных контактов. Правовая 
аккультурация обусловлена соци-
ально-экономическими, культур-
но-психологическими, философско-э-
тическими факторами и является 
процессом длительного взаимодей-
ствия правовых систем.

The article is devoted to research 
and analysis of the legal category of 
“acculturation” as a complex legal 
phenomenon, which has the interdis-
ciplinary nature and features that 
distinguish it from other cultural con-
tacts. Legal acculturation due to so-
cio-economic, cultural, psychological, 
philosophical and ethnic factors and 
a long process of interaction of legal 
systems.
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ОТРАСЛЕВЫЕ СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ: ОСОБЕННОСТИ 

МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ

Отраслевая юридическая компара-
тивистика выполняет значительные 
функции в сфере юридического об-
разования, научных исследований, а 
также решает сугубо прикладные за-
дачи. Она позволяет выйти за преде-
лы простого исследования норм права 
как единственного выражения права, 
действующего в той или иной право-
вой системе современного мира, и вне-
сти определенные коррективы в пред-
ставления относительно роли и места 
национальной правовой системы на 
правовой карте мира. Отраслевая юри-
дическая компаративистика расширяет 
кругозор науки, дает возможность фор-
мирования более широкого подхода к 
решению тех или иных проблем. Она 
позволяет понять и сопоставить между 
собой приоритетные явления правовой 
действительности, искать и находить 
все самое лучшее в праве различных 
правовых систем, что может быть по-
ставлено на службу правовых реформ.

В процессе развития современного 
юридического образования ведущая 
роль принадлежит юридической науке. 
При этом учебные отраслевые сравни-
тельно-правовые дисциплины базиру-
ются на научных трудах и учебниках 
по отраслевой юридической компа-
ративистике. Современное состояние 
развития сравнительно-правовой науки 
отражается на развитии отраслевых 
сравнительно-правовых дисциплин. 
Как следствие, «достижения» и «про-
махи» сравнительно-правовой науки 
откладывают свой отпечаток на обра-
зовательный процесс.

Исследованием отраслевой юриди-
ческой компаративистики как учебной 

дисциплины занимаются такие ученые, 
как У. Батлер, В. Безбах, Х. Бехруз, 
М. Дамирли, Г. Есаков, Х. Кетц,  
И. Киселев, А. Малиновский, А. Ма- 
лько, М. Марченко, А. Мицкевич,  
К. Осакве, В. Пучинский, А. Саидов, 
О. Скакун, Е. Сурилова, Ю. Тихоми-
ров, Е. Харитонов, Е. Харитонова,  
К. Цвайгерт, В. Чиркин и другие.

Основой целью статьи является 
дальнейшая актуализация исследова-
ний в данном направлении и, соответ-
ственно, акцентирование внимания на 
особенностях методики преподавания 
отраслевых сравнительно-правовых 
дисциплин.

Преподавание отраслевых сравни-
тельно-правовых дисциплин является 
важным подспорьем для развития со-
временной правовой науки и юридиче-
ского образования. В учебной програм-
ме современных юридических вузов и 
факультетов преподавание отраслевых 
сравнительно-правовых дисциплин 
должно занимать одно из приоритет-
ных мест наряду с другими учебными 
программами. В их задачи входит выяв-
ление инновационных процессов в со-
держании и преподавании отраслевых 
сравнительно-правовых дисциплин. Из-
учение отраслевых сравнительно-пра-
вовых дисциплин позволит повысить 
юридическую грамотность и информи-
рованность студентов; сформирует бо-
лее глубокое и разностороннее видение 
«собственной», как и других, правовых 
систем современного мира; обеспечит 
получение новых знаний, имеющих 
как теоретическое, так и практическое 
значение для научных разработок в 
сфере сравнительного правоведения, 
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теории государства и права, отдельных 
отраслей права; позволит использовать 
сравнительно-правовые исследования 
в сфере отраслевой юридической ком-
паративистики для совершенствова-
ния национальной правовой системы; 
поможет ориентироваться в основных 
тенденциях развития отраслей права 
современных правовых систем мира; 
полно и объективно отобразит суще-
ствующие проблемы права в современ-
ных правовых системах в контексте 
подготовки студентов к правоприме-
нительной, научной и законодательной 
деятельности.

Бесспорным является тот факт, что 
качество образовательного процесса во 
многом зависит от методики преподава-
ния, призванной содействовать получе-
нию качественных знаний студентами. 
Существует множество методических 
систем обучения, каждая из которых 
формирует определенный уровень зна-
ний. Мы остановимся на нескольких 
наиболее эффективных из них.

Так, М. Дамирли выделяет три мето-
дики преподавания. Ученый ууказыва-
ет: «Наиболее древней и продуктивной 
для развития творческих способностей 
обучающихся является сократическая 
методика, суть которой состоит в обу-
чении посредством задавания вопросов, 
побуждая студентов самим находить в 
ходе обсуждения правильное решение» 
[1, c. 106]. Однако данная методика, 
как отмечает профессор, не может при-
меняться в полном объеме при препо-
давании сравнительного правоведения 
(особенно в лекционных занятиях по 
общему курсу; в семинарских занятиях 
она может сочетаться с другими мето-
диками), поскольку обучение с ее ис-
пользованием требует больших затрат 
времени, а преподавателю необходимо 
успеть пройти все темы курса, объем 
которого является вполне обширным. 
Соглашаясь с М. Дамирли, необходимо 
отметить, что данные замечания спра-
ведливы также в отношении отрасле-
вых сравнительно-правовых дисци-
плин. Объем изучаемого материала в 
рамках отраслевых юридических наук 

достаточно обширен, что, наверное, и 
является причиной того, что главный 
акцент делается на изучении норма-
тивно-правовой базы, оставляя «за бор-
том» особенности правовой культуры, 
правовой политики и так далее, что 
существенным образом влияет на пра-
вовую традицию. Более того, не сле-
дует забывать, что глубокое изучение 
отраслевых сравнительно-правовых 
дисциплин без квалифицированной по-
мощи преподавателей практически не-
возможно.

Второй методикой преподавания  
М. Дамирли считает сообщающую ме-
тодику, для которой характерно форми-
рование знаний, передаваемых в гото-
вом виде. Профессор утверждает: «Она 
делает возможным в сжатом виде пере-
давать готовые мыслительные схемы, 
большой объем устоявшихся знаний. 
Но, к сожалению, в дисциплинах срав-
нительно-правового цикла таковых не 
так много. Кроме того, сообщающая ме-
тодика недостаточно способствует ин-
дивидуализации обучения, творческой 
активности обучающегося. Поэтому она 
может быть применима в сочетании с 
другими методиками» [1, c. 107].

Наконец, еще одна модель методи-
ки преподавания – проблемно-поиско-
вая, суть которой состоит в проблем-
ной подаче материала (иначе говоря, 
в виде постановки проблемы), которая 
является основой для поиска решения 
проблемы. Она ориентирована на раз-
витие самостоятельности мышления, 
творческих способностей обучающих-
ся, стимулирование их поисковой де-
ятельности. Очень важной представ-
ляется одна ее особенность, обычно 
оцениваемая учеными-педагогами как 
существенный недостаток: она приме-
нима не на всяком учебном материа-
ле, а только на таком, который допу-
скает неоднозначные подходы, оценки, 
толкования. Считаем, что именно эта 
методика отвечает требованиям совре-
менного юридического образования, 
обеспечивая наиболее полную самосто-
ятельность обучающихся, соответству-
ет проблемному характеру современ-
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ного сравнительно-правового знания и 
юридической практики и, следователь-
но, вполне приемлема для преподава-
ния учебных дисциплин сравнитель-
но-правового цикла. Недостатком этой 
методики преподавания является то, 
что она требует значительно больших 
временных затрат, чем сообщающее 
обучение. Тем самым для его примене-
ния требуется определенный базовый 
уровень знаний обучающихся, который 
может быть обеспечен частичным ис-
пользованием методики сообщающего 
обучения [1, c. 107].

Отраслевые сравнительно-правовые 
дисциплины характеризуются постоян-
ным непомерно возрастающим масси-
вом материала. К сожалению, следует 
признать, что наличием определенных 
базовых знаний в дисциплинах срав-
нительно-правового цикла могут по-
хвастаться далеко не все студенты.  
В связи с этим пророческим являет-
ся высказывание классиков юридиче-
ской компаративистики К. Цвайгерта и  
Х. Кетца в адрес сравнительного права 
(это справедливо также по отношению 
к отраслевым сравнительно-правовым 
дисциплинам), что последнее «при-
обретает значение только для узких 
специалистов, для научных сотрудни-
ков и аспирантов, а в остальном юри-
дическом образовании будет сведено к 
уровню специализированных юридиче-
ских школ, выпускники которых обу-
чаются лишь «юридической технике» 
[2, c. 29]. Недаром большинство компа-
ративистов отстаивают точку зрения, 
согласно которой отраслевые сравни-
тельно-правовые дисциплины являются 
завершающим «аккордом» в сравни-
тельно-правовой подготовке юристов 
магистерской специализации [3, c. 132; 
4, c. 120–125; 5, c. 82–87].

Укажем, что наиболее эффектив-
ным является использование всех трех 
методик преподавания отраслевых 
сравнительно-правовых дисциплин в 
комплексе. При этом следует акцен-
тировать внимание на положительных 
возможностях таких методик. Напри-
мер, рассматривая основные формы и 

методы проблемно-поисковой методи-
ки, необходимо отметить, что основной 
формой обучения является проблемная 
лекция. В таком случае основная за-
дача преподавателя состоит не в ос-
вещении материала учебных пособий, 
а в раскрытии основных проблем изу-
чаемой темы, рассмотрении основных 
точек зрения ученых, чтобы проанали-
зировать сильные и слабые аргументы 
в подтверждение той или иной точки 
зрения, концепции и тому подобного. 
При этом вопросы нужно задавать та-
ким образом, чтобы заинтересовать 
студентов работать с первоисточни-
ками (в особенности с наиболее зна-
чимыми трудами по сравнительному 
правоведению; с этой целью в начале 
каждой лекции необходимо проводить 
обзор актуальных публикаций по теме 
занятия), заставить их самостоятельно 
мыслить, рассуждать о возможных пу-
тях решения проблемы, сопоставлять 
различные точки зрения, аргументиро-
вано формировать свое видение, делать 
обоснованные выводы [1, c. 108].

В отраслевых сравнительно-пра-
вовых дисциплинах могут широко ис-
пользоваться и другие формы и методы 
проблемно-поисковой системы. Так, на 
семинарских занятиях можно широко 
использовать различные игры. Напри-
мер, целью формы работы «ток-шоу» 
является получение навыков публично-
го выступления и дискутирования. Ме-
тод «мозговой штурм» – это эффектив-
ный метод коллективного обсуждения 
той или иной проблемы в сфере отрас-
левой юридической компаративистики, 
поиска решений, которые вынуждают 
участников проявить свое воображение 
и творчество, что достигается путем 
свободного выражения мыслей всех 
участников и помогает находить не-
сколько решений по конкретной теме. 
Метод «суд от своего имени» позволя-
ет получить представление об упро-
щенной процедуре принятия судебного 
решения в различных правовых систе-
мах современности и провести ролевую 
игру – судебный процесс с участием 
студентов. Кроме этих методов и форм, 
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существует множество других, кото-
рые не только будут содействовать по-
лучению студентами знаний, но и при-
влекут интерес к изучению отраслевых 
сравнительно-правовых дисциплин.

При этом следует отметить, что 
качество получаемых знаний зависит 
не только от качества лекций, но и от 
качества проведения семинарских за-
нятий. Семинарское занятие должно 
ориентироваться не просто на воспро-
изведение лекционных материалов или 
материалов учебников, а также на рас-
ширение и углубление знаний студен-
тов путем проведения коллоквиумов, 
обсуждения докладов и так далее.

М. Дамирли справедливо отмеча-
ет: «Большое значение имеет и само-
стоятельная работа студента, которая 
может иметь различные формы: инди-
видуальные консультации с препода-
вателем, знакомство с научной лите-
ратурой (как с монографиями, так и с 
научными статьями) и текстами зако-
нодательных актов как в библиотеках, 
так и с использованием возможностей 
электронных мультимедийных изданий 
и Интернета, подготовки рефератов и 
докладов для выступлений на семинар-
ских занятиях и научных конференциях 
и так далее. Необходимо подчеркнуть, 
что самостоятельное изучение студен-
тами научной литературы и текстов 
законодательных актов на языке ори-
гинала затрудняется незнанием этого 
языка. Преодоление языкового барьера, 
как представляется, осуществляется 
посредством специальной лингвисти-
ческой подготовки студентов, введени-
ем с этой целью курсов иностранной 
юридической терминологии, которые в 
европейских и американских юридиче-
ских вузах стали обычными явления-
ми» [1, c. 109].

В начале каждой лекции следует 
очертить круг вопросов, подлежащих 
рассмотрению. Что же касается про-
ведения семинарских занятий, то сту-
денты должны получить письменную 
информацию в форме индивидуального 
плана по теме занятия, список рекомен-
дуемой литературы. Список рекоменду-

емой литературы должен охватывать 
периодические издания, монографии, 
сборники статей, а также профили-
рующие сайты Интернета. Е. Ма- 
льцева указывает: «Предложенная си-
стема распределения программного 
материала основывается на детально 
разработанных теоретических и прак-
тических способах его организации, 
которые доказали свою целесообраз-
ность. Они, в частности, предусматри-
вают выбор наиболее эффективных 
для сравнительно-правовых дисциплин 
методов обучения, которые обеспечи-
вают оптимизацию учебного процесса.  
В данном случае вся деятельность пре-
подавателя базируется на трех основ-
ных компонентах: организации, стиму-
лировании и контроле качества знаний 
студента. Однако доминирующей фор-
мой обучения является самообучение. 
Поэтому методы обучения делятся на 
три большие группы: методы органи-
зации учебного процесса, методы сти-
мулирования получения студентами 
знаний и методы контроля качества 
знаний студентов» [6, c. 146–147].

Говоря о методике преподавания от-
раслевых сравнительно-правовых дис-
циплин, эффективными видятся словес-
ные методы, которые предусматривают 
мультимедийные фрагменты лекций; 
использование слайдов в процессе про-
ведения лекций, которые дают возмож-
ность студентам наглядно ознакомиться 
со своеобразием явлений правовой дей-
ствительности в различных правовых 
системах на примере различных отрас-
лей права; проведение лекции-диалога, 
к которой студенты предварительно са-
мостоятельно готовятся.

Несмотря на повышение роли от-
раслевых сравнительно-правовых дис-
циплин в образовании современного 
юриста, нельзя не признать, что мето-
дика преподавания отраслевых сравни-
тельно-правовых дисциплин оставляет 
желать лучшего. Основными формами 
и методами, позволяющими повысить 
методику преподавания отраслевых 
сравнительно-правовых дисциплин, не-
обходимо признать такие:



247

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

– выбор оптимальных методик обу-
чения отраслевым сравнительно-право-
вым дисциплинам;

– развитие у студентов навыков 
проведения сравнительно-правовых 
исследований на основе применения 
сравнительно-правовой методологии;

– акцентирование внимания на про-
блемных аспектах сравнительно-пра-
вового знания и правоприменительной 
практики;

– проведение всевозможных семи-
наров-докладов, семинаров – ролевых 
игр, семинаров-практикумов, семина-
ров-коллоквиумов, разборов практиче-
ских ситуаций, диспутов и тому подоб-
ного, которые должны способствовать 
более глубокому усвоению лекционно-
го материала и формировать более глу-
бокие знания.

В контексте конкретизации выде-
ленных методологических систем обу-
чения следует выделить следующие:

а) сократическую методику, суть ко-
торой состоит в обучении посредством 
задавания вопросов, побуждая студен-
тов самим находить в ходе обсуждения 
правильное решение;

б) сообщающую методику, для кото-
рой характерно формирование знаний, 
передаваемых в готовом виде;

в) проблемно-поисковую методику, 
суть которой состоит в проблемной по-
даче материала, которая является ос-
новой для поиска решения проблемы.

Каждая из указанных методологиче-
ских систем обучения имеет как силь-
ные, так и слабые стороны, однако их 
комплексное использование позволит 
повысить качество образовательного 
процесса в сфере отраслевых сравни-
тельно-правовых дисциплин.

Таким образом, говоря о методике 
проведения отраслевых сравнитель-
но-правовых дисциплин, необходимо 
отметить, что в данном направлении 
существуют определенные проблемы, 
решение которых позволит повысить 
качество образования. Оптимальное 
сочетание основных методик обучения 
поможет избежать «однобокого» препо-
давания, призывая содействовать реа-

лизации основных целей современного 
образовательного процесса.

Ключевые слова: отраслевые срав-
нительно-правовые дисциплины, отрас-
левая юридическая компаративистика, 
методики преподавания, сократическая 
методика, сообщающая методика, про-
блемно-поисковая методика.

Статья посвящена актуализации 
исследований отраслевой юридиче-
ской компаративистики как учебной 
дисциплины. Акцентировано внима-
ние на особенностях методики пре-
подавания и усовершенствовании 
организационно-методических основ 
преподавания отраслевых сравни-
тельно-правовых дисциплин.

Статтю присвячено актуаліза-
ції досліджень галузевої юридичної 
компаративістики як навчальної 
дисципліни. Акцентовано увагу на 
особливостях методики викладання 
та вдосконаленні організаційно-ме-
тодичних основ викладання галузе-
вих порівняльно-правових дисциплін.

The article is devoted to the actu-
alization of the industry comparative 
law as an academic discipline. The at-
tention is paid to the peculiarities of 
teaching methodology and improve-
ment of organizational and methodo-
logical foundations of teaching of in-
dustry comparative legal disciplines.
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СТАНОВЛЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ 
ЯК ГАРАНТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ: 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Актуальність проблеми постає з 
того, що на сьогодні судова система 
в Україні перебуває в процесі пере-
творення. Проведення судово-правової 
реформи визначає важливість роботи 
вчених-правознавців щодо вироблення 
ефективного механізму розбудови су-
дової влади за принципами, визначени-
ми Конституцією України, з урахуван-
ням її специфіки, світового досвіду та 
національних особливостей.

Метою дослідження є визначення 
основних конституційно-правових ас-
пектів становлення демократичної су-
дової системи України як гаранта роз-
витку Української держави.

Сучасним проблемам становлення 
демократичної судової влади, консти-
туційного реформування правосуддя, 
аналізу існуючої конституційної моделі 
правосуддя присвячено багато праць ві-
домих вітчизняних учених і керівників 
судових органів, таких як В. Долежан, 
С. Василюк, С. Запара, С. Ківалов,  
М. Козюбра, М. Косюта, В. Кривенко, 
В. Маляренко, І. Марочкін, В. Онопен-
ко, М. Орзіх, В. Пасенюк, П. Пилип-
чук, А. Селіванов, В. Сіренко, В. Сер-
дюк, В. Шаповал та інші.

Декларація про державний суверені-
тет України закріпила принцип поділу 
влади та формально виділила судову 
владу в самостійну гілку. Згодом до 
Конституції Української РСР 1978 р. 
було внесено зміни, що стосувалися 
судової влади, зокрема, було заснова-
но Конституційний Суд України. Про-
те вітчизняна судова система, особли-
во після проголошення незалежності 
України, потребувала глибоких політи-
ко-правових змін, зумовлених перехо-

дом країни від тоталітарного режиму 
до плюралістичної демократії, проголо-
шенням верховенства прав людини й 
громадянина, формуванням національ-
ної судово-правової системи тощо.

Необхідність демократичної судо-
во-правової реформи в Україні зумов-
лювалась насамперед тим, що в Україні 
державна влада не містила судову вла-
ду як повновладну гілку, а суди, уся 
система юстиції та чинне законодав-
ство, яке регулювало діяльність пра-
возахисних і правоохоронних органів, 
переживали глибоку кризу.

Судові органи підтримували ідею 
судово-правової реформи насамперед 
у питаннях соціального захисту суддів 
і матеріально-технічного забезпечення 
судів. Міністерство юстиції України на-
магалося зберегти свій вплив на суди 
завдяки кадровій політиці й фінансово-
му контролю. У квітні 1992 р. Верховна 
Рада України ухвалила постанову про 
Концепцію судово-правової реформи в 
Україні [1], яка була компромісом полі-
тичних сил та передбачала поміркова-
ний варіант реформи. Цим документом 
визначено умови й фактори, що впли-
вають на необхідність проведення судо-
во-правової реформи, основні її принци-
пи, етапи здійснення та завдання.

У ході судово-правової реформи, що 
спрямовувалась саме на утворення су-
дової влади в системі розподілу влади 
в Україні, необхідне було вирішення 
таких завдань:

1) здійснення демократичних ідей 
правосуддя, вироблених світовою прак-
тикою та наукою;

2) забезпечення правових гарантій 
незалежності судової влади;

© Г. Дрок, 2015
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3) запровадження спеціалізації  
судів;

4) наближення судів до населення;
5) чіткого визначення компетенції 

різних ланок судової системи;
6) гарантування права громадян на 

розгляд їхніх справ незалежним, компе-
тентним і неупередженим судом тощо.

У Концепції судово-правової рефор-
ми в Україні також ішлося про статус 
суддів, про реформування органів роз-
слідування, прокуратури, адвокатури 
та юстиції, про Міністерство юстиції 
України, про соціальний захист суддів, 
фінансування й матеріально-технічне 
забезпечення діяльності судової влади, 
про етапи судово-правової реформи.

У Концепції судово-правової рефор-
ми в Україні визначено, що необхід-
ність проведення судово-правової ре-
форми зумовлена, зокрема, тим, що суд 
не мав влади, а влада безконтрольно 
користувалася судом. Судово-правова 
реформа повинна узгодити судову си-
стему, а також усі галузі права із со-
ціально-економічними та політичними 
змінами, що відбулись у суспільстві.

Головною метою судово-правової 
реформи й формування незалежної су-
дової влади Концепція судово-правової 
реформи в Україні визначила перебу-
дову судової системи, створення ново-
го законодавства, удосконалення форм 
судочинства. Завдання судово-правової 
реформи є такими:

– шляхом ефективного розмежуван-
ня повноважень гарантувати самостій-
ність і незалежність судових органів 
від впливу законодавчої й виконавчої 
влади;

– реалізувати демократичні ідеї пра-
восуддя, вироблені світовою практикою 
та наукою;

– створити систему законодавства 
про судоустрій, яке забезпечуватиме 
незалежність судової влади;

– поступово здійснити спеціалізацію 
судів;

– максимально наблизити суди до 
населення;

– чітко визначити компетенцію різ-
них ланок судової системи;

– гарантувати право громадянина 
на розгляд його справи компетентним, 
незалежним і неупередженим судом.

Основними принципами судово-пра-
вової реформи є такі:

– створення такого судочинства, 
яке максимально гарантувало б право 
на судовий захист, рівність громадян 
перед законом, створило б умови для 
дійсної змагальності й реалізації пре-
зумпції невинності;

– відповідність нормативних актів із 
питань діяльності судів та органів юс-
тиції вимогам міжнародних угод, рати-
фікованих Україною;

– радикальне реформування мате-
ріального й процесуального законодав-
ства, деідеологізування та наповнення 
його гуманістичним змістом;

– диференціювання форм судочин-
ства, зокрема залежно від ступеня тяж-
кості злочину;

– встановлення судового контролю 
за законністю й обґрунтованістю про-
цесуальних рішень слідчих органів, які 
обмежують права громадян;

– перевірка законності та обґрунто-
ваності судових рішень в апеляційному 
й касаційному порядку та за нововияв-
леними обставинами.

Після прийняття Конституції Укра-
їни в 1996 р. виникла необхідність у 
розробці нового проекту Концепції 
судово-правової реформи в Україні, 
що саме було оформлено відповідним 
Указом Президента України. Однак і 
Концепція судово-правової реформи в 
Україні 1992 р. зіграла певну роль у ви-
рішенні проблем судово-правової сис-
теми. На її виконання було ухвалено 
низку законодавчих актів: про статус 
суддів, про органи суддівського само-
врядування, про Конституційний Суд 
України тощо. Проте ця реформа не 
отримала належної підтримки з боку 
законодавчої й виконавчої влади. Крім 
політичних і наукових дискусій, нові 
підходи до згаданих проблем нічого 
не викликали. Частково напрацьовані 
в результаті цього пропозиції ввійшли 
до Конституційного договору між Вер-
ховною Радою України та Президентом 
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України від 8 червня 1995 p., а також 
до Конституції України 1996 р. З ухва-
ленням нового Основного Закону Укра-
їни питання про реформу судово-пра-
вової системи набуло якісно іншого 
звучання: Конституція України стала 
правовою основою такої реформи, яка 
мала завершитись упродовж наступ-
них п’яти років. Таким чином, Концеп-
ція судово-правової реформи 1992 p. 
фактично втратила своє юридичне та 
практичне значення, а з нею закінчив-
ся перший, початковий етап реалізації 
цієї реформи.

Перехідними положеннями Консти-
туції України 1996 р. було встановле-
но п’ятирічний строк для формування 
системи судів загальної юрисдикції в 
Україні відповідно до ст. 125 Консти-
туції України, тобто за принципами те-
риторіальності та спеціалізації. Однак 
дотепер систему судів, яка відповіда-
ла б вимогам Конституції України, не 
сформовано.

Важливим кроком у реформуванні 
судової влади стало прийняття Верхов-
ною Радою України 7 лютого 2002 р. 
Закону України «Про судоустрій Украї-
ни». Однак він не отримав у суспільстві 
оцінку як такий, що міг стати основою 
для комплексного реформування судо-
вої системи, оскільки суттєвих змін у 
правосудді не передбачав.

10 травня 2006 р. Указом Президен-
та України було схвалено Концепцію 
вдосконалення судівництва для утвер-
дження справедливого суду в Україні 
відповідно до європейських стандартів.

9 червня 2006 р. Указом Президен-
та України було схвалено Концепцію 
формування системи безоплатної пра-
вової допомоги в Україні, метою якої 
є створення засад для впровадження 
державної системи доступної та якіс-
ної правової допомоги, яка відповіда-
ла б потребам суспільства відповідно 
до Конституції України, Конвенції про 
захист прав людини і основоположних 
свобод, Міжнародного пакту про гро-
мадянські та політичні права.

11 вересня 2006 р. Указом Прези-
дента України схвалено Концепцію 

подолання корупції в Україні, де ви-
значено основні корупційні ризики в 
органах судової влади та можливі шля-
хи розв’язання проблем забезпечення 
доброчесності в органах судової влади, 
зокрема й шляхом прийняття відповід-
них законів.

У подальшому, 8 квітня 2008 р., Ука-
зом Президента України затверджено 
Концепцію реформування кримінальної 
юстиції України про реформування сис-
теми кримінальної юстиції в напрямі 
подальшої демократизації, гуманізації, 
посилення захисту прав і свобод лю-
дини відповідно до вимог міжнародних 
правових актів і зобов’язань України 
перед європейським та світовим спів-
товариством.

Саме в такий спосіб створювалась 
правова база для подальшого проведен-
ня судової реформи в Україні.

Основною метою проведення в 
Україні судово-правової реформи ста-
ло формування дійсно незалежної су-
дової влади, перебудова судової систе-
ми, створення нової законодавчої бази, 
удосконалення форм судочинства.

Незважаючи на важливість низки 
прийнятих законів, варто визнати, що 
правову базу, яка повною мірою за-
безпечувала б здійснення правосуддя 
згідно з Конституцією України, загаль-
новизнаними нормами й принципами 
міжнародного права, ще не створено [2].

Після ухвалення Конституції Украї-
ни увага політиків та громадськості до 
проблем і завдань судової влади поміт-
но зросла. Це зумовлено тим, що Кон-
ституція України формально розширила 
судові гарантії прав і свобод громадян, 
запровадила нову структуру судової 
влади тощо. Ще більшою мірою на під-
вищення громадсько-політичної уваги 
до судової влади вплинуло сформуван-
ня в жовтні 1996 р. Конституційного 
Суду України, з яким пов’язують надії 
на встановлення реального верховен-
ства Конституції України, захист прав 
і свобод громадян. Згідно з Конститу-
цією України судову владу здійснюють 
лише суди. Делегування функцій судів, 
а також привласнення цих функцій ін-
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шими органами чи посадовими особа-
ми не допускається. Юрисдикція судів 
поширюється на всі правовідносини, 
що виникають у державі. Кожен грома-
дянин може звертатися до суду щодо 
захисту своїх конституційних прав і 
свобод безпосередньо на підставі Кон-
ституції України.

Здійснення судової влади Консти-
туція України покладає на Конститу-
ційний Суд України та суди загальної 
юрисдикції. Конституційний Суд Укра-
їни є єдиним органом конституційної 
юрисдикції в державі та покликаний 
вирішувати питання про відповідність 
законів та інших правових актів Кон-
ституції України, давати офіційне тлу-
мачення Конституції й законів України.

Таким чином, судова система набу-
ла рис демократичної судової влади, 
яка самостійно вирішує правові кон-
флікти в державі.

Згідно з Конституцією України на-
род є джерелом влади, у тому числі 
й судової. Однак безпосередньо народ 
не обирає суддів, це справа Верховної 
Ради України та Президента України 
як повноважних представників народу. 
Народ може безпосередньо впливати 
на судову владу завдяки всеукраїнсько-
му референдуму, за винятком питань 
амністії. Однак для цього необхідна або 
ініціатива Верховної Ради України чи 
Президента України відповідно до їхніх 
повноважень, або ініціатива 3 млн гро-
мадян, які мають право голосу. Поки 
що Президент України та Верховна 
Рада України, діючи від імені народу, 
формально забезпечують його інтереси 
в діяльності судової влади.

Народ сприймає судову владу зде-
більшого досить критично, згадуючи її 
роль репресивної машини в радянський 
період. Ця влада ще повинна завоюва-
ти довіру народу своїми справедливи-
ми й об’єктивними рішеннями. Проте 
завдяки новій Конституції України на-
род може виборювати в суді будь-яке 
закріплене в ній право. Щоб громадяни 
без жодних упереджень зверталися за 
захистом своїх прав до суду, необхідно 
змінити їхнє уявлення про відносини 

з органами правосуддя. Звернення до 
суду має бути настільки ж простим, як, 
наприклад, лист до газети, на радіо чи 
телебачення. Доступність суду – важ-
ливий принцип правової держави, який 
ще необхідно реалізувати в законодав-
стві та на практиці.

Аналіз суспільно-політичних аспек-
тів становлення демократичної судової 
влади дає змогу стверджувати, що судо-
ва влада ще не стала гарантом вільно-
го розвитку українського суспільства. 
А отже, народ ще не може ефективно 
користуватись наданими йому Консти-
туцією й законами України правами та 
свободами. Такий суспільний стан су-
дової влади може змінитись тільки за 
умови активної ролі громадянського су-
спільства. Лише тоді може утвердитись 
сильна й ефективна судова влада, що 
стоїть на сторожі Конституції та зако-
нів України, є одним із гарантів свобо-
ди й громадянського суспільства.

Конституція України створює мож-
ливість безпосередньої участі народу в 
правосудді шляхом розгляду справи су-
дом присяжних або залучаючи народ-
них засідателів, проте не конкретизує 
це право. Тому подальший розвиток 
національного правосуддя має бути 
пов’язаний із формуванням реальних 
механізмів здійснення народовладдя 
шляхом участі в судовому проваджен-
ні народних засідателів і присяжних, а 
також із запровадженням додаткових 
можливостей для розбудови діяльності 
«непрофесійних суддів» [3].

Конституція України вимагає ре-
формування судово-правової системи в 
Україні. Головним завданням цієї рефор-
ми має бути створення механізму ефек-
тивного захисту конституційних прав і 
свобод людини й громадянина, інтере-
сів суспільства та держави, підтриман-
ня режиму законності й правопорядку 
в державі. Конституція України в ч. 2 
ст. 124 проголошує, що юрисдикція су-
дів поширюється на всі правовідносини, 
які виникають у державі. Це положен-
ня істотно розширює юрисдикцію судів 
і свідчить про те, що немає обмежень 
у зверненні заінтересованих осіб за су-
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довим захистом своїх конституційних 
прав і свобод. Водночас виникає необ-
хідність розмежування правовідносин 
між судами загальної юрисдикції за 
видами судочинства (цивільного, кримі-
нального, адміністративного). При цьо-
му варто враховувати також правовий 
статус Конституційного Суду України.

Конституція України передбачила 
функціонування в Україні єдиної систе-
ми судів загальної юрисдикції, визначи-
ла побудову її за принципами територі-
альності, спеціалізації й інстанційності, 
створення вищих спеціалізованих судів 
та апеляційних судів, запровадила ін-
ститут присяжних. Визначення в ст. 
125 Конституції України принципу спе-
ціалізації судів не дає підстав для вис-
новку, що в Україні інших судів, крім 
спеціалізованих, не буде. Суцільна спе-
ціалізація судів навряд чи й потрібна. 
З огляду на досвід власної судової сис-
теми та соціально-економічну ситуацію 
в країні в побудові судової системи 
України має бути поєднано створення 
окремих спеціалізованих судів із запро-
вадженням внутрішньої спеціалізації в 
судових ланках.

Історією людства доведено, що рі-
вень демократії в суспільстві визнача-
ється місцем суду в системі органів дер-
жавної влади та його роллю в захисті 
прав і свобод людини й громадянина. 
Як справедливо зазначає В. Сіренко, 
сила судової влади міститься в повазі 
людей до права та до суду як профе-
сійного тлумача закону й справедливо-
го правозастосувача. Саме ця вимога 
(суд – професійний тлумач закону та 
справедливий об’єктивний правоза-
стосувач) є найголовнішим критерієм 
організації й діяльності [4]. Саме суд 
покликаний забезпечувати ефективне 
поновлення прав і свобод людини. Зга-
даємо положення Загальної декларації 
прав людини про те, що для визначен-
ня прав та обов’язків людини, встанов-
лення обґрунтованості пред’явленого 
обвинувачення кожна людина має пра-
во на розгляд її справи компетентним, 
незалежним і неупередженим судом у 
встановленому законом порядку.

Заслуговує на увагу позиція І. Колі-
ушко та Р. Куйбіди, згідно з якою під 
час реформування системи правосуддя 
ключовими інститутами, що мають за-
знати радикальних змін, є добір суддів 
і їх кар’єрне зростання, юридична від-
повідальність суддів, адміністрування 
в судах та суддівське самоврядування 
[5].

У Конституції України передбаче-
но, що юрисдикція судів поширюється 
на всі правовідносини, які виникають 
у державі. Тому немає жодних обме-
жень у зверненні заінтересованих осіб 
за судовим захистом прав і свобод. 
Оскільки згідно з Конституцією Укра-
їни правосуддя в Україні здійснюється 
виключно судами, на практиці іноді ви-
никає потреба в розмежуванні повно-
важень Конституційного Суду України 
та судів загальної юрисдикції, зокрема 
й адміністративних. У зв’язку із цим 
Пленум Верховного Суду України за-
значив, що суди загальної юрисдикції, 
застосовуючи Конституцію України як 
акт прямої дії, не можуть визнати не-
конституційними закони або правові 
акти, перелічені в ст. 150 Конституції 
України, оскільки це віднесено до ви-
ключної компетенції Конституційного 
Суду України. Водночас будь-який суд 
загальної юрисдикції має право на під-
ставі ст. 144 Конституції України ви-
знати неконституційними або такими, 
що не відповідають законам України, 
рішення органів місцевого самовряду-
вання, а також на підставі ст. 124 Кон-
ституції України – акти органів дер-
жавної виконавчої влади (міністерств, 
інших центральних відомств, місцевих 
державних адміністрацій тощо). Звер-
нення до Конституційного Суду Украї-
ни в такому разі не вимагається.

Особливу увагу судів звернено на 
те, що судові рішення мають ґрунтува-
тись на Конституції України, а також 
на чинному законодавстві, яке не су-
перечить їй. Серйозною проблемою на 
шляху розбудови владної судової сис-
теми було те, що організаційним забез-
печенням діяльності судів займалась 
виконавча гілка влади.
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Ця норма суперечила принципу роз-
поділу влади. За рекомендаціями ООН 
та Ради Європи виконавча влада не має 
права вирішувати, дати чи не дати су-
дам обладнання, технічні й транспорт-
ні засоби, як і добирати для них кадри 
та підвищувати кваліфікацію останніх, 
розв’язувати інші питання діяльності 
судових органів. Усі ці питання повин-
ні належати до компетенції відповідно-
го незалежного органу, який звітував 
би про свою діяльність лише перед Ра-
дою суддів України.

Сьогодні на рівні ООН, Ради Європи 
та інших міждержавних структур деда-
лі частіше наголошується, що незалеж-
ність судів і суддів під час здійснення 
правосуддя – це одна з основних оз-
нак правової держави. Проте в нашій 
країні як на рівні обивателя, так і на 
рівні високопоставлених представників 
владних структур незалежність суддів 
нерідко трактується як пільга для них.

Однак вона є невід’ємною ознакою 
демократії, а отже, пільгою не суддів, 
а суспільства. У багатьох країнах сві-
ту зростає розуміння того, що принцип 
незалежності суддів має захищатися 
ООН. Необхідно створити спеціальну 
міжнародну організацію, яка форму-
вала б відповідну громадську думку й 
належне ставлення до цього питання з 
боку виконавчої влади.

Можна зробити висновок про те, 
що висвітлюється органічний зв’язок 
між теоретичними проблемами судової 
влади та практичними проблемами ре-
форми. Із цього постає її характеристи-
ка як системи заходів, спрямованих на 
забезпечення й підвищення владності 
судової системи.

З огляду на наведене пропонуємо 
три напрями здійснення судово-право-
вої реформи шляхом підвищення й за-
кріплення владності судової системи:

1) здійснення заходів щодо належ-
ного нормативно-правового забезпечен-
ня судової системи;

2) визначення та реалізація комплексу 
заходів щодо легітимації судової влади;

3) розбудова комплексної безпе-
рервно діючої системи кадрового, фі-

нансового й інформаційного забезпе-
чення судової влади.

Безумовно, із часів прийняття Кон-
ституції України у сфері правосуддя 
відбулися значні зміни: утворено Кон-
ституційний Суд України як єдиний 
орган конституційної юрисдикції, ство-
рено єдину систему судів загальної 
юрисдикції на чолі з Верховним Судом 
України, запроваджено новий порядок 
призначення й обрання суддів, утво-
рено Вищу раду юстиції, встановлено 
судовий контроль та обрання суддів, 
утворено систему адміністративних 
судів України. У 1997 р. для України 
набрала чинності Конвенція про захист 
прав людини і основоположних свобод. 
Гарантовані нею права людини стали 
захищатись від порушень із боку дер-
жави Європейським судом із прав лю-
дини.

Судова система потребує комплек-
сного реформування відповідно до ви-
мог міжнародних конвенцій, рекомен-
дацій і договорів.

12 лютого 2015 р. прийнято Закон 
України «Про забезпечення права на 
справедливий суд» [6], який затвердив 
у новій редакції Закон України «Про су-
доустрій та статус суддів». Цей закон, 
як зазначено в преамбулі, визначає ор-
ганізацію судової влади та здійснення 
правосуддя в Україні, що функціонує 
на засадах верховенства права відпо-
відно до європейських стандартів і за-
безпечує право кожного на справедли-
вий суд.

20 травня 2015 р. Указом Президен-
та України № 276 схвалено Стратегію 
реформування судоустрою, судочинства 
та суміжних правових інститутів на 
2015–2020 роки, підготовлену за учас-
тю експертів проекту Європейського 
Союзу «Підтримка реформ у сфері юс-
тиції» (далі – Стратегія). Вона передба-
чає два етапи реформи: 1) невідкладне 
оновлення законодавства, спрямоване 
на відновлення довіри до судової влади 
й суміжних правових інститутів в Укра-
їні; 2) системні зміни в законодавстві, у 
тому числі прийняття змін до Конститу-
ції України та комплексну побудову ін-
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ституційних спроможностей відповідних 
правових інститутів [7].

Удосконалення конституційних норм 
щодо судоустрою, статусу суддів і судо-
чинства є запорукою успішного завер-
шення судової реформи в Україні [8].

Варто підтримати пропозицію А. Се-
ліванова назвати розділ VIII Конститу-
ції України «Судова влада» (зараз він 
має назву «Правосуддя»), оскільки цим 
підкреслюватимуться публічний харак-
тер судової системи, а також органів 
спеціальної компетенції, і засади орга-
нізації судового ладу, тобто сукупність 
суб’єктів як носіїв судової влади та їх 
принципи [9]. До того ж є всі підстави 
ввести поняття «судовий лад» і «судо-
вий устрій». Саме в організації ступе-
нів (інстанцій) розгляду справ не може 
бути чотири рівні судового розгляду, 
оскільки це не відповідає міжнародним 
стандартам судочинства. Існування Ви-
щої ради юстиції цілком виправдало 
себе як орган держави з особливим ста-
тусом, тому цей інститут має входити 
до організації судового ладу, як і інші 
його самостійні складники: судоустрій 
із відповідною судовою адміністрацією 
й виконавчою службою та громадські 
самоврядні формування суддів. Такий 
підхід створює можливість побудови 
нової моделі відносин у системі «судо-
вої влади» [10].

Однак ще існує потреба в глибокій 
теоретичній розробці питання мето-
дології реформування у сфері судової 
влади та формування цілісної доктрини 
судової реформи [11].

Підсумовуючи, варто зазначити, що 
забезпечення належної ролі судової 
влади в житті суспільства є необхідним 
атрибутом демократичної держави. З 
одного боку, демократизація суспіль-
них відносин сприяє підвищенню ав-
торитету судової влади, а з іншого – 
судова влада своєю діяльністю сприяє 
поглибленню демократичних процесів 
у суспільстві, насамперед забезпечен-
ню належного захисту прав і свобод 
людини.

Демократизм судової влади прояв-
ляється через усі принципи судоустрою 

та судочинства, передбачені Конститу-
цією й законами України.

Одним з основних показників де-
мократичної трансформації україн-
ського суспільства є завдання судової 
влади в Україні щодо перетворення 
абстрактних політико-правових норм 
на реальні права й обов’язки, а також 
забезпечення виконання державою її 
обов’язків перед людиною [12].

Ключові слова: судова влада, су-
дово-правова реформа, судоустрій, кон-
ституційно-правова реформа.

У статті розглядаються консти-
туційно-правові аспекти становлення 
демократичної судової влади як га-
ранта розвитку української держави.

В статье рассматриваются кон-
ституционно-правовые аспекты 
становления демократической су-
дебной власти как гаранта разви-
тия украинского государства.

The article deals with the consti-
tutional and legal aspects of the for-
mation of a democratic judiciary as a 
guarantor of the development of the 
Ukrainian state.
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ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Відповідно до статті 12 Закону 
України «Про державну службу» [1] 
(далі – Закон 2015) до системи управ-
ління державною службою належать 
такі суб’єкти: Кабінет Міністрів Укра-
їни; центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування та 
реалізує  державну політику у сфері 
державної служби, тобто Національне 
агентство України з питань держав-
ної служби (далі – Нацдержслуж-
ба); Комісія з питань вищого корпусу 
державної служби та відповідні кон-
курсні комісії; керівники державної 
служби; служби управління персо-
налом. Таким чином, Нацдержслуж-
ба є одним із суб’єктів управління 
державною службою, а саме у сфері 
державної служби. Однак з огляду на 
те, що чинне законодавство про дер-
жавну службу використовує поняття 
«управління державною службою», 
саме воно буде використовуватись 
у статті. Вважаємо, що дослідження 
правового статусу Нацдержслужби є 
неможливим без з’ясування цілей, за-
вдань, функцій і принципів управління 
державною службою. Оскільки питан-
ня принципів управління державною 
службою нами вже досліджувалось 
[2], у цій публікації увагу буде приді-
лено питанням цілей, завдань і функ-
цій управління державною службою.

Насамперед варто зазначити, що 
для визначення сутності й особливос-
тей управління державною службою 
необхідно з’ясувати сутність поняття 
«управління». Як відомо, у юридич-
ній науці слово «управління» вико-
ристовується в широкому та вузько-
му розумінні. У широкому розумінні 
управління – це керівництво кимось 

або чимось, вплив на когось або на 
щось [3]. У вузькому розумінні управ-
ління – це свідомий, цілеспрямова-
ний і регулятивний вплив суб’єкта 
управління на об’єкт управління як 
безпосередньо, так і через спеціально 
створені структури з метою досягнен-
ня певного результату. Саме такий 
вузький аспект поняття «управління» 
характеризується цілями, завданнями, 
функціями, принципами, правовими й 
організаційними засадами, і саме ву-
зьке розуміння управління використа-
но в статті.

Не менш важливим є визначен-
ня співвідношення понять «державне 
управління», «управління державною 
службою» та «управління персоналом 
державної служби». Державне управ-
ління є видом соціального управлін-
ня та здійснюється від імені держави 
спеціально створеними суб’єктами 
державного управління (державними 
органами, адміністраціями державних 
підприємств, установ та організацій, 
органами місцевого самоврядування 
під час здійснення делегованих дер-
жавних повноважень, іншими юри-
дичними й фізичними особами під час 
здійснення державних функцій) щодо 
об’єктів державного управління (еко-
номічної, адміністративно-політичної 
й соціально-культурної сфери суспіль-
ного життя, державних органів, орга-
нів місцевого самоврядування щодо 
здійснення делегованих державних 
повноважень, державних підприємств, 
установ та організацій незалежно від 
форми власності, інших юридичних 
осіб, громадських і релігійних органі-
зацій, фізичних осіб) з метою забез-
печення реалізації прав, свобод та 

© А. Гаркуша, 2015



258

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2015/4

законних інтересів фізичних і юридич-
них осіб та надання їм управлінських 
послуг, реалізації державної політики. 
Оскільки державна служба як публіч-
но-правовий інститут є складником 
державного управління, вона є також 
об’єктом державного управління. Та-
ким чином, поняття «державне управ-
ління» є набагато ширшим, ніж понят-
тя «управління державною службою», 
оскільки вони співвідносяться як ціле 
й часткове. Більше того, управління 
державною службою є чинником дер-
жавного управління в цілому.

У свою чергу поняття «управління 
державною службою» є також склад-
ним явищем, основний зміст якого 
складають такі моменти: 1) визначен-
ня й реалізація єдиної державної ка-
дрової політики; 2) формування кадро-
вого корпусу державних службовців;  
3) встановлення державних посад і 
визначення їхнього статусу; 4) вста-
новлення класних чинів, військових 
звань, спеціальних звань і порядку 
їх присвоєння; 5) визначення поряд-
ку й правил проходження державної 
служби; 6) оцінювання діяльності дер-
жавних службовців; 7) встановлення 
соціально-правових гарантій для дер-
жавних службовців; 8) встановлення 
та реалізація умов функціонування 
державних службовців тощо. Аналіз 
сутності цього поняття свідчить про 
те, що одним із його складників є 
«управління персоналом державного 
органу».

З огляду на наведене варто вказа-
ти, що Закон 2015 [1] уперше ввів у 
нормативний обіг для державної адмі-
ністративної служби (ми цілком згод-
ні з поділом державної служби на три 
види: державну адміністративну служ-
бу, державну спеціалізовану службу 
та державну мілітаризовану службу) 
поняття «персонал», «персонал дер-
жавного органу», «служба управління 
персоналом державного органу». Вод-
ночас у Законі 2015 не надано визна-
чення поняття «персонал державного 
органу», що зумовлює необхідність 
звернутися до з’ясування його сут-

ності. Зокрема, зазначимо, що персо-
нал – це колектив працівників або су-
купність осіб, які здійснюють трудові 
функції на основі трудового договору; 
сукупність працівників, які входять 
до облікового складу підприємства; 
сукупність постійних працівників, які 
отримали необхідну професійну під-
готовку та мають досвід практичної 
діяльності; категорія співробітників, 
якими безпосередньо здійснюються 
управлінські функції або виконують-
ся роботи, пов’язані з технічним за-
безпеченням підприємства, установи, 
організації. Аналізуючи названі ви-
значення та враховуючи особливості 
державного органу, можна зробити 
висновок, що персонал державного 
органу – це сукупність державних 
службовців і працівників, на яких по-
кладається виконання функцій з об-
слуговування.

Щодо останньої категорії варто ак-
центувати увагу на тому, що понят-
тя «функції з обслуговування» також 
уперше введено в нормативний обіг 
Законом 2015. Сутність функцій з об-
слуговування полягає в тому, що це 
діяльність працівників державного ор-
гану, яка не передбачає здійснення по-
вноважень, безпосередньо пов’язаних 
із виконанням таких дій: аналізу дер-
жавної політики на загальнодержавно-
му, галузевому й регіональному рівнях 
та підготовки пропозицій щодо її фор-
мування, у тому числі розроблення й 
проведення експертизи проектів про-
грам, концепцій, стратегій, проектів 
законів та інших нормативно-правових 
актів, проектів міжнародних догово-
рів; забезпечення реалізації державної 
політики, виконання загальнодержав-
них, галузевих і регіональних програм, 
виконання законів та інших норматив-
но-правових актів; забезпечення на-
дання доступних і якісних адміністра-
тивних послуг; здійснення державного 
нагляду й контролю за дотриманням 
законодавства; управління державни-
ми фінансовими ресурсами та майном, 
контролю за їх використанням; управ-
ління персоналом державних органів; 
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реалізації інших повноважень держав-
ного органу, визначених законодав-
ством.

Вважаємо, що до функцій з обслу-
говування варто віднести такі види 
діяльності: матеріально-технічне й 
господарське забезпечення; бухгал-
терський облік і звітність (крім голов-
ного бухгалтера та його заступника); 
державні закупівлі; документальне 
забезпечення й діловодство (крім пра-
цівників, які опрацьовують документи 
з обмеженим доступом); комп’ютерне 
забезпечення та забезпечення інфор-
маційними технологіями (крім праців-
ників, до компетенції яких належить 
адміністрування загальнодержавних 
реєстрів і баз даних, а також захист 
інформації); виконання обов’язків се-
кретаря й стенографіста, комп’ютер-
ний набір тексту, роботу з копіюваль-
ною та розмножувальною технікою, 
запис та опрацювання цифрових да-
них; виконання обов’язків прес-секре-
таря; виконання технічних обов’язків 
із ведення архіву й бібліотеки; комп-
лексне обслуговування та ремонт 
будинків, реставраційні й будівель-
но-монтажні роботи тощо.

Під час з’ясування поняття та сут-
ності цілей управління державною 
службою важливо зазначити, що ця 
категорія є похідною від цілей дер-
жавного управління загалом і цілей 
функціонування державної служби 
зокрема. Щодо питання цілей дер-
жавного управління важливо зверну-
тись до наукових досліджень таких 
відомих вітчизняних науковців, як  
В.Б. Авер’янов [4], О.Ф. Андрійко [5], 
Л.Р. Біла-Тіунова [6], Ю.П. Битяк [7], 
І.П. Голосніченко [8], С.В. Ківалов 
[9], І.М. Пахомов [10], М.К. Якимчук 
[11] та інші, розвідки яких є методо-
логічним підґрунтям як для юридичної 
науки в цілому, так і для адміністра-
тивної науки зокрема. Звернення до 
цілей державної служби зумовлю-
ється предметом цього дослідження, 
а саме тим, що державна служба є 
правовим інститутом, який є об’єктом 
державного управління.

Відповідно до чинного законодав-
ства про державну службу, насам-
перед Закону 2015 [1], основними 
цілями державної служби є створен-
ня єдиної, професійної, політичної 
нейтральної й авторитетної держав-
ної служби, кадрового потенціалу, 
здатного забезпечувати реалізацію 
завдань і функцій держави, надання 
управлінських послуг, реалізацію та 
охорону прав, свобод і законних ін-
тересів фізичних і юридичних осіб. 
Оскільки цілі – це уявлення про три-
валі й значущі напрями та очікувані 
наслідки певної діяльності, цілі управ-
ління державною службою є такими:  
а) забезпечення єдиної державної ка-
дрової політики; б) підвищення про-
фесіоналізму й компетентності дер-
жавних службовців; в) підготовка 
державних службовців, здатних захи-
щати права й свободи громадян, брати 
на себе відповідальність та проявляти 
ініціативність і творчість у виконанні 
посадових обов’язків.

З огляду на те, що цілі завжди 
конкретизуються в завданнях, які не 
лише є похідними від цілей, а й визна-
чають функції та повноваження, варто 
зазначити, що під терміном «завдан-
ня» прийнято вважати уявлення про 
напрями та очікувані результати пев-
ної діяльності. Таким чином, відмін-
ність між поняттями «цілі» й «завдан-
ня» полягає в ступені узагальненості 
напрямів і наслідків [12; 13]. Для ви-
значення основних завдань управлін-
ня державною службою насамперед 
необхідно звернутись до основних за-
вдань самої державної служби.

Аналіз державної служби як пу-
блічно-правового, соціального, органі-
заційного та процесуального інституту 
й чинного законодавства про держав-
ну службу дає підстави виокремити 
такі основні завдання управління дер-
жавною службою:

– визначення й реалізацію єдиної 
кадрової політики в державній службі;

– підвищення ефективності вико-
нання державною службою завдань і 
функцій держави;



260

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2015/4

– адаптацію інституту державної 
служби до європейських стандартів з 
урахуванням національних особливос-
тей;

– розвиток нормативно-правового 
забезпечення функціонування єдиної 
системи державної служби;

– забезпечення політичної неза-
лежності й стабільності державної 
служби;

– подальший інституційний розви-
ток державної служби;

– професіоналізацію державної 
служби;

– теоретико-правове визначення 
статусу державного службовця;

– формування кадрового корпусу 
державних службовців;

– застосування інформаційних тех-
нологій у системі державної служби;

– підвищення відповідальності дер-
жавних службовців;

– створення єдиної системи оціню-
вання державних службовців;

– правовий і соціальний захист 
державних службовців, фінансування 
державної служби;

– ведення Єдиного реєстру посад 
державних службовців;

– протидію корупції;
– проведення науково-теоретич-

них досліджень інституту державної  
служби.

В адміністративно-правовій науці 
прийнято вважати, що функції – це 
самостійні складники змісту управ-
лінської діяльності. При цьому нау-
ковці вкладають у це поняття різне 
змістовне навантаження. Так, І.Л. Ба-
чило вважає, що функції управління 
характеризують спроможність суб’єк-
та управління виконувати відповідні 
дії. При цьому кожна функція вклю-
чає низку послідових дій та операцій, 
які самі по собі також є функціями, 
проте менш загального характеру  
[14, с. 61]. На думку Г.В. Атаманчука, 
функції управління – це види владних, 
цілеорганізуючих і регулюючих впли-
вів держави та її органів на суспільні 
процеси [15, с. 72]. Ю.М. Старілов 
під основними функціями державної 

служби розуміє «загальні, типові, що 
мають спеціальну спрямованість види 
взаємодії між суб’єктами та об’єкта-
ми управління, характерні для всіх 
управлінських зв’язків, що забезпе-
чують досягнення узгодженості та 
впорядкованості у сфері державного 
управління» [16]. В.В. Волошина та  
К.О. Титов під функціями, що здій-
снюються державною службою, розу-
міють основні, головні напрями діяль-
ності державного апарату; їх можна 
поділити на загальні та специфічні  
[17, с. 27]. В.В. Волошина виділяє ще 
одну групу (вид) функцій державної 
служби в Російській Федерації – допо-
міжні (факультативні) [18, с. 12–13].

Особливістю функцій управління 
державною службою є те, що вони 
є похідними від функцій державно-
го управління та функцій державної 
служби. Водночас функції управління 
державною службою не є результа-
том автоматичного поєднання перших 
і других. В адміністративно-правовій 
науці традиційно виокремлюють такі 
функції державного управління: про-
гнозування, планування, організацій-
не проектування, регулювання, ке-
рівництво, координацію, організацію, 
реорганізацію, раціоналізацію, кон-
троль, кадрове забезпечення, фінан-
сування, стимулювання тощо. У свою 
чергу основними функціями держав-
ної служби є інформаційне забезпе-
чення, прогнозування й моделювання, 
планування, організація, керівництво, 
координація, контроль, регулювання, 
облік, здійснення державної кадрової 
політики, надання управлінських по-
слуг, надання рекомендацій із питань 
формування й реалізації державної по-
літики тощо. Безперечним є той факт, 
що функції державного управління та 
функції державної служби в більшості 
випадків співпадають, оскільки дер-
жавна служба є складником держав-
ного управління.

Аналіз щодо управління державною 
службою дає підстави виокремити 
низку функцій, які можна класифіку-
вати на такі групи: 1) основні (загаль-



261

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

ні), властиві будь-якій управлінській  
діяльності (планування, регулювання, 
розпорядження, нормативно-правова, 
організаційна, кадрова, контрольна, 
фінансова, соціальна функції); 2) спе-
ціальні, тобто такі, що є характерни-
ми для окремих видів управлінської 
діяльності; на відміну від основних 
функцій вони є менш консервативни-
ми та більш динамічними, можуть змі-
нюватися залежно від пріоритетних 
напрямів політичного, економічного й 
соціального розвитку держави та су-
спільства, проведення конституційної, 
судової й адміністративної реформ та 
інших чинників.

Серед спеціальних функцій управ-
ління державною службою варто 
виокремити такі:

1) прогнозування: суб’єкт управлін-
ня має своєчасно визначати потреби 
державної служби в нормативно-пра-
вовому, організаційному, кадровому, 
інформаційному, фінансовому та ін-
шому її забезпеченні;

2) планування: набуває особливого 
значення для подальшого становлення 
й розвитку авторитетної, стабільної та 
професійної державної служби;

3) кадрову: підготовка та залучен-
ня молоді до державної служби; роз-
роблення й упровадження механізму 
оцінки професійних, ділових і мораль-
них якостей кандидатів на посади дер-
жавних службовців; заміщення посад 
державних службовців професійно 
підготовленими, висококваліфікова-
ними фахівцями; дотримання держав-
ними службовцями норм і правил у 
межах посадових повноважень; удо-
сконалення системи підготовки, пере-
підготовки й підвищення кваліфікації 
державних службовців; оновлення 
державних стандартів і змісту профе-
сійного навчання; поступовий перехід 
до безперервного навчання протягом 
періоду перебування на державній 
службі із застосуванням сучасних 
інформаційних технологій тощо. Є 
обов’язковою умовою адаптації інсти-
туту державної служби України до 
стандартів Європейського Союзу;

4) мотиваційну: заохочення дер-
жавних службовців за досягнення 
ними високих результатів; встанов-
лення рівня оплати праці, що сти-
мулюватиме залучення висококваліфі-
кованих фахівців на державну службу 
та запобігатиме відпливу професіона-
лів, сприятиме сумлінній, високопро-
дуктивній праці;

5) інформаційно-аналітичну: роз-
ширення доступу до інформації щодо 
вакантних посад державних службов-
ців, результатів контролю за дотри-
манням порядку проходження держав-
ної служби, державної статистичної 
звітності з питань державної служби; 
забезпечення функціонування інфор-
маційної системи з питань професій-
ного навчання, добору кадрів та об-
ліку проходження державної служби;

6) допоміжні, які мають на меті за-
безпечення реалізації основних і спе-
ціальних функцій управління держав-
ною службою (діловодство, юридичне 
обслуговування, матеріально-технічне 
забезпечення тощо).

На підставі викладеного можна 
зробити висновок, що державна служ-
ба як об’єкт державного управління 
являє собою систему суспільних від-
носин, урегульованих нормами пу-
блічних галузей права (конституцій-
ним, адміністративним, фінансовим, 
кримінальним) та пов’язаних з органі-
зацією й функціонуванням державної 
служби.

Основним змістом управління дер-
жавною службою є визначення та ре-
алізація єдиної державної кадрової по-
літики; формування кадрового корпусу 
державних службовців; встановлення 
державних посад і визначення їхнього 
статусу; встановлення класних чинів, 
військових звань, спеціальних звань 
і порядку їх присвоєння; визначення 
порядку та правил проходження дер-
жавної служби; оцінювання діяльності 
державних службовців; встановлення 
соціально-правових гарантій для дер-
жавних службовців; встановлення й 
реалізація умов функціонування дер-
жавних службовців тощо.
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Правове забезпечення управління 
державною службою потребує суттє-
вого вдосконалення, насамперед щодо 
пріоритетності законодавчої регла-
ментації питань управління держав-
ною службою, управління персона-
лом державної служби, проходження 
державної служби, правового статусу 
державного службовця, режиму дер-
жавної служби.

Ключові слова: цілі управління, 
завдання управління, функції управлін-
ня, управління персоналом державного 
органу, функції з обслуговування.

Статтю присвячено розгляду пи-
тань характеристики особливостей 
цілей, завдань і функцій управління 
державною службою в контексті За-
кону України «Про державну служ-
бу» 2015 р. Особливу увагу приділено 
співвідношенню понять «управління 
державною службою» та «управлін-
ня персоналом державного органу». 
З’ясовується сутність понять «пер-
сонал», «персонал державного орга-
ну» в контексті державної адміні-
стративної служби.

Статья посвящена рассмотре-
нию вопроса характеристики осо-
бенностей целей, задач и функций 
управления государственной служ-
бой в контексте Закона Украины 
«О государственной службе» 2015 
г. Особенное внимание уделено со-
отношению понятий «управление 
государственной службой» и «управ-
ление персоналом государственного 
органа». Выясняется сущность по-
нятий «персонал», «персонал госу-
дарственного органа» в контексте 
государственной административной 
службы.

The article is devoted to the research 
of the question of characteristic of spe-
cial features of aims, tasks and func-
tions of the state service administra-
tion in the context of Law of Ukraine 
“On the State Service” (2015). Special 
attention is devoted to the correlation 
of terms “state service administration” 

and “state body staff administration”. 
There is ascertained the essence of the 
term “staff”, “state body staff” in the 
context of state administrative service.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО КОМЕНТАРЯ

Актуальність дослідження феномена 
науково-практичного коментаря зумов-
лена змінами в правовій системі Укра-
їни, насамперед тими, що пов’язані з 
визнанням різноджерельності права та 
розумінням того, що воно формується 
не тільки внаслідок цілеспрямованих 
зусиль законодавця, а й через інші со-
ціальні канали. 

Науково-практичні коментарі ві-
домих правників застосовуються на 
практиці, мають на неї певний вплив, 
а їх затребуваність підтверджується 
виданням провідними видавництвами 
науково-практичних коментарів вели-
кими накладами. Необхідність забез-
печення ефективного й оптимального 
використання коментарів для досягнен-
ня бажаного результату в діяльності 
суб’єктів права актуалізує проблему їх 
дослідження не тільки в теоретичному, 
а й у практичному планах. При цьому 
актуальним варто визнати й визначен-
ня теоретично-методологічних засад пі-
знання цього правового феномена.

Частковий теоретичний аналіз на-
уково-практичного коментаря загалом 
або окремих його сторін простежується 
в контексті досліджень, присвячених 
аналізу правової доктрини як джерела 
права у вітчизняних і зарубіжних пра-
вознавців: В.В. Дудченко, М.В. Карма-
літи, Л.О. Корчевної, Н.М. Оніщенко, 
М.Ю. Оборотова, Н.М. Пархоменко,  
Р. Давида, Ж.-Л. Бержеля, О.Ф. Скаку-
ната та ін. Але комплексні теоретичні 
дослідження поняття і природи науко-
во-практичного коментаря разом із ре-
тельним аналізом його ролі в системі 
джерел права України не проводилися. 
Між тим питання теоретико-методо-
логічних засад дослідження означеної 

проблеми вимагають подальших розві-
док, що й є метою статті.

Успішність теоретичного досліджен-
ня науково-практичного коментаря за-
лежить від багатьох факторів, серед 
яких визначальним є встановлення пра-
вильних шляхів дослідження, оскільки 
кінцевий результат будь-якої діяльно-
сті залежить не стільки від того, хто 
діє (суб’єкт) і на що дія спрямована 
(об’єкт), скільки від того, як здійсню-
ється ця діяльність, які способи, прийо-
ми та засоби при цьому застосовуються, 
тобто від використовуваних методів. 

Не випадково Г. Лейбніц уважав, 
що у світі є речі, які прекрасніші за 
найважливіші відкриття, – це знан-
ня методу, яким вони були зроблені.  
У свою чергу, Г. Гегель констатував, 
що наука резюмується саме в методі. 

Результат застосування певних ме-
тодів під час дослідження науково-прак-
тичного коментаря не може існувати 
сам по собі, а безпосередньо залежить 
від досягнень теорії держави і права.

З іншого боку, будь-який метод де-
термінований не лише тією теорією, на 
якій він заснований, і не лише переду-
ючими і такими, що співіснують одно-
часно з ним, методами. Кожен метод 
зумовлений передусім своїм предме-
том, тобто тим, що саме досліджується. 

У цьому сенсі вже на цьому етапі 
потрібно зробити одне важливе по-
переднє зауваження, яке варто мати 
на увазі під час дослідження науко-
во-практичного коментаря.

Коментар завжди має характер вто-
ринності, що зумовлено такими його іс-
тотними якостями, як несамостійність 
і залежність структурно-змістової орга-
нізації коментаря від основного тексту 
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нормативно-правового акта, що комен-
тується. Наявність основного тексту є 
істотною ознакою коментаря, оскільки 
його відсутність позбавляє поняття ко-
ментаря будь-якого сенсу.

Сучасна наука виробила визначення 
методології юридичної науки як систе-
ми принципів і способів організації та 
побудови теоретико-пізнавальної ді-
яльності в галузі дослідження держав-
но-правової дійсності, а також учення 
про цю систему [1, с. 14].

Методологічною основою загаль-
нотеоретичного дослідження науко-
во-практичного коментаря є загальні 
теоретичні принципи наукового пі-
знання, дослідницькі підходи, методи 
та способи. 

В енциклопедичній літературі за-
значається, що принцип в перекладі з 
латинської мови означає начало, осно-
ва. Згідно з влучним висловлюванням  
К. Гельвеція, знання деяких принципів 
легко компенсує незнання деяких фактів.

Принципи характеризуються, по-пер-
ше, як основні засади, вихідні ідеї, що 
характеризуються універсальністю, 
загальною значущістю, вищою імпера-
тивністю й відображають суттєві поло-
ження теорії, вчення, науки, системи 
внутрішнього та міжнародного права, 
політичної, державної чи громадської 
організації; по-друге, вони є внутрішнім 
переконанням людини, що визначає її 
ставлення до дійсності, суспільних ідей 
і діяльності [2, с. 110–111].

За наявності різних підходів до ви-
значення принципів, які стосуються 
теорії держави і права, загальновизна-
ними принципами пізнання є принци-
пи науковості, всебічності, історизму, 
комплексності, об’єктивності, конкрет-
ності, які реалізуються в застосуванні 
конкретних методологічних підходів. 

В енциклопедичній і юридичній літе-
ратурі зазначається, що методологічний 
підхід – це сукупність знань про про-
цес наукового дослідження [3, с. 111]; 
світоглядна аксіоматична ідея (засада), 
побудована на гранично загальних (фі-
лософських) категоріях, яка постулює 
загальну стратегію дослідження, відбір 

досліджуваних фактів та інтерпретацію 
результатів дослідження [4, с. 24].

На нашу думку, саме зосередження 
на методологічних підходах надає мож-
ливість визначити конкретні теоретич-
но-методологічні засади дослідження 
науково-практичного коментаря.

Так, необхідність визначення дефіні-
ції правового явища, що досліджується, 
зумовлює використання формально-ло-
гічного підходу, який передбачає засто-
сування системи логічних прийомів, спо-
собів, засобів, правил і операцій, саме за 
допомогою яких досліджуються внутріш-
ні закономірності виникнення й розвитку 
понять науки, розкривається зміст того 
чи іншого поняття, його істотні ознаки 
та елементи. Неналежне застосування 
формально-логічного підходу призводить 
до створення визначень шляхом закрі-
плення другорядних ознак, до форму-
лювання дефініцій, що не відповідають 
вимогам спільномірності обсягу доктри-
нального визначення й самого явища, не 
охоплюють усіх істотних ознак, елемен-
тів досліджуваних явищ.

Науково-практичний коментар є 
відносно самостійним явищем завдяки 
наявності власних ознак і властивос-
тей, що зумовлюють його відмінність 
і схожість з іншими явищами. Ознака 
відображає зовнішню прикмету; за су-
купністю ознак можна певний об’єкт 
зарахувати до науково-практичного ко-
ментаря. На відміну від ознаки, власти-
вість відображає якісну, тобто внутріш-
ньо властиву коментарю, відмінність. 
Науково-практичний коментар характе-
ризується наявністю всіх властивостей 
одночасно (різна лише міра їх прояву), 
а набір ознак у кожному випадку може 
бути індивідуальним.

У науковій літературі за коментаря-
ми до чинного законодавства визнаєть-
ся статус джерела права, яке охоплю-
ється поняттям доктрини.

Отже, проблема науково-практич-
ного коментаря пов’язана з поняттям 
джерел (форм) права та правової док-
трини як такої, яке не знайшло ще ос-
таточного вирішення в теорії держави і 
права. Зміна позицій в розумінні дже-
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рел права призводить до зміни змісту 
самого цього поняття, у зв’язку з чим 
визначення науково-практичного ко-
ментаря стає не менш проблематич-
ним, ніж визначення джерел права.

Визначаючи термінологічний аспект 
дослідження, доцільно встановити по-
ложення науково-практичного комен-
таря в системі джерел права України 
та змістові складові цього поняття, на 
підставі чого визначити юридичну при-
роду й місце науково-практичного ко-
ментаря в системі джерел права Укра-
їни, дати дефініцію цього правового 
феномена. 

Але в нинішній час для визначення 
поняття правового явища, його класи-
фікації згідно з визнаними критеріями, 
встановлення його відмінних ознак 
і характеристик не достатньо обме-
жуватися лише формально-логічними 
операціями за традиціями юридичного 
позитивізму, науковий інструментарій 
якого був сформований досить давно.

Юридичний позитивізм системати-
зує правові знання, узагальнює їх, дає 
науково-практичні рекомендації, але не 
ставить завдання встановлення глибин-
них зв’язків взаємодії елементів соці-
ально-правової системи, які можливо 
виявити тільки іншими, ніж формаль-
но-правовий аналіз, способами.

Так, тривала історія коментування 
нормативних актів в історії людства 
надає широкі можливості для застосу-
вання історичного підходу в досліджен-
ні науково-практичного коментаря. 
Достатньо згадати, що коментарі та ін-
терпретації відомих римських юристів 
за значенням і юридичною силою при-
рівнювались у Стародавньому Римі до 
чинного в той час імператорського за-
конодавства, вони були джерелом пра-
ва й застосовувались на рівні законів. 

Застосування історичного підходу, 
вивчення виникнення та розвитку ко-
ментування правових приписів під впли-
вом різних чинників, що змінювалися в 
часі, дасть змогу дослідити формування 
й розвиток цього явища в хронологіч-
ній послідовності з метою виявлення 
закономірностей цього процесу, його 

внутрішніх і зовнішніх зв’язків, рушій-
них сил і суперечностей. Поряд із цим 
пізнавальне оволодіння таким явищем, 
як науково-практичний коментар, у 
результаті застосування історичного 
підходу буде більш ефективним у разі, 
якщо таке явище буде оцінюватися не 
тільки з погляду того, як воно виникло, 
які етапи у своєму розвитку пройшло, 
а й з погляду його стану в теперішній 
час. Тому під час дослідження науко-
во-практичного коментаря думка має 
рухатися як від минулого до сучасного, 
так і від сучасного до минулого.

Варто підкреслити, що історія роз-
витку коментування законодавства не 
може розглядатися як лінійний, посту-
пальний процес, оскільки досвід комен-
тування нормативних актів є різним в 
окремі історичні епохи в різних наці-
ональних правових системах певних 
держав.

У сучасній методології відносно но-
вим підходом дослідження процесів 
становлення та розвитку різних явищ 
є синергетичний (синергійний) підхід.  
У сферу його вивчення потрапля-
ють нелінійні ефекти еволюції систем 
будь-якого типу, що передбачають мно-
жинність сценаріїв подальшого розвит-
ку. Синергетичний підхід передбачає 
ймовірне бачення світу, ймовірні сце-
нарії розвитку систем під впливом пев-
них чинників і їхніх комбінацій. Ідея 
нелінійності включає багатоваріант-
ність, альтернативність шляхів розвит-
ку й еволюції систем і їх незворотність.  
У разі дослідження процесів еволюції та 
трансформації науково-практичного ко-
ментаря синергетичний підхід дає змогу 
побачити нестійкість або незрівнова-
женість системи коментарів до законо-
давства, що може виникати в певних 
просторово-часових характеристиках 
під впливом трансформацій правової 
системи держави. У такому випадку 
науково-практичний коментар набирає 
ознак дисипативності (нестійкості). 
Неврівноважені системи забезпечують 
можливість виникнення унікальних по-
дій. При цьому час стає невід’ємною 
константою еволюції, оскільки в нелі-
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нійних системах у будь-який момент 
може виникнути новий тип рішення, 
який не зводиться до попереднього. 
Отже, «синергетично» мислячий науко-
вець оцінює те чи інше рішення (явище 
або ефект) не тільки через прямолінійне 
порівняння попереднього й наступного 
етапів, а має змогу порівняти реаль-
ний перебіг наступних подій з імовір-
ним ходом подій при альтернативному 
ключовому рішенні. Ефект від застосу-
вання синергетичного підходу під час 
дослідження процесу формування та 
функціонування науково-практичного 
коментаря дає змогу зрозуміти спрямо-
ваність науково-практичного коментаря 
на досягнення певної мети. 

Синергетика має дещо спільне з діа-
лектикою, але є й принципова методо-
логічна різниця між цими парадигмами. 
Синергетика досліджує динаміку, рух 
процесу. Діалектика розглядає право-
ві явища в єдності й боротьбі проти-
лежностей, у постійному розвитку та 
оновленні. Застосування діалектичного 
підходу надасть можливість виявити 
зміст функціональної складової науко-
во-практичного коментаря з огляду на 
суперечності розвитку правової систе-
ми держави.

Функціональний характер науко-
во-практичного коментаря зумовлює 
необхідність використання в дослі-
дженні функціонального підходу, який 
зводиться до необхідності вивчення 
діяльності кожного компонента науко-
во-практичного коментаря як системи, 
взаємодії між ними та іншими система-
ми. При цьому визначаються функції, 
що виконуються елементами, підсисте-
мами всередині й зовні цієї системи, її 
властивості, тобто якісні відмінності, 
які зумовлюють відносну самостійність, 
стійкість і стабільність цієї системи, 
придатність коментаря для використан-
ня в соціальній комунікації.

Саме використання функціонально-
го підходу надає можливості поглибити 
уявлення щодо соціального призначен-
ня коментування законодавства зага-
лом і науково-практичного коментаря 
зокрема. 

Логічним механізмом охоплення 
всіх вищеназваних підходів є систем-
ний підхід. Системний підхід є таким 
аспектом дослідження, який передба-
чає розгляд об’єкта як складного, ба-
гатогранного та багатоякісного явища, 
що складається з елементів, зв’язки 
між якими утворюють його відносно 
незмінну структуру й забезпечують ці-
лісність [5, с. 12].

Системний підхід є важливим мо-
ментом діалектичного пізнання, дає 
змогу розглянути науково-практичний 
коментар як цілісну динамічну систему 
та розкрити «механізми», що забезпе-
чують таку цілісність. 

При цьому важливого методологіч-
ного значення набуває характеристика 
науково-практичного коментаря як сис-
теми, тобто органічної сукупності еле-
ментів, а не їх простої суми. 

Так, науково-практичний коментар 
є певною кількістю закономірно пов’я-
заних один із одним елементів і частин 
як певним цілісним утворенням, єдні-
стю. Сукупність однорідних елементів, 
що виконують необхідну для існування 
системи функцію, становить підсисте-
му. Якщо в системі є декілька підсис-
тем, то вся система стає складною. 

Поняття системи відносне, як і по-
няття елемента. Якщо системою вва-
жати науково-практичний коментар як 
такий, то його сутнісними підсистема-
ми буде інформаційна й матеріальна 
(речова, субстанціональна) складові, а 
також конструктивні елементи як до-
кумента (титульний аркуш, обкладин-
ка, форзац тощо), об’єднані в складне 
ціле. Підсистемою науково-практично-
го коментаря є й текст, що також скла-
дається з певних елементів: глав, па-
раграфів, абзаців. Науково-практичний 
коментар як ціле – це єдність складо-
вих його елементів і підсистем, супер-
система стосовно них. Вивчення науко-
во-практичного коментаря як системи 
полягає у виявленні його елементів, 
підсистем і зв’язків між ними, тобто у 
вивченні його структури. 

При системному підході науко-
во-практичний коментар має розгляда-
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тися також як частина більшої системи 
соціальних комунікацій. Тому важливо 
з’ясувати, частиною якої загальнішої 
системи (цілого) є в цьому випадку на-
уково-практичний коментар. Саме цим 
визначаються його можливості, зада-
ються цілі існування, функції, що вико-
нуються в суспільстві, закономірності 
функціонування.

Входження України в європейський 
простір вимагає відповідних змін у пра-
вовій системі нашої держави, гармоніза-
ції законодавства України із законодав-
ством держав Європейського Союзу. 
Правові системи європейських країн в 
основному є стабільними й ефективни-
ми. Тому запозичення досвіду цих країн 
у використанні коментарів до законо-
давства може мати позитивний харак-
тер для правової системи України. 

Це зумовлює актуальність викори-
стання порівняльно-правового (ком-
паративістського) підходу, який може 
бути використаний для з’ясування 
загального та відмінного між науко-
во-практичними коментарями в рамках 
декількох правових систем шляхом їх 
порівняння, встановлення відмінності 
за якою-небудь ознакою або властиві-
стю. І в цьому такий підхід є унікаль-
ним і неповторним. 

Виявлення й аналіз позитивного 
досвіду на предмет його запозичення 
(яке може бути повним або частко-
вим), розробка відповідних рекоменда-
цій і досягається саме за допомогою по-
рівняльного підходу, який забезпечує 
можливість вийти за межі догматичної 
дискусії в рамках національного права 
та запропонувати нові методологічні 
підходи з урахуванням вітчизняного 
досвіду. При цьому необхідно врахува-
ти й те, що не кожна модель певного 
правового явища, яка якісно працює в 
правовій системі одних держав, може 
ефективно працювати в інших, і те, що 
ефективно використовувалася на одно-
му етапі розвитку держави та суспіль-
ства, може не мати жодної користі на 
іншому етапі.

Поступове утвердження гуманістич-
них традицій у всіх сферах суспільного 

життя сприяли відповідному переспря-
муванню правової науки від визнання 
первинності нормативної форми буття 
права до ідеї сприйняття людини як 
творця й мети права. У контексті ме-
тодології юридичної науки це спричи-
нило насамперед суттєве розширення 
застосування антропологічного підходу, 
тобто інтерпретації та оцінювання юри-
дичних явищ як інструментів, важелів, 
засобів задоволення потреб людини, со-
ціальних спільнот, суспільства загалом. 

Застосування антропологічного під-
ходу дає змогу, «з одного боку, глиб-
ше проникнути в сутність права через 
осягнення природи людини, а з іншого 
боку, ... краще зрозуміти природу лю-
дини через осягнення сутності права» 
[6, с. 247].

Антропологічний підхід, сутність 
якого полягає в «людському вимірі» 
правових явищ, сприятиме забезпечен-
ню дослідження науково-практичного 
коментаря з огляду на необхідність за-
безпечення прав людини, її інтересів і 
потреб як основного системоутворю-
вального елемента суспільства.

Сьогодні теорія держави та права 
продовжує свій розвиток у тісному 
зв’язку з іншими галузями соціаль-
но-гуманітарного знання, що підтвер-
джує перетин проблемних галузей юри-
дичної науки й інших «наук про дух».

Для правової теорії актуальності 
набувають лінгвістичні аспекти право-
вого регулювання, оскільки саме мова 
є специфічним соціальним засобом 
збереження та передання інформації, 
а також управління поведінкою особи-
стості.

Сьогодні загальновизнано, що пра-
во є специфічним правовим текстом, а 
мова юридичних приписів має лексичні 
й стилістичні особливості. Крім того, 
виникли нові підходи до сутності пра-
ва, наприклад, комунікативний. 

Необхідно мати на увазі, що текст 
права створюється законодавцем з 
метою регулювання поведінки людей. 
Для того щоб система правових норм 
могла реально впливати на індивідів, 
юридично значимі тексти мають бути 
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не лише загальнодоступні для сприй-
няття й пізнання, а й загальнозрозумі-
лі. Це зумовлює особливу важливість 
наукового аналізу процесу розуміння 
права та процедур його тлумачення 
(інтерпретації) і вихід на перший план 
проблем юридичної герменевтики. 

Необхідність застосування гермене-
втичного підходу полягає в тому, що 
текст нормативного правового акта, 
розрахований на багатократне засто-
сування, відрізняється абстрактністю 
формулювань і їх загальністю (оскіль-
ки норма регулює типові стосунки, що 
повторюються) і не може бути зрозумі-
лим одноманітно.

Для правової норми не існує єди-
ного значення, а кожен конкретний 
випадок її застосування вимагає по-
переднього розуміння її сенсу, яке не-
можливе без тлумачення або інтерпре-
тації норми. Юридична герменевтика 
виникає як узагальнення інтерпретаці-
йної практики, що виражається у ви-
гляді певних правил і методів розумін-
ня права. 

Існування теорії тлумачення права 
закономірно виходить із факту початко-
вої багатозначності правового тексту. Як 
правильно пише В.А. Суслов, «конфлікт 
інтерпретацій законодавця й того, хто 
застосовує закон (виконавчого органу, 
громадянина), полягає в тому, що зако-
нодавець спочатку прагне до максималь-
ної однозначності тексту, а той, хто за-
стосовує право, прагне до інтерпретації 
правового тексту на свою користь. Саме 
в цьому полягає основна проблематика 
правової герменевтики, в цьому ж по-
лягає й специфіка герменевтики права. 
Якщо під час тлумачення не правового 
(наприклад, історичного) тексту його 
інтерпретація як мінімум не суперечить 
тому сенсу, який вкладає в текст автор, 
то при реалізації норми права можливе 
зіткнення інтерпретації того, хто застосо-
вує закон, і букви закону. Під час засто-
сування особа прагне використовувати 
неясності в тексті закону у своїх інтере-
сах, підміняючи дійсний сенс закону сво-
їм тлумаченням, тоді як держава в особі 
вищих судових органів намагається за-

безпечити одноманітність при тлумачен-
ні закону» [7, с. 5].

Досвід функціонування та необ-
хідність у подальшому використанні 
науково-практичних коментарів під-
тверджують об’єктивну потребу осмис-
лення перспектив цього явища, про-
гнозування напрямів його розвитку із 
застосуванням прогностичного підходу.

Юридичне прогнозування, як відо-
мо, є науковим передбаченням майбут-
нього стану державно-правових проце-
сів, їхнього характеру та особливостей, 
темпів і етапів, напрямів і шляхів 
розвитку тощо. Воно ґрунтується на 
певних закономірностях соціального, 
економічного й політичного розвитку 
суспільства [8, с. 149].

Вочевидь, що моделювання пер-
спектив розвитку науково-практичного 
коментаря має бути здійснено з ура-
хуванням концепції розвитку держа-
ви і права як науково обґрунтованої, 
системної й цілісної сукупності уявлень 
про найістотніші параметри майбутньо-
го стану суспільства загалом і держав-
но-правового будівництва зокрема.

Як правильно підкреслює В.В. Дуд-
ченко, юридична наука знаходиться 
нині лише на самому початку цього 
шляху розробок теоретико-методоло-
гічних питань науково-правового пе-
редбачення. Тим часом дослідження 
зазначених питань не тільки слугує 
потребам практики (сприяє зважуван-
ню прийнятих рішень, їхніх наслідків), 
а і є важливим способом самопізнання 
юридичної науки, її гносеологічних осо-
бливостей і можливостей, як наслідок, 
передумовою до розвитку новаційного 
науково-правового мислення [1, с. 15].

Отже, можна стверджувати, що 
мета пізнання такого багатоманітного 
явища, як науково-практичний комен-
тар, насамперед забезпечується засто-
суванням науково обґрунтованої мето-
дології. Використання різноманітних 
підходів дає змогу повно та всебічно 
підійти до вивчення зазначеного пра-
вового явища, спрогнозувати тенден-
ції його розвитку, окреслити основні 
напрями й форми його вдосконалення 
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на сучасному етапі. Причому мова йде 
про використання як класичної, так і 
некласичної методології.

Ключові слова: науково-практич-
ний коментар, методологія, методоло-
гічні підходи, новаційне мислення.

Стаття присвячена досліджен-
ню сучасної методології пізнання 
науково-практичного коментаря. 
Підкреслюється, що така методо-
логія має розробляти стратегію 
пізнавальної й практичної діяльно-
сті. Проаналізовано формально-ло-
гічний, історичний, синергійний, 
системний, антропологічний та 
інші підходи, їхня роль щодо з’ясу-
вання сутності науково-практич-
ного коментаря.

Статья посвящена исследованию 
современной методологии исследова-
ния научно-практического коммен-
тария. Подчеркивается, что такая 
методология должна разрабаты-
вать стратегию познавательной и 
практической деятельности. Проа-
нализировано формально-логический, 
исторический, синергетический, си-
стемный, антропологический и дру-
гие подходы, их роль в исследовании 
сущности научно-практического 
комментария. 

The article is devoted to the analy-
sis of modern methodology of research 
of scientifically practical commentary. 
It is underlined that such methodolo-
gy must develop strategy of cognitive 

and practical activity. Legally logi-
cal, historical, synergistic, systematic, 
anthropological and other approaches 
and their role in research of essence 
of scientifically practical commentary 
is analysed.
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Резкая радикализация религиозных 
течений ставит вопрос о правильном 
взаимоотношении государства с функ-
ционирующими в нем конфессиями, 
придавая ему дополнительную актуаль-
ность. В частности, это выражается в 
увеличении террористических угроз, 
связанных с деятельностью террори-
стических организаций, в создании 
которых, как считается, принимают 
участие силы, причисляющие себя к 
исламу [1].

Подобная радикализация во многом 
связана с появлением новых трактовок 
религиозных учений, формированием 
религиозных организаций, претендую-
щих на истинность своих трактовок, 
отрицающих традиционные религиоз-
ные взгляды. Поэтому одним из факто-
ров стабильности государственно-кон-
фессиональных отношений является 
наличие действенных механизмов, по-
зволяющих обеспечить надлежащую 
самоидентификацию религиозных орга-
низаций, избежать подмены понятий и 
смыслов религиозных учений.

Отдельные аспекты проблематики 
нашли свое отражения в работах таких 
украинских и российских исследова-
телей, как И. Загребина, И. Бальжик, 
А. Кормич, Е. Можарова, Ю. Оборо-
тов, М. Рожкова и другие. Они ана-
лизировали проблемы гражданского 
общества и его взаимоотношения с го-
сударством, роль церкви как института 
гражданского общества.

Необходимо рассмотреть совре-
менные правовые механизмы иденти-
фикации религиозных организаций, 
обеспечения стабильности межконфес-
сиональных отношений.

Одной из важнейших задач любого 
религиозного течения или организации 
является самоидентификация, отмеже-
вание от других подобных течений и 
организаций. Традиционными средства-
ми такой самоидентификации являют-
ся письменные священные тексты, в 
которых изложены идеи и основные 
понятия данного конкретного вероуче-
ния, названия и символы, олицетворя-
ющие ту или иную религию. История 
знает немало примеров, когда искаже-
ние либо присвоение подобных средств 
идентификации становились причиной 
внутриконфессиональных расколов или 
межконфессиональных конфликтов.

Исторически подобные проблемы 
пытались предупреждать либо на ос-
нове внутрицерковного права, связы-
вавшего своими нормами всех пред-
ставителей той или иной конфессии, 
либо путем предоставления преиму-
ществ или преференций определенной 
конфессии на уровне государственно-
го законодательства. Последнее, как 
правило, сопровождалось признанием 
определенной религии в качестве го-
сударственной. Однако в процессе де-
мократического развития государства 
и общества было осуществлено есте-
ственное и логичное отделение церк-
ви от государства. Провозглашенная 
свобода совести не только дала граж-
данину свободный выбор вероисповеда-
ния, но и поставила все религиозные 
организации, как традиционные, так 
и вновь созданные, в равные условия. 
Это обусловило необходимость исполь-
зования новых, «светских» механизмов 
защиты самоидентификации религиоз-
ных организаций.
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Авторское право как современное 
средство защиты ортодоксально-
сти религиозных текстов. Бернская 
конвенция по охране литературных и 
художественных произведений от 9 
сентября 1886 г. (далее – Бернская 
конвенция) [6], которая вступила в 
силу для Украины 25 октября 1995 г., 
устанавливает, что охрана авторского 
права на произведение наступает с мо-
мента его написания [7].

Одним из основных положений 
Бернской конвенции является прин-
цип неформальности авторско-пра-
вовой охраны (пункт 2 статьи 5). Это 
означает, что реализация авторских 
прав на произведения в странах, ра-
тифицировавших Бернскую конвен-
цию, не должна быть сопряженной с 
административно-бюрократическими 
формальностями; то есть данная охра-
на наступает автоматически с момента 
создания произведения и не требует 
предшествующей государственной ре-
гистрации или иной официальной запи-
си как на национальном, так и на меж-
дународно-правовом уровне [8, с. 14].

Авторские права в связи с принци-
пом дихотомии не распространяются 
на идеи, концепции, открытия, факты, 
принципы, методы, процессы, системы, 
поэтому авторско-правовая охрана не 
может охватывать содержание рели-
гии, вероучения, вероисповедания. Од-
нако литературная форма, в которой 
нашло выражение такое религиозное 
содержание, безусловно, подлежит ох-
ране авторским правом (при наличии 
установленных законом условий: фи-
гуры автора, творческого труда, объек-
тивной формы выражения, обеспечива-
ющей воспроизводимость) [8, с. 5].

При этом, по мнению М. Рожковой, 
наличие авторско-правовой охраны на 
литературное религиозное произве-
дение (авторского права на текст ре-
лигиозного характера) не может огра-
ничивать свободу вероисповедания, 
поскольку вероисповедание определяет 
внутреннее содержание произведения, 
делающее его по своим идеям религи-
озным, а не внешнюю форму литера-

турного выражения такого произведе-
ния [8, с. 6].

Кроме того, М. Рожкова отмеча-
ет, что Бернская конвенция содержит 
принцип национального режима, за-
ключающийся в предоставлении ино-
странным авторам и правообладателям 
национального режима охраны (пункт 1 
статьи 5). Это, по мнению ученого, озна-
чает, что страна – участница Бернской 
конвенции (например, Россия) предо-
ставляет гражданину другой страны, 
участвующей в Бернской конвенции 
(например, США), правовой режим 
охраны авторских прав, не отличаю-
щийся в сторону ухудшения по срав-
нению с правовым режимом, которым 
пользуются граждане самой страны – 
участницы Бернской конвенции. Таким 
образом, американский автор в России 
имеет возможность пользоваться тем 
же режимом охраны его произведений, 
что и российский автор [8, с. 14–15].  
А религиозное произведение, создан-
ное, например, в Китае, подлежит ох-
ране от искажений и фальсификаций в 
большинстве стран мира, ратифициро-
вавших Бернскую конвенцию.

Приведенные положения, по мне-
нию М. Рожковой, позволяют сделать 
вывод о том, что в настоящее время в 
отношении любого литературного про-
изведения (текста), в том числе рели-
гиозного, независимо от достоинств и 
назначения произведения, а также от 
способа его выражения, несомненно, 
действует авторско-правовая охрана 
вне зависимости от субъективного к 
этому факту отношения автора соот-
ветствующего литературного произве-
дения или его правообладателя, а так-
же любых других лиц [8, с. 15].

Вопрос о том, является ли литера-
турное произведение (текст), созданное 
в настоящее время, носящим религиоз-
ный характер, никак не сказывается на 
его авторско-правовой охране. Она су-
ществует в силу закона, помимо оцен-
ки произведения, и не зависит от воли 
автора (правообладателя) [8, с. 15].

Таким образом, писания новых ре-
лигий (появившихся в конце XIX века) 
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в большинстве стран мира автоматиче-
ски подпадают под действие норм ав-
торского права, поэтому сподвижники 
распространения такого религиозного 
движения могут и активно используют 
данный инструмент для защиты орто-
доксальности своего писания – чтобы 
оно максимально соответствовало его 
источнику. Ведь, как правило, то, что 
создается, привлекая массу последо-
вателей (особенно без навязчивой ре-
кламы), является близким к истине и 
чем-то несущим доброту, объединяю-
щим людей, следовательно, есть резон 
сохранять такие писания неизменны-
ми, свободными от произвольных до-
бавлений и искажений. С течением 
времени могут последовать искаже-
ния, неверные трактовки, порожден-
ные этим междоусобицы, расколы; в 
частности, для регулирования подоб-
ных ситуаций в наши дни религиоз-
ные организации могут использовать 
нормы законодательства об авторском 
праве.

Товарные знаки как средство за-
щиты и индивидуализации религи-
озных организаций. Наряду с зако-
нодательством об авторском праве у 
религиозных организаций есть также 
такой инструмент, как товарные знаки. 
Этим инструментом пользуются как 
новые религиозные движения, так и 
исторические. Так, в Украине свои то-
варные знаки зарегистрировали разные 
религиозной общины: от Религиозной 
общины сознания Кришны до Украин-
ской Греко-Католической церкви (см. 
таблицу 1). В Белоруссии же в каче-
стве товарного знака зарегистрирован 
православный крест и наименование 
целой церкви, принадлежащей Москов-
скому патриархату, – «Православная». 
То же самое касается России и ряда 
стран дальнего зарубежья [9].

Товарные знаки, по мнению И. За-
гребиной, могут осуществлять важ-
ную охранительную функцию, являясь 
средством индивидуализации и право-
вой защиты не только производимых 
религиозной организацией предметов 
религиозного назначения, оказывае-

мых услуг, но и вероучения религиоз-
ных организаций [9, с. 27].

Для того чтобы лучше понять меха-
низм защиты религиозных организаций 
путем использования товарного знака, 
И. Загребина приводит пример, связан-
ный с государственной регистрацией 
религиозных организаций. Для всех 
вполне естественно, что, к примеру, 
православный приход Русской право-
славной церкви Московского Патриар-
хата невозможно зарегистрировать без 
согласия на то Русской православной 
церкви. Данные меры вполне обосно-
ваны и призваны защитить церковь от 
раскола и ереси. С точки зрения за-
кона такая позиция объясняется вну-
тренними положениями религиозных 
организаций, которые уважаются госу-
дарством и в которые оно не вмешива-
ется, если они не противоречат зако-
ну. Вместе с тем, несмотря на то, что 
та или иная религиозная организация, 
таким образом, выполняет контроль-
ные функции, это не нарушает права 
человека и гражданина. Регистрация 
религиозного наименования в качестве 
товарного знака, по мнению И. Загре-
биной, также призвана осуществлять 
охранительную функцию. По аналогии 
с государственной регистрацией рели-
гиозной организации, в случае исполь-
зования товарных знаков, религиозная 
организация сама решает (руковод-
ствуясь при этом своими внутренними 
установлениями и стандартами, зало-
женными основателем вероучения или 
отцами церкви – Ю. Т.-Ю.), кто отве-
чает требованиям для отправления ре-
лигиозных обрядов, и использует при 
этом дополнительный правовой инстру-
мент – товарный знак [9, с. 27].

Использование товарного знака на 
всей продукции, выпускаемой религиоз-
ной организацией (например, буклетах, 
флаерах, журналах, календарях, бого-
служебных книгах и тому подобном), по 
мнению И. Загребиной, помогает верую-
щим не ошибиться при реализации сво-
их религиозных потребностей, а также 
защищает от фальсификации. Но самое 
главное, по мнению автора, использова-
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ние товарных знаков дает возможность 
сохранить чистоту своей веры за счет 
предотвращения появления отклоняю-
щихся от вероучения той или иной кон-
фессии печатных материалов, претенду-
ющих на истинность [9, с. 27].

Таким образом, сфера использова-
ния религиозными организациями со-
временных правовых средств защиты 
своей деятельности и своих ценностей 
представляется новым пластом для 
исследования с точки зрения государ-
ственно-конфессиональных отношений, 
результаты которого, по нашему мне-
нию, помогут выработать правильный 
алгоритм сохранения ортодоксально-
сти той или иной религии и охраны 
ее наследия от искажений и внесения 
произвольностей.

Религиозные организации, стремясь 
выжить в современном мире, прибега-
ют к современным средствам регули-
рования взаимоотношений с потенци-
альными партнерами и конкурентами. 
При этом религиозные организации все 
более становятся рядовыми игроками в 
правовом поле, и их уникальность те-
ряется за светской ширмой широких 
возможностей, которые дают светские 
правовые инструменты. С другой сто-
роны, будучи хранителями знания, сво-
еобразной идеологии и субкультуры, 
современные средства защиты впервые 
позволяют это самое знание и образ 
жизни сохранить неискаженными и не 
подверженными кривотолкам, не при-
бегая к мечам и кострам. Стало быть, 
обилие всевозможных религиозных 
организаций (а сейчас, как известно, 
в Украине, помимо исторических церк-
вей, мечетей и синагог, есть множество 
новых религиозных организаций: Сви-
детели Иеговы, Церковь Саентологии, 
Община сознания Кришны и другие) 
в идеале должно представлять собой 
некие островки разумности, которые 
строго придерживаются своих прин-
ципов и ориентиров, однако при этом 
согласуются и не противоречат обще-
человеческим ценностям. Достижение 
каждой религией своей изначальной 
цели, исторической или новой в этом 

динамически развивающемся мире, по 
нашему мнению, приведет к улучше-
нию жизни на Земле в целом.

Ключевые слова: государствен-
но-конфессиональные отношения, то-
варные знаки, авторское право, рели-
гиозные организации.

В статье рассматриваются со-
временные юридические механизмы 
обеспечения самоидентификации ре-
лигиозных организаций. В качестве 
таких средств предлагаются нормы 
законодательства об авторском пра-
ве и регистрация товарных знаков.

У статті розглядаються сучас-
ні юридичні механізми забезпечення 
самоідентифікації релігійних органі-
зацій. Як такі засоби пропонуються 
норми законодавства про авторське 
право та реєстрація товарних знаків.

The present article provides a re-
view of the modern mechanisms to pro-
vide the self-identification of religious 
organizations. The copyright law and 
trademark registration are proposed as 
such modern means.
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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТВОРЕННЯ 
ДЖЕРЕЛ МИТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Орієнтація державної влади Укра-
їни на запозичення європейських цін-
ностей впливає на формування нового 
правового мислення. Це у свою чергу 
сприяє вдосконаленню механізмів пра-
вового регулювання державної митної 
справи, а отже, впливає на перегляд 
окремих фундаментальних положень 
теорії права, зокрема й митного.

Крім того, митному праву властиві 
особливості процесу правоутворення 
та фактори, що впливають на форму-
вання його джерел. Варто зазначити 
насамперед, що сутність здійснення 
державної митної справи безпосеред-
ньо пов’язується з переміщенням через 
митний кордон, при цьому регулювання 
митних відносин неможливо здійсню-
вати ізольовано від загальновизнаних 
міжнародних стандартів. Національ-
не митне законодавство дотримується 
принципів міжнародного митного права 
та тенденцій, що формуються.

У сучасних умовах реформаційних 
процесів встановлення підстав вве-
дення нової правової норми дозволить 
визначити тенденції та зміни в галузі 
права, до якої ця норма належить.

Метою статті постає виділення й 
систематизація факторів, які опосеред-
ковують створення джерел митного 
права України.

У вітчизняній і зарубіжній юридич-
ній літературі значна увага приділялася 
визначенню сутності джерел митного 
права. У різний період джерела митно-
го права в тому чи іншому аспекті були 
об’єктом досліджень таких учених, як 
І.Г. Бережнюк, І.І. Дахно, Є.В. Додін, 
С.В. Ківалов, Б.А. Кормич, В.В. Проко-
пенко та інші. Проте сьогодні відсутнє 
теоретичне дослідження факторів, які 

опосередковують виникнення джерел 
митного права.

Нормотворчі акти, насамперед зако-
ни, фіксують досягнутий рівень розвит-
ку права, проте поступово застаріва-
ють, вимагають змін. Як тільки право, 
збагачене новими соціальними відно-
синами та їх нормативами, переростає 
межі кодексів і законів, воно їх ламає. 
Настає пора створення нових законо-
давчих актів і нормативно-правових 
договорів, появи правових прецеден-
тів, якими не лише закріплюються нові 
позитивні правові відносини та галь-
муються негативні, а й стимулюється 
подальший розвиток фактичних відно-
син у прогресивному напрямі. Отже, 
відбувається поступова трансформація 
фактичних соціальних відносин у пра-
вовідносини, соціальної поведінки у 
правозначущу поведінку, договорів, не 
передбачених актами законодавства й 
укладених на власний розсуд, в офіцій-
но санкціоновані тощо.

Державі належить відповідальна 
роль у закріпленні, санкціонуванні та 
встановленні права – законодавчій і 
підзаконній нормотворчості. Вона ви-
конує такі функції:

– санкціонує норми-звичаї, норми 
моралі, релігії;

– уточнює й конкретизує загальні 
правила поведінки;

– узагальнює та визнає повторюва-
ні нові суспільні (економічні, політичні, 
культурні, технічні) відносини;

– встановлює процедури їх реалізації;
– визначає заходи примусу щодо 

правопорушників;
– формулює права й обов’язки лю-

дини та громадянина відповідно до між-
народних стандартів тощо.

© Т. Русских, 2015
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Як слушно зазначають Н.М. Крестов-
ська та Л.Г. Матвеева, правоутворення –  
це процес, що включає виникнення 
потреб суспільства у врегулюванні 
певних відносин та актів поведінки, їх 
усвідомлення, формулювання та юри-
дичне оформлення у вигляді правових 
норм. Процес правоутворення відбува-
ється безперервно, оскільки постійно 
виникають нові види суспільних відно-
син, нові суб’єкти вимагають визнан-
ня свого права, а старі – розширення 
чи зміни своїх правових можливостей  
[6, c. 258].

Кожному з етапів (рівнів) правоутво-
рення властиві відповідні нормотворчі 
фактори [9, c. 205]. Джерело права в 
генетичному розумінні характеризують 
умови формування права, тобто фак-
тори правотворчості, а також загаль-
нолюдські цінності, що безпосередньо 
впливають на процес формування й 
функціонування права [2, c. 165]. По-
ява нових джерел права зумовлюється 
внутрішніми та зовнішніми (міжнарод-
ними) факторами.

З іншого боку, фактори, що вплива-
ють на розвиток джерел права, можна 
розглянути як сукупність матеріаль-
них, ідейних, інституційних джерел 
права, які формують формальні дже-
рела права (форми вираження й закрі-
плення норм права).

Класифікація факторів – це розпо-
діл їх за групами залежно від загальних 
ознак, що дає можливість точніше оці-
нити місце й роль кожного фактора [4]. 
Доцільно поділяти фактори, які впли-
вають на формування джерел митного 
права, на внутрішні (сукупність чинни-
ків, що виникають у межах держави) 
та зовнішні (сукупність чинників, що 
виникають у межах декількох держав, 
їх союзів, міжнародної спільноти взага-
лі). Необхідно розглянути їх структуру.

Структура внутрішніх факторів 
формування джерел митного права 
включає такі елементи:

а) економічні фактори, що визнача-
ють загальний стан економіки країни, 
особливості її економічної системи, 
особливості розвитку окремих галузей 

економіки, програми уряду щодо за-
хисту внутрішнього ринку та окремих 
його сфер, екологічної безпеки країни;

б) політичні фактори, обумовлені 
змістом і функціями митної політики. 
Наприклад, С.В. Ківалов та Б.А. Кор-
мич визначають митну політику як 
певний комплекс заходів, спрямованих 
на забезпечення ефективного функці-
онування митних кордонів і захисту 
національних інтересів, а також націо-
нальної безпеки держави в зовнішньое-
кономічній сфері [3, c. 256]. Продуктом 
митної політики, що відображає специ-
фіку саме цього виду політики, є знят-
тя або створення перешкод на шляху 
діяльності осіб щодо задоволення ін-
дивідуальних чи певним чином об’єд-
наних інтересів. Правовою формою вті-
лення таких перешкод слугують норми 
митного законодавства. Різновидами 
перешкод є фізичні, технічні, фіскальні 
бар’єри;

в) ідеологічні фактори формуван-
ня джерел митного права, які є дина-
мічними, постійно змінюють позитив-
не право залежно від сили зовнішніх 
впливів певних суб’єктивних інтересів. 
Насиченість права певним окремим 
суб’єктивним змістом після позитив-
ного (нормативного) його закріплення 
(утвердження) також розуміється як 
справедливість. При цьому право –  
умова самосвідомості; усвідомлення 
особою себе як суверенної особистості 
базується на визнанні такими інших 
людей, а отже, зобов’язує щодо при-
йнятих до себе прав і свобод не лише в 
межах особистої автономії, а й з огля-
ду на необхідну взаємну зобов’язаність 
поза суб’єктивними пріоритетами. Від-
сутність зовнішніх обмежень не дозво-
ляє сформуватись внутрішнім, тому в 
умовах індивідуального самовизначен-
ня, особистої автономії створюється на-
явність зовнішніх форм зобов’язаності 
та регламентації. За допомогою об’єк-
тивного чи суб’єктивного наповнення 
справедливості в праві суспільство має 
знайти консенсус між усіма існуючи-
ми інтересами в цій правовій системі.  
З наведеного постає, що правову си-
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стему пристосовує до своїх цілей і до 
свого існування наявна ідеологія (став-
лення) суспільства щодо подій навко-
лишнього середовища. Вдалим прикла-
дом цього є утвердження й панування 
комуністичної ідеології в Радянському 
Союзі. Таким чином, ідея права вклю-
чає в себе умови свободи та принципи 
її обмеження. Завданням права як усієї 
правової системи є найбільш можливе 
збереження існуючої об’єктивної міри 
справедливості між усіма учасниками 
суспільних взаємодій. Фактор об’єктив-
ності в існуючій мірі справедливості є 
нормативним відображенням найбільш 
загальної волі учасників суспільних 
взаємодій [8, c. 106];

г) соціальні фактори формування 
джерел митного права, що включають 
такі моменти: суб’єктів суспільно-ви-
робничої, зокрема й економічної, ді-
яльності; потреби людей у самовідтво-
ренні шляхом суспільно-виробничої 
діяльності (індивідуальної, групової чи 
суспільної); суспільно-виробничі відно-
сини, зокрема й соціально-економічні 
та соціально-політичні, що складають-
ся між суб’єктами суспільно-виробни-
чої діяльності в процесі обміну працею 
й результатами праці та перерозподілу 
національного багатства; узгоджені й 
санкціоновані більшістю членів сус-
пільно-виробничих відносин правові 
правила та норми. Основними соціаль-
ними регуляторами правової системи 
є соціальні норми, соціальні інтере-
си й соціальні очікування соціальних 
суб’єктів, завдяки яким формується 
їх правосвідомість і правова культура, 
що зумовлює їх соціальну поведінку та 
діяльність (правомірну чи неправомір-
ну), функціонування соціально-право-
вих відносин, від яких залежать стан 
і характер правової системи [7, c. 28].

Зовнішні фактори формування 
джерел митного права включають 
членство держави в різноманітних 
міжнародних організаціях, наявність 
двосторонніх і багатосторонніх міжна-
родних угод, участь держави в митних 
та економічних союзах, підтримку пев-
них міжнародно-правових та економіч-

них санкцій, політику уряду щодо на-
дання преференцій окремим державам, 
практику укладення модельних законів 
тощо.

Окремо необхідно зупинитись на 
використанні модельних законів як 
факторі, що впливає на формування 
джерел митного права. Найсприятливі-
шими сферами впровадження модель-
них нормативних актів є нові та акту-
альні сфери суспільних відносин, які 
мають глобальний характер. До таких 
питань можна віднести врегулювання 
митних відносин.

Імплементація міжнародних угод 
може відбуватись як шляхом інкор-
порації, так і шляхом трансформації. 
А виконання директив поряд з імпле-
ментацією їх положень до національ-
ного законодавства завжди вимагає 
впровадження додаткових норм, спря-
мованих на конкретизацію й деталіза-
цію відповідних положень директив. 
Тому цей спосіб імплементації норм 
директив до положень національного 
законодавства держав-членів отримав 
у праві ЄС назву «транспозиція». За 
зазначених обставин зростає нагальна 
потреба в гармонізації законодавства 
цих країн не лише в міждержавних 
відносинах, а й у кожній із них. Це 
зумовлюється потребою в створен-
ні узгодженого правового простору, 
який сприятиме всебічному розвитку 
економічних, торговельних, культур-
них та інших зв’язків між країнами, а 
також плідно впливатиме на розвиток 
прогресивних процесів у їх внутріш-
ньодержавному житті [5, c. 24].

Відповідно, ефективність правотвор-
чої діяльності залежить від врахування 
цих факторів, а також принципів пра-
вотворчої діяльності. Це найважливі-
ший засіб управління суспільством із 
позиції формування стратегії його роз-
витку, а також показник цивілізованості 
й демократизації суспільства [2, c. 175].  
Тому виникає необхідність у викорис-
танні модельних законів.

Варто зазначити, що використання 
модельної нормотворчості привнесло 
низку прогресивних новел у національ-
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не митне законодавство. Взаємодія 
українського законодавства та запози-
чення модельних норм відбувається як 
у межах Співдружності Незалежних 
Держав (далі – СНД), так і в поряд-
ку співробітництва з Європейським 
Союзом (далі – ЄС). Прикладом ви-
користання європейського модельного 
закону є прийняття Закону України 
«Про електронні документи та елек-
тронний документообіг» та Закону 
України «Про електронний цифровий 
підпис» відповідно до Директиви № 
99/93/ЄС Європейського Парламен-

ту та Ради Європейського Союзу від 
13 грудня 1999 р. про електронний 
підпис. Наведені документи відпові-
дають зазначеній директиві, проте не 
ідентичні їй.

Співпраця в межах СНД на сьогод-
ні вбачається особливо актуальною 
для України, адже Міжпарламентська 
асамблея сфокусувалась на вирішенні 
питань, особливо важливих для укра-
їнського сьогодення, таких як боротьба 
з корупцією, боротьба з нелегальною 
міграцією. Особливу увагу в межах 
співробітництва СНД й України буде 

Таблица 1
Перечень религиозных организаций, зарегистрировавших свои 

товарные знаки в Украине (по состоянию на 22 декабря 2015 г.)
Регистрационный  

номер товарного знака
Религиозная организация

40712; 40713; 40714 Религиозное управление Армии Спасения в Украине (UA)

123683 Религиозное Управление Киево-Галицкой 
Митрополии Украинской Греко-Католической Церкви (UA)

136637; 174953 Руководящий центр «Патриаршей курии» 
Украинской Греко-Католической Церкви (UA)

21739 Религиозная миссия «Католическая Служба Милосердия» 
Римско-католической Церкви (UA)

130307 Религиозная община Христиан веры Евангельской церкви 
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (UA)

132916; 132917; 132918; 
132919; 132920; 134212; 
134213; 134214; 136483; 
136484; 136485; 136486; 
137028; 137029

Религиозная организация «Духовное управление 
мусульман Украины» (UA)

129519 ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН УКРАИНЫ (UA)

174779; 175583 Религиозная община сознания Кришны в Киеве (UA)

179799; 149574; 179235 Религиозная община Христианская церковь «Победа» (UA)

94714 Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (мужской монастырь) 
Украинской Православной Церкви (UA)

148265 Свято-Архангело-Михайловский Зверинецкий мужской мона-
стырь Киевской епархии Украинской Православной Церкви (UA)

167970 Миссионерские общества (МИССИЯ) «ДУХОВНОЕ ПРОСВЕ-
ЩЕНИЕ» УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (UA)

101469 Донецкая епархия Украинской православной церкви (UA)

129291 РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ С. ПОКРОВСКОГО КИРОВОГРАДСКОГО РАЙОНА (UA)

179236 Религиозная община Христианская церковь «Победа» (UA)

96694 Христианская религиозная община «Посольство благословенного 
царства Божьего для всех народов» (UA)

Примечание: таблица составлена на основе базы данных «Зарегистрированные в 
Украине знаки для товаров и услуг» [10].
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приділено перспективам модельної за-
конотворчості «Про заходи щодо реа-
лізації другого етапу (2012–2015 рр.)  
Стратегії економічного розвитку 
Співдружності Незалежних Держав на 
період до 2020 р.» – ухваленню Закону 
України «Про порядок участі органів 
місцевої влади в прикордонному спів-
робітництві», Рекомендації щодо зако-
нодавчого забезпечення інноваційного 
розвитку економік країн Співдружності 
Незалежних Держав, проекту Конвен-
ції про міжрегіональне співробітництво 
держав-учасниць Співдружності Неза-
лежних Держав, Закону України «Про 
захист конкуренції».

Так, застосування модельної нор-
мотворчості в процесі формування 
національного митного законодавства 
можливе двома шляхами:

1) створення нормативної бази з 
використанням модельних норм, розро-
блених Міжпарламентською асамбле-
єю країн-учасниць СНД;

2) імплементації в національний 
правопорядок директив ЄС або при-
йняття на їх базі відповідних законів 
чи підзаконних актів. Директиви ЄС є 
насамперед актами гармонізації націо-
нального права та права ЄС.

З огляду на це зовнішня політика 
України має спрямовуватись на гармо-
нізацію законодавства з іншими держа-
вами, на інтеграцію з якими в певній 
сфері відносин спрямовується вектор 
зовнішньої політики. За таких умов мо-
дельний нормативний акт у всіх формах 
його прояву (таких як загальні принци-
пи, основні засади, конвенції, зразковий 
закон, модель кодексу, основні умови, 
основні положення) є просто необхідним 
інструментом. Водночас зовнішня полі-
тика, яка проводиться в нашій державі, є 
суттєвою перешкодою для використання 
модельних нормативних актів [1, c. 40].

Таким чином, митному праву Укра-
їни притаманні визначені особливості 
процесу правоутворення та характерні 
фактори, що впливають на формування 
його джерел. Насамперед варто зазна-
чити, що сутність здійснення держав-
ної митної справи безпосередньо пов’я-

зується з переміщенням через митний 
кордон, при цьому регулювання мит-
них відносин неможливо здійснювати 
ізольовано від загальновизнаних між-
народних стандартів.

Фактори, що впливають на форму-
вання джерел митного права (внутріш-
ні як сукупність чинників, що виника-
ють у межах держави та зовнішні як 
сукупність чинників, що виникають 
у межах декількох держав, їх союзів, 
міжнародної спільноти загалом), опо-
середковують не лише появу нових 
джерел митного права України, а й змі-
ну принципів правового регулювання 
митних правовідносин. Вважаємо необ-
хідним та актуальним подальше дослі-
дження модельного законодавства, яке 
відіграє важливу роль у процесі митно-
го правоутворення.

Ключові слова: правоутворення, 
джерела митного права, зовнішні фак-
тори, внутрішні фактори, модельне за-
конодавство.

У статті аналізуються фактори, 
які впливають на процес формуван-
ня джерел митного права України. 
На основі узагальнення наукових 
підходів фактори, що впливають на 
формування джерел митного права, 
класифіковано на внутрішні (су-
купність чинників, які виникають 
у межах держави) та зовнішні (су-
купність чинників, які виникають у 
межах декількох держав, їх союзів, 
міжнародної спільноти загалом). Ак-
центовано увагу на ролі модельного 
законодавства в процесі виникнення 
джерел митного права.

В статье анализируются факто-
ры, влияющие на процесс формирова-
ния источников таможенного права 
Украины. На основе обобщения науч-
ных подходов факторы, влияющие на 
формирование источников таможен-
ного права, классифицированы на 
внутренние (совокупность факто-
ров, которые возникают в пределах 
страны) и внешние (совокупность 
факторов, которые возникают в пре-
делах нескольких государств, их со-
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юзов, международного сообщества в 
целом). Акцентировано внимание на 
роли модельного законодательства в 
процессе возникновения источников 
таможенного права.

The article analyzes the factors 
affecting the formation of Ukraine’s 
customs law sources. On the basis of 
generalization of scientific approaches 
factors affecting the formation of the 
sources of the customs law, classified 
as internal (a combination of factors 
that occur within the country) and ex-
ternal (a combination of factors, which 
occur within a few states, their un-
ions, the international community as a 
whole). The attention to the role of the 
model legislation in the process of the 
emergence of customs law sources.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК 

ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Поява електронних бібліотек (далі –  
ЕБ) є результатом не лише технічної 
еволюції (способу розміщення, збере-
ження та передачі інформації), а й дока-
зом прогресу та вдосконалення людських 
відносин. Зі створенням і функціонуван-
ням нової, специфічної інформаційної 
системи змінюється також сам процес 
передачі даних, який удосконалює й 
ускладнює регулювання правовідносин у 
сфері діяльності ЕБ. Зокрема, в Україні 
формування діяльності ЕБ перебуває на 
етапі свого становлення та вдосконален-
ня. Ця тематика поступово стає предме-
том дослідження різноманітних наукових 
праць і викликає певну зацікавленість із 
боку держави. Розкриття проблематики 
правового регулювання, створення й ді-
яльності ЕБ відбувається в працях таких 
українських учених, як О.М. Василенко, 
І.О. Давидова, В.В. Каїді та інші.

Перший проект зі створення ЕБ в 
Україні було започатковано рішенням 
інформаційно-бібліотечної ради Націо-
нальної академії наук України (далі –  
НАН України), відповідно до якого На-
уковій бібліотеці України імені В.І. Вер- 
надського було доручено організувати 
передачу в науково-дослідні установи 
HAH України копії електронного ката-
логу, а установам, відповідно, організу-
вати передачу до Національної бібліо-
теки України імені В.І. Вернадського 
своїх загальнодоступних електронних 
інформаційних ресурсів (каталогів і 
картотек, комп’ютерних файлів – вер-
стки академічних журналів, електро-
нних версій праць співробітників нау-
ково-дослідних установ HAH України) 
для створення електронної наукової 
бібліотеки HAH України [1, с. 204].

Також, згідно з Національної про-
грамою інформатизації, було створено 
Національну систему електронного ін-
формаційно-бібліотечного ресурсу, ме-
тою якої було формування зведених 
електронних каталогів відомчих і те-
риторіальних об’єднань бібліотек, баз 
даних ретроспективної національної 
бібліографії України та комплексу те-
матичних баз даних із реферативною, 
фактографічною, оглядово-аналітичною 
інформацією, а також забезпечення до-
ступу до інформаційних ресурсів сис-
теми через Інтернет і входження укра-
їнських бібліотек до глобальної мережі 
ЕБ.

Ще один проект – «Створення ре-
гіональних інформаційних порталів та 
інформаційних центрів на базі публіч-
них бібліотек» – здійснюють спільно 
Міжнародний фонд «Відродження» та 
Міністерство культури України. За-
гальний обсяг баз даних, створених 
науковими бібліотеками за цим проек-
том, сягає понад 2,5 млн записів. З них 
понад 1,2 млн складають електронні 
каталоги. В 11 бібліотеках читачі ма-
ють можливість самостійно користува-
тись наявними в цих установах база-
ми даних. Власні веб-сайти розробили  
14 бібліотек. Електронні видання наяв-
ні у фондах 21 бібліотеки; вони пред-
ставлені як електронними аналогами 
друкованих видань (75%), так і са-
мостійними електронними виданнями 
(25%).

Варто назвати інформаційно-ана-
літичну правову базу даних «Ліга-За-
кон», яку використовують 16 бібліотек, 
і сайт Верховної Ради України, база 
даних якої налічує близько 70 тис. до-

© І. Менсо, 2015
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кументів. Сучасний стан функціонуван-
ня веб-сайтів бібліотек свідчить про їх 
готовність бути гідними партнерами за-
рубіжних бібліотечних систем мережі 
Інтернет [2, с. 33].

Діяльність розвитку ЕБ і формуван-
ня інформаційних наукових та освітніх 
ресурсів також передбачались у По-
сланні Президента України до Укра-
їнського народу [3], Розпорядженні 
Кабінету Міністрів України «Про схва-
лення Концепції Державної цільової 
програми розвитку професійно-техніч-
ної освіти на 2011–2015 рр.» [4], Дер-
жавній програмі «Інформаційні та ко-
мунікаційні технології в освіті і науці» 
на 2006–2010 рр., Законі України «Про 
Національну програму інформатизації» 
(2001 р.), Указі Президента України 
«Про заходи щодо розвитку національ-
ної складової глобальної інформаційної 
мережі Інтернет та забезпечення широ-
кого доступу до цієї мережі в Україні» 
(2000 р.), Концепції Державної цільо-
вої національно-культурної програми 
створення єдиної інформаційної біблі-
отечної системи «Бібліотека – XXI»  
(2009 р.) [5].

Важливу роль у розвитку ЕБ віді-
грало прийняття Закону України «Про 
основні засади розвитку інформаційно-
го суспільства в Україні на 2007–2015 
рр.», у якому одним із головних пріо-
ритетів визначено прагнення побуду-
вати орієнтоване на інтереси людей, 
відкрите для всіх і спрямоване на роз-
виток інформаційне суспільство. Зако-
ном встановлено, що загальнодоступна 
інформаційна інфраструктура держави 
формується, зокрема, шляхом створен-
ня в електронній формі архівних, бі-
бліотечних, музейних фондів та інших 
фондів закладів культури, формування 
відповідних інформаційно-бібліотечних 
та інформаційно-пошукових систем з 
історії, культури, народної творчості, 
сучасного мистецтва України тощо.

Однак, незважаючи на прийняття 
перших проектів і законодавчих актів 
щодо створення й регламентації ді-
яльності ЕБ, правове регулювання їх 
функціонування в Україні на сьогодні 

не визначено на належному рівні. Та-
кож неврегульованими залишаються 
питання процесу створення електро-
нних продуктів. Законодавство України 
досі не лише не містить нормативне 
визначення поняття «оцифровка», а й 
не встановлює жодні стандарти та ви-
моги до цього процесу. Законодавством 
України не надається також визначен-
ня поняття «електронна бібліотека». 
Відсутні також правові норми, що рег-
ламентують процеси надання й викори-
стання електронної інформації, права, 
обов’язки та відповідальність персона-
лу ЕБ.

Отже, регулювання роботи ЕБ 
здійснюється на підставі загальноукра-
їнського законодавства, у тому числі 
інформаційного, яке лише частково за-
безпечує правове поле функціонування 
ЕБ. Перше місце в цій системі нале-
жить інформаційно-правовим нормам 
Конституції України, які закріплюють 
інформаційні права й свободи, встанов-
люють основні права та обов’язки від-
повідних суб’єктів із питань створення 
й поширення інформації.

Таким чином, ЕБ здійснюють свою 
діяльність на підставі закріпленого в 
ст. 34 Конституції України права «віль-
но збирати, зберігати, використовува-
ти та поширювати інформацію усно, 
письмово або в інший спосіб – на свій 
вибір». Під час формування ЕБ необ-
хідно також керуватись тими нормами 
Конституції України, які забезпечують 
громадянам право на повагу їхньої осо-
бистості (ст. 28), недопускання зби-
рання, зберігання та розповсюдження 
конфіденційної інформації без їх згоди 
(ст. 32), право громадян володіти, ко-
ристуватися й розпоряджатися своєю 
власністю, результатами інтелектуаль-
ної та творчої діяльності без їх згоди 
(ст. 54) тощо [6].

Захист особистих немайнових і май-
нових прав суб’єктів авторського права 
здійснюється також відповідно до Ци-
вільного кодексу України (далі – ЦКУ), 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (далі – КУпАП), Кри-
мінального кодексу України.
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ЦКУ містить базові положення 
права інтелектуальної власності, до-
тримання яких є обов’язковим під час 
створення, впровадження та діяльності 
ЕБ. Зокрема, главою 36 ЦКУ встанов-
люються права інтелектуальної влас-
ності на літературні, художні та інші 
твори. У свою чергу тлумачення понят-
тя «використання творів» наведено в  
ст. 441 ЦКУ як «опублікування (вихід 
у світ); відтворення будь-яким спосо-
бом у прийнятній формі», а відтворен-
ням є «виготовлення одного чи більше 
екземплярів твору, а також їх запис 
для тимчасового чи постійного збері-
гання в електронній (у тому числі циф-
ровій), оптичній чи іншій формі, яку 
може зчитувати комп’ютер». Суб’єкт 
авторського права, відповідно до ч. 1 
ст. 440 ЦКУ, має можливість застосо-
вувати свої майнові права інтелекту-
альної власності на твір.

Якщо є порушення авторських прав, 
цивільна відповідальність може наста-
ти в разі звернення до суду особи, 
авторське право якої було порушено  
(ст. ст. 6, 432 ЦКУ). Частиною 4 ст. 151  
ЦКУ передбачається, що за заявою за-
цікавленої особи суд може забезпечити 
позов і подання позовної заяви з метою 
запобігання порушенню права інтелек-
туальної власності [7].

Крім цивільної відповідальності за по-
рушення права інтелектуальної власно-
сті під час створення й діяльності елек-
тронної бібліотеки, можуть наставати 
адміністративна та кримінальна відпо-
відальність. Зокрема, ст. 51-2 КУпАП  
передбачається адміністративна від-
повідальність за порушення прав на 
об’єкт права інтелектуальної власності: 
«Незаконне використання об’єкта пра-
ва інтелектуальної власності (літера-
турного чи художнього твору, їх вико-
нання, фонограми, передачі організації 
мовлення, комп’ютерної програми, бази 
даних, наукового відкриття, винаходу, 
корисної моделі, промислового зразка, 
знака для товарів і послуг, топографії 
інтегральної мікросхеми, раціоналі-
заторської пропозиції, сорту рослин 
тощо), привласнення авторства на та-

кий об’єкт або інше умисне порушення 
прав на об’єкт права інтелектуальної 
власності, що охороняється законом, 
тягне за собою накладення штрафу від 
десяти до двохсот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян із конфіска-
цією незаконно виготовленої продукції 
та обладнання й матеріалів, які призна-
чені для її виготовлення» [8]. Відповід-
но до ст. 254 КУпАП державний інспек-
тор із питань інтелектуальної власності 
за результатами виявлених ознак адмі-
ністративного правопорушення вико-
ристовує своє право складати протокол 
про адміністративне правопорушення 
та передавати його на розгляд суду.

Окремі аспекти діяльності бібліо-
тек, виробників електронних ресурсів і 
користувачів у межах функціонування 
правового поля забезпечуються Кримі-
нальним кодексом України. Так, серед 
іншого окреслено злочини у сфері ви-
користання електронно-обчислюваль-
них машин, систем і комп’ютерних 
мереж, за які передбачено покарання. 
Ними визнано такі явища: неправомір-
ний доступ до комп’ютерної інформа-
ції; створення, використання й поши-
рення шкідливих програм чи технічних 
засобів; несанкціонований збут чи 
розповсюдження інформації з обме-
женим доступом, яка зберігається в 
електронно-обчислювальних машинах 
(комп’ютерах), автоматизованих систе-
мах, комп’ютерних мережах або на но-
сіях такої інформації; несанкціоновані 
дії з інформацією, що обробляється в 
електронно-обчислювальних машинах 
(комп’ютерах), автоматизованих систе-
мах, комп’ютерних мережах чи зберіга-
ється на носіях такої інформації, вчи-
нені особою, яка має право доступу до 
неї. За ці злочини передбачається кри-
мінальна відповідальність [9]. Статтею 
176 Кримінального кодексу України 
також передбачено відповідальність за 
порушення авторського права й суміж-
них прав [10].

Базовим юридичним актом, що ре-
гулює діяльність ЕБ, є Закон України 
«Про авторське право і суміжні пра-
ва» [11]. Він регулює правовідносини 
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в галузі авторського права й суміжних 
прав, визначає майнові та немайнові 
права авторів, порядок охорони творів, 
термін дії, порядок передачі авторсько-
го права. Наведено перелік творів, що 
охороняються, а також об’єктів, на які 
поширюється чинність Закону Укра-
їни «Про авторське право і суміжні  
права» [12].

Важливо зазначити, що Закон Укра-
їни «Про авторське право і суміжні 
права» регулює питання лише щодо 
звичайних бібліотек. У ньому про ді-
яльність і функціонування ЕБ взагалі 
не йде мова. Так, у ст. 21 Закону Украї-
ни «Про авторське право і суміжні пра-
ва» проголошено: «Допускається без 
згоди автора або іншої особи, яка має 
авторське право, репографічне відтво-
рення одного примірника твору бібліо-
теками та архівами, діяльність яких не 
спрямована прямо або опосередковано 
на одержання прибутку, за таких умов: 
а) бібліотека та архів мають достатньо 
підстав вважати, що такий примірник 
використовуватиметься з метою осві-
ти, навчання і приватного дослідження 
<…>». Однак під визначення репро-
графічного відтворення, яке міститься 
в ст. 1 Закону України «Про автор-
ське право і суміжні права», не під-
падає електронне відтворення творів, 
зокрема й за допомогою комп’ютера: 
«Репрографічне відтворення (репроду-
кування) – факсимільне відтворення 
в будь-якому розмірі (у тому числі в 
збільшеному або зменшеному) оригі-
налу письмового чи іншого графічно-
го твору або його примірника шляхом 
фотокопіювання або іншими подібними 
способами, крім запису в електронній 
(цифровій), оптичній чи іншій формі, 
яку зчитує комп’ютер». Отже, у цьому 
акті відсутні основні засади регулюван-
ня правовідносин, що виникають у про-
цесі формування й надання в суспільне 
використання електронних бібліотеч-
них фондів [13, с. 19–20].

Легітимну основу формування фо-
ндів електронних бібліотек певною 
мірою забезпечує Закон України «Про 
обов’язковий екземпляр документів». 

Згідно із цим актом бібліотеки повин-
ні забезпечуватись обов’язковим при-
мірником нових аудіовізуальних (кіно-, 
відео-, фото-, фонодокументи), тексто-
вих, нотних, картографічних, образот-
ворчих творів, а також електронних 
видань. Наявність у переліку електро-
нних видань дозволяє законодавчо ви-
правдати поповнення фондів мережних 
бібліотек творами в електронній формі. 
Окрім того, бібліотеки, що отримали 
обов’язкові примірники документів, 
зобов’язані надавати їх юридичним чи 
фізичним особам у тимчасове корис-
тування, тобто виконувати бібліотечні 
функції (зокрема, надавати доступ че-
рез Інтернет).

Деякі правові аспекти діяльності 
бібліотеки в аналізованому напрямі ві-
дображено також у Розпорядженні Ка-
бінету Міністрів України «Про затвер-
дження Концепції формування системи 
національних електронних інформацій-
них ресурсів» [14]. Так, зазначено, що 
право авторства та право власності на 
інформаційні ресурси, технології й за-
соби їх забезпечення можуть належа-
ти різним особам, які є розробниками 
засобів забезпечення автоматизованих 
інформаційних систем, баз і банків да-
них, їх мереж, інших інформаційних 
технологій. Бібліотека як власник ін-
формаційної системи, технологій і за-
собів їх забезпечення зобов’язана захи-
щати права їхніх авторів відповідно до 
Закону України «Про авторське право і 
суміжні права» та Закону України «Про 
затвердження Концепції формування 
системи національних електронних ін-
формаційних ресурсів» [15].

На сьогодні функціонування ЕБ ціл-
ком підпадає під дію Закону України 
«Про бібліотеки і бібліотечну справу», 
однак ототожнення традиційної бібліо-
теки з електронною є неприпустимим. 
Сам закон не містить цілком актуальну 
характеристику діяльності такої уста-
нови й вимагає корегування. А визна-
чення поняття «бібліотека», закріплене 
в ст. 1 Закону України «Про бібліотеки 
і бібліотечну справу», не враховує та-
кий значущий нині напрям у діяльності 
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бібліотеки, як забезпечення можливо-
сті користування фізичними та юри-
дичними особами бібліотечним фондом, 
представленим в електронному вигля-
ді, під час одночасного забезпечення 
дотримання прав і законних інтересів 
авторів творів. Важливо зазначити, що 
колекції документів в електронній фор-
мі сьогодні створюються різними орга-
нізаціями в найрізноманітніших напря-
мах діяльності з метою забезпечення 
власної роботи та комерційного вико-
ристання інформаційного продукту.

Однак далеко не всі зібрання до-
кументів чи інформаційних ресурсів 
можуть бути названі бібліотеками, що 
постає із самого визначення категорії 
«бібліотечна справа», під якою зако-
нодавство розуміє «галузь інформацій-
ної, культурної, освітньої діяльності 
суспільства, що включає створення й 
розвиток мережі бібліотек, формуван-
ня та обробку бібліотечних фондів, 
організацію бібліотечного, інформацій-
ного й довідково-бібліографічного об-
слуговування користувачів бібліотек, 
підготовку бібліотечних кадрів, науко-
ве та методичне забезпечення розвитку 
бібліотек». Отже, мова йде про особу 
або організацію, що професійно займа-
ється бібліотечною справою, орієнтує 
свою діяльність на широке коло корис-
тувачів і здійснює обслуговування ко-
ристувачів із дотриманням усіх правил, 
передбачених законодавством.

Також необхідно зазначити, що 
бази даних (далі – БД) виступають го-
ловним інформаційним ресурсом ЕБ. 
Бібліотека виступає їх створювачем 
(центром-генератором БД, центром об-
робки БД) або користувачем чи інфор-
маційним брокером, якщо забезпечує 
посередницькі послуги до віддаленого 
ресурсу. Згідно із Законом України 
«Про авторське право і суміжні права» 
БД розглядається як «сукупність тво-
рів, даних або будь-якої іншої незалеж-
ної інформації в довільній формі, у тому 
числі електронній, підбір і розташуван-
ня складових частин якої та її впоряд-
кування є результатом творчої праці, 
і складові частини якої є доступними 

індивідуально й можуть бути знайдені 
за допомогою спеціальної пошукової 
системи на основі електронних засобів 
(комп’ютера) чи інших засобів». Тоб-
то це сукупність даних, матеріалів або 
творів у формі, яку зчитує машина.

Проте такий підхід не охоплює 
весь комплекс складових бази даних  
[16, с. 47]. У наш час щодо цього пи-
тання в такому контексті актуальним є 
прийняття окремого закону з огляду на 
рекомендації Європейського Парламен-
ту. Так, Європейський Парламент уточ-
нює, що БД означає комплект упоряд-
кованих праць або інших матеріалів, 
які зберігаються та є доступними за до-
помогою електронних засобів, а також 
матеріалів, необхідних для оперування 
базами даних, таких як тезаурус, індекс 
чи система для отримання або надання 
інформації. Згідно із цими положення-
ми країни-учасниці охоронятимуть БД 
авторським правом як зібрання (колек-
ції, комплекти), що зафіксовано в п. 5 
ст. 2 Бернської конвенції про охорону 
літературних і художніх творів. БД мо-
жуть захищатись авторським правом, 
якщо вони є оригінальними та являють 
собою зібрання праць чи матеріалів, які 
з причини їх відбору або розміщення 
є авторським інтелектуальним твором 
[16, с. 48].

Однак ототожнення ЕБ з базою да-
них є досить помилковим. Останнім ча-
сом будь-яку БД починають розглядати 
як ЕБ. Таке розуміння суттєво звужує 
поняття «електронна бібліотека», пе-
ретворюючи його фактично на нове 
бачення вже відомих речей. Акцент у 
цьому разі робиться на програмних і 
технічних питаннях, особливо на масш-
табності, розподіленні та інтеропера-
бельності. Безперечно, ці проблеми 
повинні посідати значне місце в діяль-
ності ЕБ, однак вона ними не вичер-
пується [17]. З іншого боку, за такого 
підходу залишаються в тіні або зовсім 
ігноруються питання інформаційного 
змісту, наприклад, з’ясування того, що 
є основним інформаційним об’єктом, 
визначення, як працювати з об’єктами, 
що змінюються в часі, тощо.
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Важливо зазначити, що норматив-
но-правові акти, які прямо чи опосеред-
ковано стосуються бібліотечної справи 
України, лише поверхово регулюють 
відносини у сфері діяльності ЕБ; майже 
всі вони є застарілими та потребують 
корегувань. І хоча проблематика зако-
нодавчого регулювання їх діяльності 
поступово стає предметом дослідження 
різноманітних наукових праць та викли-
кає певне зацікавлення з боку держа-
ви, окреслена тематика ще потребує як 
подальших теоретичних розробок, так 
і вдосконалень на законодавчому рівні. 
Відсутність чіткого законодавчого вре-
гулювання діяльності й функціонуван-
ня ЕБ значно ускладнює врегулювання 
правовідносин у сфері діяльності ЕБ, 
тим самим збільшуючи ризик зростан-
ня посягань на чужі результати інте-
лектуальної та творчої діяльності.

Ключові слова: бібліотека, елек-
тронна бібліотека, правовідносини, 
правове регулювання, право інтелекту-
альної власності, авторське право.

У статті розглянуто основні про-
блеми правового регулювання діяль-
ності українських електронних біблі-
отек. У результаті аналізу чинного 
законодавства зроблено висновок, 
що правове регулювання діяльності 
електронних бібліотек в Україні на 
сьогодні не визначено на належно-
му рівні. Нормативно-правові акти, 
які прямо чи опосередковано стосу-
ються бібліотечної справи України, 
лише поверхово регулюють відноси-
ни у сфері їх діяльності. Крім того, 
майже всі вони є застарілими та по-
требують корегувань. Відсутність 
чіткого законодавчого врегулювання 
діяльності й функціонування елек-
тронних бібліотек значно ускладнює 
врегулювання правовідносин у сфері 
їх діяльності, тим самим збільшу-
ється ризик зростання посягань на 
чужі результати інтелектуальної, 
творчої діяльності. Вважаємо, що 
ця тематика потребує подальших 
наукових розробок і термінової ува-
ги з боку законодавця.

В статье рассмотрены основные 
проблемы правового регулирования 
деятельности украинских электрон-
ных библиотек. В результате анали-
за действующего законодательства 
сделан вывод, что правовое регули-
рование деятельности электронных 
библиотек в Украине на сегодняшний 
день не определено на должном уров-
не. Нормативно-правовые акты, ко-
торые прямо или косвенно касаются 
библиотечного дела Украины, лишь 
поверхностно регулируют отноше-
ния в сфере их деятельности. Кроме 
того, почти все они являются уста-
ревшими и требуют корректировок. 
Отсутствие четкого законодатель-
ного урегулирования деятельности 
и функционирования электронных 
библиотек значительно затрудняет 
урегулирование правоотношений в 
сфере их деятельности, тем самым 
увеличивается риск роста посяга-
тельств на чужие результаты ин-
теллектуальной деятельности. Счи-
таем, что эта тематика требует 
дальнейших научных разработок и 
срочного внимания со стороны зако-
нодателя.

In the article the basic problems of 
legal regulation of activity of Ukraini-
an electronic library. An analysis of the 
legislation in force concluded that le-
gal regulation of electronic libraries in 
Ukraine today is not defined at the ap-
propriate level. Normative-legal acts, 
which are directly or indirectly relat-
ed to library science in Ukraine, only 
superficially regulate the relations in 
the sphere of their activity. In addition, 
almost all of them are obsolete and re-
quire adjustments. The absence of a 
clear legislative regulation of activity 
and functioning of electronic libraries 
significantly impedes the settlement of 
legal relations in the sphere of their 
activity, thereby increasing the risk of 
growth of attacks on other people’s in-
tellectual property. We believe that this 
subject requires further scientific devel-
opments, and urgent attention on the 
part of the legislator.
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ГОСПОДАРСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА БЕЗПЕКУ ПРОДУКЦІЇ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

В українській правовій доктрині 
питання господарсько-правової відпо-
відальності учасників господарських 
правовідносин за безпеку продукції 
було висвітлено певною мірою опо-
середковано, у межах аналізу госпо-
дарсько-правової відповідальності за 
якість продовольчих і непродовольчих 
товарів, захисту прав споживачів, тех-
нічного регулювання господарської 
діяльності (роботи таких авторів, 
як Л.М. Віткін [1], І.А. Гамбург [2],  
А.С. Гіндікін [3], М.О. Кусакін [4], 
М.М. Кузьміна [5] та інші). У ч. 3 ст. 42  
Конституції України проголошується, 
що держава захищає права спожива-
чів, здійснює контроль за якістю й без-
печністю продукції та всіх видів послуг 
і робіт. В Україні, згідно з Програмою 
інтеграції України до Європейського 
Союзу, схваленою Указом Президента 
України № 1072/2000, встановлення 
вимог щодо безпечності продукції (по-
слуг) та безпеки праці, а також забез-
печення їх виконання має вирішува-
тись відповідно до правил і принципів 
європейського законодавства. На сьо-
годні це питання є досить актуальним 
з огляду на євроінтеграційний вектор 
розвитку сучасної України, підписан-
ня Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом, визначен-
ня необхідності імплементації Дирек-
тиви № 2001/95/ЄС «Про загальну 
безпеку продукції» [6], яка свого часу 
змінила підхід до визначення ступеня 
небезпеки продукції порівняно з Ди-
рективою № 85/374/ЄЕС про відпо-
відальність за якість продукції.

У зв’язку з постійною зміною та 
розвитком світового ринку й техно-
логічних умов виробництва продуктів 

у всьому світі одночасно з’являються 
численні проблеми, пов’язані з їх без-
пекою. Однією з ознак суб’єкта госпо-
дарських відносин є його самостійна 
юридична відповідальність за негативні 
результати своєї господарської діяльно-
сті, що можуть виражатись у невико-
нанні чи неналежному виконанні гос-
подарських зобов’язань або порушенні 
умов здійснення господарської діяль-
ності [2, c. 106]. Передбачена в зако-
нодавстві відповідальність виробника 
(продавця) за недоброякісність продук-
ції застосовується незалежно від того, 
чи є застереження про це в договорі. 
Однак не лише якість, а й безпека про-
дукції є тим важливим критерієм, що 
визначає міру відповідальності, що у 
свою чергу пов’язується зі зменшенням 
благ суб’єкта господарювання, який 
вчинив господарське правопорушення, 
або настанням несприятливих право-
вих наслідків.

Варто звернути увагу на те, що сьо-
годні управління ризикозахищеністю, 
зокрема інноваційної діяльності під-
приємства, передбачає також оптиміза-
цію ступеня ризику через максималь-
но можливе зменшення ймовірності 
потенційних збитків [7, c. 165]. Крім 
того, існуюча система контролю якості 
продукції, що відповідає вимогам націо-
нальних та/або міжнародних стандар-
тів, ще не є гарантом її безпеки.

Таким чином, можна стверджува-
ти, що дослідження господарсько-пра-
вової відповідальності учасників гос-
подарських правовідносин за безпеку 
продукції має посісти центральне міс-
це в комплексному аналізі господар-
сько-правових заходів забезпечення 
безпеки продукції.

© О. Білий, 2015
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Метою статті є здійснення аналізу 
загальних засад відповідальності учас-
ників господарських правовідносин за 
безпеку продукції, що потрапляє на 
ринок, та визначення місця порушень 
зобов’язань щодо якості й безпеки про-
дукції серед інших господарських пра-
вопорушень.

Сучасні економічні відносини, не-
стабільність господарського життя, 
поява в ньому непередбачуваних явищ 
зумовлюють потребу в чіткому регулю-
ванні правових відносин у сфері госпо-
дарювання, віднайденні універсальних 
механізмів функціонування всіх суб’єк-
тів господарських відносин з огляду на 
їх права й обов’язки, підтриманні ба-
лансу приватних і публічних інтересів.

На думку науковців, ринок характе-
ризується як спосіб організації й функ-
ціонування економічних зв’язків госпо-
дарюючих суб’єктів, що ґрунтуються 
на принципах вільної купівлі-продажу, 
а також суспільної форми функціону-
вання економіки з прямими та зворот-
ними зв’язками, що забезпечує взаємо-
дію виробництва й споживання через 
процеси обміну [8, c. 50–51]. Вод-
ночас вихід на ринок – це складний 
процес, що залежить від політичних, 
економічних, науково-технічних та ін-
ших факторів, які необхідно врахову-
вати в комплексі в усій їх складності.  
О.В. Старцев справедливо зазначає, що 
виробники, які добре знайомі з ринком, 
знають, що купівля-продаж усе більше 
залежить від якості товарів і послуг. 
Покупці-споживачі вважають якість 
продукції й послуг найголовнішим фак-
тором [9].

Інститут якості продукції розгля-
дається як економічна категорія, як 
сукупність властивостей та ознак ви-
робів і процесів, що обумовлюють 
ступінь її придатності до використан-
ня за призначенням. За визначенням  
О.П. Письменної, якість товару являє 
собою сукупність його істотних власти-
востей [10, c. 10]. При цьому до недолі-
ків товару (роботи, послуги) науковець 
відносить, зокрема, наявність у товару 
(роботи, послуги) властивостей, що 

роблять його небезпечним для життя, 
здоров’я, майна громадян, організацій 
чи навколишнього природного середо-
вища. Можна стверджувати, що саме 
відсутність таких властивостей буде 
визначати безпеку продукції.

Л.Р. Левчук до небезпечної продук-
ції відносить таку, показники безпеки 
якої не відповідають встановленим в 
Україні для цього виду продукції або 
зазначеним у декларації про відповід-
ність, нормативних документах і норма-
тивно-правових актах, а також продук-
цію, споживання (використання) якої 
пов’язане з підвищеним ризиком для 
здоров’я й життя людини [11, с. 16].  
Дійсно, якість окремої одиниці про-
дукції визначається її технічними ха-
рактеристиками та потрапляє під дію 
технічних норм. Технічні норми, що 
мають важливе соціальне значення, от-
римують закріплення в правових актах 
та набувають юридичної сили, а якість 
стає правовою категорією. Технічне 
регулювання становить собою сферу 
обов’язкового державного доринкового 
нагляду за безпекою продукції для спо-
живачів і навколишнього середовища, 
яка є гармонізованою з міжнародними 
стандартами та включає технічні рег-
ламенти, стандарти й процедури під-
твердження відповідності, передбачені 
в них.

На сьогодні дуже гостро постає пи-
тання про гарантії якості продукції. 
М.М. Кузьміна показники якості про-
дукції розмежовує на обов’язкові, які 
встановлюють мінімальну межу якості 
та є базовими абсолютно для всіх її 
видів, і додаткові [5, c. 8]. До базових 
показників якості продукції науковець 
відносить насамперед показники безпе-
ки продукції, а властивості продукції, 
що формують її безпеку, закладаються 
у виріб шляхом дотримання вимог на-
ціональних і міжнародних стандартів, 
інших нормативних актів, які мають 
обов’язковий характер. Обов’язкови-
ми для дотримання визнаються також 
будь-які показники, що наводяться ви-
робником в інформації про товар. З ог-
ляду на викладене розуміння категорій 
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«безпека» та «якість» можна дійти вис-
новку, що безпека є елементом більш 
широкого поняття «якість».

У технічних умовах, що розробля-
ються для кожного виду продукції, має 
міститися серед інших (сфера застосу-
вання, нормативні посилання, техніч-
ні вимоги, вимоги охорони довкілля й 
утилізації, правила приймання, методи 
контролювання, транспортування та 
зберігання тощо) також розділ щодо 
вимог безпеки [12]. Технічні умови 
(далі – ТУ) розробляють за рішенням 
виробника (постачальника) або на ви-
могу споживача (замовника). Осно-
вою для розроблення ТУ є технічне 
завдання продукції (договір, контракт, 
протокол), підготовлене й затвердже-
не установленим порядком. Зміни до 
технічних умов розробляють власники 
ТУ. Державну реєстрацію технічних 
умов на продукцію чи змін до ТУ ви-
конують згідно з ДСТУ 1.6 «Правила 
реєстрації нормативних документів». 
Облік, зберігання та обіг облікованих 
копій ТУ здійснюють порядком, уста-
новленим власником ТУ. У ТУ на про-
дукцію, виготовлення й використання 
якої можуть зашкодити здоров’ю, май-
ну громадян чи природному довкіллю, 
обов’язково мають міститися розділи 
«Вимоги безпеки» та «Вимоги охорони 
довкілля». У розділі «Вимоги безпеки» 
необхідно зазначати ті вимоги безпе-
ки, які пов’язані зі специфікою виго-
товлення саме цього виробу (речови-
ни, матеріалу), виконання процесу.  
У вимогах безпеки мають передбача-
тися всі види можливої небезпеки, які 
може заподіяти цей виріб (матеріал, 
речовина) на всіх стадіях виробництва 
й використання (споживання); мають 
бути допустимими норми, які необ-
хідно встановити таким чином, щоб 
ці норми безпечного функціонування 
продукції не змінювались протягом 
її служби (придатності). Придатність 
ТУ для підтвердження відповідно-
сті забезпечують виконанням вимог 
ISO|IEC Guide 7(1994). Guidelines for 
drafting of standards suitable for use for 
conformity assesment (Настанови щодо 

розроблення стандартів, придатних до 
використання для оцінювання).

Відповідно до ст. 15 Господарського 
кодексу України (далі – ГК України) 
[13] у сфері господарювання застосову-
ються технічні регламенти, стандарти, 
кодекси усталеної практики та технічні 
умови. При цьому застосування стан-
дартів, кодексів усталеної практики або 
їх окремих положень є обов’язковим 
для таких суб’єктів:

– суб’єктів господарювання, якщо 
обов’язковість застосування стандартів 
чи кодексів усталеної практики встанов-
лено нормативно-правовими актами;

– учасників угоди (контракту) щодо 
розроблення, виготовлення або поста-
чання продукції, якщо в ній (ньому) є 
посилання на певні стандарти чи ко-
декси усталеної практики;

– виробника або постачальника про-
дукції, якщо він склав декларацію про 
відповідність продукції певним стан-
дартам чи застосував позначення цих 
стандартів у її маркуванні.

У разі виготовлення продукції на 
експорт, якщо угодою (контрактом) ви-
значено інші вимоги, ніж ті, що вста-
новлено технічними регламентами, 
дозволяється застосування положень 
угоди (контракту), якщо вони не супе-
речать законодавству України в частині 
вимог до процесу виготовлення продук-
ції, її зберігання та транспортування на 
території України.

Відповідно до чинного законодавства 
учасники відносин у сфері технічного 
регулювання несуть господарсько-пра-
вову відповідальність відповідно до 
Розділу V ГК України (наприклад, від-
повідальність виробника (продавця) за 
недоброякісність продукції), адміністра-
тивну відповідальність відповідно до 
Глави 13 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення (наприклад, 
відповідальність керівника (відпові-
дальної посадової особи) підприємства, 
установи, організації, що виробляють 
чи імпортують продукцію або товари, 
виконують роботи чи надають послуги, 
що не відповідають вимогам стандартів, 
норм, правил, сертифікатів відповідно-
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сті, зразків (еталонів)) [14], криміналь-
ну відповідальність, якщо дії правопо-
рушника містять суспільну небезпеку, 
відповідно до Розділу VII Кримінально-
го кодексу України [15].

Варто погодитись із Л.Р. Левчук 
щодо доцільності забезпечення захисту 
прав кінцевих споживачів і споживчого 
ринку в цілому переважно господар-
сько-правовими методами, із застосу-
ванням кримінально– й адміністратив-
но-правових заходів як додаткових, що 
можуть використовуватись, коли інші 
будуть вичерпані [11].

Господарсько-правова відповідаль-
ність покликана стимулювати належне 
виконання учасниками господарських 
відносин господарських зобов’язань. Її 
головною метою є забезпечення право-
порядку у сфері економіки (у господар-
ських відносинах). Реалізації цієї мети 
покликані сприяти принципи, на яких 
базується господарсько-правова відпо-
відальність, закріплені в ч. 3 ст. 216 ГК 
України, зокрема, передбачена законом 
відповідальність виробника (продавця) 
за недоброякісність продукції застосо-
вується також незалежно від того, чи є 
застереження про це в договорі.

Більшість науковців-правників роз-
глядають господарсько-правову відпо-
відальність як комплексний правовий 
інститут господарського права, предме-
том регулювання якого є господарські 
правопорушення. Зокрема, О.А. Бабак  
визначає його як правовідносини, що 
виникають унаслідок вчинення госпо-
дарського правопорушення між суб’єк-
тами господарювання або між суб’єктом 
господарювання та органом державної 
влади чи органом місцевого самовря-
дування, у результаті чого винний у 
вчиненні правопорушення суб’єкт го-
сподарювання зазнає несприятливих 
наслідків майнового або організацій-
ного характеру, які передбачаються 
господарсько-правовими санкціями  
[16, c. 146]. Таким чином, підставою 
господарсько-правової відповідальності 
учасника господарських відносин є вчи-
нене ним правопорушення у сфері го-
сподарювання (ч. 1 ст. 218 ГК України).

Правопорушення господарських зо-
бов’язань щодо якості й безпеки по-
ставленої продукції (товарів), викона-
них робіт, наданих послуг належать 
до правопорушень у сфері технічного 
регулювання господарської діяльності. 
Вони можуть бути як договірними, 
так і позадоговірними. Відповідно, ви-
діляється в цих випадах договірна й 
позадоговірна господарсько-правова 
відповідальність. Позадоговірна відпо-
відальність настає безпосередньо за по-
рушення зобов’язань, що виникли із за-
кону, адміністративного акта чи інших 
правомірних дій.

Відповідно до ст. 216 ГК Украї-
ни учасники господарських відносин 
несуть господарсько-правову відпові-
дальність за правопорушення у сфері 
господарювання шляхом застосування 
до правопорушників господарсько-пра-
вових санкцій на підставах і в поряд-
ку, передбачених цим кодексом, інши-
ми законами й договором. При цьому 
господарськими санкціями визнають-
ся засоби впливу на правопорушника 
у сфері господарювання, у результаті 
застосування яких для нього настають 
несприятливі економічні та/або право-
ві наслідки (ст. 217 ГК України).

Реалізація господарських санкцій до 
правопорушників має як загальну мету 
забезпечення правопорядку у сфері го-
сподарювання, так і спеціальну мету –  
захист прав та законних інтересів учас-
ників господарських відносин [17], зо-
крема й на якість і безпеку продукції.

Господарські санкції в більшості 
випадків мають відносно визначений 
характер, що сприяє реалізації принци-
пів еквівалентності та індивідуалізації 
покарання [18, с. 201]. Якщо інше не 
передбачається законом, сторони мо-
жуть конкретизувати в договорі відпо-
відальність сторін. Мова йде про гос-
подарсько-правову відповідальність у 
суб’єктивному аспекті. Саме суб’єктив-
ний прояв відповідальності виступає 
реалізацією охоронних норм. Спочатку 
сторони договору реалізують об’єктив-
ну відповідальність, адаптуючи її до 
договірних інтересів, а потім, у разі 
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виникнення спору, суд визначає обсяг 
остаточної господарсько-правової від-
повідальності з урахуванням договору 
й складу правопорушення. Санкції як 
охоронні норми мають більш загаль-
ний, вузький характер. У свою чергу 
господарсько-правова відповідальність 
має більш широкий, динамічний харак-
тер і спрямовується на сходження від 
загальної, об’єктивної норми до кон-
кретного випадку застосування заходів 
відповідальності.

Як правило, у договірних відносинах 
сторони заздалегідь визначають форму 
відповідальності в разі порушення зо-
бов’язання.

Так, у рішенні Господарського 
суду Херсонської області в справі  
№ 904/8860/14 за позовом державно-
го підприємства «Національна атомна 
енергогенеруюча компанія «Енергоа-
том» в особі Відокремленого підроз-
ділу «Запорізька атомна електрична 
станція» (м. Енергодар Запорізької 
області) до товариства з обмеженою 
відповідальністю «Цепта» (м. Херсон) 
про стягнення 250 216 грн збитків, 
спричинених поставкою неякісної про-
дукції, яка не може бути використана 
за призначенням, судом було встанов-
лено, що умовами п. 7.1 договору між 
суб’єктами підприємницької діяльності 
було передбачено, що в разі неналеж-
ного виконання чи невиконання сторо-
нами зобов’язань за договором сторони 
несуть майнову відповідальність відпо-
відно до чинного законодавства [19].

Суд зазначив, що ч. 2 ст. 224 ГК 
України встановлено, що учасник гос-
подарських відносин, який порушив 
господарське зобов’язання, має відшко-
дувати завдані цим збитки суб’єкту, 
права чи законні інтереси якого пору-
шено. Під збитками розуміються також 
витрати, зроблені управненою сторо-
ною. При цьому учасник господарських 
відносин, який вчинив господарське 
правопорушення, зобов’язаний вжи-
ти необхідні заходи щодо запобігання 
збиткам у господарській сфері інших 
учасників господарських відносин або 
щодо зменшення їх розміру, а якщо 

збитків завдано іншим суб’єктам, він 
зобов’язаний відшкодувати на вимогу 
цих суб’єктів збитки в добровільному 
порядку в повному обсязі, якщо зако-
ном чи договором сторін не передбача-
ється відшкодування збитків в іншому 
обсязі (ст. 226 ГК України). Згідно із 
ч. 1 ст. 22 Цивільного кодексу України 
(далі – ЦК України) особа, якій завдано 
збитків у результаті порушення її ци-
вільного права, має право на їх відшко-
дування. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 22 
ЦК України збитками є також витрати, 
які особа зробила чи мусить зробити 
для відновлення свого порушеного пра-
ва (реальні збитки). Збитки відшкодо-
вуються в повному обсязі, якщо дого-
вором або законом не передбачається 
відшкодування в меншому чи більшому 
розмірі (ч. 3 ст. 22 ЦК України).

Відповідно до ст. 611 ЦК України в 
разі порушення зобов’язання настають 
правові наслідки, встановлені догово-
ром або законом, зокрема й відшкоду-
вання збитків. Боржник, який порушив 
зобов’язання, має відшкодувати креди-
тору завдані цим збитки (ч. 1 ст. 623 
ЦК України).

Судом було доведено наявність 
усіх елементів складу правопорушен-
ня (протиправну поведінку, збитки та 
їх розмір, причинний зв’язок між про-
типравною поведінкою заподіювача та 
збитками, вину) для застосування такої 
міри відповідальності, як відшкодуван-
ня збитків, що саме дало можливість 
суду винести рішення в задоволенні 
позову.

Водночас з огляду на суть справи 
доцільно говорити не лише про не-
відповідність якості поставленої про-
дукції, а й про її небезпечність. Тим 
більше, що позивач, обґрунтовуючи 
позов, посилається на те, що отриману 
продукцію було відвантажено за підро-
бленими сертифікатами, що унеможли-
вило її використання на відповідному 
насосному обладнанні енергоблоків 
ВП «Запорізька АЕС», який є страте-
гічним об’єктом. З огляду на ступінь 
небезпеки в законодавстві або договорі 
варто було б передбачити більш жор-
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сткі санкції до відповідача в справі, а 
саме штрафні санкції. Адже відповідно 
до ч. 2 ст. 231 ГК України в разі, якщо 
порушено господарське зобов’язання, 
у якому хоча б одна сторона є суб’єк-
том господарювання, що належить до 
державного сектора економіки, або 
порушення пов’язане з виконанням 
державного контракту, або виконання 
зобов’язання фінансується за рахунок 
Державного бюджету України чи за 
рахунок державного кредиту, штрафні 
санкції застосовуються, якщо інше не 
передбачається законом чи договором, 
зокрема, за порушення умов зобов’я-
зання щодо якості (комплектності) то-
варів (робіт, послуг) стягується штраф 
у розмірі 20% вартості неякісних (не-
комплектних) товарів (робіт, послуг).

Досить дієвим було б застосуван-
ня оперативно-господарських санкцій, 
однак до суб’єкта, який порушив гос-
подарське зобов’язання, можуть бути 
застосовані лише ті оперативно-гос-
подарські санкції, застосування яких 
передбачається договором. В аналізо-
ваному випадку суд не вказав на їх за-
стосування в договорі. Таке оформлен-
ня договору на стратегічному об’єкті 
мало викликати певні питання до юри-
дичної служби.

Можна говорити про те, що штраф-
ні й оперативно-господарські санкції, 
окрім загальної штрафної та компен-
саційної функції, у контексті порушень 
на споживчому ринку відіграють також 
запобіжну й відновлювальну функції, 
оскільки їх зазначення в договорах 
на вироблення та поставку продукції 
сприяє недопущенню вже на ланцюгу 
«виробник – оптовий продавець – роз-
дрібний продавець» потрапляння на 
споживчий ринок та до споживача нея-
кісних і небезпечних товарів.

Оскільки технічні регламенти вста-
новлюють обов’язкові для застосуван-
ня й виконання вимоги до продукції, їх 
недотримання варто розглядати як по-
рушення публічного правопорядку. Ці 
обставини дозволяють дійти висновку 
про обґрунтованість і доцільність жор-
стких наслідків за введення небезпеч-

ної продукції та закріплення їх у зако-
нодавчих актах.

За порушення встановлених зако-
нодавчими актами правил здійснення 
господарської діяльності щодо безпеки 
продукції до суб’єктів господарювання 
можуть бути застосовані уповноваже-
ними органами державної влади або 
органами місцевого самоврядування 
адміністративно-господарські санкції, 
тобто заходи організаційно-правового 
чи майнового характеру, спрямовані на 
припинення правопорушення суб’єкта 
господарювання та ліквідацію його на-
слідків [20].

ТАК, відповідно до ст. 15 Закону 
України «Про загальну безпечність не-
харчової продукції» [21] до виробника 
застосовуються штрафні санкції в та-
ких випадках:

– введення ним в обіг небезпечної 
нехарчової продукції – у розмірі від  
1 500 до 3 000 неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян, а за повторне 
протягом 3 років вчинення такого ж 
порушення, за яке на нього вже було 
накладено штраф, – у розмірі від 2 500 
до 5 000 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян;

– невиконання вимог, встановлених 
п. 5 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про 
загальну безпечність нехарчової про-
дукції», – у розмірі від 750 до 1 500 не-
оподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян, а за повторне протягом 3 років 
вчинення такого ж порушення, за яке 
на нього вже було накладено штраф, – 
у розмірі від 1 500 до 3 000 неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян.

Водночас до розповсюджувача за-
стосовується штрафна санкція за 
недотримання ним умов зберігання 
продукції, що ним розповсюджується, 
якщо внаслідок цього продукція ста-
ла небезпечною, – у розмірі від 250 
до 1 000 неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян, а за повторне 
протягом 3 років вчинення такого ж 
порушення, за яке на нього вже було 
накладено штраф, – у розмірі від 500 
до 1 500 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.
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До виробника або розповсюджувача 
застосовуються штрафні санкції в та-
ких випадках:

– невиконання чи неповного ви-
конання рішення органу державного 
ринкового нагляду про вжиття заходів 
із забезпечення безпечності продук-
ції, визначених ч. ч. 1–3 ст. 12 Зако-
ну України «Про загальну безпечність 
нехарчової продукції», – у розмірі від  
1 500 до 3 000 неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян для виробників 
та в розмірі від 300 до 1 000 неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян 
для розповсюджувачів;

– невиконання чи неповного вико-
нання рішення органу державного рин-
кового нагляду про вжиття заходів із 
забезпечення безпечності продукції, 
визначених ч. 4 ст. 12 Закону України 
«Про загальну безпечність нехарчової 
продукції», – у розмірі від 2 500 до  
5 000 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян для виробників та в 
розмірі від 500 до 1 500 неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян для 
розповсюджувачів.

Сплата штрафу не звільняє вироб-
ника або розповсюджувача від відпові-
дальності за шкоду, завдану спожива-
чам (користувачам) продукції.

Варто вказати, що система санкцій, 
запропонована в Законі України «Про 
державний ринковий нагляд і контроль 
нехарчової продукції», є гнучкою та 
спрямована на забезпечення справед-
ливості під час їх накладення: основну 
відповідальність несе виробник чи осо-
ба, яка ввела продукцію в обіг на ринку 
України, а розповсюджувач продукції 
(у тому числі її продавець) несе від-
повідальність лише в тому разі, якщо 
продукція стала невідповідною внаслі-
док його дій чи бездіяльності.

Таким чином, сьогодні, на жаль, 
існує неузгодженість законодавства в 
питаннях відповідальності за правопо-
рушення у сфері технічного регулюван-
ня господарської діяльності, відсутність 
необхідних заходів захисту набувачів, 
у тому числі споживачів продукції, ро-
біт і послуг, щодо яких встановлено 

добровільні й обов’язкові вимоги без-
пеки та якості. це вимагає насамперед 
вирішення означеної проблеми на за-
конодавчому рівні. З метою однаково-
го застосування інститутів «якість» і 
«безпека» законодавцю необхідно чіт-
ко розмежувати ці поняття та внести 
відповідні корективи в чинне законо-
давство. При цьому необхідно врахову-
вати, що в сучасному правовому полі 
обов’язковим є застосування технічних 
регламентів із підтвердження відповід-
ності, а стандарти та інші нормативні 
документи можуть застосовуватись як 
на добровільних засадах, так і обов’яз-
ково. Варто застосовувати відхід від 
ретроспективної відповідальності, яка 
має на меті покарання винного, і запро-
ваджувати застосування проспективної 
(позитивної) відповідальності, спрямо-
ваної на недопущення правопорушення 
[22, c. 229].

Ключові слова: господарсько-пра-
вова відповідальність, технічне регулю-
вання, безпека продукції, якість про-
дукції.

Окреслено теоретичні та прак-
тичні питання господарсько-право-
вої відповідальності учасників гос-
подарських правовідносин за безпеку 
продукції. Визначено місце порушень 
зобов’язань щодо якості й безпеки 
продукції серед інших господарських 
правопорушень у сфері технічного 
регулювання господарської діяль-
ності. Наголошено на необхідності 
розмежування в законодавчому полі 
понять «якість» і «безпека» та вне-
сенні відповідних корективів у чинне 
законодавство.

Определены теоретические и 
практические вопросы хозяйствен-
но-правовой ответственности 
участников хозяйственных право-
отношений за безопасность продук-
ции. Определено место нарушений 
обязательств по качеству и безо-
пасности продукции среди других 
хозяйственных правонарушений в 
сфере технического регулирования 
хозяйственной деятельности. Отме-
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чена необходимость разграничения 
в законодательной сфере понятий 
«качество» и «безопасность» и необ-
ходимость внесения соответствую-
щих коррективов в действующее за-
конодательство.

Theoretical and practical issues of 
economic and legal responsibility for 
the participants of economic relations 
to the safety of products were defined. 
The place of a breach for duty to the 
quality and safety of products in the 
sphere of technical regulation for eco-
nomic legal activity among other eco-
nomic offenses was determined. The 
necessity of differentiation to legis-
lative terms “quality” and “security”, 
and also the necessity to make the ap-
propriate adjustments to existing legis-
lation were noted.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО 
З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИКРАДЕННЯМ 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Слідчий бере безпосередню участь 
у розслідуванні злочинів, у тому чис-
лі коли доручає проведення слідчих 
(розшукових) дій оперативним пра-
цівникам. Взаємодія між слідчим і 
підрозділами, що здійснюють слідчу 
(розшукову) діяльність, в аспекті ор-
ганізації слідчих (розшукових) заходів 
розглядалась такими науковцями, як  
О.М. Бандурка, А.Ф. Волобуєв, В.І. Га-
лаган, Ю.М. Грошевий, Є.О. Дідорен-
ко, О.Ф. Долженков, А.Я. Дубинський, 
Г.О. Душейко, В.С. Зеленецький,  
В.П. Корж, Л.М. Лобойко, Є.Д. Лук’ян-
чиков, О.Р. Михайленко, М.А. Пого-
рецький, Б.Г. Розовський, С.М. Стахів-
ський, В.Ю. Шепітько, М.Є. Шумило 
та інші. При цьому однозначне розумін-
ня такої взаємодії не було сформоване.

Що стосується аналізу цього пи-
тання в контексті викрадення елек-
тричної енергії, то це злочинне діян-
ня загалом вивчали Н.О. Антонюк,  
С.А. Вельможний, Д.В. Каменський, 
Ю.В. Кириченко, В.М. Куц, Т.А. Чу-
маченко. Проте слідчі (розшукові) 
дії щодо нього та взаємодія слідчого 
в ході організації слідчих (розшуко-
вих) заходів не були предметом їх 
наукових досліджень. Криміналістич-
ного аспекту викрадення електричної 
енергії торкався лише С.А. Вельмож-
ний, у працях якого висвітлено також 
питання взаємодії слідчого й опера-
тивних підрозділів. Однак він вивчав 
їх у загальному контексті, не акцен-
туючи увагу саме на взаємодії в ході 
слідчих (розшукових) заходів.

Тому метою статті є встановлення 
ролі слідчого в ході організації слідчих 
(розшукових) дій щодо злочинів із ви-
крадення електричної енергії.

Окремі криміналісти стверджують, 
що суть взаємодії слідчого й оператив-
них підрозділів полягає в їх спільній 
діяльності [1, с. 82–83]. Проте спільна 
діяльність може носити характер де-
кількох типів взаємодії. Адже соціаль-
но-психологічні дослідження спільної 
діяльності дали підстави виокремити 
три типи такої взаємодії: а) спільно-ін-
дивідуальну, за якої кожен учасник від-
працьовує свою частину роботи неза-
лежно від інших (наприклад, почергове 
перенесення вантажу); б) спільно-по-
слідовну, за якої загальне завдання 
виконує послідовно кожен учасник 
(наприклад, конвеєрне виробництво);  
в) спільно-взаємодіючу, коли кожен 
учасник одночасно взаємодіє з усіма 
іншими [2, с. 168; 3, с. 131]. Тому вза-
ємодія слідчого й оперативних підроз-
ділів в аспекті спільної діяльності має 
бути уточненою.

Така взаємодія може знаходити своє 
відображення в усіх вказаних типах, 
оскільки слідчий та оперативні співро-
бітники виконують кожен свої завдан-
ня, здійснюючи спільно-індивідуальну 
взаємодію, беруть участь у послідов-
них діях, коли оперативні підрозділи 
спочатку виявляють злочинні дії та 
злочинців, а слідчий уже вносить ві-
домості до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань та розслідує відповідні 
злочини. Слідчий також може взає-
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модіяти з оперативниками через такі 
форми співпраці, як слідчо-оперативні 
групи. Таким чином, спільна діяльність 
безперечно властива взаємодії та може 
знаходити відображення в усіх її типах, 
проте це не розкриває мету взаємодії й 
завдання.

Інші автори розглядають взаємодію 
як правильне (або раціональне) по-
єднання та ефективне використання 
повноважень, методів і форм діяльно-
сті слідчого й оперативних підрозділів  
[4, с. 12]. На цілком слушну думку 
І.В. Кубарєва, правильне поєднання та 
ефективне використання становлять 
швидше проміжну мету взаємодії, умо-
ву результативності, а не її сутність. 
Визначати ж будь-яку діяльність лише 
через її проміжний результат є недо-
статньо обґрунтованим. У таких ви-
значеннях залишається нерозкритим 
механізм взаємодії, оскільки не зрозу-
міло, як та за рахунок чого досягається 
правильне поєднання й ефективне ви-
користання методів і форм діяльності 
різних суб’єктів [5, с. 183]. З останнім 
варто цілком погодитись, адже мета й 
завдання будь-якої діяльності станов-
лять основу її сутності, а в цьому разі 
вони не є розкритими.

Окремі науковці вбачають сутність 
взаємодії в діловому співробітництві 
слідчого та оперативних підрозділів  
[6, с. 6] і взаємодії як погодженої ді-
яльності слідчого й оперативних під-
розділів [7, с. 385]. Із цим необхідно 
погодитись, адже слідчий та оперативні 
підрозділи узгоджують свою діяльність 
для розкриття злочину й співпрацюють.

Також у цьому контексті цілком 
слушним є уточнення, що взаємодія уз-
годжується за метою, місцем і часом. 
Як зазначає із цього приводу І.В. Ку-
барєв, перевага такої позиції полягає в 
тому, що вона вказує на механізм, який 
забезпечує ефективне поєднання слід-
чих і слідчих (розшукових) дій, тобто 
їх узгодження. Крім того, таке розумін-
ня взаємодії відповідає етимологічному 
тлумаченню зазначеного терміна. До 
недоліків деяких визначень цієї групи 
можна віднести відсутність окреслення 

основного змісту засобів і методів, що 
використовуються суб’єктами взаємодії 
[8, с. 184].

Отже, взаємодія слідчого та слід-
чих (розшукових) підрозділів полягає 
насамперед у погодженій діяльності й 
співробітництві, які узгоджуються за 
методом, місцем і часом. Паралельно 
слідчий та оперативні підрозділи мо-
жуть здійснювати спільну діяльність, 
яка залежно від мети й засобів набуває 
того чи іншого характеру (спільно-ін-
дивідуального, спільно-послідовного чи 
спільно-взаємодіючого).

Взаємодія слідчого й органу дізнан-
ня знаходить відбиття на різних ета-
пах розслідування. Проте ефективною 
вона може бути лише за умови чітких 
і своєчасних першочергових заходів під 
час отримання інформації про злочин. 
Найбільш розповсюдженими формами 
взаємодії є складання узгоджених пла-
нів, спільне проведення слідчих дій та 
інших заходів [9, с. 25–26].

Так, слідчий, склавши спільний план 
розслідування, має попередньо обго-
ворити його з працівниками органів  
дізнання, хоча право остаточних рішень 
щодо суті плану належить саме йому. 
При цьому вкрай важливою складовою 
є проведення збору й аналізу інформа-
ції щодо події злочину, осіб злочинця 
та інших фактів, які мають значення 
для розслідування й розкриття злочи-
ну. Знаючи краще, ніж хтось інший, 
матеріали розслідування, слідчий може 
розгледіти суттєве значення обставин, 
на які менш досвідчений працівник ор-
гану дізнання не зверне належної ува-
ги. Знання вірогідних деталей у слідчих 
(розшукових) даних дозволить слідчо-
му вирішити, чи ці дані взагалі станов-
лять будь-яку цінність [10, с. 32].

У свою чергу слідчий інформує опе-
руповноваженого карного розшуку про 
факти й обставини, що мають значення 
для слідчої (розшукової) роботи, надає 
йому можливість знайомитись із мате-
ріалами справи. Адже вкрай важливо, 
щоб оперативні працівники не лише 
знали, які фактичні дані цікавлять 
слідчого, а й мали чітке уявлення про 
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шляхи їх використання в криміналь-
ному судочинстві, щоб працівники, не 
обмежуючись збиранням і переданням 
слідчому оперативної інформації про 
суттєві для справи обставини, також 
виявили можливі джерела для вста-
новлення цих даних у процесуальному 
порядку [11, с. 81]. Слідчому необхід-
но враховувати специфічні умови пра-
ці органів дізнання, щоб використання 
даних, добутих непроцесуальним шля-
хом, не завдало шкоди інтересам слід-
чої (розшукової) діяльності [12, с. 279].

Як уже було вказано, взаємодія не 
зводиться до питань обміну інформаці-
єю, а має більш глибокий, всеохоплюю-
чий характер у ході розслідування зло-
чину. Так, слідчий має право доручати 
оперативним працівникам проведення 
в провадженні слідчих дій, вимагати 
від них сприяння в проведенні окремих 
слідчих дій, доручати їм встановлення 
місця знаходження злочинця, відшу-
кування вкрадених цінностей, знарядь 
злочину та інших предметів і докумен-
тів, що мають значення для справи. 
Вважаючи за необхідне застосування 
в ході досудового слідства оператив-
но-розшукових засобів, слідчий ставить 
питання про це перед керівником відпо-
відного правоохоронного органу. Про-
те слідчий завжди має пам’ятати, що 
оперативні працівники не є його підлег-
лими, тому ділові стосунки з ними він 
повинен будувати на принципі співро-
бітництва. Взаємодія слідчого з опера-
тивним працівником карного розшуку –  
це насамперед добре налагоджені осо-
бисті контакти, безпосереднє спіл-
кування, яке має бути постійним від 
моменту виявлення злочину до закін-
чення його розслідування [13, с. 115; 
14, с. 16].

Практика останнього часу показа-
ла, що найкращою формою взаємодії 
слідчих з органами дізнання є виді-
лення одного співробітника відповідної 
служби для постійної допомоги слід-
чому протягом усієї роботи в справі. 
Така форма взаємодії за керівної ролі 
слідчого звільняє останнього від необ-
хідності писати безліч доручень, доз-

воляє оптимально використати методи 
й засоби, які є на озброєнні оператив-
но-розшукових апаратів, та тим самим 
дає можливість більш ефективно про-
водити роботу з розкриття злочинів і 
викриття осіб, які їх скоїли [11, с. 279]. 
Справді, саме наявність оперативного 
співробітника як підпорядкованої слід-
чому особи дає йому поле для маневру 
й дозволяє більш оперативно вирішува-
ти поставлені перед ним завдання.

Сутність взаємодії слідчого та опера-
тивного працівника визначається таки-
ми аспектами: 1) активною цілеспрямо-
ваною діяльністю суб’єктів – слідчих і 
працівників оперативних підрозділів, до 
якої можуть залучатися негласні спів-
робітники, представники громадськості, 
фахівці різних галузей знань тощо; 2) ко-
жен суб’єкт цієї діяльності вживає кон-
кретні заходи (слідчі дії, оперативно-роз-
шукові заходи) у межах повноважень, 
встановлених законом; 3) це узгоджені 
за місцем, часом і метою спільні дії двох 
чи більше суб’єктів, спрямовані на впро-
вадження отриманих результатів опера-
тивно-розшукових заходів, відомостей у 
кримінальне судочинство; 4) у спільних 
планах необхідно передбачати комп-
лекс оперативно-розшукових та інших 
заходів і слідчих дій у такому порядку, 
щоб їх проведення було несподіваним 
для осіб, дії яких перевіряються, їхніх 
співучасників, а також мало якнайбіль-
ший ефект у закріпленні процесуаль-
ним шляхом обставин, що підлягають 
доказуванню; 5) у процесі проведення 
конкретних оперативно-розшукових за-
ходів і слідчих дій потрібно суворо до-
тримуватись вимог Конституції Украї-
ни, чинного законодавства, принципів 
оперативно-розшукового законодавства 
й кримінального судочинства, зокре-
ма, шляхом провадження відповідних 
слідчих дій і процесуальних рішень  
[15, с. 126].

Взаємодія слідчих та оперативних 
працівників має відповідати таким 
обов’язковим умовам: 1) дотриманню 
всіма учасниками взаємодії законності; 
2) розподілу повноважень слідчого й 
оперативного працівника, що пов’язу-
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ється з вимогами закону та специфіки 
їхньої діяльності; 3) комплексному ви-
користанню сил і засобів, якими володі-
ють слідчий та оперативні працівники; 
4) організуючій ролі слідчого та його 
процесуальній самостійності в процесі 
розслідування [16, с. 317].

З приводу остатнього варто заува-
жити, що хоча формально оперативні 
працівники не є підлеглими слідчого, 
вони виконують його доручення та 
фактично перебувають у його підпоряд-
куванні, особливо якщо оперативний 
працівник закріплюється за тим чи ін-
шим слідчим.

У зв’язку із цим цілком слушною є 
думка А.Ф. Волобуєва, який зазначає, 
що забезпечення керівної й організа-
ційної ролі слідчого у взаємодії полягає 
в тому, що взаємодія має відбуватися 
за керівної ролі слідчого; саме слідчий 
визначає необхідну форму, залучає 
учасників, визначає місце тощо. Так, 
слідчі (розшукові) заходи проводять 
до порушення кримінальної справи, а 
після порушення справи – лише в ме-
жах процесуального законодавства як 
супроводження досудового слідства. 
Саме тому під час планування так-
тичних операцій слідчі (розшукові) та 
організаційні заходи виконуються на 
виконання слідчих (розшукових) дій, 
тобто такі заходи нерозривно пов’язу-
ються зі слідчими діями. Відповідно, як 
ініціатива щодо спільної діяльності, так 
і її організація завжди надходить від 
слідчого [17, с. 107].

З огляду на зазначене можна кон-
статувати, що роль слідчого в органі-
зації слідчих (розшукових) заходів під 
час розкриття й розслідування злочи-
нів має подвійний характер. З одного 
боку, слідчий виступає суб’єктом вза-
ємодії, маючи таке ж становище, як 
працівники оперативних підрозділів, 
і взаємодіючи з ними на рівних умо-
вах за взаємного згодою й на засадах 
взаємної зацікавленості в позитивних 
результатах розслідування та розкрит-
ті злочину цілком відповідно до кримі-
нально-процесуального законодавства. 
З іншого боку, слідчий має процесу-

альні повноваження та можливості, які 
дозволяють йому керувати процесом 
розслідування, у чому проявляється 
його керівна й організаційна роль, саме 
він керує розслідуванням та узгоджує 
й скеровує дії інших учасників процесу 
слідства.

З огляду на вказане спробуємо ви-
значити, чи відповідає окреслена роль 
слідчого реаліям у ході розслідування 
злочинів, пов’язаних із викраденням 
електричної енергії.

Так, як уже зазначалося, криміналіс-
тичного аспекту викрадення електрич-
ної енергії торкався лише С.А. Вель- 
можний. У його працях розкрито пи-
тання взаємодії слідчого й оперативних 
підрозділів. При цьому він акцентує 
увагу не на проблемах взаємодії слід-
чого й оперативних працівників, а саме 
на аспекті взаємодії їх із Державною 
інспекцією з енергетичного нагляду, 
присвятивши цьому питанню підроз-
діл 2.3 розділу 2 дисертації «Взаємодія 
слідчого, органу дізнання та працівни-
ків Державної інспекції з енергетич-
ного нагляду за режимами споживання 
електричної та теплової енергії під час 
розслідування викрадень електричної 
енергії шляхом її самовільного викори-
стання» [18, с. 11; 19].

За результатами узагальнення най-
більш поширеними й ефективними в 
практиці розслідування цього виду зло-
чинів можна назвати такі форми вза-
ємодії: а) обмін інформацією про спо-
соби викрадення електричної енергії 
шляхом її самовільного використання; 
б) консультативну допомогу працівни-
ків підрозділів Державної інспекції з 
енергетичного нагляду за режимами 
споживання електричної та теплової 
енергії оперативним працівникам, слід-
чим із питань, що потребують спеціаль-
них знань; в) залучення працівників 
підрозділів Державної інспекції з енер-
гетичного нагляду за режимами спожи-
вання електричної та теплової енергії 
до участі в проведенні окремих слідчих 
дій як спеціалістів [19, с. 71].

Питання ролі слідчого в ході такої 
взаємодії розглядаються С.А. Вельмож-
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ним лише поверхнево. Він вказує, що 
слідчий може взаємодіяти, координува-
ти й забезпечувати розслідування ви-
крадення електричної енергії шляхом її 
самовільного використання.

З огляду на недостатній рівень до-
слідження цієї проблеми вважаємо, що 
для її вивчення необхідно враховувати 
такі фактори:

1) викрадення електричної енер-
гії шляхом його самовільного викори-
стання має значні подібності з іншими 
злочинами проти власності та велику 
кількість спільних рис;

2) методика розслідування злочинів 
є переважно універсальною та інтер-
претується залежно від особливостей 
того чи іншого злочину, проте лише в 
частині, що необхідна для адаптації до 
нього;

3) кримінально-процесуальне зако-
нодавство встановлює єдині стандарти 
для розслідування злочинів і не закрі-
плює особливостей для окремих із них;

4) слідчий та оперативні підрозділи 
самостійно обирають форми взаємодії в 
межах чинного законодавства й потреб 
розслідування з огляду на особливості 
того чи іншого злочинного діяння.

Таким чином, розслідування злочинів, 
пов’язаних із викраденням електричної 
енергії, та роль слідчого в ньому визна-
чається за загальним підходом з огляду 
на окремі особливості цього злочинного 
діяння. Тому роль слідчого в організації 
оперативно-розшукових заходів під час 
його розкриття є аналогічною його ролі в 
розслідуванні інших злочинів.

З одного боку, роль слідчого в орга-
нізації оперативно-розшукових заходів 
під час розкриття й розслідування зло-
чинів, пов’язаних із викраденням елек-
тричної енергії, зводиться до управлін-
ня всім процесом розслідування через 
надання вказівок щодо залучення сил 
і засобів для його розкриття, а з іншо-
го – слідчий виступає рівноправним 
учасником процесу взаємодії поряд із 
працівниками оперативно-розшукових 
підрозділів, що базується на взаємній 
зацікавленості та бажанні досягти ре-
зультату в проведенні розслідування.

Ключові слова: взаємодія під час 
розслідування злочинів, взаємодія слід-
чого з оперативними підрозділами, ви-
крадення електричної енергії, взаємо-
дія під час розслідування викрадення 
електричної енергії.

Статтю присвячено питанню 
взаємодії слідчого з оперативними 
підрозділами в ході розслідування 
викрадення електричної енергії. За 
результатами аналізу сформовано 
позицію щодо місця слідчого в та-
кій взаємодії на основі його подвійної 
ролі як рівноправного учасника та як 
керівника процесом розслідування.

Статья посвящена вопросу взаи-
модействия следователя с оператив-
ными подразделениями в ходе рас-
следования хищения электрической 
энергии. По результатам анализа 
сформирована позиция относитель-
но места следователя в таком вза-
имодействии на основе его двоякой 
роли как равноправного участника и 
как руководителя процессом рассле-
дования.

The article is devoted to the in-
teraction of the investigator with the 
operational units in the investigation 
abduction electricity. According to the 
analysis position is formed on the place 
of the investigator in this cooperation 
on the basis of its dual role as an equal 
participant, and as the head of the in-
vestigation process.
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КОНТРОЛЬНО-СУДОВА ВЛАДА: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Питання контролю, який здійсню-
ється судом, стало в останні роки іс-
нування України особливо актуаль-
ним. Це пов’язано з тим, що функція 
правосуддя, притаманна всім судам, 
дозволяє останнім впливати на діяль-
ність органів законодавчої й виконавчої 
влади, не допускаючи їх вихід за межі 
своїх повноважень. Водночас означе-
ний контроль забезпечує стабільність 
державного апарату.

Звісно, питання судового контролю 
вже було предметом дослідження бага-
тьох учених. Зокрема, йому присвячено 
праці В. Сіренка, В. Скрипнюк, В. Су-
хоноса (молодшого) та інших авторів.

Так, В. Сіренко у фундаментальній 
праці «Держава демократична, правова, 
соціальна», розглядаючи роль судової 
влади, говорить: «Вона діє в межах кон-
ституції та вимог закону про судоустрій 
і процесуальних законів, виходячи з 
презумпції невинуватості, права на за-
хист, рівності громадян перед законом 
і судом, гласності й змагальності про-
цесу тощо. У правовій державі ніхто не 
може присвоювати собі функції суду, 
і правосуддя тут відправляється лише 
судовими органами. У своїй діяльності 
суд повинен керуватися тільки законом, 
правом та не залежати від впливу інших 
гілок влади, адже незалежність і закон-
ність правосуддя є найважливішою га-
рантією прав, свобод і законних інтере-
сів як громадян, так і всієї державної 
організації суспільства. <…> Суд, не 
втручаючись у функції законодавчої й 
виконавчої влади, водночас відправля-
ючи правосуддя, контролює нормативні 
акти цих гілок влади» [1, с. 127].

В. Скрипнюк у монографії «Розвиток 
системи державної влади в Україні: кон-

ституційно-правові аспекти», аналізуючи 
процеси розвитку системи державної вла-
ди в Україні, головну увагу звертає на те, 
як здійснювана судовою владою функція 
правосуддя дозволяє їй взаємодіяти з дво-
ма іншими гілками влади [2, с. 389].

В. Сухонос (молодший), звертаючи 
увагу на проблеми судової влади, роз-
глядає суд як складову частину кон-
трольної гілки влади [3, с. 290].

Водночас дослідники розглядають 
означений контроль винятково як дру-
горядну порівняно з правосуддям функ-
цію суду. Крім того, більшість контроль-
но-наглядових органів, незважаючи на 
їх діяльність, яку фактично можна ото-
тожнити із судовим контролем, нале-
жать чомусь до виконавчої гілки влади.

Мета статті полягає в розгляді са-
мої ідеї існування контрольно-судової 
влади, яку реалізують не лише суди, а 
й контрольно-наглядові (прокуратура, 
Контрольно-ревізійне управління (далі –  
КРУ), Національний банку України 
(далі – НБУ), Рахункова палата тощо) 
та інші органи (у тому числі парламент 
і глава держави).

Для реалізації означеної мети не-
обхідно вирішити два взаємопов’язані 
завдання: по-перше, розглянути кон-
трольно-судову владу у вузькому сенсі, 
звернувши увагу на діяльність судів і 
контрольно-наглядових органів; по-дру-
ге, дослідити контрольно-наглядову 
владу в широкому сенсі як напрям 
діяльності держави, спрямований на 
забезпечення прав і свобод людини й 
громадянина та нормальної діяльності 
державного апарату.

На нашу думку, контрольно-судова 
влада може також розглядатись у вузь-
кому й широкому сенсі.

© Д. Артемчук, 2015
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Контрольно-судова влада у вузькому 
сенсі – це здатність держави в особі 
судових і контрольно-наглядових орга-
нів протидіяти державному свавіллю з 
боку органів законодавчої й виконавчої 
влади та тим самим забезпечувати рів-
новагу в державному апараті.

При цьому така гілка влади обов’яз-
ково міститиме у своєму складі судо-
ву систему (в Україні – суди загаль-
ної юрисдикції та Конституційний Суд 
України) і різні контрольно-наглядові 
органи (Рахункову палату, КРУ, Вищу 
раду юстиції, НБУ тощо), які поклика-
ні боротися з правопорушеннями. При 
цьому можна погодитись із дослідника-
ми, які вважають, що найбільший по-
тенціал у сфері реалізації повноважень 
контрольної гілки влади має такий ві-
тчизняний орган державного нагляду, 
як прокуратура України.

Свого часу прокуратуру обвинува-
чували в тому, що її наділено занадто 
широкими повноваженнями щодо наг-
ляду за законністю, вона діє не так, як 
це роблять відповідні органи в зарубіж-
них країнах, тощо. А тому було запро-
поновано обмежити її повноваження, 
підпорядкувати Міністерству юстиції 
України або взагалі ліквідувати цей ор-
ган. Відповідно до Конституції України 
1996 р. прокуратуру було позбавлено 
функції загального нагляду щодо забез-
печення законності в країні.

Ю. Шемшученко стверджує: «Про-
куратура сьогодні заважає тим, хто 
безконтрольно й безкарно грабує на-
род і державу, зневажає закон і право-
порядок. Вона розслідує найскладніші 
кримінальні злочини, підтримує обви-
нувачення в суді, здійснює нагляд за 
додержанням законності та забезпечен-
ням прав громадян. У 1992–1994 рр.,  
зокрема, слідчими прокуратури роз-
слідувано близько 45 тис. злочинів, 
у тому числі майже 10 тис. убивств. 
За 1992–1995 рр. прокурори підтрима-
ли обвинувачення майже за 190 тис. 
кримінальних справ, за їх поданнями 
й протестами скасовано та змінено по-
над 20 тис. судових вироків, постанов 
та ухвал. За цей час за вимогою про-

курорів у порядку загального нагляду 
поновлено права понад 11 тис. грома-
дян у зв’язку з порушенням трудового 
й житлового законодавства та законо-
давства з питань соціального захисту 
населення» [4, с. 52].

Саме тому варто погодитись із тим, 
що в умовах існуючого правового без-
ладдя ставити під сумнів сам факт іс-
нування прокуратури як самостійного 
органу є помилкою. На нашу думку, це 
неодмінно приведе до можливості дер-
жави забезпечувати дотримання прав і 
свобод громадян та належного право-
порядку в суспільстві.

Дехто намагався заперечувати са-
мостійний статус прокуратури з огляду 
на те, що їй немає місця в тріаді влади 
(законодавчої, виконавчої та судової). 
Зокрема, автори одного з перших про-
ектів Конституції України помістили 
прокуратуру в розділі, присвяченому 
судовій владі.

Звісно, Конституція України 1996 р. 
виділила прокуратуру в окремий роз-
діл. Натомість Ю. Шемшученко наго-
лошує: «Важливо відзначити, що прин-
цип розподілу влади, включений до 
відомих проектів Конституції України, 
не обмежується тільки законодавчою, 
виконавчою й судовою владами. <…> 
Нова Конституція Республіки Білорусь 
виходить із чотиричленної концепції 
розподілу влади. Виявом четвертої – 
контрольної – гілки влади став окре-
мий розділ Конституції – «Державний 
контроль і нагляд». У ньому зосередже-
ні також положення, що стосуються 
правового статусу прокуратури респу-
бліки. <…> Народ доручає відповідним 
органам виконувати певні функції щодо 
реалізації належної йому влади. Серед 
них і функція нагляду за законністю. 
Вона є самостійною й специфічною 
щодо функцій законодавства, виконав-
чої та судової функцій. З точки зору 
наукової організації праці ця функція 
найбільш успішно може здійснюватися 
самостійно системою органів прокура-
тури. З огляду на це було б доцільно в 
новій Конституції України органам про-
куратури присвятити окремий розділ, 
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не прив’язуючи їх до інших органів»  
[4, с. 53].

Звичайно, прокуратура потребує 
свого реформування. Зокрема, удоско-
налення потребують форми й методи 
діяльності прокуратури. Нині вже від-
мовились від загального нагляду про-
куратури на підприємствах і в організа-
ціях. Це дозволило зосередити більше 
уваги на нагляді за законністю в орга-
нах державного управління, інспекцій-
них та контрольних органах.

У зв’язку з введенням посади Упов-
новаженого Верховної Ради України з 
прав людини існувала певна небезпе-
ка фактичного дублювання загального 
нагляду прокуратури. Однак діяльність 
омбудсмена хоч і схожа певним чином 
на загальний нагляд нашої прокурату-
ри за законністю в галузі забезпечення 
прав громадян, проте внаслідок більш-
менш чіткого розмежування компетен-
ції цих органів вказаного дублювання 
вдалось уникнути.

Як бачимо, поряд із прокуратурою 
однією зі структур контрольної гіл-
ки влади є Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини.

Крім судових і контрольно-нагля-
дових, контрольна гілка влади може 
поширюватись також на інші органи. 
Наприклад, певні обмежені повнова-
ження в цій сфері може мати парла-
мент. Зокрема, у Росії на загально-
державному рівні контрольні функції 
Державної Думи вичерпуються лише 
контролем за використанням бюджету 
(ст. 101 Конституції Російської Федерації)  
[5, с. 235] та її правом вирішува-
ти питання про довіру уряду (п. «б»  
ст. 103 Конституції Російської Федера-
ції) [5, с. 236].

На думку Ю. Скуратова, якісний 
парламентський контроль за виконав-
чою владою, у тому числі за роботою 
президента, може стати надійним захи-
стом від авторитаризму. Як приклад він 
наводить США, де «широко поширені 
розслідування парламентських коміте-
тів; ці комітети мають право притягну-
ти до відповідальності будь-яку поса-
дову особу, у тому числі Президента 

США; крім того, існує кримінальна від-
повідальність за неповагу до Конгресу» 
[6, с. 75].

Контрольну функцію може здійс-
нювати також глава держави. Більше 
того, винятково важливе значення про-
блема ефективності президентського 
контролю, на нашу думку, має також 
для діяльності органів виконавчої вла-
ди. Це пов’язано з тим, що ефективний 
президентський контроль дозволяє не 
лише своєчасно викривати невідповід-
ності та недоліки, а й робити необхідні 
висновки, спрямовані на усунення різ-
них негативних явищ в управлінській 
діяльності, визначати причини, які їх 
зумовлюють, а також уживати заходів 
щодо попередження й недопущення 
відхилень у майбутньому. Це істотно 
впливає на хід нормального функціону-
вання органів виконавчої влади з реа-
лізації завдань, які стоять перед ними. 
При цьому, на думку окремих правоз-
навців, результатом ефективного пре-
зидентського контролю має стати ра-
ціональне, грамотне, диференційоване 
використання наявних у країні ресур-
сів: матеріальних, трудових, правових, 
інформаційних тощо [7, с. 55].

Аналізуючи повноваження Прези-
дента України як гаранта дотриман-
ня Конституції України, можемо дій-
ти висновку, що своєрідним засобом 
контролю за якістю законодавчих ак-
тів є президентське право вето (п. 30 
ст. 106 Конституції України). М. Бі-
лак (Тесленко) цілком слушно вказує: 
«Саме право вето Президента України 
є невід’ємною складовою системи стри-
мувань і противаг у відносинах між 
різними гілками влади. Виникає ціка-
ва ситуація: право вето, підсилюючи 
єднання парламенту, підвищує віро-
гідність повторного прийняття закону 
більшістю голосів (ст. 94), спрямова-
них на подолання права вето. На пер-
ший погляд це немовби нівелює його 
суть і призначення – воно спрацьовує 
саме проти себе. Проте в цьому варто 
вбачати його позитивний, креативний 
аспект: воно все ж підсилює єднання 
парламенту. Така, можна сказати, ін-
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тегруюча роль Президента України як 
гаранта дотримання Конституції Укра-
їни в законодавчому процесі свідчить 
про його обов’язок стежити за тим, 
щоб закони України були більш доско-
налими, достатньою мірою відповідали 
Конституції України й потребам реаль-
ного життя суспільства. Тобто Прези-
дент України, маючи право вето, може 
підтримувати та затверджувати зако-
ни або скористатися можливістю не 
допустити введення в дію законів, які 
нехтують основними конституційними 
принципами. Унаслідок цього забезпе-
чується така ситуація, коли критерієм 
відповідного (правового) закону стають 
природні права людини» [8, с. 14].

Звісно, президентський контроль – 
це діяльність не лише глави держави, 
а й консультативно-дорадчого апарату, 
його структурних підрозділів за вико-
нанням усіма державними органами за-
конів і підзаконних актів, а також дер-
жавних програм, спрямованих на вияв 
різних недоліків в організації державно-
го управління та прийняття на цій осно-
ві необхідних рішень з усунення й попе-
редження порушень у майбутньому.

Крім того, останнім часом державні 
органи багатьох країн зайняті пошуком 
нових шляхів досягнення більш високо-
го рівня контролю. У зв’язку з тим, що 
проведення контрольних заходів і кон-
троль діяльності державних органів із 
позиції їхньої ефективності передбачає 
порівняння не лише фактичних затрат 
на його здійснення, а й досягнутих ре-
зультатів контролю, означений підхід 
є виправданим. На сьогодні така лінія 
оцінки ефективності контролю продов-
жує застосовуватись та знаходить своє 
підтвердження в зарубіжних країнах.

Найефективніше контрольні системи 
функціонують у тих державах, у яких їм 
забезпечуються не лише максимальна 
незалежність, а й ресурс, що найбільше 
відповідає встановленим цілям і завдан-
ням. Зокрема, такі системи існують в 
Аргентині (Генеральна синдикатура), 
Італії (Рахункова палата), Канаді (ві-
домство Генерального ревізора), США 
(Головне контрольно-фінансове управ-

ління), Франції (Рахункова палата) та 
інших країнах. Наприклад, у США є 
органи, що поєднують функції фінан-
сово-економічного й адміністративно-
го контролю. Зокрема, у 1981 р. було 
створено Президентську раду з питань 
чесності й ефективності. Згодом її було 
трансформовано в Адміністративно-бю-
джетне управління Президента США. 
Сьогодні, окрім функцій фінансового 
контролю, воно оцінює ефективність 
усіх організаційних та управлінських 
структур виконавчої влади.

У Нідерландах певні контрольні 
повноваження здійснює департамент 
оборони. Зокрема, оцінюючи проведен-
ня контрольних заходів, він виходить 
із трьох чинників (критеріїв): економії, 
продуктивності та ефективності.

Пріоритетним напрямом у контроль-
ній діяльності не лише багатьох країн, 
а й міжнародних організацій (напри-
клад, Рахункової палати ЄС, Ревізійної 
Ради ООН тощо) є визначення їх ефек-
тивності. Наприклад, ефективність На-
ціональної ревізійної ради США поля-
гає в тому, що на один витрачений на 
контроль долар необхідно забезпечити 
надходження до бюджету п’яти дола-
рів. У Великій Британії співвідношення 
витрат на проведення контрольних опе-
рацій і надходжень до бюджету складає 
1:13 (фунтів) [7, с. 60].

Реалізуючи контрольні функції, Ра-
хункова палата ЄС використовує будь-
яку цінну інформацію, отриману систе-
мами відомчого контролю (далі – СВК). 
Якщо інформація є надійною, це дозво-
ляє оперативно проаналізувати отрима-
ні дані та зробити певні висновки про 
систему управління цього об’єкта.

Національне контрольно-ревізійне 
управління Великої Британії, переві-
ряючи ефективність використання дер-
жавних коштів, з’ясовує насамперед, 
чи має організація, установа або орган 
надійну систему відомчого контролю, 
яка забезпечує продуктивність, ефек-
тивність та економію, а також здійснює 
перевірку того, наскільки добре СВК 
працює й забезпечує керівництво необ-
хідною управлінською інформацією. Ві-
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домство Генерального ревізора Канади 
здійснює ревізію СВК державних уста-
нов і корпорацій як одну з найважливі-
ших складових частин своєї діяльності. 
При цьому вважається, що якщо систе-
ма в цілому працює успішно, то немає 
потреби в перевірці й оцінці окремих її 
ланок і структур.

Усе наведене дозволяє розглядати 
контрольно-судову гілку влади в широ-
кому аспекті як здатність і можливість 
держави обмежувати своє свавілля за 
допомогою судових, контрольно-нагля-
дових, представницьких та управлін-
ських органів, тим самим забезпечуючи 
рівновагу в державному апараті.

Таким чином, контрольно-судова 
влада може розглядатись у вузько-
му й широкому сенсі. Проте якщо у 
вузькому розумінні вона означає здат-
ність держави в особі судових і кон-
трольно-наглядових органів протидіяти 
державному свавіллю з боку органів 
законодавчої й виконавчої влади, тим 
самим забезпечуючи рівновагу в дер-
жавному апараті, то в широкому аспек-
ті контрольно-судова влада дозволяє 
державі обмежувати своє свавілля за 
допомогою судових, контрольно-нагля-
дових, представницьких та управлін-
ських органів, тим самим забезпечуючи 
рівновагу в державному апараті.

Ключові слова: поділ влади, дер-
жавна влада, суд, судова влада, право-
суддя, контроль.

Статтю присвячено актуальній 
проблемі теоретичного обґрунту-
вання контрольно-судової влади як 
гілки державної влади, що забезпе-
чує стабільність державного апа-
рату. Зокрема, аналізується кон-
трольно-судова влада в широкому 
та вузькому сенсі.

Статья посвящена актуальной 
проблеме теоретического обоснова-
ния контрольно-судебной власти как 
ветви государственной власти, обе-
спечивающей стабильность государ-

ственного аппарата. В частности, 
анализируется контрольно-судебная 
власть в широком и узком смысле.

The article is devoted to the problem 
of theoretical justification control and 
judiciary as a branch of state power 
which ensures the stability of the state 
apparatus. In particular, is analyzed of 
control and judiciary in the broad and 
narrow sense.
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ЩОДО ЗМІСТОВНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ

Сьогодні загальновизнаним прин-
ципом кожної демократичної держави 
є визнання народу єдиним джерелом 
влади. Водночас існує основна пробле-
ма демократії – суперечність між ідеєю 
демократії як повновладдям народу та 
складністю її практичного здійснення. 
Тому в сучасному світі політичні режи-
ми найчастіше існують у формі пред-
ставницької демократії, яка полягає в 
тому, що державна влада здійснюється 
не безпосередньо, а через представниць-
кі органи. Питання порядку формування 
таких органів є дискусійним і нині.

Як відомо, категорія «вибори» до-
сить тісно переплітається з поняттям 
виборчої системи. У науці відсутній 
єдиний підхід до визначення категорії 
«виборча система», а світова практика 
сформувала численну кількість відмін-
них виборчих систем. Це зумовлює 
неправильне розуміння згаданого тер-
міна, що у свою чергу ускладнює по-
дальше його дослідження.

Безпосередньо чи опосередковано 
цю проблему досліджували такі вче-
ні, як М. Афанасьєва, Ю. Барабаш, 
І. Бодрова, В. Гончарук, Ю. Ключ-
ковський, О. Марцеляк, О. Мостіпан,  
О. Постніков, А. Руппель, І. Сенюта, 
М. Ставнійчук, В. Шаповал, Ю. Шве-
да, П. Шляхтун, Б. Грофман, Л. Джон-
стон, А. Ліпхарт та інші.

Теорія «широкого» тлумачення 
виборчої системи. Ключовим терміном 
у нашому дослідженні виступає понят-
тя «виборча система». Однак у вітчиз-
няній правовій доктрині часто виокрем-
люються дві теорії розуміння: широка 
(розширена) і вузька. Узагальнивши 
погляди вчених у цьому аспекті, пропо-
нуємо умовно поділити їх на три групи:

1) широке визначення категорії «ви-
борча система»;

2) альтернативне виокремлення ви-
борчої системи в широкому й вузькому 
значеннях;

3) вузьке розуміння змісту виборчої 
системи.

У першому випадку виборчу систему 
науковці (зокрема, А. Руппель) визнача-
ють як сукупність суспільних відносин, 
що виникають у зв’язку та в процесі 
формування владних структур держави 
й виявлення волі виборців із приводу 
докорінних питань громадського жит-
тя, що ґрунтується на певних правових 
і демократичних принципах [1, с. 7–8].  
Широке розуміння категорії «вибор-
ча система» пропонується авторами 
«Юридичної енциклопедії», у якій вона 
визначається як порядок організації й 
проведення виборів до представницьких 
органів державної влади, місцевого са-
моврядування та здійснення громадяна-
ми своїх виборчих прав [2, с. 362].

Окремі науковці застосовують вузь-
ке тлумачення виборчої системи, однак 
не відкидають при цьому її широке ро-
зуміння. Тому такі теорії пропонуються 
як альтернативні.

Так, О. Мостіпан підкреслює: «Ви-
борчу систему можна розглядати у ши-
рокому й вузькому значенні. У широко-
му значенні виборча система постає як 
загальні принципи надання виборчих 
прав та організації виборів. У вузькому 
значенні виборча система виявляється 
як система юридичних норм, що регла-
ментує спосіб розподілу депутатських 
мандатів між кандидатами залежно від 
результатів голосування» [3, с. 51].

У свою чергу Ю. Шведа надає ви-
борчій системі широке тлумачення, 
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розглядаючи її як сукупність уста-
новлених законом правил проведення 
виборів, регламентів здійснення кон-
кретних процедур виборчої кампанії, 
способів визначення результатів голо-
сування. Водночас виділяється й вузь-
ке розуміння виборчої системи як спо-
собу розподілу депутатських мандатів 
між кандидатами залежно від резуль-
татів голосування виборців та інших 
уповноважених на це осіб [4, с. 242].

На нашу думку, широке тлумачення 
виборчої системи є не повною мірою 
обґрунтованим.

Вітчизняна правова доктрина досі 
переповнена ідеями, започаткованими в 
радянські часи. До останніх можна від-
нести так зване широке (розширене) ви-
значення категорії «виборча система». 
Адже категорія «виборча система» в ра-
дянській законодавчій практиці вперше 
була використана Конституцією СРСР 
1936 р., у якій таку назву мала глава XI, 
присвячена виборам у Радянському Сою-
зі. Пізніше, у Конституції СРСР 1977 р.,  
уже глава XIІІ іменувалась «Виборча 
система». До цього часу в радянських 
нормативних актах, у тому числі й пра-
вових актах УРСР, застосовувався тер-
мін «виборче право».

Природно, що відповідні розділи ос-
новних законів СРСР регулювали широ-
ку сферу правовідносин: від принципів 
виборчого права до питань бюджетних 
видатків на організацію виборчого про-
цесу. Саме на цьому підґрунті виникло 
широке розуміння виборчої системи.

Більшість широких тлумачень кате-
горії «виборча система» ототожнюють 
її з поняттям «вибори», «виборчий про-
цес» чи «виборче право» (не суб’єк-
тивне, а як конституційно-правовий 
інститут). При цьому досить вдалою 
вважаємо класифікацію М. Афанасьє-
вої [5, с. 320], здійснену на основі тих 
елементів, які виокремлюються автора-
ми як складові частини. Зокрема, уче-
ний пропонує такі групи визначень:

1) виборча система як сукупність 
принципів;

2) виборча система як сукупність 
правових норм;

3) виборча система як сукупність 
суспільних відносин;

4) виборча система як сукупність 
усіх видів виборів;

5) виборча система як сукупність 
суб’єктів, які беруть участь у виборах 
і правовідносинах, що між ними вини-
кають.

Проаналізувавши цю класифіка-
цію, варто підкреслити, що в кожній 
групі визначень ми практично ведемо 
мову про одне й те ж явище – інсти-
тут виборів. Адже правові норми (гру-
па 2) регулюють суспільні відносини 
(група 3), які виникають між окреми-
ми суб’єктами (група 5), що діють на 
основі певних принципів (група 1) у 
виборах певного виду (група 4). Тому 
спільним для широких тлумачень змі-
сту категорії «виборча система» є те, 
що вони інтегрують тією чи іншою мі-
рою ознаки інституту виборів з усіма 
його принципами, видами й стадіями 
(від початку виборчої кампанії та фі-
нансування виборів до підрахунку го-
лосів і встановлення результатів ви-
борів).

Очевидно, що в створенні суміж-
ної термінології немає жодної потреби. 
Одночасно із широким тлумаченням 
категорії «виборча система» довелося 
б відійти від загальновживаної харак-
теристики типів останньої, таких як 
мажоритарна, пропорційна та змішана. 
Крім того, виборча система в широко-
му розуміння не розкриває її семан-
тично невід’ємну ознаку системності 
(сукупності окремих елементів із їх 
загальною метою та внутрішнім взає-
мозв’язком).

Тому, на нашу думку, теорія «ши-
рокого» (або розширеного) тлумачення 
виборчої системи має суто історичне 
підґрунтя та сьогодні повністю себе ви-
черпала.

Системність як семантично не-
від’ємна ознака виборчої системи. На 
противагу позиції широкого тлумачен-
ня сьогодні більш ґрунтовною є інша, 
відповідно до якої виборчу систему 
варто розглядати у вузькому розумін-
ні. Однак і при цьому наявна полеміка, 
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що стосується як самого поняття, так 
і питання складових виборчої системи.

Так, В. Шаповал під виборчою систе-
мою розуміє спосіб визначення резуль-
татів виборів [6, с. 82]. О. Постніков 
визначає аналізовану категорію як спо-
сіб розподілу мандатів між народними 
обранцями [7, с. 322]. І. Сенюта вва-
жає, що виборча система – це спосіб 
визначення того, хто з осіб, які бало-
тувались, став вибраним на посаду чи 
обраним депутатом [8, c. 301]. На думку 
П. Шляхтуна, звужене тлумачення ви-
борчої системи передбачає її визначен-
ня як способу голосування, визначення 
його результатів і розподілу мандатів у 
виборчих округах [9, c. 51].

Перш ніж дискутувати на тему ви-
значення категорії «виборча система», 
вважаємо за доцільне звернути увагу на 
таку її семантичну ознаку, як систем-
ність. Вказаний підхід підтримує В. 
Гончарук, наголошуючи: «Доцільним є 
аналіз виборчої системи саме як систе-
ми, тобто комплексу взаємодії та функ-
ціонування різних елементів» [10, с. 23].  
Системний підхід як базовий під час 
визначення виборчої системи вико-
ристовує також М. Афанасьєва. Вона 
стверджує: «Виборча система являє со-
бою сукупність елементів, які взаємо-
діють між собою; у кожного елемента 
системи своє функціональне призна-
чення, усі вони разом є достатніми й 
необхідними для досягнення мети, що 
постає перед системою» [11, с. 189].

Можемо лише підтримати вчених, 
які відходять від традиційного розу-
міння виборчої системи в широкому й 
вузькому розумінні та характеризують 
її через власні складові. Адже в зга-
даних визначеннях із застосуванням 
вузького тлумачення виборчої систе-
ми єдиною складовою вважається по-
рядок (спосіб) визначення результатів 
голосування (встановлення результатів 
виборів, визначення переможців, вста-
новлення волевиявлення електорату 
тощо) у більш-менш узагальненому ви-
гляді. Проте будь-яка система (у тому 
числі виборча) не може складатися з 
одного елемента. Система – це скінчен-

на множина функціональних елементів 
і відношень між ними, виокремлена із 
середовища відповідно до певної мети в 
межах визначеного часового інтервалу 
[12, с. 32]. Таким чином, для визначен-
ня розглядуваної категорії концепту-
ально важливим є встановлення окре-
мих елементів і відношень між ними 
відповідно до завдань, що стоять перед 
виборчою системою загалом.

Мета виборчої системи лежить за 
межами юридичних процедур. Для її 
встановлення варто звернутися до ви-
значення виборчої системи як елемен-
та демократії. Верхній рівень останньої 
формує ідея народовладдя. Саме на її 
реалізацію спрямовується нижній, при-
кладний рівень демократії – виборча 
система. Ефективність виборчої сис-
теми залежить від інших елементів 
демократії та взаємопов’язаних кате-
горій (наприклад, правової держави, 
громадянського суспільства). Хоча її 
завдання полягає лише в забезпеченні 
механізмів реалізації ідеї народовладдя 
та носить суто процедурний характер.

Окреслена формалізація має сво-
їх критиків. Наприклад, М. Бондар та  
А. Джагарян вважають, що таке набли-
ження до набору процесуально-проце-
дурних вимог досить опосередковано 
відображає політико-правову сутність 
виборчої системи [13, с. 22–23]. Про-
те нам важко погодитись із вказаним 
судженням, оскільки ми не бачимо у 
виборчій системі певної спеціальної 
політико-правової суті (або мети), яка 
концептуально відрізняла б її від ана-
логічної в інших формах народовладдя.

Виборча система – це динамічний 
прикладний інститут демократії, який 
діє в діалектичному зв’язку з особли-
востями конкретно-історичної держа-
ви (або іншого соціального утворення) 
та покликаний реалізувати ідею наро-
довладдя в найбільш повній формі. Од-
нак демократія виникла не сьогодні, як 
явище вона починає своє існування ще 
з давнини. На думку експертів, значною 
мірою саме культурна еволюція древ-
ньогрецького суспільства у своїй найви-
щій точці співпала з таким політичним 
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устроєм, як демократія [14]. І навіть 
якщо не звертатись до світового дос-
віду, суто українські державні органи, 
такі як Генеральна Старшина Запороз-
ької Січі, Центральна Рада, Установчі 
збори, формувалися саме на виборній 
основі [15, с. 115]. Таким чином, ідея 
народовладдя тією чи іншою мірою реа-
лізовувалася, хоча виборчої системи в її 
сучасному розумінні того часу не було. 
Крім того, демократія обслуговується 
й іншими формами народовладдя: пле-
бісцитами, референдумами, народними 
зборами, ініціативами тощо.

Отже, виборча система є лише 
юридично легалізованою процедурною 
основою для реалізації народовладдя, 
можливо, найбільш ефективною на 
цьому етапі розвитку, зокрема, за раху-
нок плюралізму внутрішніх елементів 
(застосування різних виборчих бар’є-
рів, поділ округів, способів голосуван-
ня тощо), які дозволяють пристосувати 
виборчу систему до особливостей кон-
кретної держави.

Характеристика змістовних па-
раметрів виборчої системи. Наро-
довладдя не вичерпує себе виборами, 
особливо виборчою системою. Якщо 
дивитись крізь призму юридично фор-
малізованих процедур, то для вибор-
чої системи кінцевою метою (формою 
практичної реалізації народовладдя) є 
формування представницьких органів, 
передача їм мандату довіри шляхом 
артикуляції інтересів народу. Саме на 
це повинні спрямовуватись елементи 
виборчої системи. Однак в окремих на-
уковців кількість таких елементів та їх 
характеристика досить різняться.

Так, Ю. Барабаш вдало узагальнює: 
«У науці прийнято виділяти такі три 
фактори, що впливають на зміст ви-
борчої системи, як «магнітуда округу», 
«виборча формула» та «структура бю-
летеня». Перший фактор означає кіль-
кість мандатів, які розподіляються у 
виборчому окрузі. <…> Другий фактор 
впливає безпосередньо на спосіб визна-
чення переможця у виборах чи спосіб 
розподілу мандатів. <…> Третій фактор 
стосується змісту й порядку заповне-

ння виборчого бюлетеня як основного 
документа, за допомогою якого здійс-
нюється волевиявлення виборця, та 
обумовлює ступінь категоричності во-
левиявлення виборця» [16, с. 83].

Водночас, проаналізувавши окре-
мі зарубіжні джерела, О. Мостіпан 
виділив роботи «Electoral systems: a 
comparative and theoretical introduction» 
(«Виборчі системи: порівняльний та те-
оретичний аспект» – Б. М.) та «Seats 
and Votes: Effects and determinants of 
electoral systems» («Посади та голоси: 
наслідки та вирішальні фактори вибор-
чих систем» – Б. М.). У першій визна-
чені три елементи виборчої системи: 
структура бюлетеня, структура вибор-
чих округів, правила, що використову-
ються під час трансформації голосів у 
місця. У другій структура виборчої сис-
теми визначається як така, що вклю-
чає загальну кількість голосів виборців, 
виборчі округи й розподіл між ними 
місць, а також кількість політичних 
партій. Однак сам учений до поняття 
«виборча система» включає спосіб го-
лосування, визначення його результа-
тів і розподіл мандатів у виборних ок-
ругах [17, с. 736].

У свою чергу Ю. Ключковський 
спирається на розуміння елементів 
виборчої системи, надане А. Лійпгар-
том, який визначає три основні складо-
ві поняття виборчої системи: виборчу 
формулу (яку зазвичай розуміють як 
виборчу систему у вузькому сенсі), 
магнітуду виборчого округу (у сенсі 
кількості мандатів, що розподіляються 
в окрузі) та виборчий бар’єр (це міні-
мальна підтримка виборців, необхідна 
для участі в розподілі мандатів). Проте 
Ю. Ключковський доповнює цей пере-
лік ще одним аспектом – структурою 
виборчого бюлетеня, яка визначає спо-
сіб подання голосу виборцем (спосіб 
заповнення бюлетеня) і залежить від 
суб’єкта, за якого має віддати голос 
виборець (партії та (або) кандидата), 
і пов’язаних із цим обсягу інформації, 
що міститься в бюлетені, та обсягу дій, 
які має виконати виборець під час його 
заповнення [18, с. 20–21].
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На нашу думку, для визначення 
якості й кількості елементів необхід-
но керуватись наявністю відношень 
(взаємозв’язків) між ними та метою 
виборчої системи. Остання поклика-
на реалізувати на практиці ідею на-
родовладдя в найбільш повній формі, 
встановити найоптимальніші юридич-
ні процедури. Однак такі процедури 
можуть відрізнятись у конкретній 
державі, оскільки не можна сказати 
точно, що ефективна артикуляція ін-
тересів народу – це пряме регіональ-
не або пропорційне представництво, 
зменшення «втрати» чи «розпоро-
шення» голосів виборців, найбільш 
доступна або детальна структура 
бюлетеня, максимізація чи мініміза-
ція партійного представництва в ко-
лективному органі тощо. Тому дуже 
важливо перед застосуванням вибор-
чої системи комплексно оцінювати 
державу (що в підсумку є завданням 
законодавця), оскільки негативними 
наслідками можуть бути спотворення 
результатів волевиявлення, держав-
но-правові конфлікти, нестабільність 
уряду, затягування й «затратність» 
виборів, прояви «ослячого голосуван-
ня» (donkey vote) тощо. У свою чергу 
завданням юридичної науки є показ 
наслідків застосування окремих ком-
бінацій елементів виборчої системи.

Водночас виборча система не може 
гарантувати показники, які залежать 
від політичної волі народу, якості 
роботи державного апарату або не 
спрямовуються на реалізацію ідеї на-
родовладдя. Загалом змістовні пара-
метри виборчої системи можна ха-
рактеризувати за допомогою певних 
особливостей, наведених далі.

1. Виборча система не вирішує про-
блеми верховенства права й законно-
сті в конкретно-історичній державі. 
Питання юридичної відповідальності, 
захищеності процесу підрахунку го-
лосів та аналогічні не можуть бути 
врегульовані шляхом встановлення 
виборчої системи, оскільки вони не 
відповідають її меті (хоча рівень вер-
ховенства права має враховуватись 

під час встановлення виборчої систе-
ми з причин, наведених нижче). Те 
саме стосується процедур на кшталт 
технічного підрахунку голосів чи спо-
собу реалізації волевиявлення (не в 
сенсі структури виборчого бюлете-
ня). Мається на увазі, що для обран-
ня виборчої системи не принципово, 
за допомогою чого проголосує вибо-
рець: паперового носія, електронної  
машини на виборчій дільниці чи пер-
сонального комп’ютера з мережею Ін-
тернет удома.

2. Маніпуляції з виборчою систе-
мою можуть бути використані на реа-
лізацію власних інтересів політичними 
силами. Компіляція елементів вибор-
чої системи (використання різних 
формул і способів розподілу голосів, 
«закритих» партійних списків, підви-
щених бар’єрів тощо) дозволяє схи-
лити чашу терезів на користь того чи 
іншого кандидата. Варто лише згадати 
відоме явище, іменоване джерімен-
дерінг. Виборча система – це дуже 
тонка межа між правом і політикою в 
конкретно-історичній державі, оскіль-
ки першим регулюється, а на друге 
безпосередньо впливає. Окрім цього, 
можуть мати місце й інші негативні 
наслідки застосування виборчих сис-
тем, які ми вже згадували.

3. Виборча система повинна за-
йматися не формуванням політичних 
уподобань, а лише їх артикуляцією. 
Наприклад, коли партію «А» підтри-
мує 50% виборців, партію «В» – 30% 
виборців, а партію «С» – 20% ви-
борців, виборча система має якомога 
менше спотворювати ці показники, 
уособлюючи їх у результатах голосу-
вання. Саме тому передвиборча агіта-
ція, фінансування партій (кандидатів, 
блоків) – це не ті сфери виборчих 
правовідносин, які повинні бути вре-
гульовані шляхом застосування тієї 
чи іншої виборчої системи. Варто зга-
дати, що існують окремі «парадокси» 
(або «патології») виборчих систем, які 
необхідно враховувати, оскільки вони 
можуть призводити до спотворення 
результатів виборів.
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4. Виборча система не має форму-
вати громадянську чи електоральну 
культуру. Явище абсентеїзму тією чи 
іншою мірою може долатись різними 
засобами регулювання виборчих від-
носин, наприклад шляхом психоло-
гічного впливу [19] або встановлення 
обов’язкового голосування: юридично 
забезпеченого (Аргентина, Австралія, 
Люксембург, Сінгапур тощо) чи апе-
льованого до морального обов’язку 
(Бельгія, Болівія, Єгипет тощо). І хоча 
складність і тип виборчої системи мо-
жуть приводити до незначної зміни 
явки виборців (якщо вона є більш зро-
зумілою, прийнятною чи звичною для 
людей), останнє вже не може нею вре-
гульовуватись.

5. Існують фактичні дані, якими 
виборча система оперує та без яких 
існувати не може. До таких даних 
можна віднести кількість голосів, ман-
датів та округів, особливості суб’єктів, 
які беруть участь у виборах (кандида-
тів, партій, блоків тощо) і деякі інші. 
Їх кількісні та якісні характеристики 
матимуть вплив за різних способів 
обробки. Так, відомим є факт, що під 
час застосування квоти Гейра в пропо-
рційній виборчій системі для розподі-
лу одного мандату необхідно отримати 
всі дійсні голоси. Однак за збільшен-
ня магнітуди зменшується також цей 
негативний ефект застосування квоти. 
У свою чергу лише загальна кількість 
голосів зможе визначити межу, по-
долання якої необхідне для перемоги 
в мажоритарній системі абсолютної 
більшості.

6. Виборча система лише обробляє, 
а не визначає (формує) зазначені дані. 
Існує низка факторів (не обов’язково 
врегульованих нормами права), які 
здійснюватимуть вплив на ці елемен-
ти виборчої системи. Так, кількісний 
склад населення, встановлені виборчі 
цензи й порядок формування списку 
виборців формуватимуть загальну кіль-
кість голосів. Структура парламенту 
(чи іншого представницького органу) 
визначатиме кількість мандатів, хоча 
й існують приклади, коли результат 

виборів певною мірою визначає склад 
парламенту (яскравим прикладом є 
виборча система до бундестагу – ниж-
ньої палати парламенту Федеративної 
Республіки Німеччина).

7. Виборча система встановлює та 
оперує методами обробки вказаних да-
них. До них можна віднести структуру 
бюлетеня, кількість і характеристику 
голосів (один голос чи декілька, пере-
хідний голос або неперехідний голос), 
магнітуду округу, виборчу формулу, 
спеціальні вимоги легальності виборів 
(явку чи підстави визнання виборів 
недійсними), виборчий бар’єр тощо. 
Такі методи становлять елементний 
склад виборчої системи, якою визна-
чається їх варіативність.

Таким чином, обов’язковою озна-
кою виборчої системи є системність. 
Її метою виступає реалізація ідеї на-
родовладдя в найбільш повній формі, 
у діалектичному зв’язку з особливос-
тями конкретно-історичної держави. 
До елементів виборчої системи вар-
то віднести окремі фактичні дані (на 
формування яких вона не впливає) та 
методи їх обробки (у яких наявна варі-
ативність), які разом повинні володіти 
ознакою системності.

Формально виборча система приво-
дить до формування представницьких 
органів, передачі їм мандату довіри 
шляхом артикуляції інтересів народу. 
Проте можуть мати місце й негатив-
ні наслідки та «парадокси», причини 
яких знаходяться не лише в площині 
юридичної та політологічної науки, а й 
психології, соціології тощо.

Ключові слова: виборча система, 
елементи виборчої системи, вибори, 
народовладдя.

Досліджується категорія «ви-
борча система» в широкому й вузь-
кому розуміннях. Виділяється така 
її семантично невід’ємна ознака, як 
«системність». Аналізована кате-
горія зіставляється з ідеєю наро-
довладдя, а також виокремлюються 
змістовні характеристики елемен-
тів виборчої системи.
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Исследуется категория «избира-
тельная система» в широком и узком 
смыслах. Выделяется такой ее се-
мантически неотъемлемый признак, 
как «системность». Анализируемая 
категория сопоставляется с идеей 
народовластия, а также выделяют-
ся содержательные характеристики 
элементов избирательной системы.

We study the category of “electoral 
system” in the broad and narrow sens-
es. Provided such an integral feature 
of its semantically as “systematic”. The 
analyzed category is associated with 
the idea of democracy, as well as the 
substantial characteristics stand out el-
ements of the electoral system.
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КРУГЛИЙ СТІЛ ІЗ НАГОДИ ЮВІЛЕЮ 
ПРОФЕСОРА МАРКА ПИЛИПОВИЧА ОРЗІХА

29 жовтня 2015 року з нагоди юві-
лею професора Марка Пилиповича 
Орзiха в Національному університеті 
«Одеська юридична академія» відбув-
ся круглий стіл на тему «Особистість 
та право у працях професора Марка 
Пилиповича Орзiха», організований 
студентським науковим дискусійним 
клубом публічного права й кафедрою 
конституційного права Національного 
університету «Одеська юридична ака-
демія».

Із привітальним словом і вступ-
ною промовою виступила завідувач 
кафедри конституційного права, 
доктор юридичних наук, професор 
А.Р. Крусян, у якій зазначила, що Мар-
ко Пилипович Орзіх як видатний уче-
ний давно вже став одним із символів 
одеської юридичної школи, легендою 
Національного університету «Одеська 
юридична академія», надбанням вітчиз-
няної правової науки. Варто особливо 
відзначити, що М.П. Орзіх – це уче-
ний-творець, учений-практик, адже він 
був автором-виконавцем або експертом 
проектів багатьох законів, регіональних 
і локальних правотворчих актів, стояв 
у витоків створення Основних Законів 
нашої держави, беручи участь у розроб-
ці проектів Конституції СРСР і УРСР 
(1977 р., 1978 р.), Конституції України 
(1996 р.). М.П. Орзіх – учений із вели-
кої літери, його фундаментальні дослі-
дження відображено в більше ніж пів-

тисячі наукових праць, у тому числі й 
монографічних. Однією з фундаменталь-
них праць М.П. Орзіха є монографія 
«Особистість і право» (оригінал «Лич-
ность и право»), що була опублікована 
в 1975 р. Ця монографія присвячена 
методологічним проблемам дослідження 
особистості в правознавстві, у тому чис-
лі, відстоюючи й досліджуючи «багато-
вимірність людини», визначає її склад-
ний біологічний і соціальний зміст. При 
цьому особистість у праці розглядається 
з позиції її структурування на рівні – 
психологічному (темперамент, спря-
мованість, здібності, характер), соціо-
логічному (функціональні відносини із 
соціальним середовищем), моральному 
(морально-ділові, морально-економічні, 
морально-біологічні тощо якості). Осо-
бливо виокремлюється правовий рівень 
структури особистості, який докладно 
досліджується, зокрема, через такі ка-
тегорії, як правовий статус, правосвідо-
мість, правове виховання особистості. 
Крім того, на основі аксіологічного під-
ходу розкривається особистісна цінність 
права. Ця праця свідчить про наукову 
принциповість і мужність М.П. Орзіха,  
тому що вона була написана й опу-
блікована в період (середина 70-х рр.  
ХХ століття), коли світові гуманітарні 
процеси не проникали в ретельно за-
критий світ радянського права та на-
уки, коли панували колективістський 
підхід до теорії прав людини, соціаліс-
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тична теорія держави і права, радянська 
правова доктрина. Унаслідок цього до-
слідження проблем людського виміру 
права в радянській юридичній науці не 
здійснювалися. Проте навіть у таких не-
сприятливих умовах з’являлися істин-
но наукові праці, які сприяли розвитку 
правової науки й закладали підґрунтя 
для подальших новаційних досліджень. 
Так, С.В. Ківалов, звертаючись до цього 
періоду вітчизняної історії, справедливо 
зазначає, що юридична наука в Укра-
їні, навіть «перебуваючи під жорстким 
пресом комуністичної ідеології, прагну-
ла зберегти власні традиції, використо-
вувати прогресивні досягнення світової 
науки, формувати свої юридичні школи» 
(Кивалов С.В. Предисловие к моногра-
фии / С.В. Кивалов // Орзих М.Ф. 
Личность и право / М.Ф. Орзих. – О. :  
Юрид. л-ра., 2005. – С. 6–10). Цей ви-
сновок підтверджується саме тим, що в 
другій половині минулого століття в Ра-
дянській Україні було здійснено перше 
фундаментальне юридичне досліджен-
ня особистісної проблематики – пра-
ця М.П. Орзіха «Особистість і право». 
Вона була оцінена як «величезні бага-
топланові пошуки з правових проблем 
особистості. Зусиллями автора ... ці 
проблеми стали одним зі знаменних на-
прямів у радянській юридичній науці»  
(С.С. Алексєєв, 1978 р.). Зазначалося, 
що робота «характеризується новиз-
ною постановки питання, на відміну 
від поширених суджень про суб’єктивні 
права» (М.А. Придворов, 1976 р.). Пу-
блікації за результатами цих наукових 
пошуків отримали позитивну оцінку ре-
цензентів у СРСР, Україні та за кордо-
ном. Результати досліджень були вико-
ристані автором у науково-педагогічній, 
законопроектній, експертній роботі як в 
Україні, так і за кордоном. У 1978 р. по-
бачила світ інша монографія М.П. Орзі-
ха «Право і особистість» (оригінал «Пра-
во и личность»), заснована також на 
антропологічних принципах дослідження 
права. Вона була присвячена питан-
ням теорії й механізму впливу права на 
особистість. На основі наукових праць 
і наукових досліджень М.П. Орзіха на 

початку 1990-х рр. була створена нау-
кова школа людського виміру права та 
одеська школа місцевого самоврядуван-
ня. Сьогодні ми знову звертаємось до 
цих істинно творчих, істинно наукових, 
нестаріючих праць М.П. Орзіха, що 
вже стали класикою науково-правової 
думки. Можливо, саме ці наукові труди 
стануть для студентів тим поштовхом, із 
якого почнеться їхня майбутня наукова 
діяльність, тому що в них закладено по-
тужний науковий потенціал для подаль-
ших наукових пошуків і досліджень.

Наприкінці своєї промови А.Р. Кру-
сян побажала всім учасникам творчого 
піднесення та наукового натхнення.

Під час засідання відбулася захо-
плива дискусія про сучасні проблеми 
прав людини в контексті ідей профе-
сора М.П. Орзiха, подавалося власне 
бачення шляхів їх вирішення, форму-
вання пріоритетів розвитку національ-
ної правової системи України. 

Варто відзначити високу зацікавле-
ність студентів цією темою. Для участі 
в круглому столі було надано 36 нау-
кових робіт, із яких відібрано найкращі 
для презентації й обговорення. 

Студентка 2 курсу судово-адміні-
стративного факультету І.М. Кубай 
виступила з доповіддю «Особистість 
у праві: проблеми прав людини у гло-
бальній і унiверсальнiй системі між-
народних стандартів», де зазначила, 
що, спираючись на особистісний пiдхiд 
у юридичній науці, М.П. Орзіх здійс-
нив розробку якісної характеристики 
особистості, що функціонує в галузі 
права, її правової самоцiнностi й аксі-
ологічної характеристики права. Однак 
обсяг прав i свобод людини в сучасно-
му суспiльствi визначається не лише 
особливостями певного спiвтовариства 
людей, а й розвитком людської циві-
лізації загалом, рівнем інтегрованості 
міжнародного співтовариства. Сучасна 
концепція прав людини, враховуючи 
всю її кодифікованість i особливості, 
що зумовлені сучасним рівнем i харак-
тером світової цивілізації, спирається 
на багатий досвід людства передусім 
у сфері правових форм організації сус-
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пільного життя. Права людини – явище 
історичне, тому що їх розвиток завжди 
передбачав спадкоємність уявлень про 
право з погляду людини як учасника 
соціального життя. У загальному ви-
гляді можна стверджувати, що ступінь 
i характер розвиненості прав людини 
визначається рівнем розвитку держа-
ви, права в певному суспiльствi. Тому 
гармонізація національних правових 
систем із європейським правом регіо-
нальних міжнародно-правових актів по-
слідовно продовжує гуманістичні ідеї, 
так визначає М.П. Орзiх. І його твер-
дження є небезпідставним, оскільки 
прийнята державами Європи та Амери-
ки Паризька хартія для нової Європи 
виходить із необхідності («з народжен-
ня»), невiд’ємностi й гарантованості 
прав людини, обов’язку всіх урядів 
захищати i сприяти правам i свободам 
людини. Ґрунтуючись на висновках 
професора М.П. Орзiха, можна зазна-
чити, що в сучасний юридичний науці 
i практиці склалась ситуація, яка вима-
гає на основі юридичного образу лю-
дини, на правовому рiвнi її існування 
збагатити, розширити «людський вимір 
права», сформувати ставлення до пра-
ва як до «загальнолюдського феномена 
з людиною в її проявах» – основи й 
орієнтира самого права. При цьому ос-
новою для більш глибокого розуміння 
категорії права людини на сучасному 
витку гуманітарної спіралі є «повер-
нення» збагаченого гносеологічно й 
аксiологiчно «юридичного образу лю-
дини» до проблем її прав як глобаль-
них та універсальних, орієнтованих на 
загальновизнані мiжнароднi стандарти, 
у яких проголошується, що «всi права 
людини універсальні, неподiльнi, взає-
мозалежні. Міжнародне співтовариство 
має ставитися до прав людини глобаль-
но, на справедливій i рiвнiй основі, не-
залежно від політичних, економічних 
i культурних систем, нести обов’язок 
заохочувати й захищати всі права лю-
дини й основні свободи людини та гро-
мадянина» (М.П. Орзіх).

О.О. Сiряченко (студентка 3 
курсу соціально-правового факуль-

тету НУ ОЮА), розглядаючи тему 
«Проблема правової активності су-
спільства», зупиняється на факторах, 
які впливають на правову активність 
особистості (правосвiдомістi, демокра-
тії та праві), зазначаючи, що в роботах  
М.П. Орзiха справедливо підкреслю-
ється зв’язок мiж правовою й політич-
ною активністю особистостi, наголошу-
ється на соціально-правовій активності 
особистостi, тим самим указується, 
що соціально-правова активність осо-
бистостi проявляється в її взаємодії із 
суспільством, у взаєминах з іншими 
суб’єктами. Суспільство має взаємоді-
яти як один єдиний організм, у якому 
функціонують усі інститути, громадя-
ни та органи влади. А для будь-якого 
суспiльства рівень правової свiдомостi 
громадян, ставлення людей до законо-
давства й уміння ним правильно кори-
стуватися є важливим аспектом його 
розвитку. Суб’єкти права реалізують 
правові норми, відтак зумовлюють пев-
ні зміни в правовому середовищі, якi у 
вiдповiдних умовах виступають як пра-
вові цінності. Право стимулює індивідів 
до розвитку. Крiм того, правомірна по-
ведінка індивідів характеризується ста-
лістю у вирiшеннi життєвих проблем i 
завдань, у цьому аспекті є важливим по-
казником еволюції суспiльства загалом.

Студент 2 курсу судово-адміні-
стративного факультету М.В. Си- 
ротко виступив із доповіддю «Лю-
дина як суб’єкт формування сучас-
ної правової держави у працях проф. 
М.П. Орзiха». У ній він указав, що нині 
важливого значення набуває проблема 
взаємного впливу людини та держави, 
адже розвиток сучасного українського 
суспільства спрямований на станов-
лення правової держави як такої, що 
буде відстоювати особисті права кож-
ного її суб’єкта. Однак «переміщення 
центру ваги суспільної діяльності з 
макро– на мiкросоцiологiчнi процеси» 
(М.П. Орзіх) має відбуватись поряд iз 
формуванням у громадян високої пра-
вової культури. Самовизначення й са-
моствердження людини-громадянина 
неодмінно спричинює утворення гро-
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мадянського суспільства як спільноти 
вільних i рівноправних людей. Ефектив-
на взаємодія держави та особистості 
можлива пiсля усунення політико-пра-
вових перекосiв, якi наявні в правово-
му статусі людини (основного елемента 
всiєї системи державних i суспільних 
інститутів), що на практиці призводить 
до політичних помилок під час визна-
чення спiввiдношення економічних ці-
лей i соціальної політики, уявлення про 
людину, за твердженням М.П. Орзіха, 
як «факультативного, додаткового еле-
мента, який можливо «прибудувати» 
до вже спроектованої чи працюючої 
інституціональної системи». Потрібно 
приділяти більше уваги безпосередній 
демократії, подолати традиційне обме-
ження здійснення влади народу тільки 
за допомогою представницької демо-
кратії й повернутися до досвіду прове-
дення референдумів, постійно діючого 
механізму консультацій із населенням, 
реального, зi зворотнім iнформацiйним 
зв’язком, вивчення й урахування сус-
пільної думки тощо.

Доповідь «Особистість. Консти-
туція. Реформа» студента 5 курсу 
Інституту прокуратури та слід-
ства НУ ОЮА Ю.З. Констанкевича 
була присвячена виокремленню місця 
особистості Марка Пилиповича Орзiха 
в науці, державі та праві. У ній наго-
лошувалося, що М.П. Орзіх для вче-
них, викладачів і студентів Національ-
ного університету «Одеська юридична 
академія» є вчителем, наставником i 
викладачем. Саме його праці є тими 
основоположними моделями, на яких 
ґрунтується одеська школа конститу-
ційного права. У свою чергу, доленосні 
наукові праці видатного вченого були 
присвячені проблемі взаємодії особи-
стості й права, що має своєю сутністю 
два основні аспекти. Перший аспект пе-
редбачає те, що особа впливає на роз-
виток права. Другий – право впливає 

на діяльність особистості. Так, Марком 
Пилиповичем було досліджено різні 
питання теоретичної і практичної юри-
спруденції, унаслідок чого відбувалось 
пізнання права та його творення, були 
пропоновані нові моделі механізму дії 
права. Щодо іншого напряму, то вче-
ний доклав максимальні зусилля для 
дослідження впливу права на особи-
стість, результати чого були викладені 
в монографії «Право та особистість». 
Марко Пилипович брав активну участь 
у створенні Конституції УРСР 1978 р. й 
Конституції України 1996 р., ним було 
також опубліковано достатню кiлькiсть 
наукових статей щодо її застосування 
на практиці та реформування, ключовi 
положення яких стосуються вирішен-
ня складних завдань щодо формування 
конституційної свiдомостi, інтегруван-
ня законодавства i юридичної прак-
тики в систему конституцiоналiзму, 
забезпечення динаміки розвитку кон-
ституційних відносин, напрацювання 
спеціального набору засобів захисту 
конституційного ладу й конституцій-
ної законностi. При цьому перелiченi 
елементи потребують поступового та 
одночасного втілення в державне й 
суспільне життя під час визначення 
домінанти на кожному етапі конститу-
ційної реформи. Сьогодні в Україні від-
бувається новий виток конституційних 
змін, на якому мають ураховуватись 
наукові доробки М.П. Орзiха в частині 
децентралiзацiї, статусу органу консти-
туційної юрисдикції та з інших питань.

У підсумку засідання круглого 
столу було зроблено висновок, що 
Марко Пилипович Орзіх уніс неоці-
ненний вклад у творення права та його 
пізнання, а його праці впливали й про-
довжують впливати на розвиток і ста-
новлення студентів як майбутніх юрис-
тів, їхню правову та наукову активність, 
так формуючи майбутнє вітчизняної 
конституційно-правової науки.
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Науково-практичний симпозіум, 
присвячений 15-річчю міжнародного 
Дня мігранта і 25-річчю Міжнародної 
конвенції про захист прав усіх тру-
дящих-мігрантів і членів їхніх сімей, 
відбувся в залі вченої ради Національ-
ного університету «Одеська юридична 
академія» 18 грудня 2015 року. Ініці-
атором проведення симпозіуму стали 
кафедра права Європейського Союзу 
та порівняльного правознавства Наці-
онального університету «Одеська юри-
дична академія», Науково-освітній клуб 
«Єдність у різноманітті» й магістерська 
програма “InterEuLawEast”.

На відкритті симпозіуму із привітан-
ням виступили віце-президент, прорек-
тор з міжнародних зв’язків Національ-
ного університету «Одеська юридична 
академія», доктор юридичних наук, 
професор В.О. Туляков, доктор юри-
дичних наук, професор, член-кореспон-
дент Міжнародної академії порівняль-
ного права, завідувач кафедри права 
Європейського Союзу та порівняльного 
правознавства Національного універси-
тету «Одеська юридична академія» Бе-
хруз Хашматулла, а також консул Рес-
публіки Румунії в Одесі Габор Денис.

У роботі симпозіуму взяли участь 
Генеральний консул Китайської Народ-
ної Республіки в Одесі Цао Юнь лун, 
консули Республіки Румунії Габор Де-
нис і Константинеску Михай, почес-
ний консул в Одеській, Херсонській, 
Миколаївській областях та Автономній 
Республіці Крим Ісса Алі, представник 
Європейської бізнес асоціації К. Мо-
розова, представник Німецької служ-
би академічних обмінів (DAAD) Улен 

Регіна, магістр права Європейського 
Союзу, заступник голови апеляційно-
го суду Одеської області І.В. Заваль-
нюк, заступник начальника Головного 
управління зі справ іноземців та осіб 
без громадянства А.В. Максименко, 
представник Всеукраїнського центру 
болгарської культури Г.Г. Алавацький, 
представник Інтелектуального форуму 
України Л.О. Козловська, начальник 
сектору щодо роботи з іноземцями та 
адміністративних проваджень Півден-
ного регіонального управління Дер-
жприкордонслужби України П.М. Ма- 
май, начальник оперативно-розшуково-
го підрозділу Південного регіонально-
го управління Держприкордонслужби 
України М.С. Марченко, Голова гро-
мадської організації «Фонд дружби» 
Мохд Осман, Президент Центру між-
народного правового захисту, експерт 
із прав людини Ефтехар А. Хатак, 
представник почесного консула САР у 
м. Одеса, доктор Хаддад Бассам.

У першій панелі засідання «Право-
вий вимір міграційної політики ЄС» із 
доповідями виступили доктор юридич-
них наук, професор, член-кореспондент 
Міжнародної академії порівняльного 
права, завідувач кафедри права Євро-
пейського Союзу та порівняльного пра-
вознавства Національного університету 
«Одеська юридична академія» Бехруз 
Хашматулла («Міграційна політика 
ЄС: правовий аспект»); доктор юридич-
них наук, професор, професор кафедри 
права Європейського Союзу та порів-
няльного правознавства Національного 
університету «Одеська юридична ака-
демія» М.Д. Василенко («Регулювання 
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становища біженців у ЄС: історико-пра-
вове дослідження»); кандидат юри-
дичних наук, доцент, доцент кафедри 
міжнародного права та міжнародних 
відносин Національного університету 
«Одеська юридична академія» Ю.В. 
Чайковський («Еволюція інструментів 
протидії нелегальній міграції в ЄС»); 
кандидат політичних наук, доцент ка-
федри міжнародного права та порів-
няльного правознавства Міжнародного 
гуманітарного університету Д.Ю. Двор-
ніченко («Інституціональне та правове 
забезпечення охорони зовнішніх кордо-
нів Європейського Союзу») та інші.

У другій панелі засідання «Соціаль-
но-економічні наслідки міграційної по-
літики ЄС» виступили доктор економіч-
них наук, професор, завідувач кафедри 
світового господарства і міжнародних 
економічних відносин Одеського наці-
онального університету імені І.І. Меч-
никова С.О. Якубовський із доповіддю 
«Міграційна політика ЄС: еволюція та 
соціально-економічні наслідки»; Голова 
громадської організації «Фонд дружби» 
Мохд Осман із доповіддю «Основные 
факторы иммиграции населений из зон 
военных конфликтов»; Президент Цен-
тру міжнародного правового захисту, 
експерт із прав людини Ефтехар А. Ха-
так із доповіддю «Миграция населения: 
причины и следствия», представник по-
чесного консула САР у м. Одеса Хад-
дад Бассам із доповіддю «Гражданская 
война в Сирии и проблемы миграцион-
ной политики» та інші.

У третій панелі засідання «Співро-
бітництво України з ЄС у сфері мігра-
ційної політики в рамках реалізації Уго-
ди про асоціацію» виступили заступник 

голови апеляційного суду Одеської 
області І.В. Завальнюк із доповіддю 
«Особливості розгляду справ, пов’яза-
них із наданням статусу біженця»; за-
ступник начальника Головного управ-
ління зі справ іноземців та осіб без 
громадянства А.В. Максименко з допо-
віддю «Діяльність міграційної служби 
Одеського регіону і система надання 
притулків»; кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри історії держави і права 
Національного університету «Одесь-
ка юридична академія» М.Ю. Кацин  
із доповіддю «Трансатлантичне співро-
бітництво в процесі здійснення мігра-
ційної політики: міждисциплінарний 
контекст» та інші.

Також свої доповіді на симпозіум на-
діслали ректор Дипломатичної академії 
України при Міністерстві закордонних 
справ України, кандидат історичних 
наук, доцент кафедри дипломатичної 
та консульської служби, заслужений 
працівник освіти України В.Г. Ціватий 
(«Ідентифікація і міжнародна міграція 
в контексті глобалізаційних викликів 
ХХІ ст. (на прикладі Іспанії та Пор-
тугалії»)); кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри права Київського наці-
онального лінгвістичного університету 
Б.В. Островська («Вплив цивілізаційно-
го фактора на міграційну політику ЄС 
у ході міжнародних воєнних конфлік-
тів»).

Після завершення симпозіуму учас-
ники відвідали книжково-ілюстраційну 
виставку «Міграційна політика: стан, 
проблеми та шляхи їх вирішення» й 
фотовиставку «Життя, війна, надія», 
що проходили в Національному універ-
ситеті «Одеська юридична академія». 
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РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
АКАДЕМІЇ НАУК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

19 грудня 2015 р. в м. Києві відбу-
лися річні Загальні збори Академії наук 
вищої освіти України.

За 23 роки свого функціонування 
Академія здобула славу та має чима-
ло успіхів. Вона збагатилася досві-
дом, розширилась громада науковців. 
Академія має значні досягнення як у 
навчально-педагогічній, так і в науко-
вій практиці. Сотні підручників, посіб-
ників, монографій подарували вчені 
середній і вищій школі, а народному 
господарству, науці й культурі – низ-
ку відкриттів, десятки патентів, автор-
ських свідоцтв, завершених наукових 
досліджень.

У всіх областях України працюють 
регіональні відділення Академії. Багато 
вищих навчальних закладів стали її ко-
лективними членами.

Така діяльність Академії здобула ви-
знання в Україні та за її межами.

З доповіддю Президії про нау-
ково-організаційну діяльність Ака-
демії в 2015 р. виступив Президент  
Академії наук вищої освіти України, 
доктор філологічних наук, професор 
М.І. Дубина.

Відбулося вручення державних та 
академічних нагород, були затверджені 
результати виборів академіків, відбуло-
ся вручення дипломів і посвідчень но-
вим дійсним членам Академії, вибори 
складу Президії Академії, затверджен-
ня нових академіків – секретарів від-
ділень.

Академіком – секретарем Відділен-
ня права затверджено доктора юридич-
них наук, професора С.В. Бобровник.

Академіком по Відділенню права 
Академії наук вищої освіти України 
обрано декана факультету заочного 
навчання № 2 Національного універ-
ситету «Одеська юридична академія», 
заступника головного редактора жур-
налу «Юридичний вісник», професора  
Б.А. Пережняка.

Академік Академії наук вищої освіти 
України, доктор юридичних наук, про-
фесор, професор кафедри права Євро-
пейського Союзу та порівняльного пра-
вознавства Національного університету 
«Одеська юридична академія» М.Д. Ва-
силенко нагороджений медаллю Акаде-
мії «За успіхи в науково-педагогічній 
діяльності».

© О. Головко, 2015
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КРИТИКА ТА БІБЛІОГРАФІЯ

М. Галянтич,
доктор юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи

Науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва 
імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України

РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ 
«ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК»1

Інтелектуальна діяльність людини 
завжди була каталізатором і рушійною 
силою науково-технічного й соціаль-
но-культурного розвитку будь-якого 
суспільства, засобом підвищення до-
бробуту його громадян, а результа-
ти творчої діяльності людини завжди 
були, є і будуть найвищою та найцінні-
шою формою прояву інтелекту людини. 

У XXI ст. вплив результатів інтелек-
туальної діяльності людини на матері-
альне виробництво, підвищення рівня 
життя людства, охорону навколишньо-
го середовища, вивчення всесвіту тощо 
значно посилився. Якісно нова роль 
інтелектуальної діяльності людини й 
результатів цієї діяльності полягають у 
тому, що людство намагається постійно 
вдосконалювати оточуюче його середо-
вище, впевнено рухатися до кращих 
умов життя, максимально використо-
вуючи для цього безмежні можливості 
свого інтелекту.

Незважаючи на те що інтелект у всі 
часи мав надзвичайно високу вартість 
у будь-якому суспільстві, в умовах су-
часності він перетворився на страте-
гічний ресурс держав. Так, наприклад, 
відомо, що експорт новітніх технологій 
сприяв швидкому розвиткові економік 
багатьох країн світу, створював умови 
для розвитку науки, техніки, раціональ-
ного використання їхніх результатів. Ті 
країни, що зробили у своїй внутрішній 

політиці ставку на заохочення до твор-
чості, на розвиток науки та освіти, нині 
входять до найбільш високорозвинених 
країн із високим рівнем якості життя.

Сьогодні Україна володіє потужним 
інтелектуальним потенціалом, досяг-
неннями світового рівня й намагається 
раціонально використати ці досягнення 
в різних галузях народного господар-
ства. Однак існує багато проблем і пе-
решкод на цьому шляху. Немало фахів-
ців від’їжджають працювати за кордон, 
де їхні творчі здобутки у сфері інте-
лектуальної власності краще і швидше 
впроваджуються. Нерідко результати 
інтелектуальної діяльності просто ви-
крадаються.

Створення нових об’єктів інтелек-
туальної власності, зокрема винаходів, 
корисних моделей, промислових зраз-
ків, супроводжується багатьма питан-
нями, серед яких важливе місце посі-
дають проблеми правової охорони цих 
об’єктів, прав та інтересів їхніх творців. 
Тому вдосконалення правової охоро-
ни інтелектуальної діяльності, належ-
на охорона її результатів – обов’язок 
усього суспільства, державних діячів, 
учених, практиків та особливо юристів. 
Безперечно, всі ці питання необхідно 
розглядати комплексно. 

Метою представленого навчального 
посібника «Право інтелектуальної влас-
ності» є висвітлення загальних засад 

© М. Галянтич, 2015

1 Право інтелектуальної власності: навчальний посібник / Р.Є. Еннан, О.О. Кулініч, С.В. Мазуренко, 
І.В. Менсо, Л.Д. Романадзе. – К: Алерта, 2016. – 492 с.
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правового регулювання відносин інте-
лектуальної власності, які складаються 
в процесі створення, оформлення (на-
буття) прав, використання й захисту 
об’єктів інтелектуальної власності, роз-
криття особливостей основних інсти-
тутів права інтелектуальної власності: 
авторського права та суміжних прав 
(літературної й художньої творчості), 
права промислової власності (науко-
во-технічної творчості); вивчення про-
блем правового регулювання договір-
них відносин у сфері інтелектуальної 
власності, особливостей захисту прав 
інтелектуальної власності, а також 
міжнародних і європейських аспектів 
охорони об’єктів інтелектуальної влас-
ності. 

Навчальний посібник із права ін-
телектуальної власності покликаний 
розширити знання з навчальної дисци-
пліни «Право інтелектуальної власно-
сті», активізувати й розвивати логічне 
мислення, ерудицію, правову культуру 
та правову свідомість насамперед сту-
дентів і аспірантів юридичних вищих 
навчальних закладів у процесі засто-
сування теоретичних знань із цієї на-
вчальної дисципліни, основних поло-
жень чинного законодавства України, 
міжнародного та європейського законо-
давства в цій сфері. 

Під час підготовки навчального по-
сібника авторським колективом було 
застосовано необхідну методологічну 
базу та виявлено володіння засобами 

наукового пізнання, що дало йому змо-
гу одержати результати, які характе-
ризуються повнотою, обґрунтованістю, 
достовірністю. 

Представлений на рецензування 
навчальний посібник свідчить про ви-
явлення авторським колективом на-
лежного рівня знань наукової, навчаль-
но-методичної, довідкової літератури, 
нормативно-правового матеріалу, судо-
вої й іншої правозастосовної практики, 
міжнародного та європейського законо-
давства. Звертає на себе увагу висока 
інформаційна насиченість поданого ма-
теріалу, прагнення всебічно та ретель-
но висвітлити фактичні обставини, що 
стосуються обраної навчально-наукової 
проблематики.

Навчальний посібник містить низ-
ку цікавих висновків і пропозицій, що 
стали результатами дослідження, є до-
статньо обґрунтованими, становлять 
значний науковий інтерес, заслугову-
ють на підтримку завдяки кваліфікова-
ній теоретичній аргументації й відпо-
відному нормативному та емпіричному 
забезпеченню.

Підсумовуючи вищевикладене, мож-
на зробити загальний висновок про те, 
що навчальний посібник «Право інте-
лектуальної власності» є цілісним, за-
вершеним дослідженням, має творчий 
характер, написаний грамотною юри-
дичною літературною мовою, оформле-
ний згідно з вимогами, які висуваються 
до подібного виду робіт. 



НОТАТКИ


