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

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

ДО МАТЕРІАЛІВ ДОДАЮТЬСЯ:

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

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

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

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

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

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

При визначенні черговості публікації матеріалів 
перевагу мають передплатники журналу 

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

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

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

Журнал приймає замовлення на рекламу
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© С. Несинова, 2014

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ  
І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ 

УДК 340.12
С. Несинова,

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ

Порядок дослідження того чи іншого 
явища набуває все більшого значення з 
кожним наступним етапом прогресивно-
го розвитку науки. Інтенсивна розроб-
ка проблем методології може слугувати 
одним із багатьох підтверджень цього. 
Також слід зазначити, що така тенден-
ція притаманна нині майже всім галузям 
наукового пізнання. А інтенсивність до-
слідження методологічних питань можна 
пояснити насамперед потребами більш 
глибокого проникнення й усебічного пі-
знання складних процесів суспільного 
буття та перспектив його перетворення. 
Питаннями методології в праві займа-
лися такі науковці, як С.С. Алексєєв,  
Є.З. Бекбаєв, В.В. Дудченко, Н.І. Ко-
зюбра, В.С. Нерсесянц, О.В. Петри-
шин, Н.Н. Тарасов, М.В. Цвік та інші. 
Однак методологію вивчення саме пра-
вових інститутів предметом досліджень 
мали лише кілька відомих науковців, та-
ких як С.С. Алексєєв, А.М. Гаврилюк,  
Д.А. Керімов, Є.А. Киримова, С.В. По-
леніна, О.І. Ющик та інші. Проте в їхніх 
працях погляди на методологію пізнання 
залежать від того, що розуміли автори 
під назвою «правові інститути» в межах 
системи права. Тому мета статті – з’ясу-
вати в умовах отриманих наукових знань 
за останні роки (ХХ – початок ХХІ сто-
ліття) методологічну основу дослідження 
такого особливого правового явища, як 
правовий інститут, що існує не в системі 
права, а в межах правової дійсності.

Таємниці науки не лежать на по-
верхні, проникнення в них передбачає 

насамперед осмислення того, яким за-
кономірностям підпорядковується наука, 
яким чином досягаються її результати, 
які перспективи подальшого посилення 
її могутності в оволодінні силами приро-
ди, суспільства, людським мисленням і 
діяльністю. Саме необхідність вирішення 
цих проблем зумовлює звернення теоре-
тичної думки до методології [1, с. 7].

Наукова революція кінця XIX – почат-
ку XX століття, яка породила безпреце-
дентний сплеск інтересу до науки як фе-
номена культури, ініціювала масштабні 
зусилля наукової спільноти з осмислен-
ня власних законів наукової діяльності, її 
ролі в культурі й суспільстві. Важливим 
результатом цих наукознавчих дослі-
джень стало формування стійких уяв-
лень про методологію науки як відносно 
самостійний «понаддисциплінарний» під-
хід до проблем наукового пізнання. Уже 
в середині ХХ століття методологічні до-
слідження активно ведуться практично в 
усіх галузях науки. Нині серед учених 
формується ставлення до методології як 
до умови продуктивної наукової діяльно-
сті, оскільки «методологічна оснащеність 
будь-якої сучасної науки вирішальним 
чином визначає її евристичний потенці-
ал, дослідницьку спроможність і перспек-
тиви розвитку» [2, с. 5].

Пошук нових дослідницьких способів, 
нових методів забезпечує приріст теоре-
тичних знань, поглиблення уявлень про 
властиві предмету закономірності. За 
своїм походженням метод бере початок 
із чуттєвої, конкретної предметної діяль-
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ності людини. Правові науки – це жива 
теорія, яка розвивається, а не зібрання 
готових істин або догм. Тому застосову-
ючи різні методи пізнання, ці теорії (га-
лузі) права наближаються до здійснення 
своєї кінцевої мети – служіння правовій 
практиці, сприяння активному й твор-
чому використанню правових інститу-
тів. При цьому теорія держави та права 
здійснює інтеграцію юридичних знань у 
струнку систему, що досягається завдя-
ки виявленню найбільш загальних рис 
державно-правових явищ, які вивчають-
ся галузевими науками, а також завдя-
ки перенесенню узагальнених категорій 
галузевих наук до інших наук. Теорія 
держави й права є методологічною щодо 
інших юридичних наук. Для них вона 
розробляє та вдосконалює методологію 
(систему методів, прийомів і принципів 
дослідження). Наприклад, тлумачення 
нормативно-правових актів здійснюєть-
ся за допомогою розробленого теорією 
держави й права формально-юридичного 
методу. Тому для детального вивчення 
галузевими правовими науками окре-
мих правових інститутів варто спочатку 
на рівні теорії права з’ясувати питання, 
пов’язані з визначенням самого поняття 
«правовий інститут», визначити, чим він 
відрізняється від інших правових катего-
рій і понять, яке місце має посідати се-
ред інших елементів правової системи, 
розкриваючи стан правової реальності 
певного суспільства, а також необхідно 
серед багатьох підходів і прийомів нау-
кового пізнання виділити ті, які слід за-
стосовувати для вирішення поставлених 
вище питань.

Для методологічного дослідження 
проблем правознавства сьогодні вико-
ристовуються найрізноманітніші аспекти 
й напрями, наприклад, проблема катего-
ріальних засобів юриспруденції, питання 
онтології, гносеології та аксіології юри-
спруденції, будова загальної теорії права, 
особливості правопізнання, співіснуван-
ня філософії права й теорії права та ба-
гато іншого. Водночас варто погодитися 
з думкою Н.Н. Тарасова, який зауважує, 
що на цьому етапі розвитку нашої юри-
дичної науки найзлободеннішою методо-

логічною проблемою є, напевно, її «само-
розуміння» і «самовизначення». Іншими 
словами, для розуміння сучасного стану 
справ у методологічній сфері нашого пра-
вознавства «зовнішні» характеристики з 
позицій сучасного наукознавства повин-
ні бути доповнені зверненням до його 
«внутрішньої» ситуації [2, с. 13].

За уявленнями В.М. Сирих, із другої 
половини 60-х до кінця 80-х років ХХ 
сторіччя, тобто більше 20 років, спосте-
рігався «бум» методологічних досліджень 
радянських правознавців [3, с. 12]. Проте 
не можна сказати, що юристи в ХХ сто-
літті були масово захоплені проблемами 
методології в праві. Порівняно з інши-
ми науками кількість фундаментальних 
монографічних досліджень, спеціально 
присвячених методології правознавства, 
є невеликою. Цій проблемі на моногра-
фічному рівні в 70–80-ті роки було при-
свячено роботи Д.А. Керімова, А.Ф. Ша-
баліна, А.М. Васильєва, В.К. Бабаєва,  
В.М. Сирих, В.А. Козлова.

Потім правова наука зазнала певної 
«паузи» в цьому напрямі, однак із кін-
ця 90-х років ХХ століття й до сьогодні 
пошук методології спричинив розвиток 
інших наук: філософії права, гносеоло-
гії, аксіології, онтології тощо. При цьому 
на сьогодні вже виникає полеміка щодо 
зіставлення філософії права з теорією 
права, зокрема в працях А.В. Маркіна, 
[4], який намагався визначити предмет 
філософії права як одного з напрямів 
загальної теорії права, Д.А. Керімова  
[1, с. 15], щодо критики ідей фундування 
права філософією права, наприклад у пра-
цях Б. Мелкевика [5], щодо висвітлення 
державної монополії на право й теорію, 
зокрема в працях В.М. Сирих [6] тощо.

Окремі вчені-правознавці, які аналізу-
ють проблеми методології права, критику-
ють посилання на застосування іншими 
авторами в межах наукових правових до-
сліджень системного, генетичного, аксіо-
логічного й інших підходів, методів пси-
хології, соціології, антропології та інших 
наук. Так, Д.А. Керімов, наприклад, за-
уважує: «З жалем доводиться відзначати, 
що в правознавстві склалося нігілістичне 
ставлення до філософського осмислення 
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правових феноменів, яке нерідко погли-
блюється непрофесійним використанням 
відповідних гносеологічних засобів пі-
знання. Можливо, саме цими обстави-
нами пояснюється те, що філософського 
осмислення права у світовій і вітчизня-
ній науці присвячено поодинокі твори, 
які тонуть у морі коментаторської та про-
пагандистської літератури» [1, с. 8–9].  
Н.Н. Тарасов зауважує, що в разі зазна-
чення авторами переліку методів і підхо-
дів, «у чому полягає використання цих 
підходів і методів, крім звернення до ти 
чи інших понять та категорій, як прави-
ло, не уточнюється» [2, с. 233].

Серцевиною юридичної методології є 
теорія правопізнання – вивчення феноме-
на права як цілісного соціального інсти-
туту. Однак у межах розвитку юридичної 
науки постала необхідність переосмисли-
ти інститути, які було розроблено в межах 
права, тобто правові інститути. Вивчення 
сутності будь-якого правового інституту 
не може не спиратися на філософію, со-
ціологію, психологію, культурологію, по-
літологію та інші науки про суспільство 
й людину, оскільки виникнення, станов-
лення, розвиток, трансформація правових 
інститутів відбуваються в суспільстві, по-
шук їх сутності потребує виходу за межі 
правотворчої сили держави, джерел пра-
ва, судових рішень тощо. Без людських 
вчинків не існує ні держава, ні право, 
тому дослідження правових інститутів 
має відбуватися в межах соціально-пра-
вового підходу, враховуючи знання про 
фундаментальні знання природи людини, 
устрою суспільства, про закономірності, 
які керують людською свідомістю й пове-
дінкою, та у співвідношенні з економікою, 
культурою, релігією. Метою такої роботи 
повинне бути отримання наукових право-
вих результатів, які допоможуть на сучас-
ному рівні сформулювати чіткі межі між 
різними правовими явищами (такими як 
«правовий інститут» та «інститут права», 
«правовий інститут» та «правове понят-
тя», «правова категорія» тощо), а також 
сприятимуть більш детальному вивченню 
одного й того ж правового інституту на 
зрізі окремих галузей права, вдосконалю-
ючи знання про нього для вдосконалення 

правового регулювання суспільних відно-
син (правотворення та правозастосуван-
ня). Таким чином, результати визначення 
методології дослідження правових інсти-
тутів дозволять обрати такий підхід, су-
купність методів чи прийомів, щоб стало 
можливим не лише з’ясувати сутність, 
ознаки, види й систему правових інсти-
тутів, умови їх виникнення та причини 
трансформації, а й спрогнозувати подаль-
ші напрями їх розвитку.

Інститути, як справедливо зазначає 
Б.Н. Бараєва, являють собою історично 
стійкі поліфункціональні системи, які 
структурують суспільне життя шляхом 
трансляції моделей соціальної дії [7].

Відповідно до теорії Дж. Хоманса, у 
соціології існує чотири типи пояснення 
й обґрунтування соціальних інститутів: 
психологічний, історичний, структурний 
та функціональний (у межах структур-
но-функціонального підходу) [8, с. 79].

Прибічники психологічного підходу, 
до яких відноситься й сам Дж. Хоманс, 
в інститутах вбачають психологічні утво-
рення, стійкий продукт обміну діяльніс-
тю. Із цієї точки зору інститут – це осо-
блива процедура соціальних взаємодій.

У межах історичного типу обґрун-
тування інститути постають кінцевим 
продуктом історичного розвитку певної 
сфери діяльності. Говорячи про методи 
правознавства, юристи зазначають, що 
застосування будь-якої логічної моделі 
до історичної реальності права, до жи-
вої правової дійсності, що розвиваєть-
ся, завжди таїть у собі певний ризик, 
пов’язаний із прагненням «втиснути» в 
заздалегідь підготовлену схему (модель) 
цю дійсність, тим самим обмеживши її 
багатство, спростити та спотворити, 
зрештою, пізнаваний об’єкт. Саме тому 
застосування логічної схеми, особли-
во щодо правової реальності, так само 
як сама схема, повинне бути творчим, 
гнучким, таким, що дає можливість її 
виправлення, уточнення й розширен-
ня, тобто формування такої моделі, яка 
максимально відповідала би досліджу-
ваному правовому явищу або процесу. 
Лише єдність логічного й історичного в 
пізнанні права позбавляє як від змертві-
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ння логічного, так і від хаосу історичного  
[1, с. 113–114].

Структурний тип обґрунтування, на 
думку А.Г. Большакова, надає вирішаль-
не значення відносинам інститутів у соці-
альній системі [9, с. 12]. Функціональний 
тип, як вбачається із самої назви, має 
на увазі, що інститути існують, оскільки 
виконують певні функції в суспільстві, 
сприяючи його інтеграції.

Крім того, у юриспруденції значної 
популярності серед учених набув засно-
ваний на загальнонауковій теорії дослі-
дження систем системний підхід, згідно 
з яким усі правові явища розглядаються 
як ціле, у їх взаємозв’язку та взаємо-
зумовленості. Системний підхід втілює 
в собі онтологію систем (їх існування), 
гносеологію систем (пізнання систем і 
системність знань про них) та управлін-
ня системами (практики їх створення, 
забезпечення їх функціонування й роз-
витку).

Такий підхід поповнився засадами й 
інструментарієм, специфічними для цієї 
галузі знання. А.П. Чирков зазначав, 
що, ґрунтуючись на цьому способі до-
слідження, Д.А. Керімов, С.С. Алексєєв, 
С.В. Поленіна, І.С. Самощенко та інші 
автори зробили плідні висновки про ос-
новні закони генетичних, структурних і 
функціональних зв’язків елементів сис-
теми права, ієрархії систем, про найваж-
ливіші системоутворюючі фактори тощо. 
Іманентними ознаками будь-якої систе-
ми, як вважає Ю.А. Урманцев, є такі:  
1) єдина підстава об’єднання об’єктів 
(компонентів, елементів); 2) наявність 
відносин, що обумовлюють єдність су-
купних об’єктів; 3) певний закон компо-
зиції елементів [10, с. 41].

На основі цієї загальної дефініції 
правовий інститут можна визначити як 
внутрішньо впорядковану сукупність 
правових форм, які регулюють певну 
сферу відносно самостійних суспільних 
відносин, єдність яких виражається в ін-
тегральних, забезпечувальних та коорди-
наційних властивостях і функціях.

У правовій науці останнім часом ба-
гато уваги приділяється розробці ме-
тодологічних основ вивчення правової 

системи суспільства та її ядра – права 
й законодавства. Однак оскільки в пра-
ві неможливо бачити лише відтворення 
в нормативно-правовій формі основних 
умов як матеріального, так і іншого бут-
тя, правові інститути розглядати лише з 
боку системи права – це все одно, що 
досліджувати права людини в межах 
конкретних прав, закріплених у законо-
давстві певної країни. Із цього можемо 
отримати вузькі, однобічні, викривлені 
висновки, які не будуть відповідати дійс-
ності, оскільки правова дійсність – це 
набагато ширше середовище, ніж його 
легальне закріплення. Щодо цього варто 
погодитися з Д.А. Керімовим, який за-
значав: «Право універсальне в тому сен-
сі, що обслуговує будь-яке суспільство. 
Інша справа, що законодавча система 
держави може тією чи іншою мірою ви-
словлювати право (або зовсім йому супе-
речити)» [1, с. 13].

Тому, як слушно зазначають В.Н. Си-
нюков і Т.В. Синюкова, правова теорія 
перебуває нині перед методологічним 
вибором: або залишитися в традиції де-
термінізму (економічного, політичного, 
національного тощо) і виводити з нього 
природу права, або намагатися зрозуміти 
нашу правову традицію ніби зсередини, з 
неї самої як цілісний самостійний фено-
мен [11]. Іншим центральним питанням 
вітчизняної правової доктрини, що зако-
номірно постає із ситуації методологіч-
ного оновлення, є питання інтерпретації 
правового інституту. Для його обґрун-
тування не достатньо одного пояснення 
класовою боротьбою або загальнолюд-
ськими цінностями. Необхідна сучасна 
методологія розуміння індивідуальності 
кожного правового інституту через без-
посереднє проникнення в сутність пра-
вового устрою.

В основі традиційних типів праворо-
зуміння лежить класична раціоналістич-
на методологія, один із головних недо-
ліків якої – неспроможність пояснити 
досліджуване явище в його «всеєдності», 
що закономірно зумовило одномірність 
визначень права в традиційних типах 
праворозуміння. Методом пізнання дійс-
ності, у тому числі й правової, є також 
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діалектична логіка. На відміну від інших 
формальних методів, у яких охоплюється 
лише одна сторона конкретного цілого, 
метод сходження від абстрактного до 
конкретного в діалектичній логіці – це 
найбільш розвинений і цілісний метод, 
що адекватно відображає реальний істо-
ричний процес виникнення й розвитку 
об’єктивного цілого. Внаслідок своєї кон-
кретності, як вважає Є.З. Бекбаєв, цей 
метод має переваги перед іншими мето-
дами та включає їх у себе як свої окремі 
моменти [12, с. 36]. Окремо слід згадати 
про герменевтичну традицію в пізнанні. 
Відмовившись від дедуктивної методо-
логії, герменевтика фактично деактуа-
лізувала проблему істини, замінивши її 
ідеалом точності розуміння конкретних 
явищ, що розглядаються як унікальні. 
Тому, використовуючи в пізнанні норми 
й правила герменевтики, про наукове до-
слідження можна говорити лише умов-
но, розуміючи наукове пізнання як певну 
спеціально організовану інтелектуальну 
діяльність.

Незважаючи на існування багатьох 
підходів, найбільш поширеним залиша-
ється розуміння істини як відповідності 
дійсності та знань про неї. Цей ідеал 
істини отримав найбільшу розробку в 
межах природно-наукового підходу. Збе-
рігаючи відношення до проблеми істини 
як методологічного постулату, конкрет-
ні правові дослідження частіше реально 
розширюють межі розуміння істини в 
юриспруденції завдяки використанню ін-
ших концепцій [13].

Відмовляючись від класичного раці-
оналізму, в останні роки виникла інте-
гральна правова концепція, яка вико-
ристовує методологію пізнання права, що 
включає всі способи освоєння реальності 
права (раціональні, інтуїтивні, способи 
спостереження, дослідні тощо), єдність 
яких була б адекватною бажаній єдності 
права. Одним із проявів такого напряму 
можна назвати феноменолого-комуніка-
тивний підхід до вивчення права профе-
сора А.В. Полякова, заснований на роз-
гляді питань правової онтології з позицій 
розроблення автором комунікативної 
концепції права [14].

Як зазначає О.С. Коровіна в дослі-
дженні «Феноменологічний метод у 
структурі методології вітчизняного пра-
вознавства», однією із цілей сучасної 
юридичної науки є осмислення права не 
лише в його історично мінливих та еко-
номічно обумовлених формах, яке при-
таманне традиційному праворозумінню 
на базі етатистської теорії, а й опис цін-
нісно-цільової структури права, що доз-
воляє охарактеризувати сутність права 
як соціального явища. У зв’язку із цим 
на перший план висуваються проблеми 
аксіологічного характеру, що стосують-
ся обґрунтування цінності права. Дослі-
дження ціннісно-цільової структури пра-
ва на основі феноменологічного методу 
сприяє розгляду правової реальності, яка 
сприймається як на рівні індивідуальних 
суб’єктивних переживань, так і на рівні 
існуючої системи правовідносин, пов’я-
заних із колективним громадським усві-
домленням і визнанням цінності права й 
поясненням сутності права ціннісними 
феноменами [15, с. 4].

Отже, вважаємо за можливе сфор-
мулювати гіпотезу про те, що вивчення 
таких правових явищ, як правовий ін-
ститут, – це комплексна проблема, яка 
вимагає міждисциплінарного підходу та 
побудови певного синтетичного методу 
дослідження, який міг би враховувати 
результати наукових досліджень різних 
галузей права, інших суспільних наук, а 
також низки комплексних спеціалізова-
них наукових дисциплін, багато з яких 
виникли лише в XX столітті. При цьому 
варто істотну увагу приділити соціаль-
но-філософському осмисленню «проек-
тного» характеру результатів подібних 
досліджень, тобто способів, якими вони 
можуть окреслювати межі суспільних 
змін (перетворень), надаючи формуючо-
го впливу на правові процеси.

Таким чином, у сучасних умовах при-
скорених процесів суспільного розвитку, 
переплетення матеріальних і духовних, 
економічних і соціальних, політичних і 
правових факторів є необхідним критич-
ний аналіз наявних поглядів на методо-
логію дослідження правових інститутів 
у їх системності й взаємодії в межах 
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правової системи. Це відіграє позитивну 
роль у подальшому розвитку теорії пра-
ва, усіх інших галузей права, а також 
філософії права, основними напрямами 
якої є правова онтологія, правова антро-
пологія, правова аксіологія тощо.

Ключові слова: правовий інститут, 
методологія права, методи досліджен-
ня, правова система.

Статтю присвячено з’ясуванню 
стану методологічної розробки пра-
вових інститутів у юриспруденції, 
обґрунтуванню необхідності визна-
чення комплексного методологічного 
підходу до вивчення цих правових фе-
номенів у їх системності та взаємо-
дії в межах правової системи.

Статья посвящена выяснению 
состояния методологической разра-
ботанности правовых институтов 
в юриспруденции, обоснованию не-
обходимости определения комплекс-
ного методологического подхода к 
изучению этих правовых феноменов  
в их системности и взаимодействии 
в пределах правовой системы.

This article is devoted to the study of 
the state of methodological elaboration 
of legal institutes in jurisprudence, jus-
tification of the need to define a com-
prehensive methodological approach to 
the study of these legal phenomena in 
their systemic and interaction within 
the legal system.
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САМОДОСТАТНЯ МОТИВАЦІЯ  
У СФЕРІ ПРАВА

Демократична трансформація Укра-
їни в ліберально-демократичну й со-
ціально-правову державу обумовлює 
необхідність дослідження принципів 
і цінностей нової реальності, яка ви-
никає й розвивається в українському 
суспільстві сьогодні. Однією з таких 
«нових реалій» у теорії й практиці 
українського права є проблема самодо-
статньої мотивації.

У зв’язку із цим виникає питання 
щодо того, чи існує плідний креатив-
ний досвід вирішення такої проблеми в 
історії права, і якщо існує, то чи не вар-
то ним скористатися, оскільки справж-
ні теорії залишаються актуальними, на-
віть коли віддалені від нас часом.

З огляду на сказане метою статті є 
дослідження шляхів вирішення зазна-
ченої проблеми з точки зору психо-
логічного вчення про право. У такому 
контексті проблема самодостатньої мо-
тивації в праві сучасними українськими 
правознавцями ще не досліджувалася.

Згідно з психологічним вченням про 
право природу права утворюють блан-
кетні емоції, які нормують поведінку в 
правовий сфері [1, с. 39–57]. Виходячи 
із цього засадничого положення, оче-
видним є те, що розв’язання проблеми 
самодостатньої мотивації психологи 
права пов’язують з вченням про блан-
кетні емоції. Бланкетні1 емоції й утво-
рюють «автономну мотивацію» в праві.

Л.І. Петражицький і його учні обсто-
юють теорію права у зв’язку з теорією 
моралі. Усі етичні явища вони поділя-
ють на імперативно-атрибутивні (пра-
во) і суто імперативні (мораль). Етич-

ні й правові емоції мають деякі спільні 
риси, що дозволяє виявити один, ви-
щий, який охоплює й ті, і інші імпуль-
сії, клас емоцій. Цей вищий (родовий) 
клас імпульсій Л.І. Петражицький нази-
ває емоціями обов’язку, належного, або 
етичними емоціями. Емоції обов’язку пе-
реживаються нами і спрямовують нашу 
поведінку [1, c. 39–45]. У зв’язку із цим  
Л.І. Петражицький говорить про «са-
модостатню, автономну мотивацію», 
«нормативні судження», «життя духу», 
«ідеальну свідомість». Отже, спільною 
ознакою моралі й права є нормативність.

Складовими елементами етичних 
емоцій є своєрідні пасивно-активні пере-
живання, специфічні імпульсії. Такі емо-
ції мають певні характерні властивості.

1. Відповідні збудження й наміри 
мають своєрідний містично-авторитет-
ний характер. Ці імпульсії походять 
ніби із затаєного, відмінного від на-
шого буденного «Я», джерела («голос 
Божий», «голос совісті», «слухатися», 
«боятися совісті» тощо).

На думку Л.І. Петражицького, чу-
дово, що вказані особливості етичних 
моторних подразнень впливають на 
мислення філософів і вчених та ви-
значають характер і напрями їх інте-
лектуальної творчості в галузі етики. 
Основоположник моральної філософії 
Сократ говорив, як відомо, про вищий 
дух, демона, який підказує йому, яким 
чином він має поводитися. Геніальний 
мислитель, якого визнають найвидатні-
шим представником моральної, філосо-
фії нового часу, І. Кант обрав засадою 
свого вчення про мораль метафізичне 

1 Бланкетний – від фр. blanc – «білий», перен. – «порожній». Бланкетна норма – правова норма, яка 
надає державним органам, посадовим особам право самостійно встановлювати норми поведінки.

© Л. Корчевна, 2014
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положення про існування особливого 
двійника до нашого емпіричного «Я». 
Інтелігібельне «Я» звертається до емпі-
ричного «Я» зі своїми вказівками. Таку 
ж роль в ученнях інших філософів ві-
діграють подібні різні метафізичні сут-
ності: «природа», яку уявляють як вищу 
істоту, світовий «розум», «об’єктивний 
дух» тощо. Таким же є уявлення істо-
ричної школи юристів і різних сучас-
них юристів і моралістів про «народ-
ний дух», «загальну волю», «інстинкт 
роду», причому «рід», «загальна воля» 
уявляються чимось наділеним вищим 
авторитетом і піднесеним над індивідом 
і його індивідуальною волею [1, c. 48].

2. Для етичних емоцій характерно 
й те, що вони переживаються як вну-
трішня перепона свободі, як своєрідна 
перешкода для свободного вибору й не-
ухильний тиск до заданої поведінки. У 
цьому відношенні етичні емоції подібні 
до наказів або заборон. Згідно з філо-
софією І. Кантом метафізичний двійник 
звертається до нашого «Я» з «катего-
ричним імперативом» [1, c. 47–56].

Л.І. Петражицький констатує, що в 
минулі століття філософи, моралісти та 
юристи вірили в існування всезагаль-
них, вічних і незмінних обов’язків і 
норм; сучасні в це не вірять, вони ві-
рять лише в існування часових та місце-
вих обов’язків і норм. Зокрема, сучасні 
юристи дивляться на вчення філософів 
права минулих часів про існування по-
ряд із часовими й місцевими нормами 
права ще іншого, незалежного від пев-
них звичаїв і місцевого законодавства, 
вічного й незмінного права, як на якусь 
нісенітницю, дивну помилку. На їх дум-
ку, існують тільки позитивні, місцеві й 
часові правові обов’язки й норми пра-
ва [1, c. 56–57]. Цими міркуваннями 
Л.І. Петражицький розпочинає крити-
ку теорії позитивного права, а далі в 
§ 16 під назвою «Непридатність права 
у юридичному смислі. У якості засади 
для побудови наукової теорії права» ця 
критика досягає неабиякої витончено-
сті й гостроти.

Усе це свідчить про підтвердження 
тези про те, що головним джерелом гу-

манітарних цінностей для Л.І. Петра-
жицького та його учнів була успадко-
вана традиція у сфері права. У Давній 
Греції не лише було введено поняття 
особистої свободи й приватної влас-
ності, а й виявлено, що вони є невід-
дільними один від одного. Це відкриття 
привело до створення першої цивіліза-
ції свободних людей. У Римі на основі 
приватного права було створено поря-
док, який гарантував римським грома-
дянам самореалізацію в умовах свободи 
й рівності. На основі приватної власно-
сті могла виявлятися приватна ініціати-
ва, яка через приватну автономію вела 
до самостійного договірного форму-
вання приватних життєвих стосунків. 
Римська юриспруденція сформувала  
й конкретизувала етичні вимоги, необ-
хідні для здійснення правової автономії. 
До таких вимог увійшли норми bona 
fides (добра воля), boni mores (добро-
совість), aeguitas (рівність, справедли-
вість, благородство), без яких немож-
ливо було спільно жити свободним і 
рівним індивідам у суспільстві.

У працях «Bona fides у цивільному 
праві», «До питання про суспільний іде-
ал і відродження природного права», 
«Теорія права й держави у зв’язку з те-
орією моралі» Л.І. Петражицький обсто-
ює думку про те, що право зобов’язане 
своїм походженням індивідуальній ініці-
ативі й договірному началу. Особистість 
у собі самій носить свої права й власни-
ми силами виборює їх та реалізує. Оче-
видно, що йдеться про природне право, 
сутністю якого є притаманне людині 
уявлення про належне, яке фактично 
виявляється в прагненні змінити існую-
че [2, c. 12–44; 3, с. 42–84].

На формулі bona fides ґрунтувало-
ся право преторів Риму. Л.І. Петра-
жицький звертає увагу на два типи 
судових процесів, коли судді орієнту-
валися на правила jus civilе (Закони 
XII таблиць і Закони народних зборів) 
і коли орієнтувалися на право преторів  
(jus honorarium). Унаслідок едиктів 
преторів у римському праві виникла 
видатна формулярна система права. 
Формула bona fides стала ефективним 
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методом формування й удосконалення 
в такий спосіб цивільного права [2].

Зі сказаного постає, що у формулах 
bona fides, boni mores, aeguitas укорі-
нена сутність природного права й само-
достатньої в ньому мотивації.

Слідом за Г.Д. Гурвічем Л.І. Пе-
тражицький проголосив «відродження 
природного права задовго до того, як 
це зробив Р. Штаммлер у Німеччині, 
Ф. Жені у Франції і П.П. Новгородцев 
у Росії» [4, с. 341]. Згідно з влучним 
висловлюванням Г.Д. Гурвіча біль-
шість теорій природного права гово-
рять, власне, про інтуїтивне право, яке 
протистоїть формальному праву: «Весь 
напрямок «відродженого природного 
права» є не чимось іншим, як інтуї-
тивним правом, яке обґрунтовує свою 
зобов’язуючу силу безпосередньо кон-
статованими «нормативними фактами». 
Якраз реальність нормативних фактів 
утворює підставу зобов’язуючої сили 
права, яке характеризується як «при-
родне» [4, с. 136, 161].

Усе це засвідчує безпосередній 
зв’язок психологічної теорії права з 
природно-правовим вченням. Точками 
співпадання обох теорій щонайперше є 
інтуїтивне право й нормативні факти.

Плідним опрацюванням проблеми 
самодостатньої мотивації у сфері пра-
ва характеризується наукові здобутки 
М.С. Тімашова. Цей психолог права по-
дібно до Л.І. Петражицького й Г.Д. Гур-
віча сутність права вбачає в правовому 
переживанні. У своїх працях «Сутність 
права» та «Право як колективно-пси-
хологічна реальність» М.С. Тімашов 
доводить, що таке переживання – це 
первісна, безпосередня й неподільна 
реальність. Цю правову реальність мис-
литель зводить до переживання імпера-
тиву «ти мусиш», як у моралі (релігій-
ній чи світській), так і в звичках. На 
ранніх стадіях культури це «ти мусиш» 
ще не диференційовано, ще не може 
бути з впевненістю віднесено подаль-
шим аналізом саме до права, моралі чи 
звичок. Задача аналізу, згідно з пози-
цією М.С. Тімашовим, полягає в тому, 
щоб знати чинник, який диференціює. 

Учений вважає, що знаходиться він не 
в змісті конкретного зобов’язання, і не 
в смислі його, а в одній обставині – 
у визнанні й підтримці з боку влади  
(не обов’язково державної). Явище вла-
ди таке ж первісне й неподільне, як і 
переживання «ти мусиш». Із комбінації 
цих двох первинних даностей і виникає 
право, явище лише вторинне, воно не 
має власного «логосу» [5, с. 120–138; 6,  
с. 36–54].

М.С. Тімашов зазначає: «Моє розу-
міння права, як і пропонує Г.Д. Гурвіч, 
віддає данину двоприродності права, 
його причетності, світу фактів (сущого) 
і світу цінностей (належного). Г.Д. Гур-
віч вбачає цю двоприродність у визнан-
ні нормативних, тобто ціннісних актів, 
я – у дієвості (факт) норми (цінність)» 
[5, с. 58–86]. Також учений наголошує: 
«Право занурено в життя, будучи по суті 
двоприродним, відносячись і до світу цін-
ностей, і до світу фактів» [5, с. 141].

Як і Г.Д. Гурвіч, М.С. Тімашов вва-
жає, що в дієвому визнанні цінності 
укорінено «стрижень» права. Таким чи-
ном, можна зробити висновок, що тео-
рія права має бути теорією цінностей 
та оцінок. Враховуючи те, що наука 
безоціночна, цінності й оцінки є про-
блемою етики.

У такий спосіб М.С. Тімашов вирі-
шує проблему легітимації права. Жод-
на норма права, навіть свободного й 
динамічного, не в змозі бути самодо-
статньою. Вона вимагає обґрунтування 
своєї обов’язкової сили – нормативно-
го факту, який передує їй і безпосеред-
ньо втілює цінності в чуттєво розпізна-
ваному факті, оскільки будь-яка норма 
ґрунтується на цінності, яка їй передує. 
Отже, за зовнішніми законодавчими 
нормами перебувають живі цінності, 
які здатні за необхідності породжува-
ти нові норми для вирішення справ, що 
виникають.

Проаналізувавши міркування  
М.С. Тімашова, можна зробити висно-
вок, що підставою самодостатньої мо-
тивації у сфері права є переживання 
етичного імперативу «ти мусиш». Пра-
во має відображати духовні цінності, 
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насамперед свободу волі, честь, гід-
ність, справедливість, власність, дого-
вір, згоду, безпеку, мир. Усі ці засадни-
чі цінності привносить у право етика як 
нормативне вчення про обов’язки, вони 
й утворюють його «логос».

На індивідуальній свідомості як сут-
ності права акцентує увагу М.П. Чи- 
жов. Як прибічник психологічного 
вчення про право цей правознавець 
наголошує на необхідності для людини 
усвідомити самостійно, що справжнє 
право ґрунтується на глибини її влас-
ної духовної гідності. Брати коріння 
права ззовні й прагнути, щоб воно в 
нас пустило паросток, відносити право 
– явище власної свідомості та розумної 
волі – до творення держави є хибною 
думкою, оскільки очевидним є те, що 
все, що з’явилося ззовні для нас як 
чуже, завжди буде зовнішньою силою, 
обмеженням та утиском. У такому пси-
хологічному контексті М.П. Чижов 
опрацьовує вчення про різні джерела 
права [7].

Тепер важливо акцентувати увагу 
на інтуїтивному праві. Те, що свою 
психологічну теорію права Л.І. Петра-
жицький назвав емотивною й інтуїтив-
ною, має вагомі підстави, які можна 
виразно простежити, якщо проаналі-
зувати співвідношення інтуїтивного й 
позитивного права. Інтуїтивним правом 
є усвідомлення й переживання власної 
духовної гідності, честі, свободи вибо-
ру. Таке переживання є індивідуальним 
переживанням кожного. Воно існує в 
нас, а не поза нами. Проте це є влас-
ним, індивідуальним переживанням 
кожним духовних, позачасових ціннос-
тей. Гідність людини, її самостійність, її 
самовизначення – це первісні основні 
елементи права, які утворюють у ньому 
самодостатню мотивацію.

На цій підставі інтуїтивні норми іс-
тинні, правильні самі по собі, тоді як 
позитивні норми мають умовне значен-
ня. Інтуїтивні норми є вищим критері-
єм для оцінки позитивних норм, для 
заперечення їх у разі невідповідності 

їхнього змісту інтуїтивним нормам.  
Із цим пов’язана здатність інтуїтивного 
права досягати вищого емоційного ста-
ну, високого ентузіазму. Емоційна жит-
тєвість, інтенсивність правових емоцій 
у сфері інтуїтивного права вища, ніж 
у сфері позитивного права. Якщо так, 
то мотиваційна дія усвідомлення свого 
обов’язку, тобто права другого (пасив-
но-правова мотивація) та активного 
усвідомлення свого права (активно-пра-
вова мотивація), а також відповідна 
виховна дія мають бути у сфері інтуї-
тивного права сильнішими, ніж у сфе-
рі позитивного права [1, с. 377–407].  
З особливою виразністю це можна спо-
стерігати у сфері приватної власності, 
де індивід усвідомлює себе господарем 
«свого» майна й своєї справи та діє від-
повідно до цього усвідомлення й пере-
живання «свого».

У сфері приватного права головна 
роль належить абсолютним природним 
правам. Засаду приватного права скла-
дає принцип noli me tangere – ніхто 
не сміє чіпати мене й мого та втру-
чатися в мої справи, усі зобов’язані 
стримуватися від зазіхань і миритися 
з моїм волевиявленням у моїй сфері. 
Зрозуміло, що тут йдеться про власну 
духовну гідність, честь, тілесну недо-
торканість, власність індивіда. Другий 
головний принцип – pacta servanda 
junt – стосується договорів, а у разі їх 
порушення діє похідний фундаменталь-
ний принцип відшкодування збитків  
[1, с. 586–587].

У результаті Л.І. Петражицький до-
ходить висновку про те, що емоції є 
«нормативними», тобто нормами, прин-
ципами поведінки. Сфера права й мора-
лі є специфічним місцем нормативних 
або бланкетних емоцій і, відповідно, 
самодостатньої, автономної мотивації.

Насамкінець варто зазначити про 
важливе відкриття в психогенетиці, 
яке підтвердило феномен інтуїції2, а 
отже, і інтуїтивного права.

Ідеться про відкриття генетичного 
коду – досягнення людського розуму в 

2 Інтуїція (від лат. intuition – уважно дивлюсь) – 1) здатність безпосереднього розпізнавання істини 
без обґрунтування доказами; 2) здогад, проникливість, що ґрунтується на попередньому досвіді.
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пізнанні розвитку життя. Якщо еволю-
ційна теорія допомогла зрозуміти історію 
життя, то не менш важливо було зро-
зуміти саме джерело життя. Відкриття 
генетичного коду дозволило виразно по-
яснити й описати феномени репродукції, 
спадковості, варіації й мутацій. Виявило-
ся, що цією універсальною мовою «гово-
рять» усі організми: від вірусів і бактерій 
до тварин і людини. Це стало найважли-
вішим етапом у вивченні феномену жит-
тя та його вражаючої розумної основи.

Природу генетичного коду можна ві-
добразити такою формулою: під час по-
ділу клітина є копією або репродукцією 
попередньої клітини. Відтак ключем до 
розуміння генетичного коду є самовід-
творенню [8, с. 653–659].

Які філософсько-методологічні ви-
сновки постають із питання про гене-
тичний код людини?

Генетичний код – це спадковість. 
Спадковість виражає себе в психоге-
нетичній пам’яті. Феноменологи дове-
ли, що, маючи справу з пам’яттю, ми 
перебуваємо у сфері духу. Пам’ять є і 
виявом інтуїції.

Як відомо, теоретики емотивної пси-
хології обстоювали троїсту природу лю-
дини, а саме те, що тілу властиві відчут-
тя, душі – прагнення, а духу – начала. 
Інтелектуальні емоції, включно й ейде-
тична інтуїція або редукція, цілісні.

Відтак точкою співпадання емотив-
ної психології й психогенетики є дух 
людини як творча й гранична в ній 
енергія. Розвинена, зріла свідомість, 
включно й правова, – це сфера ду-
ховності. Отже, генетичний код як 
пам’ять за своєю філософсько-методо-
логічною суттю є феноменологічною 
ейдетичною редукцією, або повернен-
ням до витоків. У результаті відкриття 
генетичного коду підтвердило феномен 
інтуїції, а отже, і інтуїтивного права. 
Таке підтвердження важливе, оскільки 
проблема самодостатньої мотивації – 
це сфера інтуїтивного права.

Підведемо підсумки, які постають із 
наведеного вище критичного аналізу.

У нашій оцінювальний діяльності ми 
постійно зустрічаємося з мотиваціями, 

не лише похідними, а й первісними, 
самодостатніми. Щось ми вважаємо 
цінним тому, що воно цінне в собі – 
самоцінне. У наших подібних оцінках 
і виявляються безумовні цінності. Да-
ність, із якою ми їх угледіли, має ха-
рактер істинної достовірності. Тому пі-
знання цінності самоочевидне. У межах 
пізнання цінностей можливо знаходити 
низку апріорних і достовірних аксіом.

У сфері права такими апріорними й 
достовірними аксіомами є гідність лю-
дини, її самостійність, її самовизначен-
ня. Ці чинники – первісні головні еле-
менти права, які й утворюють у ньому 
самодостатню мотивацію.

Перспективу подальшого опрацюван-
ня обраної проблеми складають такі пи-
тання, як самодостатня мотивація у зв’яз-
ку з відкриттям генетичного коду людини, 
роль самодостатньої мотивації у вирішен-
ні проблеми антиномій у сфері права, са-
модостатня мотивація як засадничий еле-
мент теорії легітимації держави й права.

Ключові слова: бланкетні емоції, 
імперативно-атрибутивне (право), ім-
перативне (мораль), інтуїтивне право.

У статті проаналізовано пробле-
му самодостатньої мотивації у сфе-
рі права з точки зору психологічного 
вчення про право. Такий аналіз дав 
змогу виявити витоки, детермінан-
ти, своєрідні властивості, функції 
й призначення права в життєдіяль-
ності індивіда й соціуму.

В статье проанализирована про-
блема самодостаточной мотивации 
в сфере права с точки зрения пси-
хологического учения о праве. Такой 
анализ позволил выявить истоки, де-
терминанты, характерные признаки, 
функции и назначение права в жиз-
недеятельности индивида и социума.

The article analyzes the problem of 
self motivation in the field of law in 
terms of the psychological theory of 
law. This analysis allowed us to iden-
tify the origins, determinants, original 
features, functions and purpose of law 
in the life of the individual and society.
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ЕКОНОМІЧНА ФУНКЦІЯ ПРАВА  
В СИСТЕМІ ПРАВОВОГО ВПЛИВУ

Взаємопроникнення різних сфер 
суспільного життя є однією з характер-
них ознак сучасного соціуму. У сфері 
науки це актуалізує різного роду між-
дисциплінарні дослідження, а у сфері 
практичної діяльності зумовлює пошу-
ки точок перетину права й економіки, 
політики, моралі тощо. Закономірно 
такі тенденції впливають на правове й 
державне життя сучасного суспільства, 
оскільки вони все більшою мірою на-
повнюються економічним, політичним 
та іншим змістом. Це актуалізує нау-
кові розвідки у сфері впливу права й 
держави на ті сфери життя соціуму, які 
не є правовими за своєю формою та 
змістом, насамперед – економічну сфе-
ру. Крім того, традиційно вплив права 
й держави на економіку розглядається 
з точки зору застарілих методологіч-
них позицій, які вимагають свого пере-
осмислення в нових умовах. Зокрема, 
важливим аспектом взаємодії еконо-
мічної та юридичної сфер є виявлення 
відмінностей між державним і право-
вим впливом на економічні процеси. 
У зв’язку із цим набуває актуальності 
виявлення місця економічної функції 
права в системі правового впливу, ха-
рактеристика змісту та спрямованості 
цієї функції.

Мета статті, таким чином, полягає 
у виявленні місця економічної функції 
права в системі правового впливу.

Аналіз публікацій із цієї проблема-
тики демонструє все більшу зорієнто-
ваність дослідників на «одержавлення» 
економічної функції права та її розгляд 
здебільшого в контексті діяльності дер-
жави. Із таких позицій підходять до роз-
гляду співвідношення права й економіки 
А.О. Алпатов, В.В. Анцупов, О.М. Ло- 

щихін, Т.Р. Орєхова, О.Ф. Скакун, 
О.Г. Чернявський та інші дослідники. 
Однак сьогодні актуальним є не просто 
розгляд змісту взаємодії права й еконо-
міки, а характеристика спрямованості 
та змісту економічної функції права в 
загальній системі правового впливу.

Питання про економічну функцію 
права, незважаючи на його доволі оче-
видну актуальність, залишається мало-
дослідженим у вітчизняній юридичній 
літературі. Така ситуація склалася, як 
видається, внаслідок того, що тривалий 
час у суспільствознавстві домінувала 
парадигма повного примату економіки 
над правом, що не сприяло характе-
ристиці правового впливу на економіч-
ну сферу. Праву відводилася друго-
рядна роль, воно розглядалося лише 
як результат об’єктивних економічних 
потреб.

Натомість у радянській юридич-
ній літературі питання про економіч-
ну функцію права все ж торкалися. 
Уперше ця проблематика знайшла своє 
висвітлення в працях Н.Г. Алексан-
дрова [1]. Однак детальний аналіз еко-
номічної функції права вперше здійснив  
Т.М. Радько в праці «Соціальні функції 
радянського права». Він дав визначен-
ня економічній функції права як визна-
ченого соціальним призначенням права 
основного напряму його впливу на еко-
номічні відносини, розкрив найбільш 
загальні принципи безпосереднього й 
опосередкованого впливу права на еко-
номіку [2]. Однак і це дослідження не 
вичерпало всіх питань, які відносяться 
до економічної функції права, а багато 
положень у наш час є застарілими й не 
можуть бути використані для виявлен-
ня та пояснення механізмів дії права в 

© О. Ковальський, 2014
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умовах ринкових відносин. По-перше, 
для ринкової економіки характерним 
є відхід від державної монополізації 
правових інститутів. Це у свою чергу 
надає праву більшої гнучкості, воно 
використовується широким колом со-
ціальних суб’єктів. По-друге, із точки 
зору планової економіки економічна 
функція права полягає лише в юридич-
ному оформленні діяльності держави. 
Право взагалі й економічна функція 
права зокрема впливають на виникнен-
ня, припинення й зміну відносин у су-
спільстві в цілому, а не лише в державі.

Звісно, все це не означає, що в ра-
дянській літературі зовсім не приділя-
лося уваги дослідженню проблем спів-
відношення права й економіки. Можна 
назвати дослідження В.П. Шкредова 
«Економіка і право», С.Г. Дроб’язко 
«Держава, право, економіка» та бага-
то інших робіт. Однак сьогодні постає 
проблема розгляду економічної функції 
права з точки зору сучасних уявлень 
про механізм дії права.

Дія права, на думку В.В. Лазарєва, 
поєднує в собі інформаційний, цінніс-
но-мотивувальний та недержавний регу-
лятивний вплив на суспільні відносини 
в межах певного простору, часу й кола 
осіб [3]. Водночас дія права має розгля-
датися як явище, що включає правовий 
вплив та правове регулювання.

Дискусія навколо співвідношення 
понять «правове регулювання», «пра-
вовий вплив» та «дія права» точиться 
щодо тези про те, чи є право за сво-
єю сутністю лише регулятивною сис-
темою, чи має й інші цілі, визначені 
набагато ширшим спектром соціальних 
основ його існування. Дійсно, складно 
сперечатися з тим, що правове регулю-
вання, яке зазвичай ототожнюється з 
усією системою дії права [4], відіграє 
надзвичайно важливу роль у функці-
онуванні суспільства. З іншого боку, 
слід погодитися з В.О. Ленчік, яка вва-
жає, що механізм дії права – це взя-
та в єдності сукупність факторів, що 
впливають на створення норм права 
та їх реалізацію в діяльності (поведін-
ці) суб’єктів права, яка забезпечує за-

конність і правопорядок у суспільстві 
[5]. Альтернативна точка зору полягає 
в тому, що механізм дії права включає 
такі складові частини: соціально-юри-
дичні засоби; соціальний суб’єкт, що 
функціонує у сфері дії права; соціаль-
но-правові умови (соціально-правове 
середовище) [6]. Такий підхід до розу-
міння механізму дії права, на відміну 
від поширеної в спеціальній літературі 
думки щодо цього питання, не зводить 
його (механізм) виключно до соціаль-
но-правових засобів, інтегрує всі мож-
ливі його аспекти, що відображають 
процеси формування й прояву правової 
активності, – соціальний (у вузькому 
сенсі), психологічний та юридичний.

Традиційно проводять різницю між 
дією права у вигляді правового впли-
ву та у вигляді правового регулюван-
ня. Правовий вплив розглядається як 
ціннісно-орієнтаційний вплив права 
(інформаційний та ціннісний) на сві-
домість і поведінку людей, що відіграє 
соціалізуючу роль і пов’язується з фор-
муванням цінностей, принципів, форм 
поведінки, життєвих позицій, які від-
повідають певній культурній цілісності. 
Правовий вплив часто кваліфікують як 
неюридичний вплив права на суспільне 
життя, і він пов’язується з виконанням 
правом його загальносоціальних функ-
цій [7].

При цьому економічна функція пра-
ва також відноситься до загальносоці-
альних функцій права. Критерій поділу 
функцій права на загальносоціальні та 
спеціально-юридичні полягає в тому, 
що спеціально-юридичні функції права 
виступають як «внутрішні», тобто вони 
спрямовані вглиб самої правової сфе-
ри (регулятивна, охоронна, захисна) 
і здійснюються за допомогою системи 
суто юридичних інструментів, таких як 
заборони, дозволи, зобов’язання тощо. 
Водночас загальносоціальні функції 
права доцільно розглядати як «зовніш-
ні», оскільки вони спрямовані за межі 
правової структури й складають про-
стір впливу правової системи на інші 
суспільні системи: економіку, політику, 
релігію, мораль, науку тощо
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Проте слід підтримати думку Т.Р. Орє- 
хової, що аспекти взаємодії правової й 
економічної сфери охоплюють і процеси 
правового регулювання, і процеси право-
вого впливу. Вона зазначає, що правове 
регулювання економічних відносин не 
може не розглядати об’єкт своєї дії як 
складний комплекс елементів, відносин 
і зв’язків, тобто системно. Регулювати – 
знати внутрішню будову, устрій об’єкта 
регулювання, принципи його функціону-
вання й трансформації. Коли ж ідеться 
про вплив, то ці знання не є обов’язкови-
ми. Завдяки такому смисловому розмеж-
уванню правового впливу на економіку 
та правового регулювання економіки 
Т.Р. Орєхова розкриває зміст економіч-
ної функції права [8].

Тут слід підкреслити справедливу 
думку Р.А. Познера, що у взаємодії 
права й економіки важливу роль віді-
грає не лише нормативний, а й пози-
тивний аспект. При цьому під пози-
тивним аспектом він розуміє реальні 
«економічні очікування», які вплива-
ють на формування ринкової та не-
ринкової поведінки людей [9]. Дійсно, 
для того щоб існував випереджаючий 
вплив права на економічні відносини, 
вона має співпасти з економічно до-
цільними моделями поведінки. У про-
цесі ухвалення економічних рішень 
індивіди обирають не лише такі ком-
бінації благ, які є для них найкращи-
ми, економічно вигідними, а й такі, що 
формують певні очікування на майбут-
нє (рівень доходів, рівень цін, попит на 
ринку, стабільність фінансової системи 
тощо). Такі очікування формують не 
лише учасники економічних відносин, 
а й держава та інститути громадянсько-
го суспільства. У процесі обговорення 
економічних законопроектів досить ча-
сто використовуються аргументи типу 
«доходний законопроект», «очікуваний 
економічний ефект», «економічна ціна 
проекту» тощо. Таким чином, сам факт 
впливу права й держави на економічну 
сферу створює відповідні ситуації очі-
кування, які безпосередньо впливають 
на ринкову поведінку учасників еконо-
мічних відносин.

Сучасна економічна теорія визнає 
значення нормативно-правових актів у 
прийнятті стратегічних і тактичних рі-
шень індивідів у сфері економіки, під-
креслюючи при цьому роль «передбачу 
вального ефекту» правових норм: вони 
роблять поведінку економічних агентів 
і партнерів за бізнесом більш перед-
бачуваним. Дотримуючись правових 
норм, економічні гравці одночасно під-
тримують їх, у суспільстві складаються 
стереотипи поведінки, які відповідають 
законам чи повторюють їх [10]. Для 
будь-якої економічної системи важли-
вою є стандартизація поля вибору для 
господарюючих суб’єктів. Вона дає 
можливість успішно моделювати (у пра-
вовому відношенні) поведінку інших 
учасників, партнерів за бізнесом, вироб-
ників і споживачів, тим самим зводячи 
до мінімуму так звані «транзакційні ви-
трати», такі як витрати з юридичного 
захисту контрактів, прав власності та 
інших прав. У розвинених в економіч-
ному та правовому сенсах країнах така 
стандартизація забезпечується насампе-
ред системою правових норм.

Тут постає ще одна проблема реалі-
зації економічної функції права, зокре-
ма проблема інституційної довіри. Су-
часна ринкова економіка, незважаючи 
на те, що захищає інтереси окремих 
виробників, засновується на об’єднанні 
капіталів, ресурсів, укрупненні вироб-
ництва, а отже, на об’єднанні людських 
ресурсів, тобто веде до формування 
окремих фінансово-промислових груп, 
торговельно-виробничих об’єднань 
тощо. Тим самим економічна сфера 
стає однією з фундаментальних форм 
людського спілкування й соціальної 
взаємодії. Здатність до спілкування, до 
колективних дій у свою чергу залежить 
від того, якою мірою ті чи інші соціаль-
ні групи дотримуються схожих норм і 
цінностей. На основі таких норм і цін-
ностей виникає довіра, яка, на думку 
Ф. Фукуями, має, крім соціальної, ще 
й економічну значущість [11]. Довіра 
є очікуванням того, що члени певного 
суспільства будуть вести себе відповід-
но до загальновизнаних норм. Ці норми 
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можуть бути різними, проте найпершу 
роль серед них відіграють саме право-
ві норми, оскільки вони мають найви-
щий рівень суспільного гарантування. 
Відсутність такої довіри веде до еконо-
мічної кризи правової системи, оскіль-
ки зростають «транзакційні витрати». 
Тому вирішення проблем економічного 
порядку прямо пов’язане зі зростанням 
довіри до правової системи.

Із цих позицій економічна функція 
права є тим ефективнішою, чим вищим 
є рівень легітимності права. Звісно, рі-
вень легітимності права безпосередньо 
впливає й на реалізацію інших функцій 
права, однак саме економічна сфера є 
найбільш чутливою до зменшення або 
збільшення рівня довіри до правових 
норм. Зазвичай критерій легітимності 
правових норм та інститутів шукають 
за межами правової системи. Напри-
клад, таким шляхом іде Л. Фуллер 
(для нього критерієм легітимності пра-
ва виступає мораль), Р. Дворкін (для 
якого ключовий параметр легітимності 
права – це принцип, який поєднує со-
ціальну норму й нормативну вимогу) 
та інші. Однак існують концепції, у 
яких критерій легітимності права зна-
ходиться всередині правової системи. 
Однією з таких найбільш популярних 
концепцій є підхід Х.Л. Харта. У відо-
мій праці «Концепція права» він розріз-
няє два види норм: первинні норми та 
вторинні норми, які сходять до так зва-
ної норми визнання. Первинні правила 
представляють собою такі законодавчі 
встановлення, які були підготовлені 
суверенним органом (тобто парламен-
том), внаслідок чого виникають певні 
обов’язки й права. Вторинні ж правила 
складаються з трьох різновидів – пра-
вил визнання, правил зміни та правил 
винесення судового рішення [12]. В еко- 
номічній сфері правила визнання функ-
ціонують в особливій формі. Р.А. Поз-
нер підкреслює, що в економічній сфе-
рі існує теорія ефективності правової 
норми. Правова норма є ефективною в 
тому разі, якщо вона сприяє (за умов її 

регулярного застосування) збільшенню 
загального благополуччя та багатства 
[9]. Відповідно, правові норми можуть 
отримувати свою легітимність не пря-
мо, тобто через їх визнання суб’єкта-
ми, а опосередковано, через їх засто-
сування в судах та інших інституціях.

Такий підхід суттєво змінює уявлен-
ня про змістовне наповнення еконо-
мічної функції права, оскільки тепер із 
точки зору соціально-економічної оцін-
ки правовий вплив на економіку може 
розглядатися як прогресивний і регре-
сивний.

Слушною видається також точка 
зору О.Ф. Скакун, що роль права як 
найбільш точної форми економічних 
відносин є конститутивною. Отже, пра-
во є тією природною інституціональ-
ною формою економічних відносин, що 
викликана ними до життя. При цьому 
дослідник справедливо зазначає, що 
було б неправильним абсолютизувати 
економічний фактор, пояснювати всі ті 
явища й події, що відбуваються в су-
спільстві, лише економічними мотива-
ми, а тим паче ототожнювати «соціаль-
не» з «економічним» [13]. Дійсно, одна 
з ключових методологічних проблем, 
яка постає сьогодні під час розгляду 
економічної функції права, полягає в 
позбавленні від марксистського «ван-
тажу» під час розгляду взаємовпливу 
права й економіки. Розвиток суспіль-
них відносин у сфері господарської 
діяльності історично передував виник-
ненню й еволюції норм її регулювання, 
проте це не означає, по-перше, що пра-
во регулювало в історичній ретроспек-
тиві та регулює нині винятково відно-
сини у сфері господарської діяльності, 
а по-друге, розмежування стратегічно-
го й ситуативного правового впливу 
на економіку1 дозволяє говорити, що 
правові норми інколи передують еконо-
мічним перетворенням, стимулюють їх.

Таким чином, сучасний підхід до еко-
номічної функції права передбачає пе-
реосмислення не лише методологічних 
основ її дослідження, а й з’ясування 

1 Ковальский А. Экономическая функция права как предмет общетеоретического анализа / А. Коваль-
ский // Закон и жизнь. – 2013. – № 12. – С. 116–119.
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місця цієї функції в структурі правового 
впливу. Правовий вплив на економіку 
базується насамперед на інституційній 
довірі, легітимності та економічних очі-
куваннях як правових, так і економіч-
них акторів. У цьому сенсі економічна 
функція права постає не просто одним 
із напрямів правового впливу, а інстру-
ментом коригування та цілепокладання 
у сфері виробництва, розподілу й спо-
живання економічних благ.

Ключові слова: правовий вплив, 
механізм дії права, економіка права, 
економічна функція права.

Статтю присвячено проблемати-
ці виявлення місця економічної функ-
ції права в системі правового впливу. 
Проаналізовано еволюцію поглядів 
на поняття, зміст і спрямованість 
економічної функції права. Показа-
но взаємозв’язок між економічною 
функцією права та інституційної 
довірою, легітимністю та позитив-
ними очікуваннями суб’єктів еконо-
мічної діяльності.

Статья посвящена проблематике 
обнаружения места экономической 
функции права в системе правово-
го воздействия. Проанализирована 
эволюция взглядов на понятие, со-
держание и направленность эконо-
мической функции права. Показана 
взаимосвязь между экономической 
функцией права и институциональ-
ным доверием, легитимностью и по-
зитивными ожиданиями субъектов 
экономической деятельности.

The article is devoted to the prob-
lems of identifying the place of eco-
nomic functions of law in the system of 
legal influence. The evolution of ideas 
about the concept, content and direc-
tion of the economic functions of law 
is analyzed. The relationships between 
the economic functions of law and in-
stitutional trust, legitimacy and posi-
tive expectations of economic agents 
were shown.
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ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Правова категорія «фізична особа» 
виникає в результаті процесу виді-
лення й подальшого синтезу окремих 
правових якостей людини, а також 
тих сфер правової життєдіяльності, які 
пов’язані з її існуванням як відокрем-
леної категорії, що протистоїть іншим 
суб’єкта права.

У фізичній особи як суб’єкта права 
сфокусовано, об’єднано правові відно-
сини, вольові рішення, сторони право-
свідомості, юридично значимі вчинки, 
у яких людина виявляє свою індивіду-
альність, діє як правова самоцінність.

Поняття «фізична особа» є неодно-
рідним, воно складається з двох частин. 
З одного боку, індивід є громадянином 
(іноземцем, особою без громадянства), 
виступає учасником публічно-право-
вих відносин; з іншого – приватною 
особою, учасником приватноправових 
відносин.

У публічно-правовій сфері визна-
чальним для фізичної особи є його зв’я-
зок із державою, яка обумовлює його 
правовий статус, сукупність його ос-
новних прав та обов’язків; у приватно-
правовій сфері – відношення з іншими 
фізичними особами, у яких вони визна-
ються формально рівними, незалежни-
ми у відношенні один до одного.

Теоретичною основою дослідження 
є наукові дослідження таких провідних 
вчених, як В.І. Борисова, І.В. Спаси-
бо-Фатєєва, В.Л. Яроцький, О.В. Дзе-
ра, Н.С. Кузнєцова, Є.О. Харитонов, 
Я.М. Шевченко.

Мета дослідження полягає в пов-
ному та об’єктивному аналізі поняття 
правового статусу фізичної особи.

Проблема індивідуалізації, персо-
налізації права, правової самобутності 
особи тісно пов’язана з проблемою 
правового статусу, який зазвичай роз-
глядається в контексті реалізації, здійс-
нення правоздатності фізичної особи.

На думку Н.І. Матузова, поняття 
правового статусу ототожнювалося з 
правосуб’єктністю громадянина. Біль-
шість науковців розглядають правовий 
статус як сукупність загальних (кон-
ституційних) прав та обов’язків, що 
визначають зміст правосуб’єктності  
[2, с. 45–46].

Однак існують також інші дум-
ки щодо цієї проблеми. Зокрема,  
P.O. Халфина як елементи правово-
го статусу називає такі: 1) соціальні 
блага (недоторканність особи, житла, 
таємниця листування, свобода слова, 
зборів, інші конституційні права і сво-
боди громадян); 2) права й обов’язки 
в реальних правовідносинах; 3) пра-
восуб’єктність. Взагалі під правовим 
статусом вона розуміє всі види зв’язків 
(правових), а зазначені вище елемен-
ти, на думку P.O. Халфиної, характе-
ризують місце людини в суспільстві  
[9, с. 123–128].

Н.В. Вітрук розглядає правовий 
статус фізичної особи як сукупність її 
прав, обов’язків і законних інтересів. 
На його думку, правовий статус позна-
чає суспільне становище особистості; 
являє собою певну систему («каталог») 
соціальних можливостей життєдіяль-
ності особистості [1, с. 117–160].

Н.І. Матузов виділяє як структурні 
елементи загального правового статусу 
фізичної особи такі: 1) відповідні правові 
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норми; 2) правосуб’єктність; 3) загальні 
для всіх суб’єктивні права, свободи та 
обов’язки; 4) законні інтереси; 5) грома-
дянство; 6) юридична відповідальність; 
7) правові принципи; 8) правовідноси-
ни загального (статусного) характеру. 
Учений вважає, що поняття «правовий 
статус» і «правове становище» фізичної 
особи рівнозначні, а всі спроби їх роз-
межувати є штучними [2, с. 59].

У літературі висловлено й інші по-
зиції щодо питання про поняття й еле-
менти правового статусу індивіда, а та-
кож стосовно правового статусу інших 
суб’єктів права.

Г. Еллінек влучно наголошує: «Ви-
значення якого-небудь status’а, оскіль-
ки таким визначенням має бути охопле-
но його зміст, є фактично нерозв’язним 
завданням, бо status’ом ми називаємо 
саме таке поняття, яке при змінному 
змісті залишається незмінним» [3, с. 
108].

Правовий статус має велике значен-
ня для формування правових якостей 
фізичної особи та реалізації право-
суб’єктності індивіда [4, с. 57]. Вважає-
мо, правовий статус виступає в умовах 
існування політичної державності тим 
рубіжним, ключовим пунктом, навколо 
якого розгортається основна політич-
на боротьба. З одного боку, головним 
суб’єктом, у якого відвойовуються 
статусні права, виступає держава, з 
іншого – об’єднуються в різні політич-
ні організації індивіди, зацікавлені у 
визнанні та забезпеченні їх прав. Дер-
жава при цьому розглядається не як 
реальний представник загальної волі, а 
як суверенний, незалежний від індиві-
да суб’єкт – носій влади, головне дже-
рело (мається на увазі володіння й на-
ділення) індивідуальних прав і свобод. 

На нашу думку, у боротьбі за свій 
правовий статус фізична особа само-
стійно не в змозі протистояти державі, 
вона змушена об’єднувати свої зусилля 
з іншими особами, долучатися до пар-
тій, рухів тощо.

У своїй відособленості фізична осо-
ба не становить серйозної загрози для 
держави, для її суверенітету, є, порів-

няно з нею, мізерною величиною, фак-
тично є для неї невидимою.

Метою боротьби за правовий ста-
тус виступає розширення, збільшення 
«каталогу» основних прав, соціальних 
можливостей абстрактного індивіда, за-
безпечення його абстрактних, неіндиві-
дуалізованих правових інтересів.

Індивід як суб’єкт права в резуль-
таті боротьби за статус перебуває не 
у власній, персональній правовій сфері 
(індивідуальній), а в загальноправій, де 
він наділяється правами й обов’язками 
як громадянин або іноземець, особа без 
громадянства і т. д.

Будь-який статус, на нашу думку, 
насамперед розділяє суб’єктів права 
(на види, групи), головним його ас-
пектом виступає момент розрізнення, 
протиставлення суб’єктів права, що в 
цілому не відповідає ідеї та основному 
призначенню права. Навіть коли в юри-
дичній науці виділяється так званий за-
гальний статус особистості, то під ним 
зазвичай розуміється правовий статус 
фізичної особи конкретної держави, а 
не взагалі індивіда, будь-якої правової 
особи [8, с. 99]. У зв’язку із цим вже 
на рівні загального правового статусу 
реалізується принцип поділу суб’єктів 
права. На рівні ж закріплення спеці-
альних правових статусів цей принцип 
отримує свій логічний розвиток.

Протистояння опозиції держави та 
індивіда, які існують в політичному су-
спільстві, впливають на правовий ста-
тус фізичної особи.

Для фізичної особи її статусні пра-
ва й обов’язки не є похідними від його 
власної правоздатності, власної пра-
вової цінності, а є «дарованими» дер-
жавою й мають субстанціональний ха-
рактер. Правоздатність фізичної особи 
обумовлено її правовим статусом, вона 
складає її елемент.

Сучасне розуміння правового стату-
су фізичної особи ґрунтується на тому, 
що всі елементи статусу й сама фізич-
на особа як суб’єкт права формуються 
за безпосередньої участі держави [5; 6].

Таке розуміння обумовлює принци-
повий підхід до вирішення проблеми ін-
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дивідуалізації, персоналізації правового 
регулювання, врахування особливос-
тей у праві конкретної особи.

Коли мова йде про індивідуальний 
правовий статус фізичної особи, то під 
ним деякими авторами розуміється по-
єднання загального статусу й набору 
спеціальних правових статусів (особа в 
певній якості) [10, с. 143]. Водночас іс-
нує позиція, згідно з якою під індивіду-
альним правовим статусом розуміється 
не сукупність загального та спеціаль-
них статусів або окремі правові якості, 
а особливе, індивідуальне становище, 
правовий стан фізичної особи.

Вважаємо, у цьому випадку супереч-
ка вже йде не просто про терміни, а про 
різні явища, що позначаються одним 
терміном. Автор вказаної позиції Н.І. 
Матузов допускає можливість статусної 
правової персоніфікації, проте він не по-
яснює, як цього можна досягти сучас-
ними правовими засобами, прийомами 
правового регулювання [2, с. 51–53].

Одним із найбільш послідовних 
противників нівелювання правової 
особистості людини, зведення її до аб-
страктної правоздатності, до деякого 
загального був І.А. Покровський. Він 
оперування з фігурою абстрактною, 
«суспільною» людиною, яка може бути 
корисна лише за однієї неодмінної умо-
ви, а саме щоб не загубилося в пам’я-
ті справжнє її значення як допоміжне, 
щоб за абстрактною, «суспільною» лю-
диною не була забута конкретна люди-
на, вважав лише допоміжним прийо-
мом під час побудови норм цивільного 
права [3, с. 33].

Проти відстороненого розуміння 
правової особи виступали й деякі інші 
представники дореволюційної юри-
спруденції, зокрема С.В. Пахман. Він, 
як і І.А. Покровський, наполягав на 
здійсненні принципу індивідуальності 
в приватному праві й вважав, що цей 
принцип постає з поняття людини як 
окремої особистості [3, с. 32].

За своєю суттю ідея закріплення й 
забезпечення того чи іншого правового 
статусу – це ідея державного управлін-
ня. Вона не висловлює, не містить у 

собі можливість і дійсність сувереніте-
ту особи, її первинності стосовно дер-
жави.

У статусному нормуванні спотворю-
ється правовий стан речей: не людина 
дарує державі, а навпаки, держава вка-
зує фізичній особі, що їй можна, а чого 
не можна. За допомогою статусу здійс-
нюється державне нормативно-правове 
регулювання суспільних відносин.

Статус виступає лише інструмен-
том, засобом юридичної регламентації, 
характерною рисою якого є абстрагу-
вання від індивідуальних особливостей 
конкретних правових суб’єктів та уза-
гальнююче виявлення її правового ста-
ну, закріплення найбільш значущих із 
точки зору держави правових моментів 
(юридичних прав, обов’язків, гарантій 
тощо).

Статус є частиною загальної міри 
конкретних правових суб’єктів, що за-
безпечує більш зручне здійснення про-
цесу управління суспільством, надає 
цьому процесу уніфікований, систем-
ний характер.

Саме поняття правового статусу не 
передбачає персоніфікованості право-
вого регулювання, оформлення та за-
кріплення індивідуальних особливос-
тей особи в праві [7, с. 101].

Під час переходу від загального до 
галузевого чи спеціального правово-
го статусу змінюється лише ступінь 
конкретизації прав, обов’язків суб’єк-
тів, проте для цих статусів характерні 
спільні ознаки: всі вони мають справу 
не з конкретною особою, а з нескінчен-
ною безліччю осіб.

Таким чином, ґрунтуючись на пози-
ції про неприпустимість нав’язування 
примусових шаблонів у праві, насиль-
ницької юридичної типізації суб’єктів 
права, статус можна визначити як 
загальний орієнтир для законодавця, 
який визначає досягнутий суспільством 
рівень правових можливостей індивіда, 
що уможливлює подальшу деталізацію 
її правосуб’єктності.

Правовий статус покликаний закрі-
пити та забезпечити фізичній особі не-
обхідне коло прав, свобод у правовій 
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системі, гарантувати правовий «суве-
ренітет» особистості, а не виступати 
обмежувачем його волі.

Ключові слова: система права, 
правовий статус, фізична особа, право-
суб’єктність.

Статтю присвячено визначенню 
поняття правового статусу фізич-
ної особи. На основі комплексного до-
слідження наукової літератури ви-
значено й проаналізовано поняття 
правового статусу фізичної особи в 
системі державного регулювання су-
спільних відносин.

Статья посвящена определению 
понятия правового статуса физиче-
ского лица. На основе комплексного 
исследования научной литературы 
определяется и анализируется поня-
тие правового статуса физического 
лица в системе государственного ре-
гулирования общественных отноше-
ний.

The article is devoted to the defi-
nition of the concept of the legal sta-
tus of an individual. On the basis of 
a comprehensive study of the scientific 
literature the author analyzes the con-
cept and determined the legal status 
of an individual in the system of state 
regulation of social relations.
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КОНСТИТУЦІЙНА ПРАВОСВІДОМІСТЬ  
У СИСТЕМІ СУЧАСНОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Змістовний аналіз системи україн-
ського конституціоналізму, її подальша 
розбудова та вдосконалення немож-
ливі без врахування здійснюваного на 
цю систему свідомістю й поведінкою 
суб’єктів права впливу, визначення 
міри їхнього взаємного зв’язку та вза-
ємної обумовленості. Більше того, на-
лежне, осмислене ставлення індивіда, 
соціальної групи, суспільства в цілому 
до конституції як до основного закону, 
до її ролі в правовому регулюванні су-
спільних відносин, до конституційних 
цінностей значною мірою детермінує 
ефективність дії системи українсько-
го конституціоналізму. Адже процеси 
формування й формулювання конститу-
ційно-правових норм, їхньої реалізації у 
фактичних конституційно-правових від-
носинах, результативне функціонуван-
ня механізму конституційно-правового 
регулювання в цілому неможливі поза 
свідомою вольовою поведінкою суб’єк-
тів конституційно-правових відносин. 
Саме тому конституційна правосвідо-
мість як особливий вид правової сві-
домості має велике значення в системі 
конституціоналізму.

Отже, метою цієї статті є теоре-
тичне осмислення конституційної пра-
восвідомості як складової системи су-
часного конституціоналізму, що являє 
собою вищу форму правової свідомості; 
дослідження її змістовно-сутнісних ха-
рактеристик, здійснюваного нею впли-
ву на інші складові системи сучасного 
конституціоналізму та функціонування 

механізму конституційно-правового ре-
гулювання в цілому.

Ідентифікація конституційної право-
свідомості як особливого виду правової 
свідомості передусім передбачає потре-
бу визначення змістовно-сутнісних ха-
рактеристик власне правової свідомості 
як теоретико-правової категорії. Лише з 
врахуванням відповідних теоретичних на-
працювань про правову свідомість як таку 
можливе обґрунтоване розкриття сутнос-
ті, особливостей і значення конституцій-
ної правосвідомості як її різновиду.

У свою чергу дослідження змісту й 
суттєвих властивостей поняття «пра-
восвідомість» припускає пояснення по-
няття «свідомість».

З філософської точки зору свідо- 
мість – це відчуття кожною людиною 
свого існування й своїх дій, інакше ка-
жучи, усвідомлення буття, суб’єктив-
ний образ об’єктивного світу, суб’єк-
тивна реальність; у гносеологічному 
значенні – ідеальне в протиставленні 
матеріальному й у поєднанні з ним. Це 
найвища притаманна людям якість, яка 
полягає в узагальненому й цілеспрямо-
ваному відображенні дійсності, уявній 
побудові дій і передбаченні їх результа-
тів, регулюванні й самоконтролі пове-
дінки, яка має зовнішні форми відобра-
ження творчого характеру та пов’язана 
з мовою [1]. До основних взаємопов’я-
заних елементів свідомості належать 
такі: усвідомлення явищ, абстрактне 
мислення, самосвідомість, емоції, волю, 
інтуїцію [2].

© Д. Терлецький, 2014
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При цьому свідомість має матеріаль-
ний складник, який визначається тим, 
що процес мислення супроводжується 
біохімічними, фізіологічними й іншими 
змінами в мозку, а також ідеальний 
складник, який передбачає, зокрема, 
образне відображення й характеризу-
ється тим, що суб’єктивні образи ре-
чей не мають матеріальних властивос-
тей цих речей. Отже, процес мислення 
характеризується як створенням у сві-
домості ідеальних образів, так і пере-
творенням ідей у реальні речі. При цьо-
му зовнішньою формою відображення 
свідомості є мова, практичні дії та їх 
наслідки [3].

Поняття свідомості охоплює як ін-
дивідуальну (особисту), так і суспіль-
ну свідомість. Суспільна свідомість, 
будучи відображенням суспільного 
буття людей, реального образу їхнього 
життя, розвивається за законами, що 
не залежать від свідомості окремих лю-
дей, проте реалізується в процесі їхньої 
діяльності. Суспільна свідомість являє 
собою не сукупність свідомості інди-
відів, а цілісне явище, якому властива 
певна внутрішня структура, що вклю-
чає різні рівні та форми [1], серед яких 
однією з найважливіших визнається 
правова свідомість [4].

Відповідно, правова свідомість може 
бути охарактеризована через низку при-
таманних їй ознак, одні з яких розкри-
вають її властивості як різновиду сус-
пільної свідомості, інші – визначають 
власні ознаки правової свідомості. До 
першої групи в літературі відносять такі 
ознаки: 1) об’єктом правосвідомості, як 
і всіх інших видів суспільної свідомості, 
є суспільне буття; 2) правосвідомість, 
як і всі інші види (форми) свідомості, 
відображає суспільне буття у вигляді 
суспільних ідей і відповідних їм психо-
логічних проявів; 3) носіями правосвідо-
мості є різні індивідуальні й колектив-
ні соціальні суб’єкти. До другої групи 
у свою чергу відносять такі ознаки:  
1) правосвідомість має власний пред-
мет відображення – правову дійсність;  
2) вона оперує ідеями, поняттями, по-
чуттями тощо, типовими саме для неї;  

3) правосвідомість є одним із най-
важливіших чинників праворозумін-
ня, розвитку права й правореалізації;  
4) правосвідомість завжди пов’язана 
зі співвідношенням у свідомості пев-
них життєвих умов, потреб, інтересів 
з існуючими або можливими правами 
й обов’язками, тобто має вплив на су-
спільні відносини [5].

У сучасній науковій літературі ак-
тивно дискутується питання й щодо 
інших властивостей, притаманних 
правовій свідомості. Так, деякі автори 
вважають, що правосвідомість наділена 
такою властивістю, як нормативність. 
На нормативність як рису юридич-
ного мислення вказують, наприклад,  
О.І. Овчинніков та О.Е. Лейст [6].  
О.Е. Лейст стверджує, що правосві-
домість є не менш нормативною, ніж 
право або мораль [7]. Проте навряд 
чи виправдано автоматично наділяти 
правосвідомість властивостями права. 
Правосвідомість – це те, як ми розу-
міємо, ставимося до права, і як таке 
праворозуміння й правовідчуття впли-
ває на нашу поведінку. Така власти-
вість людської психіки, вважаємо, не 
може бути нормативною. Розуміння 
права, відчуття права й поведінка у 
сфері права не обов’язково мають бути 
суворо підпорядковані певним нор-
мам, правилам. Тому слід погодитися з  
В.С. Бредньовою, яка зауважує, що нор-
мативність – це властивість не правосві-
домості, а властивість правових норм, 
які фіксуються людським мозком [8].

Інші дослідники наполягають, що 
важливою рисою правової свідомості 
є її ретроспективність: «Правова свідо-
мість переважно звернена на розгляд 
суспільних відносин, що вже мали міс-
це; сама по собі вона не звернена в 
майбутнє й не є свідомістю. Правова 
свідомість орієнтована на розгляд соці-
альної дійсності через призму певного 
об’єктивного порядку, репрезентовано-
го носієм правової свідомості. Конкрет-
ні інтереси, лінії перспектив індивідів і 
їхніх груп правова свідомість не фіксує. 
Таким чином, правова норма, яка ство-
рена, як правило, для майбутнього й 
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закріплює належну модель поведінки, 
існує в сьогоденні й актуалізується в 
правосвідомості тільки у зв’язку з яко-
юсь конкретною ситуацією, що мала 
місце в минулому» [9].

Утім, оскільки людська свідомість 
здатна аналізувати не тільки те, що вже 
об’єктивно існує, а й те, що буде існува-
ти, вважати ретроспективність ключо-
вою рисою правосвідомості недоцільно. 
Людський мозок здатний моделювати 
різні ситуації, у тому числі й ті, яких 
поки ще не існує. І до таких змодельова-
них ситуацій також може формуватися 
певне ставлення. Тому більш обґрунто-
ваною видається позиція, за якою пра-
восвідомості властиві одночасно як пер-
спективність, так і ретроспективність.

Як логічну рису правової свідомості 
виділяють її аналітичність. В.П. Мала-
хов, говорячи про аналітичність юри-
дичного мислення, вказує: «Юридичні 
поняття й нормативні акти немовби 
«прикладаються» до дійсності, а дій-
сність немовби «впізнається» в юри-
дично заданих значеннях. Отримані 
юридичним мисленням знання у вигля-
ді можливості вже закладені у вихідних 
поняттях, принципах і нормах. Знання 
та оцінки окремих явищ є конкрети-
зація правових (і юридичних) понять.  
У цьому й полягає аналітичність мис-
лення» [10]. Необхідно вказати, що 
правосвідомість не обмежена лише не-
гативними оцінками правової діяльно-
сті, їй також властиві позитивні засади.

Висловлюється також позиція, що 
правовій свідомості властива внутрішня 
суперечливість. Це пояснюється тим, 
що людина як носій правосвідомості – 
це симбіоз раціонального й емоційного. 
«Правосвідомість самодостатня з огляду 
на те, що містить протиріччя. Правосуд-
дя не вселяє думку про чіткий порядок, 
а навпаки, несе в собі ідею конфронта-
ції й конфлікту, що вміщаються сферою 
правосвідомості» [11].

Поряд із цим деякі автори почина-
ють виділяти нестандартні властивості 
правосвідомості: ціннісно-нормативну 
ієрархічність, дедуктивність, компро-
місність [9].

Незважаючи на те, що теоретичне 
осмислення категорії правосвідомості 
має тривалу історію й пройшло якіс-
ний еволюційний розвиток, розкриття 
її сутності й досі залишається актуаль-
ним науковим завданням. У зв’язку 
із цим цікавою є позиція М.М. Цим-
балюка, який, критично оцінюючи ос-
новні, найбільш поширені, підходи до 
визначення змісту правосвідомості як 
теоретико-правової категорії, з певни-
ми застереженнями пропонує їх кла-
сифікувати на три групи. У першому 
випадку, на його думку, ідеться про 
безпідставне звуження змісту пра-
восвідомості, коли вона асоціюється 
передусім з орієнтирами побудови де-
мократичного правового суспільства; 
натомість у другому випадку має місце 
зворотній процес зайвого розширення 
змісту цієї категорії, який передбачає 
ототожнення правосвідомості з будь-
якою соціальною нормативністю; на-
решті, у третьому випадку спостеріга-
ється тавтологічна за своєю природою 
тенденція до ідентифікації правосвідо-
мості через її зведення до «свідомого 
ставлення до чинного права».

Відстоюючи доцільність застосу-
вання методики поєднання логічних 
критеріїв побудови визначень з онто-
логічними, М.М. Цимбалюк визначає 
найзагальніший (категоріальний) зміст 
правосвідомості, що поширюється на 
будь-які форми її прояву, як осмисле-
не відношення з боку окремого індиві-
да, соціальної групи чи суспільства в 
цілому до нормативного регулювання 
суспільного буття публічно-інституцій-
ними засобами [12].

Найбільш поширеним у сучасній 
філософсько-правовій літературі є ви-
значення правосвідомості як сфери 
суспільної свідомості, яка відображає 
правову дійсність у формі правових 
знань та оціночного ставлення до пра-
ва й практики його реалізації, соціаль-
но-правових установок і ціннісних орі-
єнтацій, які регулюють поведінку людей 
у сфері права [13]. У межах цього під-
ходу найбільш повне й точне визначен-
ня, що відображає сучасні умови функ-
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ціонування правової свідомості, подає  
Н.М. Юрашевич: «Правова свідомість –  
система відчуттів, звичок, уявлень, 
оцінок, поглядів, теорій, ідей суб’єктів 
права (носіїв правосвідомості), які відо-
бражають правову дійсність та оціноч-
не ставлення до неї (до соціально-пра-
вових настанов і ціннісних орієнтацій 
суспільства, до минулого, сучасного 
або очікуваного права) і виконують 
завдяки цьому роль своєрідного регу-
лятора (саморегулятора) їх поведінки 
в юридично важливих ситуаціях» [14].

Зміст правосвідомості визначається 
умовами формування мислення про со-
ціальну реальність як правову, сприй-
няттям феномену права в суспільстві як 
такого. На цей процес значною мірою 
впливають правові ідеї, які включають 
усвідомлення права, відчуття права, 
правовий ідеал і правову реальність. 
Суттєвий вплив на зміст правосвідомо-
сті здійснює система правових понять, 
вироблена певним суспільством. До 
них можна віднести поняття, які ха-
рактеризують структурні властивості 
права (право, обов’язок, правова нор-
ма, правова вимога, правовий статус 
тощо), функціональні властивості пра-
ва (правова оцінка, правове регулюван-
ня, правотворчість, правове виховання 
тощо), а також поняття, що відобража-
ють ціннісні властивості права (свобо-
да, справедливість, рівність, суспіль-
не благо, законність, відповідальність 
тощо) [3].

Правосвідомість, функціонуючи в 
суспільному житті як єдина динамічна 
система, має складну будову. Специ-
фіка її структури полягає в тому, що 
правосвідомість відноситься до числа 
явищ, які не можуть бути розкриті в 
якійсь лише одній системі уявлень. 
Щоб визначити її складну структуру, 
необхідно виокремити щонайменше 
кілька зрізів. Багатоплановий аналіз 
структурних елементів правосвідомості 
є умовою вивчення взаємозв’язків різ-
них продуктів духовного відображення 
правової дійсності [15]. Їх розгляд є 
важливим також і у зв’язку з тими змі-
нами, які відбуваються в сучасній пра-

вовій дійсності. Злам усталених стере-
отипів у філософсько-правовій науці, 
докорінне реформування законодавчої 
бази стали факторами, які змінили 
саме уявлення про елементи правосві-
домості.

Щоправда, у роботах деяких авто-
ритетних дослідників права наводиться 
точка зору про те, що в правосвідомо-
сті взагалі немає структури: «Усі ці рів-
ні, прошарки, сфери і тим паче поділ 
правосвідомості за класовою підставою 
не є структурою цілісного органічного 
утворення. Це лише підрозділи більш-
менш організованої сукупності, які 
за своєю суттю є швидше свідченням 
роз’єднаності правосвідомості – того, 
що під терміном «правосвідомість» ма-
ються на увазі різні прояви духовного, 
інтелектуального, соціально-психоло-
гічного життя, які пов’язані зі сферою 
права, проте не утворюють органічної 
цілісності» [16].

Водночас, незважаючи на те, що 
нині більшість авторів визнають, що 
правосвідомість – це цілісне утворення, 
яке має внутрішню будову [17], кіль-
кість елементів правової свідомості, їх 
взаємозв’язок трактуються по-різному.

Так, традиційно в межах право-
свідомості виділяють два комплекси: 
правову ідеологію («систематизоване 
наукове вираження правових поглядів, 
принципів, вимог суспільства, класів, 
різних соціальних груп і прошарків 
населення») та правову психологію 
(«сукупність правових почуттів, цін-
нісних відношень, настроїв, побажань 
і переживань, характерних для всього 
суспільства в цілому або конкретної со-
ціальної групи») [18].

Інші дослідники уявляють правову 
свідомість у вигляді складнішої систе-
ми, яка містить у собі раціональний, 
емоційний, інформаційний, оцінний 
та вольовий елементи. Так, на думку  
В.С. Бредньової та Г.П. Клімової, у 
структурі правової свідомості, яка інте-
грує певні правові знання, ціннісні та 
ідеологічні принципи, емоційні й вольо-
ві правові настанови, правові традиції 
й норми, інституційні форми тощо, не-
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обхідні для досягнення правових цілей, 
доцільно виділяти раціонально-ідеоло-
гічний, емоційно-психологічний і наста-
ново-поведінковий елементи [19].

Раціонально-ідеологічний елемент 
правової свідомості являє собою панів-
ні в суспільстві знання й уявлення про 
різноманітні аспекти правового життя 
суспільства; правову систему та її пев-
ні інститути; механізми державної вла-
ди й управління; прийняття правових 
рішень та їх реалізацію. Іншими слова-
ми, раціонально-ідеологічною правосві-
домістю є стійки стереотипи правової 
свідомості в усіх її формах і проявах.

Емоційно-психологічний компонент 
правової свідомості становлять відчут-
тя й переживання, які мають соціальні 
суб’єкти у зв’язку з їх участю в право-
відносинах і які формуються на основі 
правових знань та уявлень про норми 
права, юридичні права й обов’язки, а 
також законності, правотворчої й пра-
возастосовної діяльності та пов’язані 
зі сприйняттям та оцінкою правових 
явищ. До таких відчуттів і переживань 
можна віднести, наприклад, упевне-
ність у справедливості правових норм, 
нормативно-правових актів, осудне 
ставлення до їх порушення. Емоційні 
почуття й психологічні переживання 
є невід’ємним елементом правової сві-
домості та поведінки. Супроводжуючи 
майже всі прояви правової активності 
суб’єкта й спрямовуючи її на досягнен-
ня життєво важливих цілей, емоції й 
почуття виступають одним із головних 
елементів механізму регулювання пра-
вових стосунків. Розвинута правова 
свідомість допускає формування в його 
носіїв стійких стереотипів у галузі емо-
цій, почуттів і переживань.

Емоційно-психологічний елемент 
правової свідомості включає в себе та-
кож ірраціональні фактори у свідомості 
й поведінці людей, які є складними, не 
завжди піддаються простому причино-
во-наслідковому поясненню й зумовлю-
ють мотиви людських дій. Такі фактори 
проявляються у формі правових міфів, 
які є вірою людей у «світле», «пре-
красне» правове майбутнє. Як і упе-

редження, правові міфи є переважно 
продуктом емоційної діяльності людей 
і спираються на суспільні авторитети. 
Проте, на відміну від упереджень, вони 
характеризуються відносною тривалі-
стю й продовжують існувати під час 
певних змін у правовому житті суспіль-
ства [20].

Проте наведене вище про сутність 
правових міфів, зазначає Г.П. Клімова, 
зовсім не означає, що в їх структурі 
відсутній будь-який раціональний зміст 
і що їх треба повністю ототожнювати 
з неправдою. Навпаки, правові міфи 
досить щільно переплетені з певними 
знаннями та уявленнями про правову 
реальність [21].

При цьому раціонально-ідеологічний 
та емоційно-психологічний елементи 
не існують ізольовано один від одного, 
вони активно взаємодіють. Пізнаючи 
дійсність, люди зіставляють її з мину-
лим досвідом, потребами, інтересами, 
цілями діяльності. Отримані знання 
про властивості об’єктів певним чином 
осмислюються. Утворюється інша, уже 
інтелектуально-емоційна якість: пси-
хічне ставлення до об’єктів пізнання 
й практичної діяльності (позначення 
суб’єктивної цінності та значущості 
об’єкта як позитивного чи негативного, 
корисного чи шкідливого, прийнятного 
або неприйнятного).

Ставлення виражається в оцінці, 
яка полягає у визнанні значущості 
об’єкта з точки зору окремого індивіда, 
соціальної групи або суспільства в ціло-
му. Оцінка розміщена між пізнанням і 
практикою. Це завжди певне порівнян-
ня, у процесі якого суб’єкт обирає те, 
що можна порівняти з його потребами, 
інтересами й цінностями. Різноманітні 
явища правового життя, що пізнаються 
суб’єктом і знаходять своє відображен-
ня в його особистому досвіді й право-
вій практиці, викликають до себе пев-
не ставлення і, будучи значущими для 
суб’єкта, набувають певного значення, 
кваліфікуються ним як цінності [22].

У цьому сенсі настаново-поведінко-
вий елемент правосвідомості передба-
чає наявність чотирьох основних типів 
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правових оцінок (оціночних відносин): 
а) до права в цілому (його принципів, 
норм, інститутів); б) до правової пове-
дінки оточуючих і до об’єктів діяльно-
сті (злочинності, злочинів, злочинців); 
в) до правоохоронних органів (прокура-
тури, адвокатури, суду, юстиції); г) до 
своєї власної поведінки (самооцінки) 
[23]. Поряд із цим настаново-поведінко-
вий елемент правосвідомості складають 
правові настанови й відповідні стерео-
типи поведінки, які сприяють переве-
денню уявлень і цінностей у площину 
практичної реалізації.

Іншим важливим аспектом розу-
міння правової свідомості як цілісної 
динамічної системи, що має складну 
внутрішню будову, виступають її функ-
ції як певні напрями впливу на право-
ву реальність у цілому і на механізм 
правового регулювання та його окремі 
елементи зокрема.

Зазначимо, що правосвідомість ціл-
ком виправдано розглядається в літера-
турі як складова механізму правового 
регулювання, яка має суб’єктивну при-
роду, виступає його активним творчим 
началом та із суб’єктивної сторони 
забезпечує функціонування, розвиток 
і вдосконалення такого механізму. Бу-
дучи активним елементом механізму 
правового регулювання, правосвідо-
мість з огляду на свій функціональний 
прояв впливає на механізм правового 
регулювання в декількох напрямах. На-
самперед правосвідомість є чинником, 
що забезпечує ефективність механізму 
правового регламентування, при цьому 
вона є суб’єктивним механізмом функ-
ціонування. Водночас правова свідо-
мість забезпечує подальший розвиток 
цього механізму завдяки своїй твор-
чій активній природі; і нарешті, вона 
оцінює елементи механізму правового 
регулювання з урахуванням його від-
повідності пануючим уявленням про 
справедливість.

Дотримуючись наведеної позиції, 
М.Є. Черкас пропонує виокремити 
функції правосвідомості в механізмі 
правової регулювання й визначає їх 
як основні напрями впливу правосвідо-

мості на цей механізм або його окремі 
елементи, у яких відображено призна-
чення правосвідомості як самостійного 
елемента механізму правового регулю-
вання [24]. При цьому М.Є. Черкас до-
водить, що під час виділення функцій 
правової свідомості базовим має бути 
підхід, заснований на структурі пра-
вової свідомості з точки зору особли-
востей способів відображення правової 
дійсності. Саме в цій площині розкри-
ваються найхарактерніші властивості 
суспільної свідомості взагалі й свідомо-
сті правової зокрема: здатність отриму-
вати інформацію про оточуючий світ, 
оцінка оточуючого світу, його перетво-
рення відповідно до потреб та ідеалів.

Виходячи з наведеного, обґрунто-
вується виокремлення таких функцій 
правової свідомості:

1) пізнавальна, сутність якої поля-
гає в тому, що завдяки правосвідомості 
забезпечується отримання, накопичен-
ня, систематизація й оновлення знань 
про правові явища, розуміння їх змісту 
й сутності;

2) прогностична, що виявляється у 
формуванні обґрунтованих уявлень про 
подальший розвиток правових явищ;

3) оціночна, змістом якої є сприй-
няття відповідних правових явищ із 
точки зору їх корисності (некорис-
ності), справедливості (несправедли-
вості), ефективності (неефективності) 
тощо. Ця функція характеризує кри-
тичне ставлення до різних правових 
явищ;

4) творча, яка означає створен-
ня предметних форм, що не існують 
у природі. Вона виявляється в таких 
підфункціях, як правове моделюван-
ня, світоглядна, перетворення правової 
дійсності відповідно до правових ідеа-
лів (цінностей). Правове моделювання 
полягає в розробленні нормативних і 
індивідуальних моделей (правил) пра-
вової поведінки та юридичних актів, 
через які ці правила виражаються. 
Змістом світоглядної підфункції є ство-
рення юридичних понять (категорій), 
юридичних конструкцій, правових 
концепцій (теорій), правових ідеалів 
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та правових цінностей. Перетворення 
правової дійсності відповідно до пра-
вових ідеалів (цінностей) означає, що 
правова свідомість виступає суб’єктив-
ним чинником зміни правових явищ у 
напрямі забезпечення їх відповідності 
вимогам справедливості;

5) регулятивна, зміст якої полягає в 
тому, що на підставі правової свідомо-
сті відбувається вибір варіанту право-
вої поведінки. Це центральна функція 
правової свідомості, оскільки саме вона 
забезпечує практичне здійснення пра-
вового регулювання [24].

Підводячи підсумки аналізу змістов-
но-сутнісних характеристик правової 
свідомості як теоретико-правової кате-
горії, можемо зробити такі висновки.

Правосвідомість – це: 1) специ-
фічна функція людського мозку, яка 
полягає в можливості відображати 
явища правової дійсності й цілеспрямо-
вано регулювати свою взаємодію з нею;  
2) одна з найважливіших форм суспільної 
та водночас індивідуальної свідомості;  
3) сукупність правових поглядів, тео-
рій, ідей, уявлень, переконань, оцінок, 
настроїв, почуттів, у яких виражається 
ставлення індивідів, соціальних груп, 
усього суспільства до наявного й ба-
жаного права, до правових явищ, до 
поведінки людей у сфері права; 4) ці-
лісна динамічна система, що має склад-
ну внутрішню будову, яка системно в 
різних напрямах впливає на правову 
реальність у цілому і на механізм пра-
вового регулювання та його окремі еле-
менти зокрема.

Екстраполюючи наведені теоретичні 
напрацювання про правову свідомість 
як таку для цілей розкриття сутності, 
особливостей та значення конституцій-
ної правосвідомості як її різновиду, за-
значимо такі узагальнення.

Визначальною особливістю кон-
ституційної правосвідомості, вказує 
І.А. Кравець, є її дуалістична приро-
да, оскільки вона формується на стику 
правової й політичної свідомості, вод-
ночас не будучи простим механічним 
поєднанням у свідомості особистості 
правових та політичних ідей, погля-

дів, почуттів [25]. Відповідно, консти-
туційну правосвідомість І.А. Кравець 
розуміє як особливий вид правової сві-
домості, у якому відображаються уяв-
лення й почуття окремої особистості, 
соціальної групи, суспільства в цілому 
про конституцію, її роль у правовому 
регулюванні, права людини, способи 
справедливого й демократичного прав-
ління [25].

Конституційна правосвідомість та-
кож виправдано розглядається як спе-
цифічний прояв суспільної й правової 
свідомості; як соціальний фактор, що 
дозволяє виявити ставлення до консти-
туційних норм – визнання об’єктивної 
необхідності конституції, її пріоритету 
в правовій системі держави [26].

Доцільним також вважаємо визна-
чення конституційної правосвідомості 
як «вищої форми правової свідомості, 
що відображає ставлення індивіда, ко-
лективу, суспільства в цілому як до 
положень Основного Закону та інших 
чинних конституційно-правових актів, 
так і до практики їх реалізації, а також 
до бажаних змін конституційно-право-
вих інститутів, як і до сучасних консти-
туційних цінностей» [27].

Такий виразний та помітний наголос 
на особливому ставленні до конститу-
ції як смисловому й нормативно-пра-
вовому стрижню системи сучасного 
конституціоналізму, визнанні її пріо-
ритетного значення є цілком виправда-
ним. У сучасних державах конституції 
набувають характеру універсального 
явища, однак це не заважає їм вико-
нувати інтеграційну функцію в межах 
різних правових і політичних культур. 
Конституція повинна відображати як 
універсальні цінності, що формуються 
в процесі інтеграції країни у світове 
співтовариство, так і культурні особли-
вості народу чи нації, що визначають їх 
ідентичність у світовій культурі.

Ще в радянський період державоз-
навці відзначали, що конституційні 
норми, мабуть, найбільшою мірою, по-
рівняно з іншими юридичними норма-
ми, концентрують правове, політичне 
й моральне начало [28]. Саме тому ос-
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новною домінантою конституційного 
правосвідомості, на думку Н.В. Маміто-
вої, має стати осмислення інтеграційної 
ролі конституції. Причому її потенціал 
значно збільшується, якщо вона містить 
програмні, цільові положення, проте ре-
алізація цих положень повинна відбува-
тися з урахуванням історичного досвіду 
конституційного будівництва [29].

При цьому конституційна правосві-
домість є необхідною формою життєді-
яльності людини, служить внутрішнім 
регулятором юридично значущої пове-
дінки й джерелом правової активності 
в конституційно-правовій сфері, вті-
ленням юридичних норм у фактичній 
діяльності громадян і посадових осіб 
[26]. Як слушно підкреслює Е.Е. Барі-
нов, «конституційна правосвідомість, 
будучи опосередкованою ланкою між 
конституційно-правовою нормою і її ре-
алізацією на практиці, виконує в межах 
регулятивного впливу на поведінку (ді-
яльність) людей важливу здійснюючу 
функцію» [27].

Особливий інтерес становить питан-
ня внутрішньої організації змісту консти-
туційної свідомості. Як вказує Н.В. Ма- 
мітова, зміст конституційної правосві-
домості реалізується у двох аспектах: 
по-перше, як особливий галузевий вид 
правосвідомості, що ґрунтується на 
реальній потребі реалізації вимог кон-
ституції з метою формування правової 
системи, у якій найвищою цінністю 
виступають основні права й свободи 
людини; по-друге, як сукупність ідео-
логічних і психологічних структурних 
елементів, за допомогою яких здійсню-
ється оцінка конституційно-правових 
відносин, конституційного законодав-
ства, що сприяє активізації правової 
діяльності органів державної влади, 
місцевого самоврядування щодо здійс-
нення прав людини [29].

У цілому погоджуючись із наведеним 
твердженням, зазначимо, що в цьому 
випадку автор швидше визначає тео-
логічну спрямованість конституційної 
свідомості, ніж її зміст. Більш вдалим у 
цьому аспекті видається аргументована 
пропозиція А.Р. Крусян, яка, аналізую-

чи систему сучасного українського кон-
ституціоналізму, пропонує в структур-
ному плані розглядати конституційну 
правосвідомість як поєднання чотирьох 
основоположних компонентів (елемен-
тів): конституційно-правової психології; 
конституційно-правової ідеології; кон-
ституційно-правової духовності та кон-
ституційно-правового світогляду [30].

Конституційно-правова психологія, 
на думку автора, – це психічне (суб’єк-
тивне) відображення елементів консти-
туціоналізму в процесі індивідуальної 
й колективної соціальної діяльності, їх 
сприйняття й ставлення до них. Кон-
ституційно-правова психологія просте-
жується через емоційні установки й пе-
реживання індивідуальних суб’єктів, а 
також через масові психологічні стере-
отипи юридичної поведінки й ставлен-
ня до конституційно-правових явищ.

Конституційно-правову ідеологію в 
контексті конституціоналізму слід нато-
мість розглядати як систему поглядів, 
що відображають цінності, принципи, 
процеси формування й функціонування 
конституціоналізму, його роль і значення 
в житті держави, суспільства, людини.

Конституційно-правова ідеологія 
безпосередньо пов’язана з духовністю 
як всього суспільства, так і окремих 
його членів. У зв’язку із цим актуалі-
зується, зазначає А.Р. Крусян, такий 
компонент конституційної правосвідо-
мості, як конституційно-правова духов-
ність. На відміну від двох названих еле-
ментів, він характеризується значною 
стійкістю, охоплює глибинний рівень 
конституційної правосвідомості і є сис-
темою думок, вірувань, навиків, право-
вого духу, що створює цілісну картину 
конституційно-правового життя.

З конституційно-правовою духов-
ністю тісно пов’язаний інший компо-
нент конституційної правосвідомості –  
конституційно-правовий світогляд. 
Конституційно-правовий світогляд є 
різновидом юридичного світогляду й ві-
дображає вихідну світоглядну позицію 
суб’єкта (індивідуального чи колектив-
ного) щодо конституційно-правових те-
орій і реалій [50].
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Резюмуючи вищенаведене, кон-
ституційну правосвідомість можна 
охарактеризувати через низку таких 
притаманних їй суттєвих ознак, які ви-
значають її особливість:

1) конституційна правосвідомість 
являє собою особливу, вищу форму 
правової свідомості, що має подвійну 
політико-правову природу;

2) змістовно-ціннісну сутність кон-
ституційної правосвідомості об’єктивує 
ззовні передусім конституція як смис-
ловий і нормативно-правовий стрижень 
системи сучасного конституціоналізму;

3) конституційна правосвідомість 
містить ідеї, уявлення, погляди й почут-
тя, оцінки та настанови носіїв правосві-
домості щодо конституційно-правових 
відносин, які є базовими, основополож-
ними та становлять основу складної 
системи соціальних зв’язків;

4) конституційна правосвідомість 
є невід’ємним елементом правового 
регулювання в цілому та конституцій-
но-правового зокрема, забезпечуючи їх 
ефективність;

5) конституційна правосвідомість 
детермінує ефективність дії системи 
українського конституціоналізму, ви-
значаючи відношення носіїв правосві-
домості до конституційно-правового 
регулювання суспільного буття публіч-
но-інституційними засобами.

Ключові слова: правосвідомість, 
конституційна правосвідомість, сучас-
ний конституціоналізм.

У статті надано змістовно-сут-
нісну характеристику конституцій-
ної правосвідомості як вищої форми 
правової свідомості та складової 
системи сучасного конституціона-
лізму, проаналізовано функції кон-
ституційної правосвідомості.

В статье изложена содержатель-
но-сущностная характеристика 
конституционного правосознания 
как высшей формы правового со-
знания и составляющей системы 
современного конституционализма, 
проанализированы функции консти-
туционного правосознания.

The complex research of constitu-
tional conscience as the highest form 
of legal conscience and part of mod-
ern constitutionalism has been accom-
plished in this article. The main func-
tions of constitutional conscience have 
been analyzed.
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ЕКОНОМІЧНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ  
ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ  

(СПІВВІДНОШЕННЯ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК)

Категорія «економічний сувере-
нітет» за своїм змістом є економі-
ко-правовою категорію, природа якої 
осягається спеціально-юридичними ме-
тодами пізнання й полягає в здатності 
держави самостійно приймати рішення 
щодо економічного розвитку. Таке тлу-
мачення є загальним, а в чомусь навіть 
умовним, оскільки держава, розвива-
ючись в глобальній світовій економі-
ці, знаходиться під впливом багатьох 
факторів зовнішнього середовища, а 
інколи й під прямим впливом іншої 
більш економічно розвиненої країни. 
Через це сам вибір обумовлюється об-
меженістю стратегічних можливостей 
розвитку економічної системи країни, 
а сам економічний суверенітет полягає 
в здатності політичної влади держави 
самостійно обирати одну з альтернатив 
подальшого розвитку.

Деякі автори, наприклад А. П. Гра-
дов [1] та Я. А. Жаліло [2], користу-
ються категорією «економічний сувере-
нітет», але не детермінують її.

У свою чергу О. Ф. Скакун визна-
чає економічний суверенітет держави 
як складовий елемент загального су-
веренітету, характеризуючи перший 
як політико-юридичну властивість, що 
виражається у верховенстві економіч-
ної волі держави на своїй території й 
незалежності в зовнішньоекономічних 
відносинах [3].

З. Г. Ватаманюк та С. М. Панчишин 
доходять висновку, що найважливішою 
ознакою категорії «економічний суве-
ренітет» є не самостійне управління 
економікою, оскільки ця ознака є дру-
горядною, або похідною, а наявність у 
руках суверенної держави, нації або 

народу всього національного багат-
ства, природних ресурсів, землі тощо. 
При цьому економічний суверенітет 
органічно пов’язується з такою рисою 
державного суверенітету, як верховен-
ство держави на своїй території. Отже, 
економічний суверенітет вони визнача-
ють як здатність держави через орга-
ни представництва реалізовувати волю 
більшості в контексті управління еко-
номікою країни [4].

О. О. Ашурков доходить висновку, 
що якщо раніше суверенітет будь-якої 
держави, як і ступінь його повноти, не 
піддавався сумніву, то в умовах ниніш-
ньої глобалізації питання про можли-
вості державного суверенітету окремої 
країни не просто виникає, а вже вихо-
дить на передній план, бо сьогоднішня 
дійсність значною мірою розвертається 
проти такого суверенітету, зрозуміло, 
у його істотній, а не формальній реа-
лізації: наявність формального суве-
ренітету зовсім не гарантує наявності 
реального суверенітету [5]. Дослідник 
використовує категорії «економічна 
безпека» та «економічний суверені-
тет» не тотожно, а доходить висновку, 
що перша категорія є лише складовим 
елементом другої. Автор відзначає, 
що основне для забезпечення еконо-
мічного суверенітету – це послідовна 
політика самопосилення, використання 
всіх правових засобів, які сприяють са-
мопосиленню, починаючи із чіткого за-
кріплення в Конституції України основ 
економічної системи й забезпечення 
публічного правопорядку в економіці. 
Тільки держава, яка стратегічно наці-
лена на самопосилення, може успішно 
протистояти негативному зовнішньому 

© Є. Білоусов, 2014



38

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2014/5

впливу, який завжди присутній у світо-
вій економіці. Іншими словами, дослід-
ник робить висновок що економічний 
суверенітет – це спроможність держа-
ви протистояти зовнішньому економіч-
ному тиску інших держав та глобаль-
них інтеграційних утворень.

Не дивлячись на те, що це визна-
чення економічного суверенітету є над-
звичайно спрощеним, але саме таке 
розуміння цієї категорії є найбільш 
прийнятним у контексті нашого дослі-
дження. Оскільки ми доходимо виснов-
ку, що економічна безпека – це пев-
ний стан економіки країни, то цілком 
логічно, що цей стан має бути спря-
мований на протидію та сформований 
під впливом зовнішніх факторів, він є 
уособленням здатності держави про-
тистояти економічному тиску та само-
стійно незалежно реалізовувати власну 
економічну волю, у тому числі та юри-
дичними засобами.

Отже, економічний суверенітет – це 
спроможність держави повною мірою 
використати сукупність умов та факто-
рів, що забезпечують незалежність на-
ціональної економіки, її стабільність і 
стійкість, здатність до постійного онов-
лення та самовдосконалення для по-
дальшого розвитку економічної систе-
ми, мінімізуючи негативний зовнішній 
тиск інших учасників глобалізаційних 
процесів.

Оскільки поняття «економічний су-
веренітет» крос-наукове, то і його озна-
ки мають як юридичні, так і економічні 
витоки. Серед основних ознак слід ви-
ділити такі:

– єдність;
– невідчужуваність;
– екстериторіальність діяльності 

економічних суб’єктів резидентів;
– пріоритетність національних інте-

ресів;
– неподільність;
– наявність власної валюти; 
– наявність власної податкової  

системи.
Єдність як ознака економічного су-

веренітету держави полягає в наявно-
сті єдиної суверенної влади української 

держави, здійснюваної системою орга-
нів, у тому числі представницьких, на 
всій території України.

Невідчужуваність економічного 
суверенітету держави проявляється в 
його невід’ємному зв’язку з безпосе-
реднім виконанням органами держав-
ної влади функцій із забезпечення ста-
лого економічного розвитку.

Екстериторіальність діяльності 
економічних суб’єктів резидентів 
означає їхню спроможність провадити 
свою діяльність за межами території 
держави в процесі досягнення еконо-
мічних інтересів, як власних, так і за-
гальнодержавних.

Принцип екстериторіальності тісно 
пов’язаний із принципом пріоритетно-
сті національних інтересів, оскільки 
для забезпечення економічної незалеж-
ності держава повинна мати відповід-
ні ресурси, механізми та інструменти 
реагування на різні ситуації. Те, що 
правове поле, у межах якого відбува-
ються економічні відносини, повністю 
орієнтоване на національні інтереси, є 
цілком логічним, але, крім цього, таку 
ж орієнтацію повинен мати й бізнес.

Неподільність економічного суве-
ренітету означає спроможність держа-
ви зосереджувати всю його повноту й 
не ділити його, а лише згідно з законом 
делегувати свої суверенні права орга-
нам місцевого самоврядування, міжна-
родним організаціям тощо. З точки зору 
глобалізації делегування економічних 
функцій держави на рівень міжнарод-
них організацій є найбільш актуальним 
та дискусійним питанням. Справа в 
тому, що таке делегування може при-
звести до часткової втрати самоіден-
тичності держави, підпорядкування її 
інтересів інтересам більш розвинених 
економік, а в підсумку – до послаблен-
ня економічної безпеки держави.

Наявність власної валюти є не 
лише ознакою, але й передумовою 
отримання державою економічного 
суверенітету та його утримання. Важ-
ливість національної валюти полягає в 
здатності держави через Центральний 
банк самостійно контролювати її обіг: 



39

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

збільшення або зменшення попиту, що 
прямо впливатиме на керованість ін-
фляційних процесів.

Останньою задекларованою нами 
ознакою економічного суверенітету є 
наявність власної податкової систе-
ми. Податки – легальний спосіб пере-
розподілу валютно-фінансових ресурсів 
із метою утримання апарату державно-
го управління.

Тісний взаємозв’язок економічного 
суверенітету держави та її економічної 
безпеки є апріорним та об’єктивним, 
але ці категорії слід чітко розподілити 
не лише за змістовним наповненням, 
але й за походженням. Економічний 
суверенітет є первинним у відношенні 
до економічної безпеки, якщо говорити 
в масштабах держави. Виступаючи в 
якості здатності державної влади одні-
єю з її характеристик, економічний су-
веренітет у подальшому обумовлює по-
яву економічної безпеки та створення 
системи з її забезпечення. Водночас не 
обов’язково економічний суверенітет 
буде реалізований повною мірою, але 
при цьому він не зникне, а залишить-
ся в розряді умовних категорій, тоді 
як явище «економічна безпека» більш 
категоричне. економічна безпека може 
бути повною, потужною, всебічною або 
частковою, слабкою, а в деяких випад-
ках її може не бути взагалі, навіть тоді, 
коли в політичної влади країни зали-
шатимуться потенційні можливості ви-
користання свого права економічного 
суверенітету.

Економічна безпека, на відміну від 
економічного суверенітету, – це певний 
стан системи, а тому ця категорія має 
матеріальну природу, що обумовлює її 
структурно-логічну схему та ознаки. 
Натомість економічний суверенітет 
є категорією, яка характеризує дер-
жавну владу, а відтак поза системою 
владних відносин її вживання позбав-
лене змісту. Взаємозв’язок означених 
категорій, розглядаючи їх крізь призму 
державного управління, може бути зо-
бражений як матеріальне уособлення 
(система забезпечення безпеки) еконо-
мічної волі держави (суверенітет).

Ця теза дає змогу зробити висно-
вок щодо неможливості забезпечення 
економічної безпеки а разі відсутності 
економічного суверенітету. Таке твер-
дження справедливе виключно у від-
ношенні до державного утворення або 
у відношенні до міжнародної чи регіо-
нальної організації, до складу якої вхо-
дить декілька країн. 

Загалом слід зазначити, що еконо-
мічний суверенітет держави – катего-
рія надзвичайно складна та потребує 
подальшого дослідження в контексті 
визначення механізмів його забезпе-
чення. Як об’єктивна характеристика 
держаної влади економічний сувере-
нітет виникає з утворенням та легіти-
мним оформленням держави й органів 
її управління, але для повноцінного та 
реального його забезпечення необхід-
на відповідна економічна система, що 
формується, керується та контролюєть-
ся державою.

Ключові слова: економічна безпе-
ка, економічний суверенітет, державна 
влада, система управління, глобаліза-
ція, економічна воля.

Статтю присвячено аналізу ка-
тегорій «економічний суверенітет» 
та «економічна безпека», дослі-
дженню змістовного навантаження 
вказаних категорій, їхньому спів-
відношенню та взаємозв’язку, проа-
налізовані сучасні точки зору авто-
рів стосовно тлумачення поняття 
«економічна безпека», «економічний 
суверенітет», їхнє значення та роль 
в реаліях сьогодення. Більш деталь-
но розглянуто сутнісні характери-
стики категорій «економічна безпе-
ка», «економічний суверенітет».

Статья посвящена анализу кате-
горий «экономическая безопасность», 
«экономический суверенитет», ис-
следованию смысловой нагрузки ука-
занных категорий, их соотношению 
и взаимосвязи, проанализированы 
актуальные точки зрения авторов 
в отношении раскрытия понятий 
«экономическая безопасность», «эко-
номический суверенитет», их зна-
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чения и роль в реалиях нынешнего 
времени. Более детально проанали-
зированы основные характеристики 
категорий «экономическая безопас-
ность», «экономический суверени-
тет».

The article is devoted to the anal-
ysis of the categories “economic sov-
ereignty” and “economic security”, to 
research of semantic loading of the 
specified categories, their ratio and in-
terrelation; the author’s modern points 
of view concerning the interpretation 
of the concept “economic security”, 
“economic sovereignty”, their values 
and roles in present realities are for-
mulated. Intrinsic characteristics of the 
categories “economic security”, “eco-
nomic sovereignty” are in more detail 
analyzed.
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Ми живемо в надзвичайно насичену 
історичними подіями добу переходу від 
несвободи, гніту, безправ’я до утвер-
дження прав людини, поваги до гідно-
сті особистості, усвідомлення того, що 
людина сама відповідає за своє сьо-
годення та прийдешнє. Україна, здо-
бувши незалежність, проголосила, що 
людина, її життя та здоров’я, честь і 
гідність, недоторканість та безпека ви-
знаються найвищою соціальною цінні-
стю. Український народ обрав шлях по-
будови демократичної держави, у якій 
буде здійснено принцип панування пра-
ва, що ґрунтується на визнанні прав і 
свобод людини.

Представлена стаття ставить за 
мету дослідити етапи історичного роз-
витку прав людини, охарактеризувати 
основні уявлення про права людини, 
починаючи з античного періоду розвит-
ку людства.

Розробкою теорії прав людини в су-
часній українській науці займаються 
Ю. Барабаш, В. Копейчиков, О. Куш-
ніренко, В. Погорілко, П. Рабінович,  
В. Речицький, І. Сенюта, В. Серьогін, 
Т. Слінько, Ю. Тодика та інші, проте 
спеціальних досліджень щодо станов-
лення й розвитку прав людини прово-
диться досить мало.

Питання прав людини є найважли-
вішою проблемою внутрішньої та зов-
нішньої політики всіх держав світової 
співдружності. Забезпечення прав і 
свобод людини, їхня практична реалі-
зація є тим критерієм, за яким оціню-

ється рівень демократичного розвит-
ку будь-якої держави й суспільства в 
цілому. Процес суспільної діяльності 
людини значною мірою залежить від 
обсягу прав і свобод, які визначають 
її соціальні можливості, характер жит-
тєдіяльності, систему зв’язків людей у 
суспільстві. Тому питання про права 
людини завжди були предметом по-
літичної боротьби за володіння цими 
правами, розширення їх сфери та ви-
значення становища людини в суспіль-
стві. Саме боротьба за права людини 
стала каталізатором масштабних змін 
у суспільно-політичному житті більшо-
сті країн світу, вела до нового осмис-
лення ролі людини в її відносинах з 
іншими людьми, суспільством і держа-
вою [1, с. 84].

Ідея прав людини зародилась у 
V – IV ст. до н. е. в древніх полісах 
(Афінах, Римі). Прояв принципу грома-
дянства був значним кроком на шляху 
прогресу й свободи. Нерівномірність 
прав між різними соціальними спільно-
тами була неминучою частиною для то-
гочасних етапів розвитку суспільства. 
Кожний новий етап додавав нових яко-
стей правам людини, поширював їх на 
все більше коло суб’єктів. Відбувалося 
це не стихійно, а в результаті постійної 
боротьби та впродовж тривалого часу. 
Права людини – складне, багатогран-
не явище, яке значною мірою залежить 
від ґенези правових норм, у яких вони 
сформульовані. Започатковані як моно-
норма, вони згодом трансформувались 
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у норму права [2, с. 27]. Ці норми ні-
коли не давали переваг одному члену 
роду над іншим, тобто закріплювали 
умовну «первісну рівність», але суть 
цієї рівності полягає у відсутності сво-
боди, оскільки людина цілком поглина-
ється суспільством, життєдіяльність ін-
дивіда досить жорстко регламентована.

Сам факт появи норм – це ознака 
людського буття, його соціальності. 
Через освоєння мононорм культиву-
валися форми поведінки, які були не-
обхідні людському співтовариству для 
подальшого прогресу. Адже навіть 
найконсервативніші й найжорстокіші 
соціальні розпорядження прийшли на 
зміну стадним інстинктам і свідчили 
про усвідомлення людськими співтова-
риствами особливості свого існування 
та необхідності його підтримувати та 
зберігати [4]. У Стародавньому сві-
ті, в епоху зародження державності й 
політико-правових ідей, вся культура 
й життя людей були пронизані міфо-
логією, широко поширилися релігій-
но-міфологічні погляди «маат», «рта», 
«ріта», «дао», «діке» та інші, у яких йш-
лося про природньобожі порядки, про 
правду й справедливість. Наприклад, у 
єгиптян ідеалом справедливості, право-
суддя, свободи та недоторканості лю-
дини була богиня Маат. У стародавніх 
аріїв ці ідеї проголошувалися у свяще-
ник гімнах Рігведе (скорочено «рта», 
«ріта»). Захисником слабких, бідних і 
знедолених давньошумейська й ваві-
лонська міфологія називає бога Шама-
ша [5, с. 22]. 

Таким чином, тільки те, що відповіда-
ло тодішнім поглядам на справедливість, 
сприймалося як право. І лише завдяки 
легітимації в контексті щодо справедли-
вості та чи інша вибагливість визнава-
лася правом і ставала звичаєм [6, с. 37]. 
Згодом у VI – V ст. до н. е. ідеї рівно-
сті всіх людей обстоювалися грецькими 
давньогрецькими філософами-софістами 
(Лікофрон, Антифонт, Алкідам). Вони 
доводили, що всі люди від народження 
мають однакові, зумовлені природою 
права, оскільки створені Космосом і над 
усіма «рівно тяжіє» [7, с. 24].

Таким чином, уявлення стародавніх 
греків про людину, її місце в суспіль-
стві та державі сформувались через 
призму політико-правових відносин, що 
склалися в середині грецького поліса. 
Державне управління в місті-державі 
так само, як і політичні ідеали його гро-
мадян, суттєво відрізнялися від тих, які 
існують сьогодні. Так, аналізуючи осо-
бливості демократичного режиму Ста-
родавньої Греції, сучасний дослідник 
не знайде такого важливого для будь-
якої демократичної держави інституту, 
як права людини. Громадяни наділені 
правами, але вони не є атрибутом ок-
ремої особистості, а є лише відобра-
женням того statusu, який він займає 
в суспільстві. Людина отримує права 
лише в державі, стаючи громадянином, 
і втрачає їх поза державою. Тому греки 
мали свій особливий погляд на пробле-
му правових відносин між людиною та 
державою [8, с. 26].

Природно-правові ідеї давньогрець-
ких мислителів про свободу й рівність 
всіх людей отримали подальший розви-
ток у Стародавньому Римі. Аналізуючи 
праці римських юристів, можна зроби-
ти висновок, що ними був зроблений 
суттєвий внесок у розвиток юридичних 
уявлень про права людини. Абстрак-
тне уявлення про природно-правову 
справедливість було трансформовано в 
принцип позитивного права й стало ос-
новним критерієм дійсного права. Саме 
ідеєю справедливості, тобто відповідно-
сті права вимогам життя, керувались 
римські юристи, створюючи «право 
юристів». Трактування справедливості 
як необхідної властивості самого права 
й констатуючого моменту його поняття 
означало, що всі норми, які суперечили 
вимогам принципу природно-правової 
справедливості, не мають юридичної 
сили [9, с. 28].

Фундаментальний внесок у поширен-
ня уявлень, із яких згодом формувалася 
концепція прав людини, зробило христи-
янство. Розвинувши та збагативши ідеї 
свого «першоджерела» – тієї Біблії, яка 
відтепер дістала назву «Старий Завіт», 
християнська релігія сформулювала в 
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«Новому Завіті» чимало гуманістичних 
принципів і нормативів загальнолюд-
ського характеру. Вона інтегрувала уяв-
лення щодо прав людини, поєднавши 
їх із релігійно-моральними цінностями, 
підсиливши їхній вплив посиланням на 
Бога: вимагалося поважати кожну лю-
дину як творіння Бога за його образом 
і подобою. Таке походження людей зу-
мовлювало, згідно із християнським 
вченням, принципову рівність і свободу 
в духовному вимірі – перед Богом (од-
нак ще не поміж собою!) [7, с. 24].

Спільними зусиллями багатьох по-
колінь накопичувався інтелектуальний 
матеріал, створювалося морально-філо-
софське підґрунтя для утвердження в 
майбутньому всеперемагаючої ідеї прав 
людини. Але на законодавчому рівні ця 
ідея почала реалізовуватися набагато 
пізніше. Прийнята в 1215 р. в Англії 
Велика хартія вольностей традиційно 
вважається першим правовим докумен-
том, у якому закладено основи концеп-
ції прав людини, створено передумови 
для подальшого утвердження свободи 
й панування закону в житті суспіль-
ства. Хартія, зокрема, закріплювала 
такі важливі принципи, як співрозмір-
ність діяння та покарання за нього, не-
ухильне дотримання посадовими особа-
ми закону, визнання винним лише за 
рішенням суду, право вільного в’їзду та 
виїзду з країни та ін. [10]. Цей важ-
ливий правовий документ і сьогодні є 
одним із чинних конституційних зако-
нів у Великій Британії. Донині зберігає 
своє значення зафіксований в ньому, 
зокрема, принцип недоторканності осо-
би: «Жодна вільна людина не буде за-
арештована або ув’язнена, позбавлена 
володіння або будь-яким іншим спосо-
бом знедолена <...> інакше як за за-
конним вироком рівних їй і за законом 
країни».

Хартія справила значний вплив на 
розвиток ідеї прав людини не тільки у 
Великій Британії, а й у світовій право-
вій думці в цілому. Цей розвиток зна-
ходить свій вияв у «Петиції про права» 
(Англія, 1628 р.) [15, с. 18]. Петиція 
про право поклала на англійського ко-

роля певні обов’язки, які повинні були 
захищати підданих від сваволі королів-
ської адміністрації. У ній було сфор-
мульовано прохання не порушувати в 
майбутньому законів і статутів англій-
ського королівства та не чинити дії на 
шкоду народу з метою його заспокоєн-
ня [5, с. 52].

Інший закон, який згодом став важли-
вим елементом буржуазно-демократич-
ного права, був прийнятий в 1679 р. –  
це «Habeas Corpus Act». Повна його 
назва – «Акт про краще забезпечення 
свободи підданого й про попередження 
ув’язнень за морями» (тобто поза ме-
жами Англії) (далі – Акт). Його зна-
чення полягає в кримінально-процесу-
альних гарантіях від необґрунтованих 
арештів і таємних розправ. Найважли-
віша з них – у тому, що Акт передба-
чав відповідальність тюремників і суд-
дів за порушення відповідних статей 
закону. «Habeas corpus act» став най-
важливішим документом англійської 
буржуазної революції, яка призвела 
до встановлення в політичній системі 
країни основ парламентаризму. Він по-
клав початок законодавчому обмежен-
ню виконавчої влади в особі монарха і 
чиновників.

Отже, вчення про права й свободи 
як природний стан розроблялися ще фі-
лософами стародавнього світу, але кон-
ституційно-правові теорії прав і свобод 
почали розвиватися з ХVII – XVIII ст.  
[11, с. 92]. У працях видатних мисли-
телів лібералізму й просвітництва –  
Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш.-Л. Монтеск’є, 
Ж.-Ж. Руссо, І. Канта, Т. Джефферсо-
на, Дж.-Ст. Мілля, І. Бентама – було 
закладено основи сучасного розуміння 
прав людини (права на життя, свободу, 
власність тощо) як священних імпера-
тивів і норм взаємовідносин особи та 
влади, були висунуті концепції виник-
нення держави з вільної угоди людей, 
ідеї про те, що держава спирається на 
природні закони.

Природність прав означала їхню 
приналежність тим живим істотам, які 
утворюють рід людський. Невідчужува-
ність прав розумілася як їхня невідрив-
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ність, невід’ємність від людини, оскіль-
ки без них вона не зможе проявити 
себе як істота людська, незалежно від 
місця й часу її існування. Священність 
тлумачилась як найбільша шана й по-
вага до прав людини, як найвищий ста-
тус у суспільній системі цінностей.

Погляди Дж. Локка і Ш.-Л. Мон-
теск’є, насамперед про поділ влади й 
забезпечення прав і свобод громадян, 
справили політичний вплив не тільки 
на наступні наукові концепції, а й на 
ранньобуржуазне конституційне зако-
нодавство та державно-правову прак-
тику [7, с. 26].

Остаточне становлення прав люди-
ни пов’язане з поваленням феодалізму 
й проголошенням за часів буржуазних 
революцій свободи людини. Розвитку 
ідеалів свободи та прав людини спри-
яли великі історичні документи США. 
Серед них Декларація прав Вірджинії 
1776 р., що проголосила рівність лю-
дей у користуванні природними права-
ми, та Декларація прав незалежності 
США 1776 р., яка визначила перелік 
невідчужуваних прав людини [1, с. 85]. 
Основне значення мала Декларація 
прав людини та громадянина 1798 р., 
проголошена у Франції. Французька 
Декларація прав людини й громадяни-
на виклала «природні, невідчужувані 
й священні права людини»: особиста 
свобода, власність, безпека й опір гно-
бленню; необмеженість сфери вияву 
свободи людини й обмеженість сфери 
дії державної влади; притягнення до 
кримінальної відповідальності лише 
на підставі закону (немає злочину, не 
вказаного в законі, – немає покарання, 
не вказаного в законі), презумпція не-
винуватості, свобода поглядів, думки, 
слова та преси, яка захищається «по-
грозою відповідальності за зловживан-
ня цією свободою» та ін. Названі до-
кументи США й Франції стали свого 
роду моделлю (еталоном, зразком) для 
законодавчого закріплення особистих 
(громадянських) і політичних прав лю-
дини [3, с. 209; 17 с. 158].

Подібні права людини та їхні гаран-
тії вже в ті часи були визначені в ба-

гатьох інших країнах. Не залишилась 
на узбіччі цих процесів і Україна. Ідею 
прав людини відстоювали, збагачували, 
поглиблювали, боролися за її реальне 
втілення в життя видатні мислите-
лі України: П. Орлик, Т. Шевченко,  
М. Драгоманов, І. Франко, Леся Укра-
їнка, М. Грушевський та ін. [1, с. 85]. 
Ще в 1710 р. в «Пактах і конституціях 
законів та вольностей Війська Запороз-
ького, та між старшиною, полковника-
ми, а також названими Військом Запо-
розьким, прийнятих публічно ухвалою 
обох сторін і підтверджених на вільних 
виборах встановленою присягою назва-
ними ясновельможним гетьманом» де-
кларувались ідеї піднесення природних 
прав, верховенства права й рівності пе-
ред законом і судом.

Наступний етап бурхливого розвит-
ку концепції прав людини нової якості 
(вже як світових стандартів, до яких 
із часів почав застосовуватися при-
кметник «загальновизнані») збігся із 
закінченням Другої світової війни та 
об’єднанням держав в Організацію 
Об’єднаних Націй [7, с. 31]. Загальна 
Декларація прав людини, прийнята Ге-
неральною асамблеєю ООН у 1948 р., 
за своєю суттю проголосила права лю-
дини загальним ідеалом людства, який 
вже протягом 60 років є нормативним 
мірилом для законодавчої й правоза-
стосовчої діяльності всіх держав-учас-
ниць ООН [12, с. 31]. Вона закріплює 
завдання, виконати які повинні праг-
нути всі народи й усі держави. Серед 
цих завдань можна назвати рівність, 
братерство та повнота таких можли-
востей, як право на життя, свободу 
та особисту недоторканість, свободу 
від рабства, тортур, жорсткого й не-
людського поводження та покарання. 
Цей важливий міжнародно-правовий 
документ став новою віхою в розвитку 
світової цивілізації. Він заклав на демо-
кратичних засадах програму дій щодо 
реального утвердження та функціону-
вання на практиці прав людини. 

Зміст Загальної Декларації прав 
людини й прийняті на її основі інші 
міжнародні документи, зокрема Євро-
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пейська конвенція про захист прав і ос-
новоположних свобод, дають підстави 
говорити про цінність і значення цих 
юридичних документів не тільки в пла-
ні закріплення в них основних прав і 
свобод, але й у механізмі їх імплемен-
тації. Сьогодні практично не існує в 
світі країн, які б не враховували у сво-
їй законотворчій діяльності здобутків 
міжнародних правових об’єднань щодо 
прав людини [13, с. 16].

Із 60-х рр. ХХ ст. в Радянському Со-
юзі та в інших країнах Східної Євро-
пи почала формуватися демократична 
суспільна думка, виник дисидентський 
рух, який вимагав реальних особистих 
і політичних прав, відмови від методів 
тоталітаризму. Цьому сприяла й бо-
ротьба за права людини, яка розпоча-
лася у світі й привела до прийняття 
Генеральною Асамблеєю ООН міжна-
родних пакетів про громадянські, полі-
тичні, культурні, соціально-економічні 
права людини [14, с. 329].

Нинішня державна політика Украї-
ни щодо утвердження й забезпечення 
прав і свобод докорінно відрізняється 
від політики радянських часів. Вона 
відповідає міжнародним стандартам у 
галузі прав і свобод людини. При цьому 
є певні проблеми, недоліки, вирішення 
яких потребує, по-перше, часу, по-дру-
ге, величезних зусиль як усієї системи 
органів державної влади, так і кожної 
особи нашого суспільства. Адже Вер-
ховною Радою України прийнято бага-
то демократичних законів, що відпові-
дають вимогам сьогодення й суттєво 
покращують правовий статус особи в 
Україні, порівняно з радянським періо-
дом. Основною позитивною ознакою в 
напрямі утвердження й забезпечення 
прав і свобод людини в Україні є саме 
прагнення держави вирішити пробле-
ми, що нині існують. Свідченням цього 
є прийняття 28 червня 1996 р. Консти-
туції України, у якій досить широко й 
відповідно до міжнародних норм пред-
ставлені права й свободи людини та 
громадянина. 

Таким чином, права людини – одна 
з вічних проблем людства. Нею ціка-

вились протягом багатьох тисячоліть, 
її розглядали різні вчені з боку політи-
ки, філософії, права, релігії та етики. 
Проблема прав людини вирішувалася 
по-різному залежно від епохи, ідей, 
традицій, соціальних пріоритетів тощо 
[17, с. 106]. 

Становлення та розвиток прав лю-
дини має тривалу історію й супрово-
джується боротьбою доктрин та тради-
цій, що характерні для певної країни. 
Саме на основі поєднання ідей природ-
ної та позитивістської концепцій прав 
людини стало можливим закріплення 
фундаментальних прав у конституціях 
демократичних держав.

Ключові слова: права людини, 
концепція прав людини, конституцій-
но-правові теорії прав людини, станов-
лення й розвиток прав людини.

Стаття присвячена еволюції по-
літико-правових уявлень про права 
людини. Зроблено висновки, що люд-
ство на шляху утвердження прав і 
свобод людини пройшло тернистий 
шлях, крок за кроком обмежую-
чи всевладдя держави, поширюючи 
принцип рівноправності на все біль-
ше коло осіб та відносин між ними.

Статья посвящена эволюции по-
литико-правовых представлений 
о правах человека. Сделаны вы-
воды, что человечество на пути 
утверждения прав и свобод человека 
прошло тернистый путь, шаг за ша-
гом ограничивая всевластие государ-
ства, распространяя принцип рав-
ноправия на все больший круг лиц и 
отношений между ними.

The article is dedicated to the evo-
lution of political and legal concepts 
about human rights. It is concluded 
that the humanity on the way of es-
tablishment of human rights and free-
doms underwent a thorny path, step by 
step, limiting the absolute power of the 
state, extending the principle of equal-
ity of rights for increasingly greater 
range of individuals and relations be-
tween them.
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Роль дитинства людини не вичерпу-
ється біологічним дозріванням, а перед-
бачає формування готовності до участі 
в суспільному житті дорослих. Одним 
із найбільш важливих особистих немай-
нових прав дитини, які забезпечують її 
соціальне буття та індивідуалізують се-
ред інших неповнолітніх осіб, є право на 
ім’я, прізвище та по батькові.

Так, ім’я фізичної особи є найдавні-
шим способом індивідуалізації людей у 
суспільстві. Коли людина вперше відчу-
ла своє внутрішнє «его», свою індивіду-
альність, тоді вона вперше спробувала 
виокремити себе з-поміж інших членів 
соціальної групи за допомогою вигу-
ку, певного звуку, які в подальшому й 
стали прототипом її імені. На сьогодні 
попри низку національних відмінностей 
ім’я продовжує виконувати ту важливу 
соціальну функцію, яку йому було від-
ведено ще з моменту його виникнення, 
а саме індивідуалізувати (персоніфіку-
вати) фізичну особу, виокремлювати її 
з-поміж інших [1, с. 411–412].

Право на ім’я є одним із найважливі-
ших суб’єктивних прав дитини, оскільки 
саме в імені проявляється особистість 
дитини перед суспільством. Відповідно, 
метою статті є дослідження змісту пра-
ва неповнолітньої особи на ім’я та ана-
ліз специфіки його правомочностей.

За загальним правилом структура 
імені фізичної особи є «тричленною» та 
складається з прізвища (родового іме-
ні), імені (особистого імені) та по бать-
кові (патріархального імені). Відповідно 
до ст. 146 Сімейного кодексу України 
(далі – СК України) [2] ім’я дитини ви-
значається за згодою батьків, а в разі 

народження дитини жінкою, яка не пе-
ребуває в шлюбі, і за умови відсутно-
сті добровільного визнання батьківства 
– матір’ю дитини. Спір між батьками 
щодо імені дитини може вирішуватися 
органом опіки та піклування або судом. 
Стаття 147 СК України врегульовує 
питання щодо визначення по батькові 
дитини. Зокрема, по батькові дитини 
визначається за іменем її батька. Якщо 
ж дитина народжена жінкою, яка не пе-
ребуває в шлюбі, за умови, що батьків-
ство щодо дитини не визнано, то її по 
батькові визначається за іменем особи, 
яку мати дитини назвала її батьком.

Таким чином, право на ім’я розгляда-
ється в широкому й вузькому розумінні. 
Під іменем у широкому значенні розу-
міють власне ім’я громадянина, його 
прізвище та по батькові, а у вузькому – 
можливість мати власне ім’я [3, с. 141].

Варто відмітити, що право на ім’я не 
має сімейно-правової природи, оскільки 
не можна змішувати право на присво-
єння імені відповідно до норм сімейного 
права із самим правом на ім’я. Остан-
нє є ширшим за своїм змістом та, крім 
соціального значення, відіграє важливу 
роль для самої фізичної особи, оскіль-
ки дає їй можливість використовувати 
це ім’я в усіх сферах соціального бут-
тя, чим складає відповідну цінність для 
неї. Проте для своєї індивідуалізації не-
повнолітня особа в окремих випадках 
може й не застосовувати всі складові 
свого імені. Так, наприклад, підписую-
чи шкільні зошити чи щоденник, дити-
на може упускати таку складову, як по 
батькові, або ж використовувати прізви-
ще та ініціали.

© О. Синєгубов, 2014
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З огляду на це слушним є тверджен-
ня С.О. Сліпченка, що ім’я фізичної 
особи виконує три функції. По-перше, 
це мовне вираження, розпізнавальний 
знак, що позначає людину (набір зву-
ків, букв або слів), мовна форма позна-
чення людини. По-друге, за допомогою 
такого розпізнавального знака, як ім’я, 
здійснюється індивідуалізація конкрет-
ної людини. По-третє, оскільки ім’я – це 
мовний вираз, а мова (слова, вирази) є 
знаковою інформаційною системою, що 
виконує функцію формування, зберіган-
ня й передачі інформації, то очевидно, 
що ім’я людини також виконує функцію 
формування, зберігання та передачі ві-
домостей про певного суб’єкта, про його 
риси, вчинки, навички, обставини жит-
тя тощо [4, с. 43]. Відповідно, неповно-
літня особа набуває та здійснює права 
й обов’язки під своїм ім’ям, що вклю-
чає прізвище та власне ім’я, а також 
по батькові, якщо інше не встановлю-
ється законом або національним звича-
єм. Саме ім’я надає дитині можливість 
набувати права та створювати для себе 
цивільні обов’язки, а також здійснювати 
ці права й виконувати цивільні обов’яз-
ки під своїм іменем (ст. 28 Цивільного 
кодексу України).

У Декларації прав дитини 1959 р. [5] 
проголошено, що дитині від народження 
має належати право на ім’я. Аналогічна 
норма міститься в ч. 1 ст. 7 Конвенції 
ООН про права дитини [6] та ст. 294 
Цивільного кодексу України (далі – ЦК 
України) [7]. Однак, незважаючи на 
досить давнє законодавче закріплення 
права на ім’я, у літературі досі немає 
єдиної думки щодо його змісту. Так, 
на думку Л.О. Красавчикової [8, с. 33] 
та Л.В. Красицької [3, с. 141] право на 
ім’я включає право громадянина вима-
гати від інших осіб звертатися до ньо-
го відповідно до його прізвища, імені 
та по батькові; право на зміну імені, по 
батькові та прізвища; право вимагати 
припинення незаконного використання 
прізвища, імені та по батькові.

Іншої позиції дотримується О.П. Сер- 
гєєв, який вважає, що право на ім’я 
включає в себе можливість фізичної 

особи мати певне ім’я, користуватися 
ним, вимагати від інших осіб зверта-
тися до неї відповідно до цього імені, 
змінити ім’я у встановленому законом 
порядку [9, с. 5]. Схожу з висловленою 
позицію відстоює й М.М. Малеїна, яка 
стверджує, що право на ім’я складаєть-
ся з повноважень щодо володіння, ко-
ристування й розпорядженням іменем  
[10, с. 100].

Беручи до уваги те, що основу здійс-
нення особистих немайнових прав не-
повнолітньої особи визначено через 
класичну тріаду повноважень власника 
суб’єктивного цивільного права, ми солі-
дарні з думкою Р.О. Стефанчука, який, 
виходячи з того, що право на ім’я є 
суб’єктивним цивільним правом, ствер-
джує, що його змісту вже притаманна 
тричленна будова повноважень, до якої 
включається повноваження на власні дії 
(активний аспект), повноваження на дії 
інших осіб (пасивний аспект) та повно-
важення вимагати захисту порушеного 
права. Тому автор відмічає, що до повно-
важень на власні дії слід віднести пов-
новаження на володіння іменем, його 
використання й зміну; до повноважень 
на дії інших осіб – можливість вимагати 
від інших не порушувати право на ім’я 
фізичної особи, а також право вимагати 
захисту порушеного, оспореного чи не-
визнаного права на ім’я [1, с. 415].

Таким чином, право на ім’я – це 
правова можливість неповнолітньої осо-
би володіти іменем, змінювати й вико-
ристовувати його в усіх сферах своєї 
життєдіяльності, вимагати від усіх ін-
ших осіб утримуватися від протиправ-
ного його використання, а також здійс-
нювати його захист.

Отже, повноваження неповнолітньої 
особи щодо її імені зводяться насампе-
ред до його володіння, використання та 
зміни. Так, володіння власним іменем 
як різновид повноваження включає в 
себе передбачену законом можливість 
фізичної особи бути носієм відповідно-
го прізвища, імені та по батькові. Від-
повідно, однією з передумов виникнен-
ня повноваження на володіння іменем, 
яке здійснюється шляхом надання імені 
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людині вперше, є право на присвоєння 
імені.

Так, згідно з положеннями ст. 144 
СК України батьки зобов’язані невід-
кладно, проте не пізніше одного місяця 
від дня народження дитини зареєстру-
вати народження дитини в органі дер-
жавної реєстрації актів цивільного ста-
ну та одночасно присвоїти їй прізвище, 
ім’я й по батькові. Право щодо присво-
єння дитині імені здійснюється виключ-
но батьками дитини або особами, які їх 
замінюють довільно, виходячи з власних 
уподобань, які формуються під впливом 
низки чинників (сімейні традиції, улю-
блені герої книг і кінофільмів тощо). 
Зрештою, дитина отримує ім’я, яке, на 
думку її батьків, відповідає її характеру 
або містить у собі ті якості, які є бажа-
ними для її батьків.

Відповідно до ч. 2 ст. 146 СК Укра-
їни дитині може бути дано не більше 
двох імен, якщо інше не постає зі зви-
чаю національної меншини, до якої 
належать мати та (або) батько. Хоча 
у випадку, коли звичай національної 
меншини допускає застосування під час 
найменування дитини більше двох імен, 
законодавство України також дозво-
ляє присвоювати ім’я, яке складається  
з трьох чи більше сполучених імен  
[1, с. 420].

Таким чином, обравши й присвоївши 
немовляті ім’я, батьки реалізують нада-
не їм право на вибір імені для дитини, 
після чого це право батьків перестає іс-
нувати, оскільки після присвоєння імені 
дитині виключне право на ім’я належить 
їй та має абсолютний характер.

Крім того, право на ім’я дитини пе-
редбачає надання їй також прізвища 
й по батькові, які, на відміну від іме-
ні, не можуть бути надані особі до-
вільно, оскільки залежать від певних 
сімейно-суспільних факторів. Зокрема,  
ст. 145 СК України встановлює, що 
прізвище дитини визначається за пріз-
вищем батьків. У зв’язку із чим воля 
батьків відіграє значно меншу роль, 
ніж це має місце у випадку з вибором 
і присвоєнням особистого імені дитині. 
Водночас не можна стверджувати, що 

воля батьків є абсолютно юридично 
байдужою для визначення подальшо-
го прізвища дитини. На підтвердження 
цього факту законодавцем введено низ-
ку винятків із загального правила, які 
надають батькам можливість вибору 
щодо прізвища дитини. Так, якщо мати 
й батько мають різні прізвища, прізви-
ще дитини визначається за їхньою зго-
дою. Або дитині може бути присвоєне 
подвійне прізвище, утворене шляхом 
з’єднання їхніх прізвищ (ст. 145 СК 
України), наприклад Карпенко-Карий, 
Нечуй-Левицький, Дєвєєв-Церковний, 
Панкратов-Чорний та інші.

Водночас використання такого спо-
собу створення прізвищ має певні об-
меження. Так, відповідно до ст. 35 СК 
України у випадку одруження складен-
ня більше двох прізвищ не допускаєть-
ся, якщо інше не постає зі звичаю на-
ціональної меншини, до якої належить 
наречена та (або) наречений. Крім того, 
якщо на момент реєстрації шлюбу пріз-
вище нареченої (нареченого) вже є по-
двійним, вона (він) має право замінити 
одну із частин свого прізвища на пріз-
вище іншого.

Стаття 147 СК України передбачає, 
що по батькові дитини визначається за 
іменем батька. Однак у наш час досить 
поширеною є тенденція матерів-одина-
чок, частина з яких опиняється в цьому 
статусі через добровільний вибір бать-
ка дитини не брати будь-якої участі в 
її житті, а інша частина жінок свідо-
мо народжує дитину «для себе» та са-
мостійно її виховує без участі батька.  
Із цього приводу З.В. Ромовська відмі-
тила, що кожна дитина, незалежно від 
жодних обставин, повинна мати «по 
батькові» навіть тоді, коли реальний 
батько не встановлений. У цьому ви-
падку, як відмітила автор, «по батько-
ві» може бути вигадано. Із цією метою  
ч. 2 ст. 147 СК України встановлює, що 
у випадку народження дитини жінкою, 
яка не перебуває в шлюбі, за умови, що 
батьківство щодо дитини не визнано, то 
по батькові дитини визначається за іме-
нем особи, яку мати дитини назвала її 
батьком [11, с. 76].
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У такій ситуації, як слушно відмічає 
Р.О. Стефанчук, важливо встановити 
юридичного батька дитини. Оскільки 
інколи бувають випадки, що особа, яка 
є юридичним батьком, не тотожна осо-
бі, яка є біологічним (генетичним) бать-
ком, наприклад у випадках загибелі або 
позбавлення батьківських прав біоло-
гічного (генетичного) батька та подаль-
шого усиновлення дитини. А це озна-
чає, що особа може мати лише одного 
юридичного батька, тому питання про 
подвійне «по батькові» закон не ставить 
[1, с. 421].

Якщо ім’я батька є подвійним, то 
по батькові дитини може бути запи-
сане відповідно до одного із цих імен. 
Випадки визначення по батькові за 
двома іменами батька не зафіксовані. 
У випадку, якщо потім добровільно 
буде встановлене батьківство, або за 
рішенням суду по батькові може бути 
змінено за умови, що ім’я справжньо-
го батька не збігається з іменем особи, 
вказаної в заяві матері як батько дити-
ни [12, с. 132].

Слід зауважити, що право на при-
своєння імені не є єдиною передумовою 
виникнення й володіння ним, оскільки 
особа може володіти також іменем, яке 
вона собі обирає сама, шляхом зміни 
однієї з його складових (прізвища, імені 
та по батькові). Так, за загальним пра-
вилом неповнолітня особа, яка досягла 
шістнадцяти років, має право на влас-
ний розсуд змінити своє прізвище та 
(або) власне ім’я. Тоді як фізична осо-
ба, яка досягла чотирнадцяти років, має 
право змінити своє прізвище та (або) 
власне ім’я за згодою батьків або одно-
го з них чи піклувальника у випадках, 
передбачених ст. 295 ЦК України.

Процедурна стадійність зміни імені, 
прізвища та по батькові дитини регла-
ментована Порядком розгляду заяв про 
зміну імені (прізвища, власного імені, 
по батькові) фізичної особи [13]. Однак 
законодавець не визначає підстав для 
зміни імені дитини, внаслідок чого мож-
на припустити, що особа має право змі-
нювати своє особисте ім’я за досягнен-
ня певного віку за будь-яких обставин 

(немилозвучності, особистих невподо-
бань тощо).

Натомість законодавством передба-
чено підстави для зміни прізвища ди-
тини. По-перше, у разі зміни прізвища 
обома батьками автоматично зміню-
ється також прізвище дитини, яка не 
досягла семи років. Якщо ж прізвище 
змінює один із батьків, то прізвище 
дитини може бути змінене за згодою 
обох батьків та за згодою дитини, яка 
досягла семи років. Після досягнення 
7-річного віку дитина має право сама 
приймати рішення щодо зміни свого 
прізвища. По-друге, дитині, яка не до-
сягла чотирнадцяти років та якій під 
час реєстрації народження присвоєно 
прізвище одного з батьків, може бути 
змінено прізвище на прізвище другого 
з батьків (за їх спільною заявою або за 
згодою одного з них), якщо другий по-
мер, оголошений померлим, визнаний 
недієздатним або безвісно відсутнім  
(ст. 148 ЦК України).

У разі заперечення одним із батьків 
щодо зміни прізвища дитини спір між 
ними щодо такої зміни може вирішу-
ватися органом опіки й піклування або 
судом. Під час вирішення спору беруть-
ся до уваги виконання батьками своїх 
обов’язків щодо дитини, а також інші 
обставини, які засвідчують відповід-
ність зміни прізвища інтересам дитини.

По-третє, підставою для зміни пріз-
вища дитини також може бути дер-
жавна реєстрація шлюбу, внаслідок 
якої неповнолітнє подружжя має право 
прийняти рішення про зміну наявного 
прізвища на прізвище одного з подруж-
жя або про приєднання до прізвища  
одного з них прізвища іншого (ст. 35 
ЦК України).

Водночас певними особливостями 
наділена й зміна по батькові дитини. 
Так, дитина, яка досягла 14 років, має 
право на зміну по батькові в разі зміни 
її батьком свого власного імені або ви-
ключення відомостей про нього як бать-
ка дитини з актового запису про її на-
родження. Також прізвище, власне ім’я 
та по батькові фізичної особи можуть 
бути змінені в разі її усиновлення, ви-
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знання усиновлення недійсним або його 
скасування відповідно до закону. Так, у 
разі усиновлення дитини на прохання 
усиновителя в рішенні про усиновлення 
має бути зазначено, що усиновленому 
присвоюється прізвище усиновителя 
та по батькові за його іменем. Під час 
усиновлення жінкою по батькові дитині 
присвоюється за її вказівкою. За заявою 
усиновлювачів може бути змінено й ім’я 
дитини, проте для такої зміни потрібна 
обов’язкова згода дитини, крім випадків, 
якщо дитина тривалий час живе в сім’ї 
усиновлювачів і звикла до нового імені.

У таких випадках, на нашу думку, 
необхідно обов’язково враховувати вік 
дитини та її психологічні особливості, 
які можуть вплинути на сприйняття 
нею не лише нової родини, а й ново-
го власного імені. Адже якщо дитина 
не бажає мати нове ім’я, то ніхто її до 
цього змусити не зможе, вона просто не 
буде на нього відкликатися й користува-
тися ним (буде іменуватися попереднім 
ім’ям або вигадає нове) та чекатиме на 
досягнення відповідного віку, щоб зміни 
його. У випадку зміни імені дитини до 
запису про її народження вносяться від-
повідні зміни.

Ще одним повноваженням права 
неповнолітньої особи на ім’я є його ви-
користання. Відповідно до ст. 296 ЦК 
України фізична особа має право ви-
користовувати власне ім’я в усіх сфе-
рах своєї діяльності. На думку М.М. 
Малеїної, повноваження щодо корис-
тування іменем полягають у тому, що 
громадянин має можливість використо-
вувати своє ім’я, беручи участь у всіх 
суспільних відносинах, вимагати від ін-
ших осіб називати його належним чи-
ном, приховувати своє ім’я, надавати  
дозвіл на використання свого імені ін-
шими на платній або безоплатній основі 
[10, с. 100–102].

Таким чином, неповнолітня особа, 
реалізуючи це повноваження, може ви-
користовувати своє ім’я в усіх сферах 
суспільних відносин, у тому числі під 
час вчинення правочинів, зазначення 
свого імені в різних посвідченнях особи 
(дитячий проїзний документ, документ 

на пільговий проїзд дитини-інваліда 
тощо), документах про освіту (шкіль-
ний атестат), вимагати визначення сво-
го імені як автора тощо. За загальним 
правилом використання імені неповно-
літньої особи відбувається лише за на-
явності її згоди. Проте у випадках вико-
ристання імені фізичної особи з метою 
висвітлення її діяльності або діяльності 
організації, у якій вона працює чи на-
вчається, що ґрунтується на відповідних 
документах (звіти, стенограми, протоко-
ли, аудіо-, відеозаписи, архівні матеріа-
ли тощо), це допускається без її згоди 
(ст. 296 ЦК України).

Водночас важливим є повноваження 
дитини вимагати від інших звертатися 
до неї відповідно до її імені. Гарантіями 
цього повноваження, на думку законо-
давця, повинна стати заборона довільно-
го спотворення в написанні або вимові 
імені, оскільки вводиться презумпція, 
відповідно до якої будь-яке спотворен-
ня, наприклад шляхом перекручування, 
є порушенням права на ім’я дитини. У 
свою чергу перекручування або спотво-
рення імені може відбуватись не лише 
шляхом перестановки, невживання чи 
додавання окремих літер до імені осо-
би (наприклад, існує три різні імені –  
Аріна, Аріадна та Аріанна, маніпуляція 
з літерами яких може призвести до не-
правильного найменування дівчинки), 
а й шляхом неправильної постановки 
наголосу (Іре’н – похідне від Ірини) чи 
іншого інтонаційного спотворення, а 
також зайвого перекладу (наприклад, 
чоловіче ім’я Август, ні в якому разі 
не може бути перекладене «Серпень»). 
Тому слід погодитися з думкою, що не-
повнолітня особа під час запису її іме-
ні у відповідних документах має право 
вимагати вказати правильний наголос 
у її імені, неможливість його перекладу 
тощо, чим попередити можливість пору-
шення її права на ім’я з боку інших осіб. 
Це дозволило б запобігти неправильній 
вимові імені під час усного спілкування 
та публічних виступів.

Захист права на ім’я неповнолітньої 
особи залежить від способу порушення, 
оспорювання або невизнання цього пра-
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ва, у зв’язку із чим для його захисту 
іноді можуть застосовуватися загальні 
засоби захисту суб’єктивних цивільних 
прав, передбачені в ст. 16 ЦК Украї-
ни. Або може бути застосовано й спе-
ціальний спосіб захисту права на ім’я  
[1, с. 434], такий як проведення влас-
ної ідентифікації шляхом пред’явлення 
свідоцтва про народження або паспорту 
неповнолітньої особи як ідентифікую-
чих документів.

Отже, дослідивши здійснення дити-
ною права на ім’я, маємо всі підстави 
стверджувати, що неповнолітній особі 
притаманні такі юридично забезпече-
ні можливості абсолютного характеру 
щодо її імені: бути носієм свого імені, 
користуватися ним у всіх сферах жит-
тєдіяльності та змінювати його; вимага-
ти від інших не порушувати її право на 
ім’я; вимагати захисту права на ім’я в 
усіх випадках його порушення.

Ключові слова: особисті немайно-
ві права, діти, право на ім’я.

У статті досліджено зміст осо-
бистого немайнового права неповно-
літньої особи на ім’я, проведено ана-
ліз його правомочностей та способів 
здійснення.

В статье исследовано содержание 
личного неимущественного права 
несовершеннолетнего лица на имя, 
проведен анализ его правомочий и 
способов осуществления.

The article of minor’s personal 
non-property right for a name is re-
searched in the article. Analysis of its 
powers and means of realization is 
conducted.
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ЛЮДИНОЦЕНТРИСТСЬКА ІДЕОЛОГІЯ  
В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ  

АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ  
Й ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ІНВАЛІДІВ

Результатом реалізації положень Кон-
ституції України та Концепції адміністра-
тивно-правової реформи в Україні стало 
формування нового адміністративно-пра-
вового статусу публічної адміністрації, 
форм і методів її діяльності. Ці об’єк-
тивні зміни визначаються принципом 
розподілу влади, а отже, розширенням 
адміністративних повноважень органів 
публічної адміністрації. Більшість за-
вдань досліджувані органи реалізують у 
процесі адміністративної діяльності під 
час виконання адміністративного зако-
нодавства, використання адміністратив-
но-правових заходів впливу на органі-
зацію діяльності посадових і службових 
осіб публічної адміністрації з реалізації й 
захисту прав і свобод інвалідів.

Аналіз окремих аспектів адміні-
стративної діяльності суб’єктів публіч-
ної адміністрації проводився в працях  
В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, Д.М. Бах- 
раха, К.С. Бельського, Ю.П. Битяка,  
Р.А. Калюжного, С.В. Ківалова, Т.О. Ко-
ломоєць, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, 
О.В. Кузьменко, В.П. Пєткова, С.В. Пєт-
кова та інших.

Метою статті є формування оновле-
ного напряму адміністративної діяльності 
суб’єктів публічної адміністрації щодо ре-
алізації й захисту прав і свобод інвалідів, 
побудованого на людиноцентристській 
ідеології.

Різноманіття завдань і функцій пу-
блічної адміністрації обумовлює викори-
стання різних форм її діяльності, які за-
значені в законах, положеннях, статутах 
та інших правових актах, що регламенту-
ють діяльність владних суб’єктів [1].

Проте серед науковців ведуться дис-
кусії з приводу напряму діяльності цих 
органів: «державно-управлінської діяль-
ності», «адміністративної діяльності», 
«адміністративно-правового регулювання 
діяльності».

Поняття «адміністративна діяльність» 
здебільшого розглядається науковцями 
як діяльність правоохоронних органів, 
врегульована нормами адміністративно-
го права, їх виконавчо-владна діяльність 
[2]. Найбільш прийнятним, на думку на-
уковців, є визначення адміністративної 
діяльності органів внутрішніх справ як 
врегульованої нормами адміністративно-
го права їх організаційно-управлінської 
та виконавчо-владної діяльності, спря-
мованої на забезпечення особистої без-
пеки громадян, захист їх прав і свобод, 
законних інтересів, прав та інтересів 
юридичних осіб, громадського порядку, 
громадської безпеки, а також боротьбу з 
правопорушеннями [3]. За такого підхо-
ду адміністративна діяльність зводиться 
до виконавчо-владної діяльності відпо-
відних державних органів, спрямованої 
на захист прав і свобод громадян. Нез-
розумілою залишається спрямованість 
наукових поглядів на використання саме 
такого термінологічного підходу до пра-
воохоронних органів, згідно з яким тлу-
мачення цього поняття визначається в 
межах навчальної дисципліни «Адміні-
стративна діяльність органів внутрішніх 
справ України». Як зауважує Д.П. Ка-
лаянов, зазначений напрям діяльності 
ототожнюється з «поліцейською діяль-
ністю», яка починає проявлятися тоді, 
коли завдання забезпечення дотримання 
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норм суспільної поведінки виходить з-під 
контролю законослухняних громадян су-
спільства та переадресується тим його 
членам, які уповноважені внаслідок роз-
поділу соціальних трудових обов’язків 
виконувати цю функцію й діяти від імені 
самого суспільства. Тобто реалізація цьо-
го виду діяльності відбувається в разі за-
побігання й придушення порушення дея-
ких правил і норм суспільства, а також 
за необхідності примусового втручання 
й застосування сили. Таке тлумачення 
притаманне здебільшого державам із 
тоталітарним режимом, пріоритетність 
сучасного напряму діяльності повинна 
полягати в ефективності забезпечення й 
захисту прав і свобод особи [4]. Гаранту-
вання прав і свобод особи є універсаль-
ним критерієм оцінки позитивної ролі 
правоохоронних органів у всіх сферах 
суспільних відносин.

Поряд із наведеною позицією щодо 
поліцейської спрямованості діяльності 
органів державної влади Д.В. Голобо-
родько висловлює думку, відповідно до 
якої адміністративна діяльність – це дер-
жавне управління у вузькому значенні, 
тобто діяльність органів виконавчої вла-
ди, виконавчо-розпорядчих органів дер-
жави щодо здійснення виконавчої влади 
на різних її рівнях. Таке розуміння адмі-
ністративної діяльності, на його думку, 
враховує лише її управлінський харак-
тер, тому не в повному обсязі (а головне 
– не досить точно) відображає призна-
чення цього виду діяльності [5].

Розглянемо тлумачення терміна «ад-
міністративна діяльність» через дослі-
дження його складових: «адміністратив-
на» (похідне від слова «адміністрація») 
та «діяльність».

Адміністрація (від лат. administration, 
аdministratio – керування, управління) – 
це інституції, які здійснюють адміністра-
тивні функції управління в різних сферах 
суспільного життя [6].

Н.Р. Нижник та С.П. Мосов розгля-
дають поняття й складові діяльності че-
рез систему, атрибут окремої людини, 
вихідну універсальну цілісність, більш 
широку, ніж сама людина. У результаті 
зіставлення цих підходів вони роблять 

висновок, що діяльність є системою із 
численними й надто різноманітними 
функціональними й матеріальними ком-
понентами та зв’язками між ними [7]. 
Таким чином, внутрішній зміст категорії 
«діяльність» охоплює складові компонен-
ти системи, до яких відносять процес, 
структуру, організованість тощо.

У наукових працях поняття адміні-
стративної діяльності здебільшого ото-
тожнюється з державним управлінням. 
Так, Д.В. Приймаченко зазначає, що 
адміністративна діяльність є різновидом 
державно-владної діяльності органів ви-
конавчої влади та охоплює широке коло 
суспільних відносин, які складаються як 
всередині самої системи органів держав-
ної влади, так і за її межами [8]. Існуван-
ня такої позиції можна пояснити, по-пер-
ше, тим, що адміністративна діяльність є 
лише окремим підвидом державно-влад-
ної діяльності; а по-друге, наявністю вну-
трішньосистемної та зовнішньосистемної 
діяльності, спрямованої на врегулювання 
організаційних питань всередині відпо-
відних структурних відділів щодо реалі-
зації й захисту прав інвалідів.

В.Б. Авер’янов наголошував, що не 
всі дії органів виконавчої влади є влас-
не управлінськими (наприклад фінансо-
во-господарські операції), проте голов-
ним, профільним напрямом є власне 
управлінська діяльність, тобто державне 
управління як особливий вид діяльності 
держави [9]. Водночас В.М. Бевзенко за-
значає, що діяльність суб’єктів владних 
повноважень набагато ширша за управ-
лінську та полягає у вчиненні багатьох 
інших владних або публічних дій, на-
приклад, таких як укладення адміністра-
тивних договорів, проведення роз’ясню-
вальної роботи, здійснення державного 
регулювання тощо [10]. Ці напрями ді-
яльності, що виходять за межі управлін-
ських, суттєво впливають на реалізацію 
й захист прав і свобод інвалідів, а тому 
потребують розгляду без звуження пред-
мета дослідження.

Ототожнення адміністративної діяль-
ності з державним управлінням деякі 
науковці спростовують через визначення 
спільних і відмінних ознак державного 
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управління та державної виконавчої вла-
ди, виокремлення напрямів діяльності, 
яка здійснюється поза межами діяльно-
сті органів виконавчої влади. Узагаль-
нюючи, слід зазначити, що державне 
управління є більш широкою категорією, 
ніж виконавча влада, оскільки остання 
походить від державного управління, а 
ефективність її діяльності залежить від 
рівня організації державного управлін-
ня. Водночас як державне управління 
може реалізуватися в межах діяльності 
не лише органів виконавчої влади, так і 
виконавча влада може реалізуватися не 
через державне управління [11].

Ю.П. Битяк зауважує, що держав-
но-управлінська діяльність завжди була 
та залишатиметься необхідною, проте її 
форми й методи визначаються умовами 
суспільного життя, їх вектор змінюється 
на зменшення безпосереднього управлін-
ського впливу на деякі сфери суспільно-
го життя, основне її призначення – ви-
конавча й розпорядча діяльність у межах 
передбачених адміністративним правом 
приписів (норм), які складають адміні-
стративне законодавство [12].

Окрім того, у сучасній адміністра-
тивно-правовій доктрині дедалі частіше 
простежується тенденція до скорочення 
вживання терміна «державне управлін-
ня» та активного запровадження терміна 
«публічне управління» [13]. При цьому 
відбувається небезпідставне акценту-
вання уваги науковців на впровадженні 
публічного адміністрування, а оновлення 
підходів до діяльності суб’єктів публічної 
адміністрації, спрямованої на реалізацію 
публічної влади й виконання чинного 
законодавства в публічних інтересах, де 
публічність тлумачиться як спільна, до-
ступна для всіх, яка слугує всім, поєднує 
в собі державну (національну) та само-
врядну (територіальну) відкритість.

Публічне управління є різновидом 
суспільно корисної діяльності, яка здійс-
нюється певною сукупністю суб’єктів, зо-
крема органами державної влади, серед 
підвидів якого Р.С. Мельник виокремлює 
«сприяльне, забезпечувальне, виконавче, 
розпорядче, делеговане публічне управ-
ління». Пріоритетною метою цих різно-

видів публічного управління є сприяння 
приватним особам у реалізації наданих 
їм прав, свобод і законних інтересів [14]. 
Ця діяльність передбачає насамперед 
делегування окремих повноважень орга-
нам місцевого самоврядування, громад-
ським організаціям інвалідів, прийняття 
підзаконних нормативно-правових актів, 
спрямованих на реалізацію й захист прав 
і свобод інвалідів, виплату соціальних 
виплат інвалідам, надання пільг, віднов-
лення та переобладнання транспортної 
інфраструктури з урахуванням особли-
вих потреб інвалідів, створення доступу 
до соціальної інфраструктури, забезпе-
чення рівних можливостей у контексті 
європейської формули (права та свободи 
людини дорівнюють рівним можливос-
тям реалізації прав і свобод інвалідів з 
урахуванням їх особливих потреб).

Таким чином, погляди науковців щодо 
ототожнення «адміністративної діяльно-
сті публічної адміністрації» з державним 
управлінням фактично збігаються з ра-
дянським підходом до адміністративного 
права, яке характеризувалося переважно 
як «управлінське право», тобто як засіб 
владно-організуючого впливу держави на 
суспільні відносини й процеси, і «юрис-
дикційне право», що забезпечувало за-
стосування у відносинах із громадянами 
адміністративної відповідальності та ад-
міністративного примусу [15]. У цьому, 
як зазначав В.Б. Авер’янов, виявляєть-
ся «державоцентристська» ідеологія ді-
яльності держави щодо громадянського  
суспільства [16].

Проте суттєві реформені зміни сис-
теми публічних органів державної влади 
та модифікація напрямів їх діяльності, 
створення умов для побудови демокра-
тичної, соціальної, правової держави, 
утвердження й забезпечення прав і сво-
бод інвалідів визначило пріоритетність 
формування нової адміністративно-пра-
вової доктрини, побудованої на засадах 
людиноцентристської ідеології. Причому 
перевага трансформації адміністративно-
го права повинна надаватися її неуправ-
лінській спрямованості, яка охоплює 
взаємовідносини між органами публічної 
адміністрації та інвалідами. Цю неуправ-
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лінську складову предмета адміністратив-
ного права, як зазначав В.Б. Авер’янов, 
доцільно визначити як «публічно-сер-
вісну» (від англ. to serve – служити) 
[16], яка буде пріоритетною складовою 
публічно-сервісної діяльності публіч-
ної адміністрації поряд з управлінською 
(організуючою, контролюючою, держав-
но-владною). Поряд із диспозитивним 
принципом повинен займати рівнознач-
ну, а в деяких напрямах навіть пріори-
тетну позицію адміністративно-правовий 
метод (здійснення контролю й нагляду 
за реалізацією прав і свобод інвалідів, 
притягнення винних до адміністративної 
відповідальності за їх порушення).

Тобто концептуальні засади нової ролі 
адміністративного права як права, що 
служить інтересам людини, не заперечу-
ють його спрямованості на регулювання 
управлінських відносин. Навпаки, управ-
лінська спрямованість зберігається разом 
із його призначенням регулювання відно-
син між органами публічної адміністрації 
й фізичними особами та набуває нового 
змісту: оптимізації державного управлін-
ня й правового регулювання спрямовано-
сті на забезпечення інтересів людини [17].

На підтвердження зазначеного  
С.Г. Стеценко констатує, що у сферах 
національної безпеки, оборони, внутріш-
ніх справ публічні інтереси держави по-
винні стояти вище за індивідуальні пра-
ва й свободи конкретних громадян [11]. 
Водночас саме в такому імперативному 
підході повинен реалізовуватися адміні-
стративно-правовий метод щодо реалі-
зації й захисту приватних інтересів кон-
кретно взятого інваліда.

Тому на сьогодні, на думку науковця, 
головними характеристиками в розумін-
ні адміністративного права мають стати 
не «управлінські» його функції (особливо 
«каральна»), а такі нові функції, як пра-
возабезпечувальна (пов’язана із забезпе-
ченням реалізації прав і свобод людини) 
та правозахисна (пов’язана із захистом 
порушених прав) [9]. Саме дві ці функції 
найбільш повно відтворюють суспільне 
призначення адміністративного права 
в контексті адміністративної діяльності 
компетентних органів публічної адміні-

страції щодо реалізації й захисту прав і 
свобод інвалідів.

Враховуючи практичну спрямованість 
цих функцій адміністративного права, 
пріоритетним напрямом діяльності пу-
блічної адміністрації слід визначити не 
лише закріплення прав і свобод інвалідів, 
а й забезпечення їх реалізації та ство-
рення належного захисту у випадках їх 
порушення.

Лише з урахуванням цих аспектів 
стає більш зрозумілою така конституцій-
на формула (ч. 2 ст. 3 Конституції Укра-
їни): «Утвердження і забезпечення прав 
і свобод людини є головним обов’язком 
держави» [16]. Застосовуючи формулу 
В.Б. Авер’янова, слід зазначити, що закрі-
плення на сьогодні прав і свобод інвалідів 
у нормативно-правових актах, їх перелік 
і зміст, належна реалізація прав і свобод 
щодо рівності й недискримінації, доступ-
ності, права на життя, рівності перед за-
коном, доступу до правосуддя, свободи 
від катувань і жорстоких, нелюдських 
або таких, що принижують гідність, ви-
дів поводження й покарання, свободи від 
експлуатації, насилля та наруги, свободи 
пересування, адаптації й реабілітації тощо 
ще не означає, що особа з інвалідністю 
може реально скористатися цими права-
ми й свободами, тобто що вони фактично 
можуть бути реалізовані суб’єктами пу-
блічної адміністрації.

Враховуючи викладене, слід акцен-
тувати, що функціональні напрями ді-
яльності публічної адміністрації потре-
бують термінового переформатування 
із заміною наявної на сьогодні ідеології 
«панування» держави над людиною про-
тилежною – ідеологію «служіння» дер-
жави інтересам людини. У результаті 
трансформації адміністративного права 
на засадах людиноцентристської ідеоло-
гії ця галузь має стати основним засобом 
гармонізації відносин між особою з інва-
лідністю та публічною владою.

Отже, адміністративна діяльність 
публічної адміністрації щодо реалізації 
й захисту прав і свобод інвалідів – це 
врегульована нормами адміністративного 
права державно-владна, контролююча, 
публічно-сервісна діяльність публічної 
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влади, яка базується на людиноцен-
тристській ідеології та спрямована на 
утвердження, реалізацію й захист прав і 
свобод інвалідів.

Ключові слова: інвалід, публічна 
адміністрація, адміністративна діяль-
ність, управлінська діяльність.

У статті проаналізовано погляди 
науковців на складову адміністратив-
ної діяльності суб’єктів публічної ад-
міністрації щодо реалізації й захисту 
прав інвалідів. Визначено складові цьо-
го виду правової діяльності. Надано 
авторське бачення зазначеного виду 
діяльності з урахуванням оновленої 
доктрини адміністративного права.

В статье проанализированы взгля-
ды ученых на составляющую админи-
стративной деятельности субъектов 
публичной администрации по реализа-
ции и защите прав инвалидов. Опреде-
лены составляющие этого вида пра-
вовой деятельности. Предоставлено 
авторское видение указанного вида 
деятельности с учетом обновленной 
доктрины административного права.

The article analyzes the views of 
scientists on the administrative compo-
nent activities of the public administra-
tion to promote and protect the rights 
of persons with disabilities. The compo-
sition of this type of legal action. Cour-
tesy of the author’s vision of this type 
of activity on the basis of the revised 
doctrine of administrative law.
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СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  
ТА ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

У сучасних умовах ускладнення гло-
бальних проблем і постійного змінення 
воєнно-політичної ситуації загострю-
ються національні, політичні, релігійні 
та етнічні протиріччя. Перед суб’єкта-
ми світової спільноти, насамперед пе-
ред Україною, постали нові виклики й 
загрози в безпековому середовищі, сут-
тєво відмінні від попередніх, оскільки 
вони охоплюють практично-політичну, 
економічну, енергетичну, соціальну, ін-
формаційну, військову та інші сфери.

Відповідно, найбільш впливові дер-
жави переглянули свої концептуальні 
документи забезпечення національної 
безпеки й почали рішуче реалізовувати 
свої національні інтереси із застосуван-
ням силових методів [1; 2; 3; 4].

У зв’язку із цим необхідно перегля-
нути чинні принципи оборони, оскіль-
ки забезпечення національної безпеки 
й оборони є одним із пріоритетних за-
вдань держави.

М.В. Сунгуровський слушно заува-
жує: «За останній час багато сказано про 
цілеспрямоване знищення сектору без-
пеки й оборони, що поставило Україну 
на межу поразки у війні» [5]. При цьому 
надання гарантій безпеки як у межах 
ООН, так і в межах Будапештського ме-
морандуму 1994 р. мають суто деклара-
тивний статус і не спроможні захистити 
державний суверенітет і територіальну 
цілісність України. Крім того, підтрим-
ка України з боку США, Європейського 
Союзу (далі – ЄС) і НАТО обмежуєть-

ся лише наданням частково фінансової 
та військово-технічної допомоги, оскіль-
ки не існує правових союзницьких зо-
бов’язань, тому міжнародні структури 
та держави змушені діяти відповідно 
до законодавчих норм і власних правил.  
У ст. 17 Конституції України вказано: 
«Захист суверенітету й територіальної 
цілісності України, забезпечення її еко-
номічної та інформаційної безпеки є най-
важливішими функціями держави, спра-
вою всього Українського народу» [6].

Треба також взяти до уваги те, що 
позаблоковий курс не дає можливості 
захистити національні інтереси й не га-
рантує безпеку й оборону держави під 
час військової агресії в умовах реальної 
переваги військового, економічного, ін-
формаційного й демографічного потен-
ціалів супротивника.

Президент України П.О. Порошен-
ко зазначає, що все, від чого залежить 
забезпечення стійкого миру та безпе-
ки України, ми повинні зробити своїми 
силами. Найнадійніші наші союзники й 
найкращі гаранти миру – армія й флот. 
Ніхто нас не захищатиме, доки ми не 
навчимось оборонятись самі [7].

Відомо, що надійність захисту дер-
жави від агресії базується на залуче-
ні боєздатних військових формувань і 
засобів, а також потенціалу складових 
національної безпеки та вдосконалено-
му законодавчому забезпеченні. Саме 
з таких позицій доцільно визначити 
засади, пріоритети й напрями рефор-

© О. Погібко, 2014
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мування сектору безпеки та оборони 
держави.

Відомий експерт воєнної політики 
та політики безпеки С.В. Куницький 
підкреслює, що помилкова оцінка ре-
альних і потенційних загроз національ-
ній безпеці та висновок чинної Воєнної 
доктрини України про низьку ймовір-
ність агресії проти України дозволили 
економити на власній безпеці [8].

Поточний ювілейний рік для Буда-
пештського меморандуму 1994 р. став 
роком руйнації міжнародних гарантій, 
закладених у правовому акті, серед 
яких повага незалежності суверенітету 
та існуючих кордонів України; утриман-
ня від загрози силою або її застосування 
проти територіальної цілісності та полі-
тичної незалежності. На жаль, військо-
во-політичне керівництво та парламент 
України не наполягали на необхідності 
надання акту політико-правового стату-
су, а також прийнятті додаткового доку-
менту зобов’язуючого характеру щодо 
гарантії безпеки та оборони України. 
Водночас не слід покладатися тільки на 
дипломатичні та економічні методи ви-
рішення воєнних конфліктів.

Вважаємо необхідним переосмис-
лення загальних підходів до забез-
печення обороноздатності держави з 
метою перебудови та приведення у від-
повідність до нових викликів та загроз, 
а також у контексті правової реформи 
вдосконалити законодавчу базу. Не 
слід залишати поза увагою те, що на 
сьогодні існує невідповідність проведен-
ня оборонної політики реаліям безпеки 
Євразійського регіону, про що свідчить 
нездатність формувань силового блоку 
дати відсіч агресору та незадовільний 
стан основного елементу – національ-
ної армії в цілому та структурних ком-
понентів сектору безпеки й оборони 
України. Проблема забезпечення на-
ціональної безпеки як на науковому, 
так і практичному рівнях вважається 
пріоритетною. Удосконалення право-
вого супроводження складових сфери 
безпеки й оборони сприяє підвищенню 
власних можливостей та адекватному 
й своєчасному реагуванню на сучасні 

виклики й загрози, а також захисту на-
ціональних інтересів держави.

Окремі питання законодавчого за-
безпечення розбудови складових наці-
ональної безпеки та оборони досліджу-
валися в працях В.Ю. Богдановича,  
О.С. Бодрука, С.П. Герасимчука, О.І. Гри- 
ненко, О.М. Гончаренко, В.К. Горо-
венко, О.І. Затинайко, Г.Ф. Костенко,  
С.В. Ківалова, Б.А. Кормич, С.В. Ку-
ницького, В.А. Ліпкана, Е.М. Лиси-
цина, О.В. Маначинського, Д.П. Му- 
зиченко, М.П. Орзіх, Б.А. Пережня-
ка, В.Ф. Погорілко, І.С. Романченко,  
О.І. Семенченко, М.В. Сунгуровського 
В.О. Шевченко та інших.

У статті досліджено підвалини фор-
мування державної політики з питань 
воєнної сфери, розглянуто шляхи мож-
ливого вдосконалення законодавчої 
бази забезпечення оборони.

Серед широкого кола нещодавно 
започаткованих реформ в Україні зна-
чна увага приділяється проведенню 
перетворень у сфері оборони держави. 
Якісно нова геополітична, фінансово-е-
кономічна та військово-технічна обста-
новка вимагає від керівництва держави 
надання оцінки стану й готовності вій-
ськових формувань, утворених відпо-
відно до законів України, до виконання 
завдань оборони держави, а також ви-
значити подальші шляхи реалізації дер-
жавної політики у сферах національної 
безпеки й оборони. Слід врахувати 
ймовірні виклики й загрози національ-
ним інтересам у безпековій та оборон-
ній сферах, а також більш раціонально 
визначити потреби в силах і засобах, 
державних ресурсах для нейтралізації 
викликів і загроз.

На думку І.С. Романченко та В.Ю. Бо- 
гдановича, необхідно переглянути іс-
нуючі позиції, визначити завдання та 
правове обґрунтування функцій сил 
безпеки та оборони [9].

Почнемо з того, що важливо зако-
нодавчо визначити заходи щодо реор-
ганізації Воєнної організації держави 
в сектор безпеки й оборони, скласти 
перспективну модель складових сек-
тору та окреслити довгострокову пер-
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спективу розвитку. Враховуючи важ-
ливість у моделі сектору безпеки та 
оборони, треба чітко розподілити функ-
ції й завдання між складовими, відпо-
відно, протидії загрозам і викликам та 
розрахувати оптимальний рівень ресур-
сно-фінансового, матеріально-технічно-
го забезпечення. Отже, стверджують 
О.П. Дузь-Крятченко та Е.М. Лисицин, 
доцільно запровадити більш ефектив-
ну модель побудови сектору безпеки 
й оборони держави, підвищити статус 
оборонного відомства з покладанням 
на нього відповідальності за питання 
формування та забезпечення реалізації 
оборонної політики [10].

Події 2013–2014 рр. підтверджують 
справедливість ідеї орієнтування теорії 
й практики оборонної політики держа-
ви саме на комплексні системні дії, у 
складі яких проглядаються законодав-
чі, зовнішньополітичні, силові, еконо-
мічні, інформаційні та інші напрями. 
На сьогодні, підкреслює О.М. Гонча-
ренко, складові структури безпеки та 
оборони держави обмежено викону-
ють покладені на них функції [11]. Це 
у свою чергу означає, що в діяльності 
складових сектору накопичилася зна-
чна кількість проблем, які необхідно 
вирішити. По-перше, чинне законодав-
ство передбачає значне дублювання 
функцій і завдань державних органів, 
існують суттєві диспропорції їх розвит-
ку. По-друге, сформована в процесі дер-
жавотворення система силових органів 
має складну організаційну структуру 
з управлінням на декількох рівнях, 
характеризується низькою загальною 
керованістю та функціональною ефек-
тивністю. По-третє, упродовж значного 
часу залишається невирішеною пробле-
ма збалансованості потреб структур 
безпеки й оборони в ресурсному за-
безпеченні з реальними можливостями 
держави. Унаслідок цього структури, 
які створені для гарантування безпеки 
й оборони, не відповідають сучасним 
вимогам і потребують невідкладного 
реформування та розвитку.

Слід підкреслити, що зазначені про-
блеми мають певний рівень реалізації 

за окремими напрямами, однак комп-
лексне розв’язання проблемних питань 
відсутнє. Разом із тим необхідність ре-
формування обумовлюється кардиналь-
ними змінами середовища безпеки, які 
відбулися протягом останніх років і 
викликали докорінний перегляд систе-
ми забезпечення національної безпеки 
держави, який логічно трансформував-
ся в державне рішення щодо євроатлан-
тичної інтеграції. На нашу думку, на-
були актуальності питання створення, 
розбудови та розвитку якісно нового 
сектору безпеки й оборони відповідно 
до сучасних вимог, який був би здатен 
забезпечити реалізацію необхідних за-
вдань у загальній системі безпеки.

У Законі України «Про основи на-
ціональної безпеки України» одним 
з основних пріоритетів національних 
інтересів визначено інтеграцію в єв-
ропейський політичний, правовий та 
безпековий простір [12]. Саме тому 
важливим напрямом державної політи-
ки треба визнати забезпечення повно-
правної участі в загальноєвропейській 
та регіональних системах колективної 
безпеки. Безпека України безпосеред-
ньо пов’язана з безпекою Європи, вва-
жає В.Ю. Богданович. З іншого боку, 
економічне зростання європейської 
держави залежить від міжнародної 
економічної кооперації [13]. Активна 
співпраця зі світовою та європейською 
спільнотами, стратегічними партнера-
ми-державами Європейського Союзу 
сприяє реалізації національних інтере-
сів України. Зважаючи на нездатність 
кожної країни самостійно забезпечити 
власну безпеку й економічні можли-
вості, виникає необхідність приєднан-
ня до надійної системи колективної, 
коаліційної безпеки, яка дасть змогу 
захищати суверенітет і територіальну 
цілісність та стати надійним гарантом 
нашої держави. Враховуючи досвід ін-
ших держав, повернення до курсу на 
євроатлантичну інтеграцію вимагає від 
України розв’язання низки проблем, 
серед яких такі: прийняття відповідно-
го політичного рішення керівництвом 
держави й внесення змін до законодав-
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чих концептуальних документів у сфері 
національної безпеки та суттєвих змін 
до Закону України «Про засади вну-
трішньої та зовнішньої політики» [14].

Події останнього часу дають підста-
ви стверджувати про посилення уваги 
до нашої держави з боку представників 
загальноєвропейської структури безпе-
ки. При цьому слід виходити з того, що 
однією з найважливіших гарантій суве-
ренного розвитку є розвиток кооперації 
в політичній, економічній та військовій 
сферах, а також формування та підтри-
мання системи колективної безпеки в 
європейському та трансатлантичному 
просторах.

Для практичної реалізації держав-
ної політики щодо інтеграції у сферу 
євроатлантичної безпеки необхідно 
визначити пріоритети з урахуванням 
політичних, економічних, воєнних та 
інших чинників. Активізація зусиль 
політичного керівництва держави по-
требує обґрунтованих розробок у сфері 
державного управління, удосконалення 
нормативно-правового забезпечення, 
реформування складових структур без-
пеки та оборони з урахуванням сучас-
ного геополітичного стану.

З огляду на євроатлантичні праг-
нення керівництва держава має бути 
готовою до розподілу функцій, ризиків 
та витрат, пов’язаних із колективною 
безпекою та обороною.

У зв’язку із цим, звертають увагу 
О.І. Гриненко й М.М. Дєнежкін, треба 
мати на увазі, що обраний курс на євро-
атлантичну інтеграцію та намір активної 
участі в європейській політиці безпеки 
та оборони потребують здійснення ці-
леспрямованої політики щодо реформу-
вання структур оборони держави [15].

Для успішної реалізації воєнної полі-
тики особливого значення набуває від-
працювання законів України «Про Сек-
тор безпеки та оборони України», «Про 
Воєнну реформу», «Про реформування 
Збройних Сил України», а також удо-
сконалення концептуальних документів 
Стратегії національної безпеки України 
та Воєнної доктрини України, що дасть 
змогу системно вирішувати надзвичай-

но складні завдання забезпечення обо-
роноздатності держави [16; 17].

У сучасних умовах реального пору-
шення територіальної цілісності країни 
доцільно на військове формування за-
конодавчо покласти готовність до само-
стійного утримання та відсічі збройної 
агресії, а також ліквідацію збройного 
конфлікту із застосуванням власних 
сил і засобів держави [18].

Так, у положеннях Воєнної доктри-
ни України слід характеризувати воєн-
но-політичну обстановку, перерахувати 
потенційні воєнні загрози, виклики та 
викласти основні спрямування воєнної 
політики й воєнної реформи держави. 
Вважаємо, що в Стратегії воєнної без-
пеки України треба визначити поняття 
«воєнна безпека» й «воєнна небезпе-
ка», а також діяльність суб’єктів сис-
теми забезпечення воєнної безпеки й 
висвітлити особливості сучасних воєн-
них конфліктів.

Зважуючи на викладені міркування, 
треба затвердити на державному рівні 
комплекс системних нормативно-пра-
вових заходів для законодавчих і вико-
навчих органів влади, якими визначити 
заходи забезпечення національної без-
пеки в перспективі до 2020 р.

На особливу увагу заслуговує неви-
значеність та відсутність чіткого уяв-
лення про зміни ієрархії документів у 
сфері безпеки й оборони, зв’язок між 
ними та їх місце в системі норматив-
но-правових документів.

Варто наголосити на недосконалості 
існуючого механізму стратегічного про-
грамно-цільового планування та інших 
концептуальних документів [19].

Підтвердженням зазначеного є від-
сутність офіційного визначення «секто-
ру безпеки» в чинних нормативно-пра-
вових актах, неоднозначне трактування 
термінів «воєнна організація держави», 
«військові формування», а також не 
зрозуміло, які структури входили та які 
планується залучити до його складу.

У межах чинної редакції Конституції 
України виникло протиріччя стосовно 
питання про Голову виконавчої влади 
України. Президент України є Вер-
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ховним Головнокомандувачем Зброй-
них Сил України, як і Прем’єр-міністр 
України. Зазначена неоднозначність у 
юридичному тлумаченні поняття «Го-
лова виконавчої влади» породжує певні 
колізії інтересів у питаннях забезпе-
чення безпеки й обороноздатності дер-
жави [6].

Верховна Рада України 25 грудня 
2014 р. ухвалила Закон України «Про 
внесення змін до Закону України «Про 
Раду національної безпеки і оборони 
України» щодо вдосконалення коорди-
нації й контролю у сфері національної 
безпеки й оборони. Законом прописа-
но, що Рада національної безпеки й 
оборони України розробляє та розгля-
дає на засіданнях питання, які відпо-
відно до Конституції України та законів 
України, Стратегії національної безпе-
ки України, Воєнної доктрини України 
належать до сфери національної безпе-
ки й оборони, та подає пропозиції Пре-
зидентові України, приймає рішення 
щодо невідкладних заходів із розв’язан-
ня кризових ситуацій, що загрожують 
національній безпеці України. Секретар 
Ради національної безпеки і оборони 
України, згідно зі змінами, організовує 
роботу Ставки Верховного Головноко-
мандувача в разі її утворення; вносить 
на розгляд Ради національної безпеки і 
оборони України пропозиції щодо про-
екту держбюджету за статтями, пов’я-
заними із забезпеченням національної 
безпеки й оборони; бере участь у роз-
гляді пропозицій щодо кандидатур на 
посади в органах державної влади, ді-
яльність яких пов’язана з питаннями 
національної безпеки й оборони Укра-
їни, які призначаються на посаду Пре-
зидентом України або за узгодженням 
із Главою держави; вносить на розгляд 
Президента України пропозиції щодо 
призначення й звільнення керівництва 
військових формувань [20].

Зважаючи на те, що проблеми ре-
формування структур оборони мають 
економічний, політичний та соціальний 
характер, важливо врахувати помил-
ки попередніх спроб, які полягають в 
тому, що визначення та реалізація ос-

новних організаційних засад здійсню-
валися переважно за відомчими напря-
мами [21]. До того ж проект Концепції 
розвитку Воєнної організації держави 
неодноразово розглядався, проте так і 
залишився нереалізованим.

За останні роки відбулись певні 
зміни у всіх сферах, однак важливою 
складовою цих перетворень залиша-
ється реформування Воєнної організа-
ції держави, сектору безпеки та обо-
рони, основу якого складає військове 
формування. Насамперед необхідним є 
реформування військового формуван-
ня, у тому числі й у контексті євро-
атлантичної інтеграції, що передбачає 
розв’язання низки проблем, головними 
серед яких є приведення законодавчої 
бази у відповідність до вимог сучаснос-
ті. Тобто, стверджують О.І. Затинайко 
та Г.М. Потапов, військове формуван-
ня перебуває в стані пристосування до 
нових вимог, постійного реформування 
та трансформації [22].

Одними з перших В.Г. Горовенко 
та В.П. Тютюнник вказують на те, що 
через низку суб’єктивних та об’єктив-
них причин антитерористична операція 
відбувається недостатньо ефективно. 
Зокрема, спостерігається відсутність 
єдиного керівництва, належної взаємо-
дії сил і засобів та необхідного логіс-
тичного забезпечення. Існують також 
недоліки й у нормативно-правовому, 
фінансовому, кадровому та інших ви-
дах забезпечення [23]. До серйозних 
недоліків слід віднести відсутність удо-
сконаленої законодавчої бази, спробу 
здійснення воєнної реформи як скла-
дової військового реформування без 
чіткого усвідомлення мети та функцій 
силових структур у нових геополітич-
них умовах за обмежених економіч-
них можливостей та без суттєвих змін 
складових оборони держави [24].

Наведене є підставою стверджува-
ти про відсутність протягом значного 
часу підтримки керівництвом держави 
зусиль щодо збереження бойового по-
тенціалу військового формування [25]. 
Зокрема, скорочення структурних під-
розділів війська відбувалося переваж-
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но за допомогою бойових частин, було 
здійснено розформування сучасних 
органів військового управління Об’єд-
наного оперативного командування та 
Командування сил підтримки Генераль-
ного штабу Збройних Сил України; 
помітна нездатність завершити ство-
рення ефективної системи оборонного 
планування й управління ресурсами. 
Підкреслимо, механічне збільшення 
чисельності військових формувань та 
обсягів виробництва застарілого озбро-
єння оборонно-промисловим комплек-
сом не дало змоги державі посилити 
військовий потенціал, однак потребува-
ло значних фінансових витрат.

Сучасна модель військового форму-
вання, яка окреслена в проекті Концеп-
ції реформування та розвитку Зброй-
них Сил України до 2020 р. та проекті 
Програми розвитку й модернізації 
озброєння і військової техніки, не по-
винна будуватись окремо без правово-
го забезпечення та без інших суб’єктів 
сил оборони держави.

Важливим є те, що в Положенні 
Кабінету Міністрів України «Про Мі-
ністерство оборони України» 26 листо-
пада 2014 р. № 671 на Міністерство 
оборони України покладено забезпе-
чення формування та реалізації дер-
жавної політики з питань національної 
безпеки у воєнній сфері, сфері оборони 
й військового будівництва.

Таким чином, реформування сил 
оборони потребує вдосконаленого зако-
нодавства, чітко окресленого переліку 
загроз та наявних ресурсів для ефек-
тивного перекриття всіх ризиків наці-
ональній безпеці держави. Підсумову-
ючи, робимо висновок, що доцільним є 
вдосконалення оборонного планування, 
створення стійкої системи управління, 
збільшення стратегічної й оператив-
ної системи мобільності, формування 
внаслідок перенесення пріоритету на 
розвиток мобільних компонентів, а 
також подальше провадження мето-
дології планування оборонних коштів 
на середньострокову й довгострокову 
перспективи. Потрібно провести істот-
ні зміни в кадровій політиці в напрямі 

посилення й створення умов для збіль-
шення частки військовослужбовців вій-
ськової служби за контрактом, а також 
в організації надійного тилового забез-
печення.

Ключові слова: оборонна політи-
ка, сектор безпеки й оборони, воєнна 
реформа, основи нормативного забез-
печення, формування сектору безпеки 
та оборони України.

У статті аналізуються законодав-
чі акти щодо формування та реалізації 
оборонної політики. Розглянуто кон-
цептуальні документи, якими визна-
чаються основні завдання та функції 
складових сектору безпеки й оборони.

В статье анализируется зако-
нодательные акты относительно 
формирования и реализации оборон-
ной политики. Рассматриваются 
концептуальные документы, опреде-
ляющие основные вопросы государ-
ственной политики в сфере обороны.

Article explores and analyzes leg-
islation relative to the formation and 
implementation of defense policy. For-
mulate conceptual documents define 
the major issues of the state policy in 
the sphere of defense.
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НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ ПРО СУДОВИЙ ЗБІР

08 липня 2011 р. Верховна Рада 
України прийняла Закон України «Про 
судовий збір»[1], який вперше на зако-
нодавчому рівні врегулював правові за-
сади сплати судового збору, його розмір 
та об’єкти, порядок повернення судо-
вого збору. Прийняття цього закону 
обумовлено необхідністю уніфікації за-
конодавства про судові витрати, сплата 
яких передбачена Господарським проце-
суальним кодексом України, Кодексом 
адміністративного судочинства України 
та Цивільно-процесуальним кодексом 
України. До його прийняття підстави 
й порядок справляння судового збору 
були визначені Декретом Кабінету Мі-
ністрів України «Про державне мито» 
від 21 січня 1993 р. № 7-93 [2]. Зрозу-
міло, що більшість із його положень за-
старіли, незважаючи на постійні зміни, 
і вимагали нових підходів. У зв’язку із 
чим метою цієї роботи є проведення по-
рівняльно-правового аналізу положень 
Декрету Кабінету Міністрів України 
«Про державне мито» та чинного Зако-
ну України «Про судовий збір».

Правові аспекти регулювання су-
дових витрат досліджувалися такими 
українськими та російськими вченими: 
С.С. Богля, А.Т. Боннер, В.А. Кройтор, 
В.В. Комаров, В.К. Пучинський та де-
які інші. Проте наукові роботи з подіб-
ної тематики після прийняття Закону 
України «Про судовий збір» та фор-
мування відповідної законодавчої бази 
майже відсутні в цій сфері, хоча прак-
тика висвітлила низку проблемних пи-
тань, що свідчать про неефективність 
окремих положень законодавства про 
судові витрати.

Відповідно до ст. 1 Закону України 
«Про судовий збір» судовий збір – це 

збір, що справляється на всій території 
України за подання заяв, скарг до суду, 
за видачу судами документів, а також 
у разі ухвалення окремих судових рі-
шень. Така дефініція «судового збору» 
є досить цікавою з наукової точки зору, 
виходячи з того, що судовий збір – це 
не тільки збір за подання позову, заяви 
чи скарги до суду, а також плата за ви-
дачу документів, їх електронних копій 
або окремих судових рішень.

Аналіз Закону України «Про судо-
вий збір» дозволяє стверджувати, що 
основна зміна полягає у встановленні 
нових методологічних підходів до ви-
значення розміру судового збору. Якщо 
раніше державне мито розраховувало-
ся, виходячи з неоподаткованого міні-
мумів доходів громадян (далі – НДМГ), 
то з моменту набрання чинності Зако-
ном України «Про судовий збір» – із 
мінімальної заробітної плати. Про це 
яскраво свідчить ч. 1. ст. 4 Закону 
України «Про судовий збір», відповід-
но до якої судовий збір справляється 
у відповідному розмірі від мінімальної 
заробітної плати в місячному розмірі, 
встановленої законом на 1 січня кален-
дарного року, у якому відповідна заява 
або скарга подається до суду у відсо-
тковому співвідношенні до ціни позову 
та у фіксованому розмірі. Це призвело 
до значного підвищення суми судового 
збору, особливо це можна простежити 
на окремих прикладах. 

Так, розглянемо ставки судового 
збору за подання заяв майнового ха-
рактеру:

– у цивільному судочинстві – 1% 
ціни позову, але не менше 0,2 розмі-
ру мінімальної заробітної плати та не 
більше 3 розмірів мінімальної заро-
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бітної плати (раніше було не менше  
51 грн та не більше 1 700 грн);

– у господарському судочинстві – 
2% ціни позову, але не менше 1,5 роз-
міру мінімальної заробітної плати та 
не більше 60 розмірів мінімальної за-
робітної плати (раніше було не менше 
102,00 грн до 25 500 грн);

– в адміністративному судочинстві –  
2% розміру майнових вимог, але не 
менше 1,5% розміру мінімальної за-
робітної плати та не більше 4 розмірів 
мінімальної заробітної плати 

Різниця помітна, а за подання окре-
мих заяв вона взагалі вражає. Напри-
клад, за подання позовної заяви про 
розірвання шлюбу держмито складало 
0,5 НДМГ, тобто 8,5 грн, а з 01 січня 
2011 р. – уже 0,2 розміру мінімальної 
заробітної плати, тобто 243,6 грн (ви-
ходячи з мінімальної заробітної плати, 
встановленої Законом України «Про 
Державний бюджет України на 2014 
рік»). Як бачимо, різниця вражає і є 
більшою ніж у 28 разів. Більше того, 
розмір ставок судового збору є вели-
чиною непостійною й має змінюватися 
кожен рік, виходячи з розміру мінімаль-
ної заробітної плати. Тобто з великою 
долею вірогідності можна стверджува-
ти, що судовий збір буде постійно зро-
стати (на підставі інфляційних проце-
сів, підвищення соціальних стандартів 
чи з інших причин), що тягне відповід-
не підвищення розміру мінімальної за-
робітної плати.

Крім того, значним чином розши-
рені об’єкти для справляння судового 
збору. Так, на відміну від раніше чин-
ного Декрету Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про державне мито», судовий збір 
також сплачується за подання:

– апеляційної чи касаційної скарги 
на ухвалу суду чи заяви про приєднан-
ня до такої скарги;

– апеляційної скарги на судовий  
наказ;

– заяви про скасування рішення 
третейського суду;

– заяви про видачу виконавчого ли-
ста на примусове виконання рішення 
третейського суду;

– заяви про перегляд судового рі-
шення у зв’язку з нововиявленими об-
ставинами;

– заяви про перегляд судових рі-
шень Верховним Судом України.

На нашу думку, введення окремих 
об’єктів для справляння судового збору 
можна було уникнути. Так, п. 13 ч. 2. 
ст. 4 передбачає сплату судового збо-
ру за подачу заяви про забезпечення 
доказів або позову. Проте перша з них 
направлена на встановлення істини в 
справі, а друга – на реальне виконання 
судового рішення. Тобто це такі еле-
менти судового процесу, які є вкрай 
важливими для здійснення справедли-
вого суду, у зв’язку із чим обтяження 
заяв про забезпечення позову та заяви 
про забезпечення доказів судовими ви-
тратами вважаємо передчасним.

Більше того, деякі особи, які звіль-
нялися від сплати державного мита, 
позбавляються цього права. Особливо 
дивним виглядає така позиція законо-
давця щодо позовів, що постають з ав-
торського права, а також із права на 
відкриття, винахід чи винаходи, корис-
ні моделі, промислові зразки, топогра-
фії інтегральних мікросхем, сорти рос-
лин та раціоналізаторські пропозиції. 
В Україні і так не найкраща ситуація 
стосовно дотримання авторських прав, 
розцвітає «піратство», а тут ще держа-
ва створює додаткові перепони для за-
хисту прав інтелектуальної власності. 
Що стосується осіб, які звільнені від 
сплати судового збору, то ними пере-
важно виступають державні структури.

Проте слід погодитися з положен-
ням ч. 3. ст. 6 Закону України «Про 
судовий збір», відповідно до якої за по-
дання позовної заяви, що має одночас-
но майновий та немайновий характер, 
судовий збір сплачується за ставка-
ми, встановленими для позовних заяв 
майнового та немайнового характеру. 
Наприклад, за подачу заяви про розі-
рвання шлюбу та поділ майна кожна 
позовна вимога оплачується окремо. 
Перша з них у розмірі 0,2% розміру 
мінімальної заробітної плати, а друга – 
1% ціни позову, але не менше 0,2% 
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розміру мінімальної заробітної плати та 
не більше 3 розмірів мінімальної заро-
бітної плати.

Подальший аналіз Закону Украї-
ни «Про судовий збір» дозволяє дійти 
висновку, що він насамперед спрямо-
ваний на зміцнення матеріально-тех-
нічної бази судів, включаючи створен-
ня та забезпечення функціонування 
Єдиної судової інформаційної системи, 
веб-порталу судової влади, комп’ютер-
них локальних мереж, сучасних систем 
функціонування судового процесу, при-
дбання та обслуговування комп’ютерів 
і копіювально-розмножувальної техні-
ки, впровадження електронного цифро-
вого підпису, тощо.

При цьому це твердження не є 
висновком автору, про це прямо вка-
зано в ч. 2. ст. 9 Закону України «Про 
судовий збір», яка формулює завдан-
ня, що має вирішити прийняття За-
кону України «Про судовий збір». Як 
бачимо, тут не має жодного натяку 
на покращення доступу до правосуд-
дя чи забезпечення справедливого, 
неупередженого суду. Можливе так і 
станеться, але це буде побічним наслід-
ком зміцнення матеріально-технічної  
бази суду.

Особливо смішно в цьому плані ви-
глядає абз. 4 п. 3. Пояснювальної за-
писки до проекту Закону України «Про 
судовий збір», де вказується, що визна-
чення розміру ставок судового збору в 
цивільному судочинстві у відповідних 
частинах мінімальної заробітної плати 
сприятиме забезпеченню державного 
конституційного права кожного грома-
дянина на звернення до суду за захи-
стом своїх прав та свобод [3]. Цікаво, 
яким чином встановлення грошового 
(майнового) цензу може сприяти забез-
печенню реалізації права на судовий 
захист. Напевно, цього не зможуть по-
яснити й автори Закону України «Про 
судовий збір», бо в будь-якій країні 
встановлення майнового цензу перед-
бачає спробу обмеження звернення до 
суду. Проте можна погодитися з дум-
кою, що збільшення розміру судового 
збору, принаймні в господарському су-

дочинстві, сприятиме розвитку договір-
ної дисципліни й становленню позасу-
дових способів вирішення спору.

Досить дивною виглядала ситуація 
(принаймні до моменту прийняття За-
кону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо сплати судового збору» від 19 ве-
ресня 2013 р. № 590-VII [4]) стосовно 
сплати судового збору за подання позо-
ву про відшкодування моральної шко-
ди, заподіяної честі, гідності діловій 
репутації. Нагадаємо, що в редакції За-
кону України «Про судовий збір», при-
йнятій від 8 липня 2011 р. № 3674-VI,  
максимальний розмір судового збору 
під час подання подібних позовів об-
межувався 3 розмірами мінімальної 
заробітної плати. Звісно, ЗМІ одразу 
охрестили таку ситуацію наступом на 
свободу слова. У цілому із цим слід по-
годитись, бо будь-яка особа могла пода-
ти багатомільйонний позов до засобів 
масової інформації, особливо не зважа-
ючи на суму судового збору. І ситуація 
для неї була безпрограшною, редакція 
ЗМІ та автор будуть знаходиться під 
постійним тиском, піар забезпечений, 
а якщо в задоволенні позову буде від-
мовлено, то збитки від цього будуть 
незначними. Фактично, сплативши  
3 розміри мінімальної заробітної плати, 
можна було подавати позов до ЗМІ про 
відшкодування моральної (немайнової) 
шкоди на десятки чи сотні мільйонів, 
нічим не ризикуючи. Усі ці передумови 
були дуже сприятливими для подання 
завідомо неправомірних позовів, пер-
шочерговою метою яких була розпра-
ва над неугодними засобами масової 
інформації, а захист честі, гідності та 
ділової репутації відходив на другий, а 
то й третій план. Такий необдуманий 
крок законодавця фактично повернув 
до життя практику багатомільйонних 
позовів до засобів масової інформації.

Цікаво, що в історії цивільно-про-
цесуального законодавства така ситуа-
ція не є новою. До 2003 р., а саме до 
відповідного внесення змін до Декрету 
Кабінету Міністрів України «Про дер-
жавне мито» багатомільйонні позови до 
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ЗМІ були звичайною практикою, хиб-
ний характер якої навіть не заперечу-
вався. Законодавець, щоб вирішити цю 
проблему, прив’язав суму державного 
мита до ціни позову, не обмежуючи 
максимальний розмір судового збору. 
При цьому встановлювалося пропор-
ційна тарифна сітка для подання позо-
вів про відшкодування моральної шко-
ди. Так, під час подання позовних заяв 
про відшкодування моральної (немай-
нової) шкоди із ціною позову від 100 до  
10 000 неоподаткованих мінімумів до-
ходів громадян розмір державного мита 
складав 5% ціни позову, а з ціною понад  
10 000 неоподаткованих мінімумів до-
ходів громадян сума державного мита 
складала 10% ціни позову. Інакше ка-
жучи, подаючи позов про відшкодуван-
ня моральної шкоди в сумі 1 млн грн, 
треба було сплатити 100 000 грн дер-
жавного мита. Це було вигідно й дуже 
добре працювало.

Тому, на нашу думку, редакція Де-
крету Кабінету Міністрів України «Про 
державне мито» стосовно подання по-
зовів про відшкодування моральної 
шкоди була більш обґрунтованою й 
не вимагала таких корінних змін. Це 
було зрозуміло кожному, і відповідні 
зміни були внесені в Закон України 
«Про судовий збір» Нині встановлена 
пропорційна шкала, завдяки якій сума 
судового збору за подання позовів 
про відшкодування моральної шкоди 
прив’язується до ціни такого позову.

Так, за подання позовної заяви про 
відшкодування моральної шкоди із ці-
ною позову:

– до 5 розмірів мінімальної заробіт-
ної плати – 0,2% розміру мінімальної 
заробітної плати;

– від 5 до 50 розмірів мінімальної 
заробітної плати – 1% ціни позову;

– від 50 до 100 розмірів мінімальної 
заробітної плати – 5% ціни позову;

– понад 100 розмірів мінімальної за-
робітної плати – 10 % ціни позову.

Таке форма ставки судового збору до 
позовів про відшкодування моральної 
шкоди містить низку істотних переваг: 
по-перше, наповнюється державний 

бюджет; по-друге, розвантажується су-
дова система, оскільки кількість таких 
позовів зменшується в рази, а подання 
завідомо необґрунтованих позовів вза-
галі втрачає будь-який сенс; по-третє, 
поширюється й гарантується свобода 
слова, яка отримує правовий захист 
шляхом введення певного майнового 
цензу.

Варто зазначити, що питання розмі-
ру судового збору за подання позову 
про захист честі, гідності чи ділової ре-
путації не отримало окремого правово-
го регулювання в Законі України «Про 
судовий збір». Проте це не означає, 
що позивач, подаючи подібний позов, 
звільняється від сплати судового збору. 
За таких умов позивач має усвідомлю-
вати, що вимоги про захист честі, гід-
ності та ділової репутації носять немай-
новий характер і оплачуються судовим 
збором для позовних заяв немайново-
го характеру, тобто в сумі 0,2 розмі-
ру мінімальної заробітної плати. Якщо 
ж подається позов про захист ділової 
репутації та відшкодування моральної 
шкоди, то в такому разі позивач має 
одночасно сплатити два судові збори: 
один – за ставками встановленими для 
відшкодування моральної шкоди, а дру-
гий – за ставками для позову немайно-
вого характеру.

Істотні зауваження викликає також 
побудова ст. 8 Закону України «Про су-
довий збір», якою встановлюється пра-
во суду зменшити розмір судового збо-
ру або звільнити від сплати судового 
збору, бо законодавець не передбачив 
механізм, за яким суд буде визначати 
розмір знижки чи звільнення від спла-
ти судового збору. Єдиним критерієм, 
який враховується під час застосу-
вання ч. 2. ст. 8 Закону України «Про 
судовий збір», є «майновий стан сто-
рони». Проте як встановити реальний 
майновий стан сторони та визначити, 
наскільки відсотків зменшити (10%, 
30% чи 50%) суму сплати судового 
збору? Це, по-перше, робить неможли-
вим застосування цієї правової норми 
без доброї волі суду, а по-друге, під-
вищує корупційні ризики. До речі, ми 
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сумніваємося щодо такої волі суду, ви-
ходячи з того, що ст. 9 Закону України 
«Про судовий збір» встановлює цільове 
використання грошових сум, які йдуть 
на сплату судового збору, що мають 
спрямовуватися лише на потреби суду.

Отже, основна мета прийняття За-
кону України «Про судовий збір» по-
лягає в покращенні матеріально-техніч-
них умов роботи судів в України. Чи 
покращиться від цього рівень правосуд-
дя, невідомо, принаймні хочеться на це 
сподіватися. Загалом підтримуємо кон-
цепцію запроваджену Закону України 
«Про судовий збір» про обмеження до-
ступу до правосуддя шляхом введення 
майнового цензу для реалізації консти-
туційного права на звернення до суду 
за захистом прав та свобод громадяни-
на. Проте це може бути виправданим, 
якщо дозволить навести порядок у су-
довій системі й забезпечити належне 
дотримання норм матеріального та про-
цесуального права (хоча б дотримання 
тих же процесуальних строків розгля-
ду справи). В іншому випадку значне 
збільшення розміру судових витрат є 
невиправданим кроком. Незважаючи 
на вказані недоліки, доцільність при-
йняття Закону України «Про судовий 
збір» не викликає сумнівів, тому що 
зазвичай фінансування судової систе-
ми здійснювалося за остаточним прин-
ципом (особливо це стосувалося судів 
загальної юрисдикції), що змушувало 
сторін процесу в добровільно-примусо-
вому порядку купувати канцелярські 
предмети (папір, конверти з марка-
ми). Принаймні хочеться сподіватися, 
що ці явища залишилися в минулому. 
Основним позитивним моментом при-
йняття Закону України «Про судовий 
збір» є те, що відтепер сплата судових 
витрат регулюється спеціальним зако-
нодавчим актом, який встановлює під-
стави й порядок сплати судового збору, 
що призвело до чіткого розмежування 
ставок судового збору для адміністра-
тивних, господарських судів та судів 
загальної юрисдикції.

Таким чином, після набуття чин-
ності Законом України «Про судовий 

збір» судові витрати учасників процесу 
істотно збільшились. При цьому, вихо-
дячи з формули розрахунку судового 
збору (залежно від розміру мінімальної 
заробітної плати), можна прогнозува-
ти, що судові витрати будуть зростати 
кожного року. Збільшення ставок судо-
вого збору виявилося в такому:

1) збільшенні мінімальних та макси-
мальних меж судового збору;

2) розширенні об’єкти справляння 
судового збору. Так, тепер оплачують-
ся судовим збором такі дії, як подання 
заяви про забезпечення позову та до-
казів, заяви про приєднання до апеля-
ційної чи касаційної скарги, які до при-
йняття Закону України «Про судовий 
збір» були безкоштовними;

3) скасовано пільги зі сплати судо-
вих витрат для ряду позивачів, зокре-
ма за позовами про захист авторсько-
го права, а також права на відкриття, 
винахід, корисні моделі, промислові  
зразки, топографії інтегральних мікро-
схем та інших прав інтелектуальної 
власності;

4) під час подання змішаних позовів, 
які одночасно містять вимоги майново-
го та немайнового характеру, оплачу-
ється кожна позовна вимога окремо.

Підсумовуючи, можна стверджува-
ти, що правосуддя стало дорожчим, а 
значить, і значить менш доступним. 
Фактично країна стала жити за прин-
ципом «нема грошей – нема право-
суддя», що не має нічого спільного з 
побудовою правової держави в Україні. 
Особливо це стосується малозабезпе-
чених осіб, яким правосуддя взагалі не-
доступне через брак коштів. Так, дійс-
но, судові витрати можна стягнути зі 
сторони, що програла процес у справі, 
але для цього треба ще знайти кошти 
для оплати самого судового збору та 
послуг грамотного юриста, які дешеви-
ми не бувають апріорі.

Якщо ж розглядати позитивні  
аспекти прийняття Закону України 
«Про судовий збір», то до них слід від-
нести такі:

1) спрощення процедури сплати су-
дового збору (мається на увазі об’єд-
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нання державного мита та збору на 
інформаційне-технічне забезпечення 
розгляду справи в один платіж, бо до 
моменту прийняття Закону України 
«Про судовий збір», особа, яка зверта-
лась до суду, повинна була сплатити 
держмито й збір на інформаційне-тех-
нічне забезпечення судового розгляду. 
Навіщо було платити два платежі, які 
направлені фактично на одне й теж 
саме, пояснити важко;

2) уніфікація законодавства про 
судочинство (адміністративного, гос-
подарського, цивільного) із введенням 
єдиного термінологічного апарату;

3) підвищення розміру судового 
збору може посприяти поширенню 
третейських судів або становленню та 
розвитку інших позасудових засобів 
вирішення спорів, які на сьогодення є 
малоефективними.

Ключові слова: судовий збір, дер-
жавне мито, судові витрати, правосуд-
дя, доступ до правосуддя.

Стаття присвячена науко-
во-практичному аналізу Закону 
України «Про судовий збір» та вияв-
ленню його особливостей у порівнян-
ні з Декретом Кабінету міністрів 
України «Про державне мито». Ак-
цент у дослідженні робиться на змі-
нах та новелах у законодавстві про 
судові витрати.

Статья посвящена научно-прак-
тическому анализу Закона Украины 
«О судебном сборе» и выявлению его 
особенностей по сравнению с Декре-
том Кабинета Министров Украины 
«О государственной пошлине». Ак-
цент в исследовании делается на из-
менениях и новеллах в законодатель-
стве о судебных расходах.

The article is devoted to the scientif-
ic and practical analysis of the Law of 
Ukraine “About the Court fee” and iden-
tify its characteristics compared with 
the Decree of the Cabinet of Ministers 
of Ukraine “On State Duty”. The accent 
in investigation is done on changes and 
novels in legislation about on court costs.
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ПРИНЦИПІВ  
ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ

Останні події в Україні довели, що 
молода українська держава потребує 
негайних змін як системи управління, 
так і системи органів, які забезпечують 
функціонування останньої. Для того 
щоб зміни дійсно були ефективними, 
необхідно на науковому рівні чітко ви-
значити засади діяльності органів вла-
ди з урахуванням положення, що дер-
жава існує для забезпечення потреб 
людини, а не навпаки.

Слід зауважити, що процеси, пов’я-
зані з реформуванням діяльності органів 
публічної влади, торкнулися більшості 
європейських держав. Так, генераль-
ними принципами реформування пу-
блічної адміністрації в Польщі, яке 
було проведено в 1999 р., стали такі:  
1) підтримання розвитку громадян-
ського суспільства; 2) субсидіарність; 
3) ефективність реалізації публічних 
завдань; 4) прозорість структур адміні-
страції та процесу прийняття рішень; 
5) вміння пристосовувати структури 
адміністрації до впливу зовнішніх і вну-
трішніх чинників [1, с. 257]. Як свід-
чить стан розвитку польської держави, 
реформування зазначених інституцій 
пройшло досить вдало.

Слід зазначити, що зміни, які мали 
місце в європейському суспільстві, не 
могли не відобразитись на процесах, 
що відбуваються в нашій державі. Так, 
ще в 2005 р. було розроблено проект 
Концепції реформування публічної ад-

міністрації в Україні, який у свою чергу 
активізував наукову діяльність україн-
ських учених. У цьому плані на осо-
бливу увагу заслуговують положення, 
сформульовані І. Коліушком та В. Ти-
мощуком. Названі правники виділили 
такі принципи діяльності публічної ад-
міністрації:

1) верховенства права як пріоритету 
прав і свобод людини й громадянина, 
гуманізму й справедливості в діяльно-
сті публічної адміністрації. Принагідно 
зазначимо, що з таким висновком осо-
бисто ми не можемо погодитися пов-
ною мірою, оскільки справедливість і 
гуманізм є елементами, з яких, влас-
не, і формується ідея верховенства  
права. Тому окреме виділення наз-
ваних елементів не є обов’язковим.  
Їх необхідно розглядати й аналізувати 
в постійному зв’язку з принципом вер-
ховенства права;

2) законності як діяльності публіч-
ної адміністрації відповідно до повно-
важень і в порядку, визначеному зако-
ном;

3) відкритості як оприлюднення й 
доступності для громадян інформації 
про діяльність та рішення публічної ад-
міністрації, а також надання публічної 
інформації на вимогу громадян;

4) пропорційності як вимоги щодо 
обмежень рішень публічної адміністра-
ції метою, якої необхідно досягти, умо-
вами її досягнення, а також обов’язку 
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публічної адміністрації зважати на на-
слідки своїх рішень, дій і бездіяльності;

5) ефективності як обов’язку пу-
блічної адміністрації забезпечувати до-
сягнення необхідних результатів у ви-
рішенні покладених на неї завдань за 
оптимального використання публічних 
ресурсів;

6) підконтрольності як обов’язково-
го внутрішнього й зовнішнього контро-
лю за діяльністю публічної адміністра-
ції, у тому числі судового;

7) відповідальності як обов’язку пу-
блічної адміністрації нести юридичну 
відповідальність за прийняті рішення, 
дії та бездіяльність [2, с. 26–27].

У своїх подальших розвідках зазна-
чені вчені до наведеного переліку вклю-
чили також принцип неупередженості, 
розуміючи під ним обов’язок публічної 
адміністрації та її посадових осіб без-
сторонньо ставитися до всіх учасни-
ків правовідносин, заявляти про кон-
флікт інтересів у разі його наявності 
та вживати заходів для його подолання  
[3; 4, с. 80]. Слід наголосити, що наве-
дені принципи було викладено і в про-
екті Концепції реформування публічної 
адміністрації.

Уважне ознайомлення з розробками 
науковців дає нам привід для мірку-
вань. Так, дещо дискусійною, на нашу 
думку, є позиція щодо виокремлення 
такого принципу, як «ефективність ді-
яльності публічної адміністрації щодо 
забезпечення досягнення необхідних 
результатів у вирішенні покладених на 
неї завдань за оптимального викори-
стання публічних ресурсів». Оскільки 
категорія «ефективність» є оціночною, 
то закріплювати її на рівні базової ідеї, 
як ми вважаємо, зарано. Водночас 
дещо нелогічним виглядає одночасне 
закріплення, з одного боку, принципів 
підконтрольності та підзвітності, а з ін-
шого – принципу відповідальності. Це 
пов’язано з тим, що підзвітність і під-
контрольність самі по собі вже перед-
бачають аналіз та оцінку діяльності пу-
блічної адміністрації, за результатами 
яких може наступати відповідальність 
останньої. Інакше кажучи, у такому ви-

падку мова йде про надзвичайно тісний 
взаємозв’язок між названими категорі-
ями, який не дозволяє розмежувати їх.

Роблячи проміжний висновок із ви-
кладеного, слід зазначити, що закрі-
плення громіздкого переліку принципів 
діяльності органів публічної адміністра-
ції не покращить ситуацію, оскільки 
основна мета їх запровадження має 
полягати у визначенні базових ідей 
розвитку сучасної держави Україна, 
закладенні надійного підґрунтя для 
формування ефективного урядування.  
З іншого боку, варто брати до уваги 
той факт, що належне урядування – це 
ідеал, якого складно досягти у всій його 
повноті. На сьогодні лише декілька кра-
їн світу виконали це завдання. Однак 
все одно, маючи на меті забезпечення 
триваючого (стабільного) людського 
розвитку, потрібно докладати макси-
мальних зусиль для досягнення цього 
ідеалу, впровадження його елементів у 
реальність [5].

Належне урядування має вісім ос-
новних характеристик (принципів). 
Ними є участь, орієнтація на консен-
сус, відповідальність (підзвітність), 
прозорість, належне реагування, ефек-
тивність і результативність, рівність і 
врахування інтересів та відповідність 
принципу верховенства права. Не вда-
ючись до глибокого аналізу зазначених 
принципів, зауважимо, що останні роз-
кривають природу взаємовідносин ор-
ганів публічної адміністрації з громадя-
нами, тобто їх умовно можна визнати 
процесуальними (або процедурними) 
принципами.

Далі спробуємо проаналізувати інші 
позиції, сформульовані в літературі 
щодо предмета системи принципів ді-
яльності органів публічної адміністра-
ції.

Так, Т. Кравцова та А. Солонар 
пропонують доповнити перелік прин-
ципів діяльності органів публічної ад-
міністрації, який було запропоновано 
в Концепції реформування публічної 
адміністрації, такими: 1) ієрархічні-
стю (підлеглість по вертикалі); 2) де-
мократизмом методів і стилю роботи 
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(відтворює народовладдя в державному 
управлінні та передбачає встановлення 
глибоких і постійних взаємозалежнос-
тей між суспільством і державою як 
передумов формування демократичної 
системи управління, яка базувалась би 
на демократичних засадах її здійснення 
в інтересах усіх або переважної біль-
шості громадян); 3) професійною ком-
петентністю (функції та завдання пу-
блічної адміністрації мають виконувати 
належним чином професійно підготов-
лені фахівці); 4) поєднанням вибор-
ності й призначуваності; 5) планові-
стю (визначення конкретних спільних 
завдань, планів діяльності, виконання 
яких покладено саме на ці державні ор-
гани); 6) науковістю (необхідність при-
вести систему й механізми взаємодії 
складових елементів публічної адміні-
страції у відповідність до рівня розвит-
ку суспільних відносин); 8) організа-
ційно-правовою зв’язаністю діяльності 
державних органів і посадових осіб  
[6, с. 524–525].

Аналізуючи позицію згаданих на-
уковців, хочемо відзначити, що сфор-
мульовані ними положення подекуди 
виглядають дискусійними. Так, вклю-
чення до названої системи принципу іє-
рархічності, на наш погляд, є кроком у 
напрямі формування системи управлін-
ня радянського типу. У цьому випадку 
мова йде про те, що оскільки функції 
публічної влади нині можуть здійсню-
вати як юридичні особи приватного 
права, так і окремі фізичні особи, то 
цей принцип втрачає практичну значи-
мість, тому що між цими суб’єктами й 
державою ієрархічні зв’язки не форму-
ються. Певні сумніви в нас виникають 
і щодо принципу демократизму методів 
і стилю управління, який також вигля-
дає зайвим. Діяльність органів публіч-
ної адміністрації сьогодні здійснюється 
в межах правового поля, заснованого 
на ідеях демократичної, соціальної та 
правової держави, а тому згаданий 
принцип фактично повторює конститу-
ційні основи функціонування України.

Дещо дискусійною, на нашу дум-
ку, постає пропозиція Т. Кравцової та  

А. Солонар щодо закріплення принци-
пу плановості, оскільки це, знов-таки, 
може призвести до відновлення радян-
ської системи управління, установлен-
ня ефективності діяльності органів пу-
блічної адміністрації в залежність від 
виконання планів. Проте сформульова-
на думка не повинна сприйматися як 
заклик до повної відмови від плануван-
ня управлінської діяльності. Останнє є, 
безумовно, потрібним і корисним, осо-
бливо в тих сферах, які характеризу-
ються недостатністю матеріальних або 
організаційних ресурсів, необхідних 
для належного функціонування публіч-
ної адміністрації. Відповідно, у такому 
випадку ми закликаємо до необхідно-
сті перенесення планів і планування зі 
стратегічного рівня на рівень тактич-
ний, що буде більшою мірою відповіда-
ти теперішньому стану функціонування 
публічної адміністрації.

З іншого боку, окремі принципи, 
згадані Т. Кравцовою й А. Солонар, по-
требують ідеологічного підсилення. На-
разі мова йде про те, що принцип про-
фесійної компетенції, на наш погляд, 
необхідно віднести до кола базових 
принципів, оскільки всі органи публіч-
ної адміністрації створюються та функ-
ціонують для реалізації покладених на 
державу функцій. Ефективність же 
функціонування держави своєю чергою 
буде залежати від діяльності названих 
органів, від того, наскільки професійно 
останні будуть виконувати покладені 
на них функції в межах існуючого пра-
вового поля.

Ведучи мову про принципи діяльно-
сті публічної адміністрації, хотілося б 
зупинитися також на позиції, сформу-
льованій у науковій літературі Т. Коло-
моєць. На її думку, діяльність публічної 
адміністрації базується на таких прин-
ципах: загальних (демократизм, закон-
ність, гласність, участь громадськості) 
і спеціальних (галузевість, територі-
альність, функціональність). Водночас 
науковець наголошує на необхідності 
поєднання вітчизняних та адаптованих 
європейських принципів, які в сукуп-
ності можуть бути представлені таким 
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чином: законність, пропорційність, 
заборона зловживання владою, без-
сторонність (об’єктивність), принцип 
врахування та відповідності законним 
очікуванням, принцип інформування 
й консультування, принцип справед-
ливості, принцип етичності, принцип 
використання простої, чіткої та зро-
зумілої мови, принцип повідомлення 
про отримання документів, право бути 
заслуханим та право робити заяви, 
принцип розумного проміжку часу для 
прийняття рішень, обов’язок зазнача-
ти підстави адміністративних рішень, 
принцип повідомлення про прийняте 
рішення, принцип захисту даних і по-
ваги до приватної інформації, принцип 
дотримання конфіденційності інформа-
ції під час виконання запитів, принцип 
забезпечення публічного доступу до 
документів, принцип належного доку-
ментування, принцип юридичної ви-
значеності та захисту порушених прав, 
право на оскарження адміністративних 
рішень, принцип доступності адміні-
стративної влади й публічних послуг, 
принцип гнучкості в практичній робо-
ті адміністративних органів, принцип 
ефективності, принцип прозорості адмі-
ністративних дій, доступ до інформації 
(право персонального доступу), право 
загального доступу до документів, пра-
во на письмові матеріали, принципи 
простоти (спрощення організації орга-
нів публічної влади, адміністративних 
процедур та вимог щодо оформлення 
документів), принцип удосконалення 
внутрішніх правил органів публічної 
влади, принцип збереження й охорони 
державної власності, принцип виконан-
ня бюджетних вимог, принцип раціона-
лізації організації адміністрації [7]. У ці-
лому не заперечуючи проти наведеного 
переліку принципів діяльності органів 
публічної адміністрації, вважаємо його 
дещо громіздким та таким, що має у 
своєму змісті повтори й дублювання.

У науковій літературі з приводу наз-
ваної проблематики існують також інші 
точки зору. Так, О. Бойко та В. Зав-
городня пропонують основною засадою 
діяльності публічної адміністрації ви-

знати принцип правової визначеності, 
який включає надійність і передбачу-
ваність [8, с. 72]. На наше переконан-
ня, зазначений принцип є складовою 
змісту принципу верховенства права, 
тому виокремлення й закріплення його 
як самостійного принципу вбачається 
недоцільним.

Отже, стає очевидним, що на сьогод-
ні серед науковців немає єдиної думки 
щодо переліку принципів діяльності ор-
ганів публічної влади в цілому та пу-
блічної адміністрації зокрема, а також 
єдиного підходу щодо їх систематизації. 
Висловлюючи власну точку зору із цього 
приводу, зазначимо, що система назва-
них вище принципів повинна мати дещо 
інший вигляд. У її змісті доцільним є 
виділення трьох елементів (підсистем): 
підсистеми принципів формування орга-
нів публічної влади, підсистеми принци-
пів діяльності органів публічної влади та 
підсистеми принципів діяльності органів 
публічної адміністрації. Такий підхід, на 
наш погляд, відповідає як правилам по-
будови, так і правилам функціонування 
публічної влади.

Так, до принципів формування орга-
нів публічної влади слід віднести такі: 
1) служіння народу України; 2) вер- 
ховенства права; 3) децентралізації 
влади; 4) поєднання діяльності органів 
публічної влади та громадських інсти-
туцій; 5) поєднання публічних і приват-
них інтересів. До системних принципів 
діяльності органів публічної влади, на 
наш погляд, доцільно зараховувати 
такі: 1) верховенства права; 2) юри-
дичної вищості закону; 3) відкритості; 
4) пропорційності; 5) підконтрольності. 
Система принципів діяльності органів 
публічної адміністрації, або принципів 
належного врядування, утворюється 
за рахунок таких: 1) неупередженості;  
2) участі в прийнятті рішення; 3) засно-
ваності на законі; 4) можливості ска-
сування (або відкликання незаконного 
адміністративного акта); 5) прозорості.

Ключові слова: публічна адміні-
страція, принципи, верховенство пра-
ва, система принципів.
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Статтю присвячено з’ясуван-
ню сутності та змісту категорії 
«принципи діяльності публічної ад-
міністрації». На підставі аналізу 
наукової літератури автор формує 
систему принципів діяльності ор-
ганів публічної влади та виокрем-
лює серед них принципи діяльності 
суб’єктів публічної адміністрації. 
У роботі доводиться необхідність 
закріплення наведених категорій на 
законодавчому рівні та поширення 
дії зазначених принципів на юридич-
них осіб приватного права, а також 
окремих фізичних осіб у разі вико-
нання останніми делегованих по-
вноважень.

Статья посвящена выяснению 
сущности и содержания категории 
«принципы деятельности публичной 
администрации». На основании из-
учения научной литературы автор 
формирует систему принципов дея-
тельности органов публичной вла-
сти и выделяет среди них принципы 
деятельности субъектов публичной 
администрации. В работе доказы-
вается необходимость закрепления 
указанных категорий на законода-
тельном уровне и распространения 
действия последних на юридических 
лиц частного права, а также от-
дельных физических лиц, реализую-
щих делегированные полномочия.

The article is devoted to the nature 
and content of the category of “the 
principles of public administration”. 
Based on the scientific literature by 
forming a system of principles of public 
authorities and distinguishes among 
them the principles of activity of public 
administration. It is proved the neces-
sity of fixing these categories through 

legislation and the extension of these 
principles and legal persons of private 
law, as well as individuals, when the 
latter delegated powers.
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ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Відповідно до Закону України від 
17.05.2001 р. № 2408-III «Про стан-
дартизацію» метою стандартизації є 
визначення суб’єктів стандартизації, 
впорядкування об’єктів стандартизації, 
діяльність із підвищення якості продук-
ції, діяльність із підвищення ефектив-
ності виробництва, розвиток міжнарод-
ного співробітництва.

Є зрозумілим, що політика держави 
щодо регулювання діяльності у сфері 
стандартизації є важливим чинником та 
передумовою для входження економіки 
України до міжнародної та європей-
ської економічної діяльності. Сучасний 
стан технічного прогресу, економічних 
та політичних можливостей встанов-
люють нові вектори розвитку як вну-
трішніх, так і зовнішніх економічних 
відносин. Тому важливо мати чітке ро-
зуміння вимог, які висуваються на за-
конодавчому рівні до діяльності у сфері 
стандартизації.

Дослідженням та розробкою базо-
вих питань щодо діяльності у сфері 
стандартизації займаються науковці, 
серед яких можна назвати Н. Грушин-
ську, В. Нагребельного, Ю. Касяненко, 
М. Клименко, К. Савчука, Н. Салухі-
ну, П. Скрипчука, С. Цюцюру, В. Цю-
цюру, Ю. Шемшученко, О. Язвинську, 
Г. Якимчука та інших.

Мета статті – дослідити перспекти-
ви вдосконалення адміністративно-пра-
вового регулювання діяльності у сфері 
стандартизації.

Діяльність у сфері стандартизації 
ґрунтується на досягненнях науки, 
техніки, практичному досвіді за участі 

всіх зацікавлених сторін з урахуван-
ням потреб суспільства. З її допомогою 
на підставі розроблених та прийнятих 
нормативних документі встановлю-
ються правила й загальні принципи 
стосовно різних видів діяльності або 
їхніх результатів. Діяльність у сфе-
рі стандартизації є найбільш дієвим 
шляхом удосконалення виробничих та 
торгівельних відносин через зниження 
витрат та підвищення якості, конкурен-
тоспроможності продукції.

У науці адміністративного права 
правове регулювання діяльності роз-
глядається в контексті інструменталь-
ної теорії забезпечення механізму 
адміністративного права. Механізм ад-
міністративно-правового регулювання 
визначається як система адміністра-
тивно-правових засобів (елементів), 
за допомогою яких здійснюється пра-
вове регулювання (упорядкування) су-
спільних відносин у сфері державного 
управління [1, с. 23]. Тому адміністра-
тивно-правове регулювання діяльності 
у сфері стандартизації можна визначи-
ти як вплив адміністративно-правових 
засобів на діяльність щодо встанов-
лення положень, норм та вимог для їх 
багаторазового використання з метою 
підвищення конкурентоспроможності 
продукції, робіт та послуг.

Правові та організаційні засади 
стандартизації в Україні встановлю-
ють Закон України від 17.05.2001 р.  
№ 2408-III «Про стандартизацію» (далі –  
Закон), Закон України від 01.12.2005 р.  
№ 3164-IV «Про стандарти, технічні рег-
ламенти та процедури оцінки відповід-
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ності», Закон України від 12.05.1991 р.  
№ 1023-XII «Про захист прав спожи-
вачів», Закон України від 17.05.2001 р.  
№ 2406-III «Про підтвердження відпо-
відності», Закон України 19.05.2011 р.  
№ 3390-VI «Про відповідальність за шко-
ду, завдану внаслідок дефекту в продук-
ції», Господарський кодекс України від 
16.01.2003 р. № 436-IV, Кодекс України 
про адміністративні правопорушення 
від 07.12.1984 р. № 8073-X. Відповід-
но до ст. 1 Закону «стандартизація –  
діяльність, що полягає у встановленні 
положень для загального й багатора-
зового застосування щодо наявних чи 
можливих завдань із метою досягнення 
оптимального ступеня впорядкування в 
певній сфері, результатом якої є підви-
щення ступеня відповідності продукції, 
процесів та послуг їх функціональному 
призначенню, усунення бар’єрів у тор-
гівлі й сприяння науково-технічному 
співробітництву».

Н. Слухіна та О. Язвінська дають 
таке визначення: стандартизація – га-
лузь сумісної діяльності вчених, ін-
женерів, економістів, яка полягає на-
самперед у відборі із чисельних видів 
продукції (процесів, робіт, послуг) од-
накового призначення, одного або не-
великої кількості видів цієї продукції 
(процесів, робіт, послуг) із найкращи-
ми якісними показниками й властивос-
тями [2, с. 334].

В. Нагребельний та В. Наумов під 
стандартизацією розуміють діяльність 
компетентних державних органів та 
інших органів і організацій, що пов’я-
зана з розробленням, схваленням, при-
йняття, впровадженням, переглядом, 
зміною та припиненням дії стандартів 
[3, с. 845].

Г. Саранча вважає, що стандартиза-
ція – це діяльність, що полягає у вста-
новленні положень для загального й 
багаторазового користування стосовно 
розв’язання наявних чи можливих про-
блем, спрямована на досягнення опти-
мального ступеня впорядкованості за 
таких умов. (Примітки: 1. Зокрема, 
ця діяльність проявляється в проце-
сах розроблення видання та засто-

сування стандартів. 2. Суттєві ви-
годи від стандартизації полягають 
у підвищенні відповідності продук-
ції, процесів та послуг їхньому при-
значенню, усуненні перешкод у тор-
гівлі та сприянні науковотехнічній 
співпраці) [4, с. 127].

Аналізуючи наведені визначення 
поняття «стандартизація», стає очевид-
ним, що:

– по-перше, фахівці, науковці та за-
конодавчий орган, даючи визначення 
поняттю «стандартизація», мають єди-
ну думку стосовно того, що стандарти-
зація є видом діяльності;

– по-друге, є єдине розуміння, що 
об’єктами стандартизації є продукція, 
процеси, послуги. Зокрема ст. 4 Закону 
визначає: «Об’єктами стандартизації є 
продукція, процеси та послуги, зокрема 
матеріали, складники, обладнання, сис-
теми, їх сумісність, правила, процедури, 
функції, методи чи діяльність, персонал 
і органи, а також вимоги до терміноло-
гії, позначення, фасування, пакування, 
маркування, етикетування»;

– по-третє, не існує єдиної думки 
щодо визначення суб’єктів стандар-
тизації. Відповідно до ст. 6 Закону 
суб’єктами стандартизації є централь-
ний орган виконавчої влади, що забез-
печує формування державної політики 
у сфері стандартизації; центральний 
орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері стандарти-
зації; технічні комітети стандартизації; 
інші суб’єкти, що займаються стандар-
тизацією.

Відповідно до ст. ст. 7, 9, 10 Закону, 
ст. ст. 8, 9, 10, 11, 12 Закону Украї-
ни від 01.12.2005 р. № 3164-IV «Про 
стандарти, технічні регламенти та про-
цедури оцінки відповідності», ст. 12 
Господарського кодексу України дер-
жава проводе монопольну діяльність у 
сфері стандартизації. У результаті си-
стема технічного регулювання будуєть-
ся на державних стандартах. Із цього 
приводу постає питання: чи потрібно 
демократичній країні з ринковою еко-
номікою мати монополію у сфері стан-
дартизації? Напевно, ні, за виключен-
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ням стандартизації діяльності, яка є 
монополією держави. Тим більш світо-
ва практика діяльності у сфері стандар-
тизації має багато прикладів того, як 
недержавні організації проводять відпо-
відну діяльність, а держава залишає за 
собою повноваження відносно контр-
олю процедур у сфері стандартизації. 
Це такі недержавні організації: Britain 
Standardization Institute (Англія), 
Association Francaise de Normalisation 
(Франція), Deutschec Institute fuer 
Normung (Німеччина).

Умови членства України у Світовій 
організації торгівлі та наміри інтегру-
ватися до Європейського Союзу по-
требують удосконалення національної 
системи стандартизації та приведення 
її у відповідність до європейської мо-
делі, зокрема створення організацій-
них форм діяльності у сфері стандар-
тизації відповідно до міжнародної та 
європейської практики. Із цією метою 
Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України 26.03.2014 р. подало 
в порядку законодавчої ініціативи для 
розгляду Верховною Радою проект За-
кону України «Про стандартизацію» 
(далі – Законопроект).

Нововведенням у Законопроекті 
щодо вдосконалення адміністратив-
но-правового регулювання діяльності у 
сфері стандартизації є такі:

– утворення та функціонування 
єдиного національного органу стандар-
тизації;

– удосконалення правових та орга-
нізаційних засад національної стандар-
тизації.

Законопроект передбачає, що функ-
ції національного органу стандартизації 
виконуватиме юридична особа публіч-
ного права, утворена центральним ор-
ганом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері стандар-
тизації (Кабінет Міністрів України). 
До повноважень національного органу 
стандартизації передаються організа-
ція та координація діяльності у сфері 
стандартизації, затвердження програми 
робіт зі стандартизації, прийняття та 
скасування національних стандартів, 

утворення, припинення діяльності тех-
нічних комітетів стандартизації, пред-
ставлення інтересів України в міжна-
родних та регіональних організаціях 
стандартизації та співробітництво з 
національними органами стандартиза-
ції інших держав (ст. 11 Законопроек-
ту). Основною функцією центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері стандарти-
зації, залишається здійснення контро-
лю за дотриманням національним ор-
ганом стандартизації процедур у сфері 
стандартизації відповідно до принципів, 
норм та вимог, установлених цим Зако-
нопроектом, іншими нормативно-пра-
вовими актами та національними стан-
дартами (ст. 10 Законопроекту).

Законопроект запроваджує два рів-
ня стандартизації залежно від суб’єкта 
стандартизації: національні стандарти, 
прийняті національним органом стан-
дартизації; стандарти й технічні умови, 
прийняті підприємствами, установами 
та організаціями (ст. 6 Законопроекту). 
З метою приведення процедури розро-
блення національних стандартів відпо-
відно до міжнародної та європейської 
практики не допускається погоджен-
ня проектів національних стандартів 
із державними органами (ст. 21 Зако-
нопроекту). Інтереси держави під час 
розроблення національних стандартів 
представлятимуть представники орга-
нів державної влади як члени відповід-
них технічних комітетів стандартизації 
(ст. 15 Законопроекту). 

Таким чином, аналіз чинного зако-
нодавства держави Україна, думок про-
відних Українських науковців, набутий 
державою міжнародний досвід щодо 
діяльності у сфері стандартизації дає 
можливість зробити висновок, що За-
кон України від 17.05.2001 р. № 2408-III  
«Про стандартизацію» в існуючій ре-
дакції втратив свою актуальність.

Прийняття Верховною Радою Украї-
ни нової редакції Закону України «Про 
стандартизацію» на основі проекту За-
кону України від 26.03.2014 р. «Про 
стандартизацію» вдосконалить адміні-
стративно-правове регулювання діяль-
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ності у сфері стандартизації, створить 
нові організаційні форми діяльності 
у сфері стандартизації, що відповіда-
тимуть міжнародній та європейській 
практиці. На підставі Указу Президен-
та «Стратегія інтеграції України до Єв-
ропейського Союзу» від 11.06.1998 р.  
№ 615/98 Україна приймає участь у 
міжнародній співпраці в галузі технічно-
го регулювання. Реалізація Законопро-
екту стане міцною основою для подаль-
шої міжнародної економічної інтеграції, 
створення зони вільної торгівлі між 
Україною та Європейським Союзом.

Ключові слова: стандартизація, 
суб’єкт стандартизації, об’єкт стан-
дартизації, закон, центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування державної політики у сфері 
стандартизації, центральний орган ви-
конавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері стандартизації, націо-
нальний орган стандартизації.

У статті досліджено правові 
засади та проаналізовані перспек-
тиви вдосконалення адміністра-
тивно-правового регулювання діяль-
ності у сфері стандартизації. 

В статье исследованы правовые 
основы и проанализированы перспек-
тивы усовершенствования админи-
стративно-правового регулирования 
дельности в сфере стандартизации.

The article examines the legal 
framework and the prospects of im-
provement of administrative-legal reg-
ulation of activities in the field of stan-
dardization.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО  
АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

Нині в Україні швидкого розвитку 
зазнає питання вдосконалення якості 
надання адміністративних послуг у 
найкоротші строки. Тенденція запро-
вадження та використання інформа-
ційних технологій у діяльності органів 
публічної адміністрації слугує черговим 
аспектом для забезпечення швидкого 
доступу до інформації та наближення 
діяльності з надання адміністративних 
послуг до європейських стандартів.

Актуальність теми зумовлена швид-
ким розвитком суспільних відносин, 
необхідністю термінового реагування 
органів публічної адміністрації на звер-
нення громадян та забезпечення їхніх 
інтересів щодо видачі індивідуальних 
адміністративних актів. Предметом 
дослідження є основні тенденції роз-
витку інформаційної системи надання 
адміністративних послуг в Україні та в 
зарубіжних країнах, реалізація держав-
ної програми щодо розвитку надання 
адміністративних послуг в Україні. Для 
розкриття зазначеної проблематики 
використовуються порівняльно-право-
вий та структурно-системний методи. 
Вивченню та дослідженню покращення 
якості надання адміністративних по-
слуг присвячено праці Д. Жерліцина, 
Т. Новікова, А. Ткачука, Б. Туровсько-
го та інших.

Відповідно до Концепції Державної 
цільової програми створення та функці-
онування інформаційної системи надан-
ня адміністративних послуг на період 
до 2017 року, затвердженої розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України 
від 24 липня 2013 року № 614-р (далі –  
Концепція), метою запровадження ін-
формаційної системи надання адміні-

стративних послуг є створення доступ-
них і зручних умов для реалізації та 
захисту прав, свобод і законних інте-
ресів фізичних та юридичних осіб, під-
вищення якості надання адміністратив-
них послуг шляхом здійснення заходів 
зі створення та функціонування систе-
ми електронної міжвідомчої взаємодії 
державних органів, Єдиного державно-
го порталу адміністративних послуг, ці-
лодобової Урядової телефонної довідки 
про адміністративні послуги.

Виконання Програми здійснюва-
тиметься за такими напрямами: ство-
рення інформаційної системи електро-
нної міжвідомчої взаємодії державних 
органів, яка повинна забезпечувати 
отримання інформації, необхідної для 
надання адміністративних послуг, з 
електронних інформаційних систем та 
баз даних; забезпечення технологіч-
ної сумісності інформаційної системи 
електронної міжвідомчої взаємодії дер-
жавних органів з електронними інфор-
маційними системами та базами даних 
державних органів та органів місцевого 
самоврядування та визначення на за-
конодавчому рівні вимог щодо обов’яз-
кового підключення до зазначеної сис-
теми всіх інформаційних систем та баз 
даних; модернізація та забезпечення 
функціонування Єдиного державного 
порталу адміністративних послуг; ство-
рення та забезпечення функціонування 
цілодобової Урядової телефонної довід-
ки про адміністративні послуги на базі 
державної установи «Урядовий контак-
тний центр» за окремим багатоканаль-
ним телефонним номером [2].

Розвиток зазначеної системи доз-
волив наблизити кінцевого спожива-
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ча-громадянина, який звертається за 
адміністративною послугою, до органів 
публічної адміністрації, надав змогу по-
стійно реагувати на зміни в законодав-
стві шляхом оновлення веб-сторінок, 
дозволив громадянам ознайомлюватися 
з переліком необхідних документів та 
іншою інформацією щодо певного виду 
адміністративної послуги.

У листопаді 2010 р. Головним управ-
лінням державної служби України було 
проведено навчальний візит до Фран-
цузької Республіки щодо вивчення дос-
віду у впровадженні системи електро-
нного урядування. Досвід представляв 
П. Сусевіч, юридичний радник Служби 
проектів у Генеральній дирекції модер-
нізації держав (Міністерство з питань 
бюджету). У його доповіді було наго-
лошено на чотирьох основних етапах 
запровадження електронного адміні-
стрування: інформаційний етап (інфор-
мацію щодо органів державної влади 
можна отримати через веб-портал), 
інтерактивний (веб-сайти дозволяють 
використовувати пошук документів, 
завантажувати зразки заяв, звертатися 
до адміністрації); транзакційний (мож-
ливість здійснити процедуру онлайн); 
трансформаційний (перегляд процедур 
на предмет спрощення послуг із точ-
ки зору користувача). Було зазначено, 
що Франція перебуває на завершенні 
третього етапу та планує реалізацію 
четвертого з метою подальшого спро-
щення та оптимізації надання адміні-
стративних послуг [4].

Використовуючи зазначену класи-
фікацію, можна віднести стан елек-
тронного адміністрування в Україні до 
третього етапу розвитку. Відповідно до 
Порядку ведення Реєстру адміністра-
тивних послуг, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 30 
січня 2013 року № 57, було створено 
електронний Реєстр адміністративних 
послуг [1, с. 1] та розміщено його на 
сайті Єдиного державного порталу ад-
міністративних послуг, внаслідок чого 
було завершено перший етап запрова-
дження електронного адміністрування 
в Україні – інформаційний.

Позитивними моментами щодо робо-
ти порталу адміністративних послуг є за-
безпечення швидкого доступу громадян 
до інформації щодо органів надання ад-
міністративних послуг, реєстру з перелі-
ком цих послуг, центрів надання послуг 
та вільний доступ до нормативно-право-
вих актів, якими регулюється діяльність 
суб’єктів із надання адміністративних по-
слуг. Крім того, використовуючи зазна-
чений сайт, можна ввійти до особистого 
кабінету, за допомогою якого заявник 
може подати до Центру надання адміні-
стративних послуг електронну заяву та 
пакет документів, завірені електронним 
цифровим підписом та має змогу контро-
лювати їх статус [3].

Для зручності використання Єдино-
го державного порталу адміністратив-
них послуг на його сайті було створено 
послугу зворотного зв’язку, за допомо-
гою якої клієнт може відправити пові-
домлення, яке стосується роботи сайту 
або запитання стосовно надання послуг 
[3]. Співпраця громадян та органів пу-
блічної адміністрації дозволить постій-
но вдосконалювати роботу порталу та 
наближати його діяльність до задово-
лення інтересів і потреб громадян.

Варто зазначити, що у Франції діяль-
ність щодо надання послуг розуміється 
із застосуванням широкого підходу, до 
послуг уключаються медичні, юридич-
ні, пов’язані із сімейним станом, без-
робіттям, щодо отримання фінансової 
допомоги. Під час розробки алгоритму 
надання послуги бралася до уваги така 
послідовність: життєва подія – вияв-
лення переліку формальностей для от-
римання послуги – реалізація послуги. 
Варто також зазначити, що завдяки 
використанню веб-порталу громадянин 
Франції має можливість однією дією по-
відомити всі необхідні органи про зміни 
в його особистих даних або інші зміни 
в документах, а також отримати під-
твердження, що інформація надійшла 
до відповідних органів. Французький 
веб-портал www.mon.service-public.
fr створювався на базі технологій та 
програмного забезпечення канадської 
фірми Alphinat Smartguit, яка також 
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проводила навчання відповідного пер-
соналу. Зазначений веб-портал створю-
вався за такими принципами:

– інформація надається користува-
чеві під замовлення;

– користувачеві надається можли-
вість створювати свою власну сторінку;

– користувачеві надається можли-
вість зберігати на власній сторінці кон-
фіденційну інформацію;

– користувач повинен мати повне 
уявлення про свої дії під час користу-
вання веб-порталом [4]. 

Отже, можна зробити такі висно-
вки та пропозиції: електронне адміні-
стрування в Україні зараз перебуває 
на етапі становлення, для забезпечен-
ня покращення його функціонування 
необхідно ознайомити населення з 
перевагами його використання та ви-
кликати довіру до діяльності органів 
публічної адміністрації в цій сфері, 
особливо щодо нерозголошення персо-
нальних даних та щодо неможливості 
використання персональних даних тре-
тіми особами в комерційних інтересах. 
Із цією метою варто підтримувати без-
пеку інформації, що надходить від гро-
мадян та документації для отримання 
адміністративних послуг.

Доцільним буде створення умов під-
тримки та допомоги громадянам у цен-
трах надання адміністративних послуг. 
Наприклад, установлення комп’ютерів 
та забезпечення центрів персоналом, 
який буде допомагати завантажити 
та відправити заявки та документи. 
Це дозволить зменшити паперовий 
документообіг у центрах надання ад-
міністративних послуг та залучити до 
електронної форми звернення більшу 
кількість громадян.

Створення спільних для всіх органів 
влади та органів місцевого самовряду-
вання порталів та баз даних дозволить 
отримувати інформацію про громадян, 
які звернулися за наданням адміністра-
тивних послуг, одразу за допомогою 
автоматичного оновлення. Проте важ-
ливо наголосити на необхідності здійс-
нення контролю за різними режимами 
доступу до інформації: наданням ор-

ганам публічної адміністрації доступу 
до персональних даних особи лише з 
її згодою; наданням особі можливості 
вибору органів, які мають право досту-
пу до її персональних даних та на їх 
обробку та можливості переглядати та 
змінювати списки цих органів.

Отже, електронне адміністрування 
є позитивною тенденцією та відіграє 
важливу роль у модернізації системи 
надання адміністративних послуг, але 
наразі лише незначна кількість насе-
лення користується перевагами цього 
інституту.

Ключові слова: адміністративна 
послуга, інформаційна технологія, єв-
ропейський стандарт, веб-сторінка, 
персональні дані, комерційні інтереси.

У статті досліджуються роз-
виток суспільних відносин, необ-
хідність термінового реагування 
органів публічної адміністрації на 
звернення громадян та забезпечен-
ня їх інтересів щодо видачі індиві-
дуальних адміністративних актів. 
Предметом дослідження є основні 
тенденції розвитку інформаційної 
системи надання адміністративних 
послуг в Україні та в зарубіжних 
країнах, реалізація державної про-
грами щодо розвитку надання адмі-
ністративних послуг в Україні.

В статье исследуются развитие 
общественных отношений, необходи-
мость срочного реагирования органов 
публичной администрации на обраще-
ние граждан и обеспечения их инте-
ресов относительно выдачи индиви-
дуальных административных актов. 
Предметом исследования выступают 
основные тенденции развития инфор-
мационной системы предоставления 
административных услуг в Украине 
и в зарубежных странах, реализация 
государственной программы по раз-
витию предоставления администра-
тивных услуг в Украине.

This article examines the develop-
ment of public relations, the need for 
urgent response of public administra-



83

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

tion in treatment of citizens and en-
sure their interests to issue individu-
al administrative acts. The subject of 
the study are the main trends in the 
development of information system of 
administrative services in Ukraine and 
in foreign countries, the implementa-
tion of the state program on the de-
velopment of administrative services in 
Ukraine.
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Природноресурсове право, що вини-
кло в 60-і рр. та сформувалося в сере-
дині 80-х рр. ХХ століття на основі зе-
мельного й інших галузей ресурсового 
законодавства, уже в середині 1990-х рр. 
трансформувалося в екологічне право. 
Останнє інтегрувало також природно-
ресурсові відносини [1, c. 4–6], хоча, на 
нашу думку, екологічне право не охопи-
ло та не може охопити природноресурсо-
ве право в повному обсязі. Більше того, 
природноресурсове й екологічне право є 
різними за юридичною природою, ціля-
ми й завданнями, предметом і методами, 
принципами й джерелами правового ре-
гулювання тощо. Тому вони в сучасній 
українській правовій системі мають рівні 
підстави для відносно самостійного існу-
вання [2, с. 12–15].

З точки зору теорії права будь-яка 
самостійна галузь права має розглядати-
ся в межах системи права як об’єктивно 
відособлена сукупність взаємопов’яза-
них норм, об’єднаних спільністю пред-
мета й метода правового регулювання. 
При цьому галузі права є не просто 
сферами юридичного регулювання, не 
штучно скомпонованими сукупностями 
правових норм, а реально існуючими та 
юридично своєрідними підрозділами в 
самому змісті права [3, с. 105].

Інтегрований підхід щодо екологіч-
ного права найбільш повно виявляє 
М.В. Шульга, який розглядає його як 
самостійну (некомплексну) галузь 
права з відповідним підгалузевим струк-

туруванням. При цьому він підкреслює, 
що такий підхід зберігає інтеграційну 
єдність і видову диференціацію еко-
логічного права, що обумовлюється 
єдністю й особливостями земельних, 
водних, гірничих, фауністичних, ат-
мосферно-повітряних та інших різно-
видів суспільних відносин. Суть єдно-
сті названих відносин М.В. Шульга 
характеризує так: «Вони виникають, 
здійснюються й припиняються з приво-
ду визначених природних об’єктів, що 
розвиваються за відповідними закона-
ми природи. А всі природні об’єкти в 
сукупності знаходяться в тісному вза-
ємозв’язку та взаємозалежності, утво-
рюючи єдину екологічну систему. Саме 
така система виступає об’єктивною 
основою існування єдиних екологічних 
відносин. Єдність екологічних відносин 
базується на єдності законодавства про 
здійснення природокористування та 
забезпечення охорони навколишнього 
природного середовища. Вони спира-
ються не лише на врахування соціаль-
ної оцінки конкретних природних ре-
сурсів і їх специфіки, що постає з такої 
оцінки, а й на врахування властивостей 
природних об’єктів, закономірностей 
існування та розвитку єдиної природи» 
[4, с. 60–61]. Безумовно, така позиція 
заслуговує на увагу як логічно послі-
довний погляд на структуру й співвід-
ношення сучасного екологічного права 
та природноресурсових правових галу-
зей.

© І. Каракаш, 2014
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Привертає увагу концептуальний 
підхід до структурування екологічно-
го права як комплексної галузі права, 
запропонований авторським колекти-
вом учених еколого-правничої школи 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка під керівниц-
твом професора В.І. Андрейцева, до 
структури якого науковці включають 
право екологічної безпеки, природноре-
сурсове право та природоохоронне (се-
редовищеохоронне) право [5, с. 7–8].  
Такий концептуальний підхід до інте-
грації екологобезпечних, природноре-
сурсових і природоохоронних відно-
син, безумовно, є плідним. Проте, на 
наш погляд, він є дещо передчасним, 
зокрема випереджає ступінь розвитку 
екологобезпечних відносин. Слід також 
зазначити, що в останніх дослідженнях 
професор В.І. Андрейцев відносить 
екологічне право до «інтегрованої су-
пергалузі з галузевою та підгалузевою 
підсистемами, що спрямована на ре-
гулювання ефективного використання 
природних ресурсів (природноресур-
сових правовідносин), забезпечення 
якості навколишнього природного се-
редовища (середовищезахисних право-
відносин), безпеки довкілля для життя 
й здоров’я (антропоохоронних право-
відносин), яким адекватні три сфери 
(блоки правового регулювання): при-
родноресурсове законодавство, середо-
вищезахисне законодавство, законо-
давство про забезпечення екологічної 
безпеки» [6, с. 24].

Академік Національної академії наук 
України Ю.С. Шемшученко також роз-
глядає екологічне право як комплексну 
правову галузь. Проте як комплексна 
галузь екологічне право охоплює чоти-
ри блоки суспільних відносин: 1) відно-
сини щодо охорони навколишнього при-
родного середовища як комплексного 
природно-антропогенного явища; 2) від-
носини щодо використання природних 
ресурсів, які регулюються природноре-

сурсовим правом, проте його предмет 
є «похідним від інтегрованого предмета 
права екологічного»; 3) відносини, що 
стосуються забезпечення права грома-
дян на безпечне довкілля для життя й 
здоров’я; 4) відносини у сфері форму-
вання, збереження й раціонального, не-
виснажливого використання екомережі  
[7, с. 12–16]. З наведеного постає, що 
«природоресурсне право» академіком 
Ю.С. Шемшученком визнається лише 
як інтегрована складова екологічного 
права, «його лише умовно можна роз-
глядати як існуючий окремо від права 
охорони навколишнього природного се-
редовища (екологічного права)».

Суттєвим досягненням щодо визна-
чення й систематизації екологічного 
права є оригінальний підхід, запро-
понований колективом Харківської 
еколого-правової школи під керівниц-
твом академіка Національної академії 
правових наук України, професора  
А.П. Гетьмана. Визнаючи «єдність еко-
логічних відносин», автори водночас 
визнають їх диференціацію «за природ-
ними об’єктами», яка не порушує та-
кої єдності. При цьому диференціація 
екологічних відносин проводиться «за 
основними сферами діяльності людини 
в галузі навколишнього природного 
середовища», які охоплюють, зокрема, 
«відносини, що виникають із приводу 
приналежності природних об’єктів і 
комплексів певним суб’єктам за пра-
вом власності або правом користуван-
ня» та «відносини щодо експлуата-
ції природних ресурсів конкретними 
суб’єктами з метою задоволення інте-
ресів» [8, с. 3–4, 11–13]. Безумовно, 
не можна заперечувати проти існуван-
ня вказаних груп відносин у системі 
екологічного права. Проте саме вони 
складають в узагальненому вигляді 
природноресурсові відносини, які є 
засадничими для диференціації й ін-
теграції природноресурсових та еколо-
гічних відносин.

1 У правовій літературі по-різному вживалися терміни для позначення природноресурсового права. 
Нині російськомовне словосполучення «природоресурсовое» та україномовне «природноресурсове» мож-
на вважати усталеним для позначення ресурсів природного походження, хоча в науковій спеціальності 
12.00.06 термін «природноресурсове» замінено на «природоресурсне».
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Ідея формування інтегрованої галу-
зі природноресурсового права1 свого 
часу висловлювалася професором Н.Д. 
Казанцевим [9]. У подальшому її під-
тримало багато вчених-правників [10]. 
Сутність аргументації його прихиль-
ників ґрунтувалася на тому, що дифе-
ренціація галузей права неминуче по-
роджує взаємопов’язаний процес – їх 
інтеграцію. Рушійними силами інтегра-
ції виступають особливості самих при-
родноресурсових суспільних відносин, 
які виникли й розвиваються з приводу 
природних об’єктів, що становлять єди-
ний природний комплекс. Усі вони є 
народною власністю, а їх використання 
здійснюється на основі спільності пра-
вових методів, єдиних принципів тощо. 
В умовах інтенсивного соціально-еко-
номічного розвитку з використанням 
новітніх досягнень науково-технічного 
прогресу необхідність комплексного ви-
користання земель, надр, вод, лісів та 
інших природних об’єктів різко зростає. 
Тому створюються передумови для фор-
мування комплексної правової галузі, а 
саме природноресурсового права, що 
включає у свою систему на самостійних 
засадах земельне, гірниче, водне, лісове 
та інші ресурсові галузі права.

Цікаві думки із цього приводу висло-
вив відомий учений у сфері теорії права, 
професор С.С. Алексєєв, який звернув 
увагу на те, що в системі права «існують 
і мають тенденцію розвитку інтегрова-
ні комплексні галузі права, які можуть 
бути названі надгалузями або суперга-
лузями». Прикладом цього, на його дум-
ку, є правове регулювання у сфері при-
родноресурсових відносин [11, с. 196].  
В іншій публікації, присвяченій про-
блемам галузей права, він поставив 
питання про необхідність дослідження 
юридичних якостей земельного права, 
що претендує на роль фундаментальної 
галузі права. Природноресурсовому ж 
праву він відводив роль комплексної га-
лузі права, норми якого входять до сис-
теми норм земельного права [12, с. 21].

Прихильником інтегрованої сукуп-
ності ресурсово-екологічних відносин, 
що складають відповідну галузь пра-

ва, був професор В.В. Петров. Проте 
він виділяв природноресурсове й еко-
логічне право як самостійні галузі та 
вважав, що їхні предмети достатньо 
визначені й не збігаються за змістом  
[13, с. 55–56]. Варто зазначити, що у 
вітчизняній правовій науці наведена 
позиція ще не стала домінуючою, проте 
набуває все більшого визнання.

Своєрідну позицію із цієї проблеми 
займав О.С. Колбасов, який вважав, що 
об’єднання ресурсових галузей права в 
єдину галузь природноресурсового пра-
ва може реально відбутися тоді, коли 
розвиток правових норм самостійних ре-
сурсових галузей (земельного, гірничо-
го, водного, лісового та інших) вичерпає 
себе. Диференційований розвиток при-
родноресурсових галузей нині є достат-
ньо динамічним, відмова від цих галузей 
була би передчасною. Однак, врахову-
ючи потреби комплексного правового 
регулювання відносин, пов’язаних із 
використанням природних ресурсів і 
різностороннім впливом на навколиш-
нє природне середовище [14, с. 75–76], 
екологізація ресурсових галузей зако-
нодавства посилюється. Наведена пози-
ція близька до думки І.О. Іконицької та  
М.І. Краснова, які також звертали 
увагу на процеси екологізації ресурсо-
вих галузей права, зокрема земельного  
[15, с. 57] та інших ресурсових право-
вих галузей законодавства й права.

Принципові позиції із цієї проблеми 
займав один із фундаторів природноре-
сурсового права – професор Ю.О. Вовк, 
який вважав його самостійною право-
вою галуззю. На його думку, природно-
ресурсове право має єдиний і самостій-
ний предмет, який утворюють суспільні 
відносини щодо раціонального викори-
стання й охорони природних ресурсів 
[16, с. 9–13]. Щоправда, раніше до за-
значеної єдності природноресурсових 
суспільних відносин включали також 
екологічні (природоохоронні) відносини. 
При цьому природноресурсові й еколо-
гічні відносини складали не комплексну, 
а двоєдину інтегровану галузь права.

Таким чином, палітра поглядів на 
формування природноресурсового пра-
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ва багатогранна й суперечлива. Одні 
науковці стверджують, що процес фор-
мування природноресурсового права 
відбувається активно, інші вважають, 
що цей процес має тривалу перспек-
тиву, а треті відводять природноресур-
совому праву роль комплексної галузі 
права за збереження фундаментально-
го характеру земельного права.

Водночас ні пріоритетний розвиток 
екологічного права з інтеграцією до 
його складу природноресурсових відно-
син, ні посилення екологізації ресурсо-
вого законодавства в сучасних умовах 
не відсувають проблему формування й 
становлення галузі природноресурсово-
го права на другий план. Більше того, 
тенденція консолідації ресурсових від-
носин у єдину комплексну галузь при-
родноресурсового права поступово по-
силюється, а їх диференціація сьогодні 
слабко випереджає інтеграцію цих га-
лузей. Саме тому природноресурсове 
право, на наш погляд, у перспективі 
може реально претендувати на роль 
фундаментальної галузі права в україн-
ській правовій системі.

Можна погодитися з думкою  
С.С. Алексєєва, який надавав перевагу 
фундаментальній ролі земельного пра-
ва. Така позиція особливо цінна тим, 
що її було висловлено в період заро-
дження природноресурсового права, 
внаслідок чого відбулося забуття галу-
зі земельного права, фундаментальне 
значення якого нині відроджується2. 
Його вислів із приводу відмінних оз-
нак фундаментальних галузей права 
повною мірою можна віднести й до 
природноресурсового права: «Відмінні 
особливості фундаментальних галузей, 
що розкривають їх значення як ядра 

правової системи, полягають у тому, 
що вони охоплюють такі види суспіль-
них відносин, які за своїм глибинним, 
економічним і соціально-політичним 
змістом вимагають дійсно своєрідного 
правового регулювання, тому зумов-
люють типові особливості юридичного 
інструментарію» [12, с. 20].

Загальновідомо, що головним «ін-
струментарієм» або одним із найваж-
ливіших факторів галузі права є пред-
мет правового регулювання. Таким 
предметом природноресурсового права 
є своєрідні суспільні відносини, які ви-
никають і розвиваються щодо об’єктів 
права народної власності (земель, надр, 
вод, лісів та інших природних об’єктів)  
[17, с. 134–146]. Тим більше, що зе-
мельні, гірничі, водні, лісові та інші 
ресурсові відносини мають суттєві спе-
цифічні особливості. Однак сам склад 
або система суспільних відносин не є 
вирішальними. Головне полягає в зміс-
товній єдності природноресурсових від-
носин як предмета правової галузі, а те, 
що ресурсові відносини мають більше 
схожих ознак, ніж відмінностей, немає 
потреби доводити. У теоретичних до-
слідженнях минулих років (зокрема, у 
праці Л.С. Явича) щодо цієї ситуації під-
креслювалося: «Чим повніше й глибше 
розроблено наукові основи законодав-
чої діяльності, своєчасно відображені 
в юридичних законах назрілі потреби 
економічного розвитку суспільства, тим 
ефективнішою стає правове регулюван-
ня суспільних відносин» [18, с. 47–54].

Слід також звернути увагу на осо-
бливу функцію держави щодо забезпе-
чення раціонального використання при-
родних ресурсів та ефективної охорони 
навколишнього природного середови-

2 Відродження фундаментального значення земельного права вбачається нами, зокрема, у закріпленні 
в частині 2 статті 3 чинного Земельного кодексу України положення про те, що земельні відносини, які 
виникають під час використання надр, лісів, вод, а також рослинного й тваринного світу, атмосферного 
повітря, регулюються Земельним кодексом України, нормативно-правовими актами про надра, ліси, води, 
рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря, якщо вони не суперечать Земельному кодексу України. 
Безперечно, усі природні об’єкти та їх ресурси, так чи інакше пов’язані із землями (навіть атмосферне 
повітря), є атмосферою землі. Однак у зв’язку із законодавчим закріпленням пріоритетності земельних від-
носин порівняно з іншими ресурсовими відносинами виникають підозри щодо повернення до регулювання 
всієї системи природноресурсових відносин у межах земельного законодавства й права, що мало місце в 
60–80-і рр. минулого століття. Етап регулювання й дослідження природноресурсових відносин у межах 
раніше відомої інтеграції «Земельне право і правова охорона природи» у вітчизняному правознавстві давно 
пройдено, і повернення до нього не може бути виправданим.
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ща, яка в другій половині ХХ століття 
отримала достатній розвиток, а нині 
сформувалася як самостійна державна 
функція [19]. Принципового значення в 
цьому аспекті набувають правові відно-
сини власності на природні об’єкти, які 
все більш наполегливо вимагають комп-
лексного підходу до правового регулю-
вання поводження з ними. У більшості 
випадків вони виникають із приводу 
використання, охорони й відтворення 
взаємопов’язаних природних об’єктів. 
Тому сформована тенденція щодо за-
безпечення комплексного використан-
ня, ефективної охорони та своєчасного 
відтворення природних багатств [20] 
визначає перспективи розвитку вітчиз-
няного природноресурсового права як 
фундаментальної правової галузі.

Не викликає сумнівів також той 
факт, що незалежна українська держа-
ва зацікавлена як у відокремленому, 
так і в комплексному правовому ре-
гулюванні ресурсових відносин. Вона 
ставить конкретні завдання такого 
регулювання з метою забезпечення 
раціонального використання природ-
них ресурсів, ефективної охорони на-
вколишнього природного середовища, 
відтворення відновлюваних природних 
об’єктів на засадах сталого розвитку 
[21] та передачі природних багатств 
країни майбутнім поколінням.

Наведені особливості природноре-
сурсового й екологічного права дозво-
ляють сформулювати їх визначення. 
З огляду на ресурсове призначення та 
комплексний законодавчий зміст при-
родноресурсове право можна визна-
чити так: система правових норм, що 
закріплюють і регулюють відносини 
власності на природні об’єкти та вико-
ристання їх природних ресурсів із ме-
тою задоволення матеріальних і духов-
них потреб окремих осіб, їх об’єднань, 
територіальних громад, регіональних 
спільнот або всього суспільства. При-
родоохоронна й середовищезахисна 
спрямованість екологічного законодав-
ства дозволяє визначати екологічне 
право як систему правових норм, які 
регулюють суспільні відносини у сфе-

рі взаємодії людини й суспільства з 
навколишнім природним середовищем, 
забезпечення його якості та екологіч-
ної безпеки, а також збереження, вико-
ристання й відтворення національних 
природних багатств в інтересах тепе-
рішніх і майбутніх поколінь.

В умовах наростаючих темпів со-
ціально-економічного розвитку й усе 
більшого впливу наслідків науково-тех-
нічного прогресу на природні об’єкти 
та якість навколишнього середовища 
природноресурсове законодавство в 
безпосередній взаємодії з екологічним 
правом стають здатними враховувати 
всі аспекти правового регулювання 
ресурсових відносин, забезпечувати 
комплексний підхід до їх раціонального 
використання та сприяти ефективній 
охороні.

Ключові слова: природноресурсо-
ве право, екологічне право, комплексна 
галузь права, інтегрована правова га-
лузь, система галузі права, українська 
правова система.

Статтю присвячено розгляду 
особливостей формування та ста-
новлення природноресурсового права 
в України як комплексної правової 
галузі. На основі аналізу різних по-
глядів учених-правників щодо спів-
відношення природноресурсового 
та екологічного права запропонова-
но їх визначення за притаманними 
їм ознаками, цілями й завданнями, 
предметом і методом правового ре-
гулювання тощо. Підкреслюється 
зацікавленість суспільства й держа-
ви у відокремленому правовому ре-
гулюванні використання природних 
ресурсів країни та самостійному 
розвитку правової галузі «Природно-
ресурсове право України».

Статья посвящена рассмотре-
нию особенностей формирования и 
становления природноресурсового 
права в Украине как комплексной 
правовой отрасли. На основе ана-
лиза различных взглядов ученых-ю-
ристов относительно соотношения 
природноресурсового и экологическо-
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го права предложены их определения 
по присущим им признакам, целям и 
задачам, предмету и методу право-
вого регулирования. Подчеркивает-
ся заинтересованность общества и 
государства в обособленном регули-
ровании использования природных 
ресурсов страны и самостоятельном 
развитии правовой отрасли «При-
родноресурсовое право Украины».

The article considers the features 
of the formation and establishment of 
natural resource rights in Ukraine as a 
comprehensive legal industry. Based on 
the analysis of different views of legal 
scholars regarding the ratio of natural 
resource and environmental law offered 
their determination on their inherent 
characteristics, goals and objectives, 
subject and method of legal regulation. 
Stresses the interest of society and the 
state in a separate regulation of the use 
of natural resources and the indepen-
dent development of the legal industry’s 
“Nature and resources law of Ukraine”.
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ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ 

І ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

Географічні зазначення визнають-
ся об’єктом інтелектуальної власності. 
Історія цього інституту в Україні нара-
ховує трохи більше десяти років. Увесь 
цей час він розглядався нарівні з іншими 
об’єктами права інтелектуальної влас-
ності, і застосовувались до його регулю-
вання ті самі норми. Проте 31.05.2005 
р. було прийнято Закон України «Про 
географічні назви» № 2604-IV. Згідно з 
преамбулою цей закон визначає право-
ві основи регулювання відносин та ді-
яльності, пов’язаних із встановленням 
назв географічних об’єктів, а також 
унормуванням, обліком, реєстрацією, 
використанням та збереженням геогра-
фічних назв. Норми вказаного закону на 
сьогодні помилково, як буде показано 
нижче, практично не застосовуються до 
географічних зазначень. Ця стаття при-
свячена аналізу співвідношення право-
вих категорій географічних зазначень та 
географічних назв через призму компе-
тенції органів державної влади України. 
Наукова новизна статті полягає в тому, 
що, незважаючи на тривалий час пара-
лельного існування категорій географіч-
них зазначень та географічних назв, на 
науковому рівні не було проведено їх-
нього порівняльного аналізу.

Як зазначає О. Тараненко [1], ок-
ремі сюжети щодо географічних зазна-
чень висвітлено в працях М. Паладія 
[2], Ю. Бошицького [3], В. Крижної 
[4] та інших авторів. Проте проблема 
термінологічної неоднозначності щодо 
визначення поняття «географічні за-
значення» залишилась поза їхньою ува-
гою. У практичній площині цей розрив 

правових категорій призвів до суттєвих 
вад у вибудуванні моделі державного 
управління в зазначеній сфері.

Законодавча топографія
Передусім треба звернути увагу на 

ст. 1 Закону України «Про охорону 
прав на зазначення походження то-
варів». У визначенні термінів «назва 
місця походження товару» та «геогра-
фічне зазначення походження товару» 
законодавець у цій статті використовує 
словосполучення «назва географічного 
місця». Стаття 1 Закон України «Про 
географічні назви» визначає географіч-
ні назви як власні назви географічних 
об’єктів, що застосовуються для їх роз-
пізнавання та встановлення відмінності 
від інших об’єктів. У свою чергу гео-
графічні об’єкти, відповідно до вказано-
го закону, – це цілісні й відносно ста-
більні утворення Землі природного або 
антропогенного походження, що існу-
ють або існували в минулому й харак-
теризуються певним місцеположенням: 
орографічні – материки, гори, хребти, 
скелі, ущелини, льодовики, рівнини, 
низовини, яри, балки, острови, коси, 
вулкани, печери тощо; гідрографічні – 
океани, моря, затоки, протоки, лимани, 
озера, болота, водосховища, річки, ка-
нали тощо; адміністративно-територі-
альні – держави, автономні території, 
області, райони, міста, селища, села 
тощо; соціально-економічні – залізнич-
ні станції, роз’їзди, порти, пристані, 
аеропорти тощо; природно-заповідні – 
природні парки, заповідники, заказни-
ки, заповідні урочища та інші подібні 
об’єкти.

© А. Афян, 2014
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Українські дослідники пропонують 
власні, але досить схожі із законодав-
чим, визначення цього терміну. Так, 
зокрема, В. Крижна зазначає, що «гео-
графічне зазначення – це назва геогра-
фічного місця, яка використовується 
для позначення товару, що походить 
із цього географічного місця та має 
особливі властивості, певні якості, ре-
путацію або інші характеристики, ви-
ключно, головним чином або переваж-
но зумовлені характерними для цього 
географічного місця природними умо-
вами чи людським фактором або поєд-
нанням цих природних умов із харак-
терним для цього географічного місця 
людським фактором» [3, с. 439].

Проаналізувавши вказані норми, 
можна зробити висновок, що «назва ге-
ографічного місця» та «назва географіч-
ного об’єкта» ідентичні за своїм змістом. 
Щоправда, відсутність тлумачення «наз-
ва географічного місця» створює простір 
для обґрунтування відмінного тлумачен-
ня. Європейське законодавство навіть 
дає для цього певні підстави, відносячи 
до категорії географічних зазначень ши-
роке коло видів позначень. Слід заува-
жити, що багато українських науковців 
під час тлумачення норм про географічні 
зазначення більше зважають на європей-
ське законодавство, ніж на вітчизняне. 
Але, якщо згадати, що система права 
України є окремою від права ЄС, та звер-
нути увагу на зміст використаних в зако-
нах слів і термінів, стане очевидним, що 
їхнє розрізнення є штучним.

З виведеної тези про ідентичність 
змісту термінів «назва географічного 
місця» та «назва географічного об’єк-
та» постають два важливі висновки. 
По-перше, географічним зазначенням 
може бути назва географічного місця, 
що існувала в минулому. По-друге, ге-
ографічним зазначенням не може бути 
позначення, що вказує на певну місце-
вість, але не є її назвою.

Зв’язок правової категорії географіч-
них зазначень та Закону України «Про 
географічні назви» вбачається також із 
ч. 4 ст. 5 вказаного закону, де вста-
новлено, що назва, яка присвоюється 

географічному об’єкту, повинна відо-
бражати найбільш характерні ознаки 
цього об’єкта, враховувати географічні, 
історичні, природні та інші умови міс-
цевості, де він розташований, думку 
населення, яке проживає на цій тери-
торії, вписуватися в існуючу систему 
назв цієї території й складатися з міні-
мальної кількості слів. Ця норма також 
зумовлює неможливість визнання гео-
графічними зазначеннями інших видів 
позначень, крім словесних. Малюнки, 
кольори, зображення хоча й можуть 
вказувати на місце виготовлення това-
ру, але форма таких зазначень не відпо-
відає встановленій формі географічних 
назв. Доцільність такого положення 
можна пояснити, оскільки несловесні 
зображення використовують асоціації, 
що існують у споживача, а не надають 
йому безпосередню інформацію.

Органічна безсистемність
У новому світлі постає проблема 

співвідношення географічних назв і ге-
ографічних зазначень під час аналізу 
положень відповідних органів держав-
ної влади. Відповідно до ст. 9 Закону 
України «Про географічні назви» назви 
географічних об’єктів, що знаходяться 
на території України, а також назви ге-
ографічних об’єктів інших країн світу, 
які використовуються в Україні, підля-
гають обліку та державній реєстрації. 
Порядок створення та ведення Держав-
ного реєстру географічних назв, а також 
надання інформації щодо встановлення 
географічних назв для їх реєстрації 
визначається Положенням про Дер-
жавний реєстр географічних назв, що 
затверджене постановою Кабінету Мі-
ністрів України № 622 від 11.05.2006 р.  
Створення, ведення реєстру, а та-
кож низку інших функцій щодо гео-
графічних назв Постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.09.2005 р.  
№ 979 покладено на Держземагентство 
(до 2012 р. ця роль була покладена на 
Укргеодезкартографію). Проте цей ор-
ган на сьогоднішній день фактично не 
долучений до забезпечення правовідно-
син стосовно географічних зазначень в 
Україні.
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Причиною невключення Держзе-
магентства до системи регулювання 
географічних зазначень є відсутність 
функціональних зв’язків цієї служби та 
інших органів, до компетенції яких від-
несені різні аспекти регулювання гео-
графічних зазначень. 23 квітня 2001 р.  
на виконання ст. 10 Закону України 
«Про охорону прав на зазначення похо-
дження товарів» було прийнято розпо-
рядження Кабінету Міністрів України 
«Про спеціально уповноважені органи 
для визначення та контролю особливих 
властивостей та інших характеристик 
товарів». Зазначеним розпорядженням 
було покладено повноваження щодо 
визначення та контролю особливих 
властивостей, певних якостей та інших 
характеристик товарів на:

– Мінагрополітики – щодо товарів 
сільськогосподарського виробництва;

– Мінкультури – щодо виробів ху-
дожніх народних промислів;

– Державне агентство земельних 
ресурсів – щодо визначення меж гео-
графічних місць, з якими пов’язані осо-
бливі властивості, певні якості та інші 
характеристики товарів;

– МОЗ – щодо продуктів харчуван-
ня, продовольчої сировини та мінераль-
них природних вод. 

За два роки, протягом яких діяла 
Укргеодезкартографія, функція, яка 
наразі покладена на Держземагент-
ство, покладалася на Мінекоресурсів. 
А визначення причинно-наслідкового 
зв’язку між властивостями території 
та якостями товару без відомостей про 
властивості території було об’єктивно 
неможливе. Автором ще в 2007 р. в 
науково-практичних статтях вказува-
лось на цю невідповідність. Виключно 
з ходом адміністративної реформи вона 
була усунена.

Варто також звернути увагу на те, що 
в Положенні про Міністерство агарної 
політики в Україні, Положенні про Мі-
ністерство охорони навколишнього при-
родного середовища України, Положен-
ні про Міністерство охорони здоров’я 
України та Положенні про Міністерство 
культури і туризму України не закріпле-

ні функції щодо визначення та контролю 
особливих властивостей, певних якостей 
та інших характеристик товарів, незва-
жаючи на те, що всі ці положення були 
прийняті після розпорядження Кабіне-
ту Міністрів України «Про спеціально 
уповноважені органи для визначення та 
контролю особливих властивостей та ін-
ших характеристик товарів».

Таким чином, структурна не-
узгодженість органів державної влади, 
що наділені повноваженнями у сфері 
використання географічних назва та 
контролю особливих якостей товарів, 
зумовлює неможливість нормального 
функціонування системи контролю за 
використання географічних зазначень.

Враховуючи те, що Держземагент-
ство веде реєстр географічних назв, 
серед яких, начебто, і мають обиратися 
географічні зазначення, то логічно було 
б покласти ведення реєстру географіч-
них зазначень на цей же орган. Але на 
сьогоднішній день діє Положення про 
Державний реєстр України назв місць 
походження та географічних зазначень 
походження товарів і прав на викори-
стання зареєстрованих кваліфікованих 
зазначень походження товарів, затвер-
джене наказом Міністерства освіти і нау-
ки України від 13.12.01 р. № 798. В п. 1.2.  
цього Положення закріплено, що Дер-
жавний реєстр України назв місць по-
ходження та географічних зазначень 
походження товарів і прав на викори-
стання зареєстрованих кваліфікованих 
зазначень походження товарів веде Дер-
жавний департамент інтелектуальної 
власності, що діє в складі Міністерства 
освіти і науки України. Необхідність 
такого співвідношення компетенцій за-
лежить від питання приналежності ге-
ографічних зазначень до об’єктів інте-
лектуальної власності, але в будь-якому 
разі подібне розділення не сприяє нор-
мальному функціонуванню системи охо-
рони географічних зазначень.

В єдине ціле?
Достатньо очевидною є необхід-

ність створення єдиної системи органів 
контролю географічних зазначень і гео-
графічних назв. Ця система може бути 
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утворена не обов’язково в межах єди-
ного органу. Цілком достатнім є поси-
лення ролі Держземагентства в системі 
органів у сфері географічних зазна-
чень. Тільки в такий спосіб стане мож-
ливою об’єктивна перевірка відомостей 
про властивості того чи іншого геогра-
фічного регіону, а також з’ясування 
зв’язку між навколишнім середовищем 
місцевості й товару, що в ній виготов-
ляється. При цьому немає потреби в 
створені нових органів або прийнятті 
нових нормативно правових актів. Всі 
складові системи вже існують в україн-
ському законодавстві, лишилось тільки 
звести їх в єдине ціле. Таким чином, 
доцільно змінити визначення Закону 
України «Про зазначення походження 
товарів», використавши замість словос-
получення «назва географічного місця» 
термін «назва географічного об’єкта». 
Компетенцію органів слід скоригува-
ти покладенням на Держземагентство 
функції з виявлення особливих власти-
востей природних об’єктів, що й так 
вже існує, та встановити необхідність 
перевірки ним заяв на реєстрацію ге-
ографічних зазначень на предмет від-
повідності заявлених властивостей 
територій. Тоді стане можливою про-
ведення комплексних експертиз заявок 
на реєстрацію географічних зазначень, 
що підвищить вірогідність отриманих 
відомостей про потенціальне географіч-
не зазначення.

Упорядкування системи регулюван-
ня й контролю особливих властивостей 
товарів, зумовлених місцем їхнього ви-
робництва, не тільки здатне підвищи-
ти функціональність всієї системи, а 
й зумовити поштовх до розвитку ге-
ографічних зазначень в Україні. Без 
цього Україні доведеться тільки косме-
тично перекроювати вітчизняне зако-
нодавство до європейських стандартів 
і гадати, чому в Україні географічні 
зазначення не набувають широкого за-
стосування.

Ключові слова: географічні зазна-
чення, географічні назви, законодавча 
топографія.

Стаття присвячена аналізу 
співвідношення правових катего-
рій географічних зазначень та ге-
ографічних назв через призму ком-
петенції органів державної влади 
України. Наукова новизна статті 
полягає в тому, що, незважаючи 
на тривалий час паралельного іс-
нування категорій географічних 
зазначень та географічних назв, 
на науковому рівні не було прове-
дено їхнього порівняльного аналі-
зу. У практичній площині цей роз-
рив правових категорій призвів до 
суттєвих вад у вибудуванні моделі 
державного управління в зазначе-
ній сфері.

Статья посвящена анализу со-
отношения категорий географиче-
ских обозначений и географических 
названий сквозь призму компетен-
ции органов государственной вла-
сти Украины. Научная новизна 
статьи заключается в том, что, 
несмотря на долгое время парал-
лельного существования категорий 
географических обозначений и гео-
графических названий, на научном 
уровне не был проведен их сравни-
тельный анализ. В практической 
плоскости этот разрыв правовых 
категорий привел к существенным 
недостаткам построения моде-
ли государственного управления в 
данной сфере.

The article is devoted the analysis 
of correlation of categories of geo-
graphical indications and geographi-
cal names through the prism of public 
authorities of Ukraine competences. 
The scientific novelty of the article 
consists in that, in spite of long time 
of parallel existence of categories of 
geographical indications and geo-
graphical names, at scientific lev-
el no comparative analysis has been 
conducted. In a practical plane it has 
resulted in the substantial lacks of 
construction of state authority in this 
field.
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Варто зазначити, що питання ко-
лективного управління майновими 
авторськими правами є надзвичайно 
актуальними та важливими в умовах 
сьогодення, оскільки вони безпосеред-
ньо пов’язані з охороною й захистом ав-
торських прав та з реалізацією цих прав 
правоволодільцями.

Теоретичною основою статті є 
праці А.А. Амангельди, Т.В. Боднар,  
М.І. Брагінського, В.В. Вітрянського, 
О.В. Дзери, О.С. Іоффе, А.О. Кодин-
ця, О.В. Кохановської, Н.С. Кузнєцо-
вої, Р.А. Майданика, Л.Р. Майданик,  
О.А. Підопригори, О.П. Сергєєва та ін.

Нормативною базою дослідження є 
Цивільний Кодекс України від 16 січня 
2003 року, Закон України «Про автор-
ське право і суміжні права» від 23 груд-
ня 1993 року, законодавство зарубіж-
них країн та низка інших нормативних 
актів.

Метою статті є надання загальної 
характеристики договору про колектив-
не управління майновими авторськими 
правами.

Об’єктом дослідження є правовідно-
сини, що виникають на підставі догово-
рів про колективне управління майнови-
ми авторськими правами.

Предметом дослідження є міжнарод-
ні акти, нормативно-правові акти Укра-
їни, зарубіжних держав та практика їх 
застосування, наукові погляди, ідеї, кон-
цепції вітчизняних та іноземних вчених 
у сфері даної проблематики.

Методологічну основу дослідження 
склали такі методи: формально-логіч-
ний, діалектичний, порівняльно-пра-
вовий, системно-структурний та інші. 
Для виявлення суперечностей у поня-

тійному апараті у сфері колективного 
управління майновими авторськими 
правами застосовувався формально-ло-
гічний метод. Діалектичний метод за-
стосовувався під час дослідження роз-
витку договірних правовідносин, що 
виникають на підставі договорів про 
колективне управління майновими ав-
торськими правами. Порівняльно-пра-
вовий метод був застосований під 
час дослідження норм національного, 
зарубіжного та міжнародного права. 
За допомогою системно-структурного 
аналізу були досліджені норми законо-
давства України та зарубіжних країн 
у сфері договірних правовідносин, що 
виникають на підставі договорів про 
колективне управління майновими ав-
торськими правами.

Необхідно зазначити, поширеною 
є точка зору, що прообразом сучасних 
організацій колективного управління 
авторськими та суміжними правами 
були перші професійні союзи у Франції. 
Перше товариство, яке захищало права 
авторів, було засноване автором відо-
мих творів, зокрема «Весілля Фігаро»,  
П.О. де Бомарше у Франції в 1777 році 
та іменувалося «Бюро з драматичного 
законодавства» [9, с. 135].

У літературі під колективним управ-
лінням авторськими та суміжними пра-
вами розуміється управління, відповідно 
до якого володільці прав інтелектуальної 
власності передають спеціально створе-
ним організаціям право ведення пере-
говорів про умови, згідно з якими їхні 
твори, виступи тощо експлуатувати-
муться різними користувачами; надан-
ня дозволів, а також контроль за їхнім 
використанням; отримання відповідної 
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винагороди та її розподіл між правово-
лодільцями [9, с. 142].

Л. Бентлі та Б. Шерман відзначають, 
що колективне управління авторськими 
правами дозволяє розпоряджатися та 
здійснювати ці права з найбільшою ви-
годою для авторів. Організації колектив-
ного управління мають право санкціону-
вати окремі види використання творів, 
як правило, шляхом надання ліцензій 
[7, с. 464].

Варто зазначити, що в Німеччині до-
говори між організаціями колективного 
управління та суб’єктами прав визна-
ються договорами sui generis; в Іспанії 
правовідносини між організаціями та 
правоволодільцями оформлюються шля-
хом уступки (передання) прав та дору-
чення [11].

Водночас чинне законодавство Укра-
їни надає можливість авторам передава-
ти свої права іншим особам для здійс-
нення управління. Відповідно до ст. 45 
Закону України «Про авторське право і 
суміжні права» від 23 грудня 1993 року 
(надалі – Закон) суб’єкти авторського 
права й суміжних прав можуть управ-
ляти своїми правами особисто, через 
свого повіреного, через організацію ко-
лективного управління [2, ст. 45].

У Законі передбачена можливість 
укладання договорів між авторами та 
особами, що управляють майновими ав-
торськими правами. Згідно із ч. 3 ст. 48  
Закону повноваження на колективне 
управління майновими правами пе-
редаються організаціям колективного 
управління авторами та іншими суб’єк-
тами авторського права і (або) суміж-
них прав на основі договорів, укла-
дених у письмовій формі [2, ст. 48].  
У ч. 5 цієї статті вказано, що на основі 
отриманих повноважень організації ко-
лективного управління надають будь-
яким особам шляхом укладання з ними 
договорів невиключні права на вико-
ристання об’єктів авторського права і 
(або) суміжних прав [2, ст. 48]. У ч. 4  
ст. 48 Закону передбачений ще один 
вид договору колективного управлін-
ня, а саме договір, що укладається між 
організаціями колективного управління 

про взаємне представництво інтересів 
[2, ст. 48].

Згідно з Наказом Міністерства осві-
ти і науки, молоді та спорту від 04 січ-
ня 2013 року [3] було скасовано Наказ 
Міністерства освіти і науки України 
від 22 грудня 2008 року «Про затвер-
дження Порядку визначення уповнова-
жених організацій колективного управ-
ління, які здійснюватимуть збирання і 
розподіл винагороди (роялті) за вико-
ристання опублікованих з комерційною 
метою фонограм і відеограм, і Змін до 
Порядку обліку організацій колектив-
ного управління та здійснення нагляду 
за їх діяльністю». У зв’язку із цим було 
відновлено дію Наказу Міністерства 
освіти і науки України від 21 травня 
2003 року «Про затвердження Порядку 
визначення уповноважених організацій 
колективного управління» [4]. Отже, 
порядок визначення уповноважених 
організацій колективного управління 
регулюється цим нормативно-правовим 
актом.

Варто зазначити, що в Україні функ-
ціонує низка уповноважених органі-
зацій колективного управління, серед 
яких можна назвати такі: Державне під-
приємство «Українське агентство з ав-
торських та суміжних прав», ОП «Укра-
їнська ліга музичних прав», об’єднання 
підприємств «Український музичний 
альянс» тощо.

Відповідно до обсягу повноважень, 
які автор передає за договором орга-
нізаціям колективного управління, ви-
діляють повне та неповне колективне 
управління.

Під неповним колективним управ-
лінням мається на увазі управління, що 
здійснюється у випадках, коли органі-
зації, що управляють правами авторів 
драматичних та музично-драматичних 
творів, видають ліцензію на використан-
ня кожного конкретного твору після 
консультації з автором [9, с. 143]. За на-
явності повного колективного управлін-
ня організація колективного управління 
уповноважується суб’єктами авторсько-
го права на управління майновим пра-
вом автора, на визначення розміру 
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винагороди, що буде виплачуватися ко-
ристувачем авторові [9, с. 143–144].

Необхідно наголосити на тому, що 
автор передає організації колективного 
управління тільки право управляти його 
майновими правами, а не самі авторські 
майнові права. Отже, не відбувається 
перехід (відчуження) майнових прав ав-
тора від автора до організації колектив-
ного управління.

О.О. Тверезенко пропонує класифі-
кацію договорів у сфері інтелектуальної 
власності, виділяючи договори щодо 
управління майновими правами у сфе-
рі інтелектуальної власності. Серед цієї 
групи договорів автор називає такі: до-
говір про колективне управління майно-
вими правами суб’єктів авторського й 
суміжних прав; договір між організацією 
колективного управління та особою, яка 
використовує об’єкти авторського права 
й суміжних прав тощо [10, с. 147].

А.А. Амангельди наголошує на тому, 
що повноваження організації колектив-
ного управління майновими правами пе-
редаються безпосередньо володільцями 
авторських та суміжних прав добровіль-
но. Також організації мають право укла-
дати договори з іншими організаціями, 
що управляють майновими правами на 
колективній основі [6, с. 32].

Необхідно погодитись із Л.Р. Щер-
бою, що істотними умовами договору 
колективного управління суб’єктів ав-
торського права є такі: 1) перелік тво-
рів і невиключних майнових прав, що 
передаються в управління; 2) перелік 
способів та встановлення меж викори-
стання об’єктів, права на які передані в 
управління; 3) строк дії договору; 4) те-
риторія, на яку поширюється передане 
право; 5) розмір і порядок виплати ав-
торської винагороди; 6) порядок визна-
чення розміру відрахувань на покриття 
витрат управителя [5, с. 413].

Заслуговує на увагу позиція Е.П. Га- 
врилова, що договір про колективне 
управління майновими правами авторів 
можна віднести до договорів про управ-
ління майном [6, с. 32].

Згідно із ч. 1 ст. 1029 Цивільного Ко-
дексу України від 16 січня 2003 року  

(надалі – ЦК України) за договором 
управління майном одна сторона (уста-
новник управління) передає іншій сто-
роні (управителеві) на певний строк 
майно в управління, а інша сторона зо-
бов’язується за плату здійснювати від 
свого імені управління цим майном в 
інтересах установника управління або 
вказаної ним особи (вигодонабувача)  
[1, ст. 1029].

Предметом договору управління 
майном можуть бути підприємство як 
єдиний майновий комплекс, нерухо-
ма річ, цінні папери, майнові права та 
інше майно (ч. 1 ст. 1030 Цивільний 
кодекс України (далі – ЦК України)) 
[1, ст. 1030]. Отже, можна припустити, 
що майнові права автора можуть бути 
предметом договору управління майном.

Дійсно, за своєю правовою конструк-
цією договір управління майном схожий 
із договором про колективне управлін-
ня майновими правами авторів. Проте 
необхідно навести такі відмінні ознаки 
між зазначеними договорами:

1. За договором управління майном 
управителем може бути суб’єкт підпри-
ємницької діяльності. Управителем не 
може бути орган державної влади, орган 
влади Автономної Республіки Крим або 
орган місцевого самоврядування, якщо 
інше не встановлено законом (ч. ч. 1, 2  
ст. 1033 ЦК України) [1, ст. 1033]. 
Водночас за договором про колективне 
управління майновими правами авто-
рів управління здійснюють організації 
колективного управління. Організації 
колективного управління створюються 
суб’єктами авторського права і (або) су-
міжних прав та мають статус юридичної 
особи згідно із законом (ч. ч. 1, 2 ст. 47 
Закону) [2, ст. 47]. Відповідно до ч. 2 
ст. 48 Закону організації колективного 
управління не мають права займатися 
комерційною діяльністю чи використо-
вувати будь-яким способом об’єкти ав-
торського права і (або) суміжних прав, 
доручених їм для управління [2, ст. 48].

2. За договором управління майном 
управитель укладає правочини від свого 
імені. Організації колективного управ-
ління майновими правами видають доз-
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воли (ліцензії) на використання творів 
від імені осіб, які володіють авторськи-
ми правами на відповідні твори.

Отже, необхідно констатувати, що 
договір управління майном та договір 
про колективне управління майно-
вими правами авторів є досить схо-
жими, проте, проаналізувавши зміст 
та суб’єктний склад даних договорів, 
можна з впевненістю стверджувати, 
що ці договори не є тотожними та но-
сять самостійний характер. Також ви-
значальною особливістю управління 
майновими правами авторів є те, що й 
організації колективного управління, і 
користувачі повинні утримуватись від 
дій, які можуть порушити авторські 
права. Вказана особливість відсутня у 
відносинах, що виникають на підставі 
договору управління майном.

Щодо договорів, які укладаються 
між організаціями колективного управ-
ління та користувачами, то І.О. Зенін 
зазначає, що основною цивільно-право-
вою формою взаємовідносин організації 
управління з користувачами охороню-
ваних об’єктів авторських та суміжних 
прав є ліцензійний договір, що уклада-
ється між ними. За цим договором орга-
нізація управління надає користувачам 
права на відповідні способи викори-
стання об’єктів авторських та суміжних 
прав, що були передані їй правоволоділь-
цями. Право використання надається на 
умовах невиключної (простої) ліцензії 
[8, с. 453]. Дійсно, із практичної точки 
зору оптимальною договірною конструк-
цією для надання дозволу на викори-
стання твору є невиключна ліцензія, 
оскільки відповідно до ч. 3 ст. 1108 ЦК 
України невиключна ліцензія не виклю-
чає можливості використання ліцен-
зіаром об’єкта права інтелектуальної 
власності у сфері, що обмежена цією 
ліцензією, та видачі ним іншим особам 
ліцензій на використання цього об’єкта 
в зазначеній сфері [1, ст. 1108].

Прикладом договору між організаці-
єю колективного управління та користу-
вачами може бути договір між телекана-
лом «Інтер» та «Українським агентством 
з авторських та суміжних прав» про 

дотримання авторських прав на музич-
ні твори, що використовуються в ефірі 
каналу [12].

Необхідно також зазначити, що, на 
нашу думку, необхідно виключити ч. 2 
ст. 49 Закону, оскільки ця норма фак-
тично надає право організаціям колек-
тивного управління збирати винагороду 
за використання творів суб’єктів автор-
ського права, які не передавали цим ор-
ганізаціям повноважень щодо управлін-
ня їхніми правами. Згідно із ч. 2 ст. 49  
Закону: «Суб’єкти авторського права і 
(або) суміжних прав, які не передали 
організаціям колективного управлін-
ня повноважень на управління своїми 
правами, в тому числі щодо збирання 
винагороди, мають право вимагати від 
організацій колективного управління, 
які таку винагороду за використання 
їхніх творів і об’єктів суміжних прав 
зібрали, виплати цієї винагороди, а та-
кож вимагати вилучення своїх творів і 
об’єктів суміжних прав із дозволів на 
використання, які надаються організа-
ціями колективного управління шляхом 
укладання договорів з особами, які ви-
користовують ці об’єкти» [2, ст. 49].

На нашу думку, організації колектив-
ного управління мають право на збиран-
ня винагороди за використання творів 
виключно на підставі договору між ав-
тором (або іншим правоволодільцем) та 
організацією колективного управління 
про надання відповідних повноважень, 
оскільки існують випадки, коли суб’єк-
ти авторського права не бажають от-
римувати винагороду за використання 
своїх творів або бажають укласти дого-
вір лише з конкретно визначеними осо-
бами.

На основі проведеного аналізу норм 
чинного законодавство та доктрини 
можна зробити такі висновки:

1) відповідно до договору про ко-
лективне управління майновими пра-
вами авторів автор передає організації 
колективного управління тільки право 
управляти його майновими правами, а 
не власне авторські майнові права;

2) організації колективного управлін-
ня надають користувачам права на ви-
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користання авторських прав на підставі 
невиключних ліцензій, що передбачені 
ЦК України;

3) необхідно розмежовувати договір 
управління майном та договір про ко-
лективне управління майновими права-
ми авторів, які можна відмежувати за 
суб’єктним складом та метою здійснен-
ня діяльності;

4) потрібно виключити ч. 2 ст. 49 
Закону, оскільки ця норма надає право 
організаціям колективного управління 
збирати винагороду за використання 
творів суб’єктів авторського права, які 
не передавали цим організаціям повно-
важень щодо управління їхніми права-
ми, що суперечить загальним принци-
пам цивільного та авторського права.

Ключові слова: авторське право, до-
говір, колективне управління, ліцензія.

Стаття присвячена дослідженню 
питання колективного управління 
майновими авторськими правами в 
Україні. Аналізується поняття та 
правова природа договору про колек-
тивне управління майновими автор-
ськими правами. Наводяться основні 
ознаки та істотні умови договору 
про колективне управління майнови-
ми авторськими правами.

Статья посвящена исследованию 
вопроса коллективного управления 
имущественными авторскими пра-
вами в Украине. Анализируется по-
нятие и правовая природа договора 
коллективного управления имуще-
ственными авторскими правами. 
Приводятся основные признаки и 
существенные условия договора кол-
лективного управления имуществен-
ными авторскими правами.

The article is devoted to the re-
search of collective management of 
copyright in Ukraine. The concept and 
the legal nature of the contract for col-
lective management of copyright are 
analyzed. The features and the essen-
tial conditions of the contract for col-
lective management of copyright are 
highlighted in this article.
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Українське законодавство, зокрема в 
галузі вирішення господарських спорів, 
потребує значних змін із метою приве-
дення в повну відповідність до міжнарод-
них стандартів щодо регулювання від-
повідних суспільних відносин. В умовах 
цього виникла тенденція безперервного 
зростання, зміни та належного впоряд-
кування нормативно-правових актів як 
панацея збільшення ефективності пра-
вового регулювання. У такий ситуації 
відсутність комплексного підходу викли-
кає побоювання щодо якісності певних 
результатів. Адже суттєва зміна право-
го світогляду логічно може спричинити 
трансформацію основних компонентів та 
їх зв’язків у самій галузі права.

Дійсно, ефективність у досягненні 
мети та виконанні завдань ГПП може 
бути й повинна бути визначена комплек-
сністю та цілісністю еволюції не тільки 
прикладного змісту, але й загальнотеоре-
тичного альянсу всіх її основних право-
вих компонентів.

Суспільні відносини, які є об’єктами 
ГПП, визначають структуру права, а 
функції обумовлюють систему. Ці ком-
поненти взаємноінтегровані, тому від 
необхідного рівня їх внутрішньо-зовніш-
ніх зв’язків залежить досягнення певних 
завдань, які стоять перед відповідною га-
луззю.

Окремі аспекти функцій та системи 
права булі дослідженні такими вчени-
ми, як О.Є. Сухарев [1], С.С. Алексєєв 
[2], О.І. Абрамов [3], В.Д. Чернадчук,  
В.В. Сухонос [4] та іншими. Проте комп-
лексне дослідження взаємодії функції та 
системи господарського процесуального 

права не було предметом окремих нау-
кових досліджень, що, власне, зумовлює 
актуальність та вибір теми статті.

Метою дослідження є здійснення тео-
ретико-функціонального аналізу функцій 
та системи господарського процесуаль-
ного права.

Вчені-правознавці в межах дослі-
дження найбільш суттєвих рис чи ознак 
галузі права звертають увагу на функ-
ціональність і субстанціональність в їх 
поєднанні [5]. Функціональними якостя-
ми самостійної галузі права визнають 
державно-вольовий характер, норматив-
ність і властивість офіційно-владного 
регулятора суспільних відносин, загаль-
но-правові принципи й функції. Субстан-
ціональність галузі права відображають 
загальні специфічні властивості норм та 
інститутів галузі права, які у свою чергу 
нерозривно пов’язані з функціональними 
якостями [6, с. 145].

У межах цього питання С.С. Алек- 
сєєв зауважує, що галузі права відріз-
няються саме тим, що для них харак-
терно юридично своєрідне регулювання 
з точки зору самої їхньої природи, що 
галузі права – це не просто зони юри-
дичного регулювання, не штучно ском-
поновані сукупності норм «із предмета», 
а реально існуючі та юридично своєрідні 
підрозділи в самому юридичному змісті 
права [7, с. 250].

Дійсно, юридична індивідуальність га-
лузі головним чином виражається в осо-
бливому юридичному режимі, який роз-
кривається через особливість предмета, 
методу правового регулювання, функцій, 
принципів та системи.

© Н. Іванюта, 2014
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Таким чином, функції й система га-
лузі права, зокрема господарського про-
цесуального права (далі – ГПП), є необ-
хідними її характеристики в діалектичній 
єдності й взаємозалежності.

Позиція Л. Берталанфі, який розгля-
дав систему як комплекс взаємодіючих 
елементів досі є основою різноманіття 
існуючих понять «системи». Традицій-
но під системою у філософії розумілася 
сукупність елементів, що знаходять-
ся у відносинах і зв’язках між собою й 
утворюють певну цілісність, єдність [8, 
с. 427]. Для сучасних досліджень тео-
рії систем характерний більш широкий 
підхід. Системність визначається атрибу-
тивною властивістю матерії, і вже всяка 
сукупність називається системою. На-
приклад, у філософському енциклопедич-
ному словнику система визначається як 
об’єднання деякого розмаїття в єдине й 
чітко розчленоване ціле, елементи якого 
у відношенні до цілого та інших частин 
займають відповідні їм місця [9, с. 415].

У юридичній літературі поширена 
думка, що система права – це обумов-
лена економічним і соціальним устроєм 
структура права, що виражає внутрішню 
узгодженість і єдність юридичних норм, 
а також їх поділ на відповідні галузі та ін-
ститути [10, с. 192–194]. Для з’ясування 
характеристики системи ГПП необхідно 
акцентувати на відсутності довільного 
шляху її складання й прямій залежно-
сті від системи суспільних відносин, які 
є об’єктом ГПП. Тобто система ГПП є 
явищем об’єктивного характеру.

Відповідна залежність від суспільних 
відносин, які є об’єктом ГПП, притаман-
на й функціям права.

Функція права в її класичному розу-
мінні являє собою єдність двох моментів: 
а) ролі (призначення) права в суспіль-
стві; б) основних напрямів його впливу 
на суспільні відносини [11, с. 150]. Од-
нак із таким розумінням функцій пого-
джуються не всі автори, що подалі по-
роджує певні виражені розбіжності. Так, 
С.А. Іванов визначає функції права як 
напрями правового впливу не стільки на 
суспільні відносини, а на волю, поведін-
ку людей [12, с 48–54]. Деякі вчених під 

функціями права розуміють передусім 
напрями правового впливу на суспільні 
відносини [2, с. 91]. Інші дослідники за-
перечують визначення функцій права як 
напрямів правового впливу на суспільні 
відносини на тій підставі, що судження 
про напрями впливу права без вказівки 
конкретних об’єктів і результатів такого 
впливу виявляються неможливими для 
перевірки, носять багато в чому умогляд-
ний характер [13, с. 13].

Безумовно, різноманіття визначень 
поняття функцій права не вичерпують 
собою змісту цього поняття. Однак у 
межах цього дослідження важливим є 
одноманітне розуміння прямого взаємо-
зв’язку вирішення завдання ГПП через 
реалізацію її функцій.

У процесі функціонування ГПП від-
бувається постійна взаємодія цілей, за-
вдань і функцій права, здійснюється їхнє 
взаємне корегування, що обумовлено тіс-
ним взаємозв’язком зазначених явищ [3].  
У підсумку здійснюється вплив на такі 
вторинні структурні утворення, як проце-
суальні норми, які з врахуванням свого 
об’єктивного відокремлення об’єднанні 
саме за функціональним призначенням.

За цими критерієм поділяють норми 
ГПП на первинні, похідні та спеціальні 
[4, с. 55]. До первинних норм господар-
ського процесуального права належать 
норми, які мають найбільш загальний 
характер та відрізняються більш висо-
ким ступенем абстрагування. Серед них 
виділяються норми-начала, норми-прин-
ципи (наприклад, ст. ст. 4-2, 4-3, 4-4 
Господарського процесуального кодексу 
України), визначально-установчі норми 
(наприклад, ст. ст. 1, 43-1, 49 Господар-
ського процесуального кодексу України), 
норми-дефініції (наприклад, ст. ст. 21, 32 
Господарського процесуального кодексу 
України). До похідних норм господар-
ського процесуального права належать 
регулятивні (наприклад, ст. ст. 22, 25, 
38, 54 Господарського процесуального 
кодексу України) та охоронні норми (на-
приклад, ст. ст. 43-5, 43-9, Господарсько-
го процесуального кодексу України). До 
спеціальних норм господарського про-
цесуального права належать норми-пре-
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зумпції, норми-фікції, оперативні та колі-
зійні норми.

Безумовно, під час аналізу форми вза-
ємодії та взаємовпливу функцій і систе-
ми ГПП можна застосовувати декілька 
підходів.

Наприклад, дескриптивний підхід об-
ґрунтовує появу функцій через осмис-
лення самої системи [14]. При цьому 
цей підхід ґрунтується на визнанні того, 
що системність властива дійсності, що 
навколишній світ являє собою деяку 
сукупність систем, загальну систему 
систем, що кожна система принципово 
пізнавана, що всередині системи існує 
невипадковий зв’язок між її елементами, 
структурою та функціями, які ця система 
виконує.

В основі конструктивного підходу 
знаходиться принцип первинності функ-
цій, відповідно до яких здійснюється по-
будова відповідної системи та структури. 
Виходячи із цього формування системи, 
ГПП може здійснюватися за такою по-
слідовністю:

– окреслення та визначення мети, 
яку повинна виконувати система ГПП. 
Так, метою є регулювання здійснення 
господарського судочинства на засадах 
справедливості;

– визначення функцій, які спроможні 
забезпечити досягнення такої мети. Так, 
основними функціями ГПП є регулятив-
на, охоронна, виховна, превентивна тощо;

– побудова системи та структури ГПП, 
яка у свою чергу зумовлює реалізацію 
сукупності функцій. Так, система ГПП 
декомпозується на процесуальні нор-
ми, правові інститути, предметні об’єд-
нання правових інститутів [15, с. 424].  
Сама система ГПП умовно поділяєть-
ся на дві частини: загальну й особливу  
[16, с. 40].

Таким чином, саме функції ГПП ви-
значають найбільш суттєві напрями й 
сторони правового регулювання. При 
цьому основні функції ГПП (регулятивна, 
охоронна) відіграють орієнтовно-адрес-
ну роль для самої системи й зумовлю-
ють існування її структурних елементів.  
У свою чергу розширення функціональ-
них можливостей системи ГПП та під-

вищення її ефективності забезпечують 
додаткові функції ГПП (функція сти-
мулювання, моніторингу).

З врахуванням вищезазначеного 
можна прослідити особливий сутнісний 
прояв функцій у забезпеченні реально 
існуючих зв’язків між різними явищами, 
зокрема між суспільними відносинами, 
які є об’єктом ГПП, та її системою.

Подібні погляди до розуміння сутнос-
ті функцій було висловлено різними ав-
торами. Так, В.А. Кирин [17, c. 31] та 
Т.Н. Радько [18, с. 206] зазначали, що 
функції різних галузей права відіграють 
значну роль під час їх розмежування, 
яке проводиться не тільки й не стільки з 
урахуванням функцій окремих правових 
норм та інститутів, скільки на основі їх 
функціональних зв’язків, які об’єднують 
цю сукупність норм в єдине ціле, у си-
стему.

Фактично подовжуючи цю думку, 
О.Є. Сухарєв під функціями права про-
понував розуміти основні регулятив-
но-організаційні зв’язки між системою 
права й системою суспільних відносин, 
які встановлюються за допомогою дії 
права та дозволяють враховувати залеж-
ність можливостей, цілей і результатів 
правового впливу від властивостей його 
об’єкта, суспільних відносин і техніко-ю-
ридичних особливостей самого права 
[1, с. 5]. Узагальнене формулювання 
зазначеної позиції надав О.І. Абрамов, 
визначивши, що саме відносини, зв’язок, 
залежність є базовими, визначальними 
елементами функції [3].

Таким чином, погоджуючись із таким 
підходом, зазначимо, що невід’ємною 
частиною функціональної організації 
ГПП є система та основі функцій, зв’яз-
ки та відносини між ними.

При цьому функції та система ГПП 
завжди мають між собою діалектичні 
зв’язки, які за своїми характеристиками 
зумовлюють одночасний вплив цих ком-
понентів один на одного. Проте, безу-
мовно, функції ГПП є первинними в цих 
зв’язках із врахуванням їх об’єктивності 
та гнучкості в умовах трансформації су-
спільних відносин. Така орієнтовна роль 
функцій ГПП дозволяє говорити про іс-
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нування певної субординації між ними та 
системою права.

Ключові слова: функція, систе-
ма, господарське процесуальне право, 
мета, суспільні відносини.

У статті розглянуті окремі те-
оретичні питання функцій та сис-
теми господарського процесуального 
права як основних компонентів її 
індивідуалізації. На підставі теоре-
тико-функціонального аналізу поло-
жень теорії права, господарського 
процесуального права та філософ-
сько-системного трактування роз-
глянуто визначення «функції» та 
«системи» права, визначено особли-
вість їх діалектичного зв’язку.

В статье рассмотрены отдель-
ные теоретические вопросы функ-
ций и системы хозяйственного про-
цессуального права как основных 
компонентов его индивидуализации. 
На основании теоретико-функцио-
нального анализа положений теории 
права, хозяйственного процессуаль-
ного права и философско-системного 
подхода рассмотрены определения 
«функции» и «системы» права, опре-
делены особенности их диалектиче-
ской связи.

The article deals with some theoret-
ical issues of economic functions and 
procedural law as essential components 
of individualization. Based on the the-
oretical-functional analysis of the theo-
ry of law, procedural law and econom-
ic philosophy-systematic interpretation 
deals with the definition of “function” 
and “system” right, identified feature 
of the dialectical relation.
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Ратифікувавши низку міжнародних 
конвенцій, Україна приєдналася до між-
народної спільноти держав щодо бороть-
би з незаконним обігом наркотичних за-
собів і психотропних речовин [1].

Національне законодавство України 
передбачає кримінальну відповідаль-
ність за низку злочинів, пов’язаних із 
наркотичними засобами, психотроп-
ними речовинами, їх аналогами та 
прекурсорами (ст. ст. 305–324 Кри-
мінального кодексу України (далі –  
КК України)) [4].

Геополітичне розташування Украї-
ни сприяє тому, що через її територію 
проходять шляхи з доставки наркоти-
ків із країн як ближнього, так і дале-
кого зарубіжжя. Крім того, на теренах 
нашої держави також виготовляються 
наркотичні речовини, що потрапляють 
на внутрішній ринок.

Особи, які потрапляють у полон 
зловживання наркотичними засобами, 
потребують допомоги не лише своїх 
близьких, а й держави. Тому законо-
давство повинне врегульовувати підста-
ви застосування щодо таких осіб засо-
бів необхідного лікування. Насамперед 
слід надавати наркологічну допомогу 
в добровільному порядку. Добровільна 
наркологічна допомога пропонується 
особі, якій поставлено діагноз «нарко-
манія». Це лікування надається в ме-
дичних профільних установах під наг-
лядом спеціалістів-наркологів. Якщо 
особа відмовляється від добровільного 
лікування, до неї може бути застосова-
не обов’язкове лікування. Таке лікуван-
ня хоч і містить елементи державного 
примусу, проте не порушує прав люди-

ни. Держава вимушено застосовує при-
мус, таким чином захищаючи не лише 
хворих на наркоманію, а й інших осіб 
(наприклад, родичів хворого).

Особи, які страждають на нарко-
манію, є суспільно небезпечними та 
частіше за інших осіб вчиняють тяжкі 
злочини. Стан сп’яніння, викликаний 
вживанням наркотичних або інших 
одурманюючих засобів, може бути ви-
знано обставиною, яка обтяжує пока-
рання (п. 13 ч. 1 ст. 67 КК України). 
Оцінка цієї обставини як такої, що 
обтяжує покарання, можлива лише 
за умови, що вживання зазначених 
засобів призвело до особливого фізіо-
логічного, а не патологічного сп’янін-
ня, інакше особу може бути визнано 
неосудною. Крім того, сп’яніння по-
винне бути добровільним, оскільки 
насильницьке введення в організм осо-
би таких засобів або доведення її до 
стану одурманювання шляхом обману 
не може визнаватися обставиною, що 
обтяжує покарання. У таких випадках 
саме стан добровільного сп’яніння пев-
ною мірою зумовив (спровокував) вчи-
нення особою злочину. Це право, а не 
обов’язок суду визнавати стан сп’янін-
ня обтяжуючою обставиною.

До прийняття КК України 2001 р. 
чинним був КК України 1960 р., у ст. 14  
якого закріплювалося, що суд незалеж-
но від призначеного покарання може 
направити на примусове лікування 
особу, засуджену за злочини, вчинені 
на ґрунті алкоголізму або наркоманії. 
Примусове лікування залежно від виду 
покарання проводилося в місцях поз-
бавлення волі або в спеціальних медич-
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них установах. Примусове лікування 
осіб, хворих на наркоманію, спочатку 
врегульовувалося Указом Президії Вер-
ховної Ради УРСР від 14 квітня 1969 р. 
«Про примусове лікування та трудове 
перевиховання хворих на наркоманію». 
Згодом підстави примусового лікуван-
ня було змінено Указом Президії Вер-
ховної Ради УРСР від 25 квітня 1974 р. 
«Про посилення боротьби з наркомані-
єю». Хворі на наркоманію, які ухиляли-
ся від добровільного лікування, підля-
гали направленню за рішенням суду до 
лікувально-трудових профілакторіїв на 
строк від шести місяців до двох років. 
Тобто примусове лікування могло за-
стосовуватися незалежно від допуще-
них такими хворими правопорушень.

У 1987 р. знову було посилено від-
повідальність за незаконні дії з нарко-
тиками та встановлено кримінальну 
відповідальність за зловживання нарко-
тичними засобами після застосування 
адміністративних заходів. Однак через 
три роки законодавець виключив кримі-
нальну відповідальність за зловживання 
наркотиками. Декриміналізація вживан-
ня наркотичних засобів викликала не-
обхідність пошуку нових правових за-
ходів щодо обмеження безконтрольного 
(немедичного) вживання наркотичних 
засобів, які здатні викликати симптоми 
захворювання на наркоманію.

Законодавець, уникаючи прямої за-
борони вживання наркотичних засо-
бів, використав кримінально-правовий 
потенціал на обмеження дій, які про-
пагують таке вживання й ліквідацію 
умов для розповсюдження немедичного 
вживання наркотиків. У 1995 р. було 
прийнято Закон України «Про заходи 
протидії незаконному обігу наркотич-
них засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів та зловживанню ними» 
[3], який встановив кримінальну відпо-
відальність за незаконне публічне вжи-
вання наркотичних засобів, незаконне 
введення в організм наркотичних речо-
вин та схиляння до вживання нарко-
тичних засобів. Після його прийняття 
в 1997 р. було внесено зміни, старі 
положення про примусове лікування й 

трудове перевиховання хворих на нар-
команію втратили чинність. Відповідно 
до змін лікар-нарколог зобов’язаний 
був запропонувати особі, якій встанов-
лено діагноз «наркоманія», пройти курс 
добровільного лікування. Особа, яка 
ухилялася від добровільного лікування 
або продовжувала вживати наркотики 
після лікування, за рішенням суду на-
правлялася на лікування до спеціалі-
зованого лікувального закладу. Особа, 
яка страждає на наркоманію та вчиняє 
правопорушення, повинна притягува-
тися до юридичної відповідальності на 
загальних підставах.

Після прийняття КК України 2001 р. 
змінилася редакція норми про примусо-
ве лікування. Нині в ст. 96 КК України 
не вказується про примусове лікування 
алкоголіків і наркоманів. Ідеться про 
хвороби, що становлять небезпеку для 
здоров’я інших осіб. Тому багато нау-
ковців вважає, що положення ст. 96 
КК України не можна застосовувати 
до осіб, які страждають на нарколо-
гічні захворювання. Так, В.М. Бурдін 
вказує, що застосування щодо таких 
осіб примусового лікування суперечить 
міжнародним стандартам примусового 
надання медичної допомоги [6]. Біль-
шість авторів до хвороб, які становлять 
небезпеку для здоров’я інших осіб, від-
носять лише такі соціально небезпечні 
захворювання, як інфекційні, венерич-
ні, лепра, СНІД тощо.

Поділяючи думку А.А. Музики, вва-
жаємо, що іншими соціально небезпеч-
ними хворобами є також алкоголізм і 
наркоманія [7]. Ці міркування підтвер-
джуються положеннями ст. 53 Закону 
України «Основи законодавства Укра-
їни про охорону здоров’я» [2], у якій 
до соціально небезпечних хвороб відне-
сено не лише туберкульоз, психічні й 
венеричні захворювання, СНІД, лепру, 
а й хронічний алкоголізм і наркоманію. 
Крім того, підкреслюється, що лікуван-
ня таких хворих здійснюється також у 
примусовому порядку.

У Постанові Пленуму Верховного 
Суду України від 3 червня 2005 р. «Про 
практику застосування судами приму-
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сових заходів медичного характеру та 
примусового лікування» [5] зазначено, 
що метою застосування примусового лі-
кування є вилікування або поліпшення 
стану здоров’я осіб, названих у ст. 96  
КК України, запобігання вчиненню та-
кими особами нових суспільно небез-
печних діянь, відповідальність за які 
передбачається нормами КК України.

Примусове лікування законодавець 
відносить до заходів кримінально-пра-
вового характеру (розділ 14 КК Украї-
ни). Воно може бути застосоване судом 
незалежно від призначеного покарання 
до осіб, які вчинили злочини та мають 
хворобу, що становить небезпеку для 
здоров’я інших осіб. Тобто умовами 
застосування примусового лікування 
є такі: особа скоїла злочин, ступінь 
тяжкості якого не має значення; особа 
повинна бути осудною або обмежено 
осудною; примусове лікування призна-
чається разом із покаранням.

Якщо особу буде визнано неосуд-
ною на ґрунті зловживання нарко-
тичними засобами, то до такої особи 
необхідно застосовувати не примусо-
ве лікування, а примусові заходи ме-
дичного характеру. У такому разі нар-
команія – це вже психічний розлад, 
зумовлений залежністю від наркотич-
ного засобу або психотропної речовини 
внаслідок зловживання цим засобом 
або цією речовиною. Стан психічного 
розладу встановлюється на час вчи-
нення суспільно-небезпечного діяння, 
і якщо особа визнається неосудною, 
то виключається кримінальна відпові-
дальність. Якщо ж особа під час вчи-
нення злочину була осудною, а після 
цього захворіла на психічну хворобу, її 
треба направити на лікування, а після 
одужання можливим є призначення їй 
покарання. Визнання особи обмежено 
осудною враховується судом під час 
призначення покарання та може бути 
підставою для застосування разом із 
покаранням примусових заходів медич-
ного характеру.

Підставою для застосування приму-
сового лікування є медичний висновок 
про те, що засуджена до покарання 

особа страждає на хворобу, яка стано-
вить небезпеку для себе та інших осіб, 
і така особа не має протипоказань до 
подібного лікування.

Вважаємо за необхідне доповнити 
ст. 96 КК України вказівкою на при-
мусове лікування алкоголіків, наркома-
нів і токсикоманів, які відмовилися від 
добровільного лікування. Призначення 
примусового лікування є правом, а не 
обов’язком суду.

Якщо особа добровільно звернулася 
до лікувального закладу та розпочала 
лікування від наркоманії, вона звіль-
няється від кримінальної відповідаль-
ності (ч. 4 ст. 309 КК України) за не-
законне виробництво, виготовлення, 
придбання, зберігання, перевезення чи 
пересилання наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин або їх аналогів без 
мети збуту (ч. 1 ст. 309 КК України). 
Підставою звільнення особи від кримі-
нальної відповідальності за злочин, пе-
редбачений ч. 1 ст. 309 КК України, 
є добровільне звернення цієї особи до 
лікувального заходу та початок її ліку-
вання від наркоманії. Під зверненням 
до лікувального закладу слід розуміти 
звернення в будь-якій формі (усній, 
письмовій) із заявою про хворобу на 
наркоманію та бажання лікуватися від 
цієї хвороби. Особа визнається такою, 
що розпочала лікування від наркоманії, 
якщо вона почала виконувати призна-
чення лікаря. Про це може свідчити 
початок амбулаторного лікування або 
поміщення в стаціонар на лікування. 
Звернення визнається добровільним, 
якщо особа за своєю волею зверта-
ється до лікувального закладу. Таке 
звернення повинне мати місце після 
вчинення злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 309 КК України, однак до закін-
чення п’ятирічного строку давності. 
Частина 4 ст. 307 КК України перед-
бачає спеціальний вид обов’язкового й 
безумовного звільнення особи від кри-
мінальної відповідальності за злочин, 
передбачений ч. 1 ст. 309 КК України.

До злочинів, що пов’язані з уживан-
ням або створенням умов для вживання 
наркотичних засобів, слід віднести зло-
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чини, передбачені ст. ст. 314, 315, 316 
КК України 2001 р. Зокрема, ст. 316 КК 
України передбачає кримінальну відпо-
відальність за незаконне публічне вжи-
вання наркотичних засобів. Публічне 
вживання наркотиків у місцях масового 
перебування громадян не лише порушує 
громадський порядок, а й створює нега-
тивний вплив на оточуючих (особливо 
молодь) та викликає загрозу здоров’ю 
населення шляхом поширення вживан-
ня наркотиків. Під незаконним публіч-
ним вживанням наркотичних засобів 
слід розуміти вживання їх відкритим 
(очевидним для інших осіб) способом та 
в присутності третіх осіб, які усвідом-
люють характер того, що відбувається. 
Обов’язковою ознакою цього злочину є 
місце вчинення злочину (навчальні за-
клади, стадіони, парки, вокзали, пляжі, 
кінотеатри, клуби та інші місця масово-
го перебування громадян).

Під час застосування інституту 
звільнення від відбування покарання з 
випробуванням (ст. 75 КК України) на 
особу, яка звільняється від відбуван-
ня покарання, може бути покладено 
обов’язок пройти курс лікування від 
алкоголізму, наркоманії або захворю-
вань, що становлять небезпеку для здо-
ров’я інших осіб. На відміну від інших 
обов’язків цей вид є спеціальним, тому 
необхідне документальне підтверджен-
ня того чи іншого виду захворювання. 
Крім того, суди вимагають додати ви-
сновок медичної комісії щодо осіб, які 
страждають на алкоголізм чи наркома-
нію. У висновку медичної комісії по-
винне вказуватися захворювання осо-
би (діагноз) і необхідність її лікування, 
а також відсутність протипоказань для 
такого лікування.

Під наркоманією розуміють хворо-
бливий психічний стан, зумовлений 
хронічною інтоксикацією внаслідок 
зловживання наркотичними засоба-
ми, що віднесені до таких конвенція-
ми ООН або Комітетом із контролю за 
наркотиками при Міністерстві охорони 
здоров’я України, який характеризуєть-
ся психічною або фізичною залежністю 
від них.

Міжнародні конвенції у сфері проти-
дії незаконному обігу наркотиків (1961 р.  
та 1988 р.) [1] передбачають положен-
ня про можливість лікування нарко-
манів як альтернативу покаранню за 
вчинення малозначних «наркотичних» 
правопорушень, якщо суб’єкт є нарко-
маном. Хоча Україна ратифікувала ці 
конвенції, однак у національному зако-
нодавстві такий альтернативний варі-
ант не передбачений. До кримінальній 
відповідальності частіше притягуються 
особи, які зловживають наркотичними 
засобами, саме їм призначається пока-
рання. Натомість особи, які займають-
ся виготовленням і збутом наркотиків, 
залишаються «в тіні». Необхідно пе-
реглянути цей напрям кримінальної по-
літики. Турбуючись про здоров’я нації, 
наркотично залежних осіб насамперед 
потрібно лікувати, а вже потім наказу-
вати. У законодавстві деяких зарубіж-
них країн передбачено заохочувальні 
норми щодо осіб, які вчинили злочини 
невеликої тяжкості або кримінальні 
проступки та страждають на наркома-
нію. Цих осіб може бути звільнено від 
покарання із застосуванням до них лі-
кування від наркоманії.

Ключові слова: наркоманія, захо-
ди кримінально-правового характеру, 
лікування наркоманів.

У статті досліджуються пробле-
ми застосування заходів криміналь-
но-правового характеру щодо осіб, 
які зловживають наркотиками.

В статье исследуются проблемы 
применения мер уголовно-правового 
характера в отношении лиц, злоупо-
требляющих наркотиками.

The article investigates the problem 
of the application of measures of crimi-
nal law in relation to drug abusers.
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ЧЕСТЬ ТА ГІДНІСТЬ У СИСТЕМІ ОБ’ЄКТІВ  
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗА ЧИННИМ 

КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

Відповідно до ст. 3 Конституції Укра-
їни життя й здоров’я людини, її честь і 
гідність, недоторканність і безпека визна-
ються найвищою соціальною цінністю.

Питання захисту честі та гідності 
особи положеннями кримінального за-
конодавства досліджували у своїх ро-
ботах такі вчені, як А. В. Белявський, 
Ю.В. Ганжа, А.М. Єрделевський,  
М.І. Загородніков, М.Й. Коржан-
ський, С. Л. Ліпатова, В.І. Мархотін,  
Н.К. Рудий, В.О. Сідоров, Л.М. Сугачев,  
В.І. Шмаріон, К.А. Шахманаєв та інші. 
Разом із тим у працях указаних учених 
питання кримінально-правового захисту 
честі та гідності в системі об’єктів кри-
мінально-правової охорони за чинним 
Кримінальним кодексом України дослі-
джено не повною мірою.

Кримінальний кодекс України 2001 р. 
(далі – КК України) згідно із Законом 
України «Про внесення змін до Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» 
та процесуальних законів щодо додатко-
вих заходів захисту безпеки громадян» 
№ 3879 від 14.01.2014 р. доповнено стат-
тею 151-1 «Наклеп» [1]. Указану стат-
тю декриміналізовано Законом України 
«Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо припинення 
норм законів, схвалених 16 січня 2014 
року» № 767-VII від 23.02.2014 р. [2].

У Кримінальному кодексі УРСР 
1960 р. глава ІІІ мала назву «Злочини 
проти життя, здоров’я, волі і гідності». 
Вказана назва глави була виправданою, 

оскільки глава містила статті 126 «На-
клеп», 127 «Образа», у яких гідність та 
честь особи були основними безпосе-
редніми об’єктами.

Розділ ІІІ Особливої частини КК Укра-
їни має назву «Злочини проти волі, честі 
та гідності особи», проте вказаний розділ 
не містить окремої кримінально-правової 
норми, яка б захищала честь та гідність 
особи. Вважаємо, що честь і гідність як 
правові цінності, які охороняються КК 
України, повинні захищатися окремою 
кримінально-правовою нормою.

Положення ст. 201 Цивільного кодек-
су України визначають честь та гідність 
як особисті немайнові блага кожної осо-
би, а відповідно до ст. 297 Цивільного 
кодексу України честь та гідність є недо-
торканими та підлягають захисту в судо-
вому порядку [3].

Розглянемо спочатку, яке місце за-
ймають честь та гідність серед об’єктів 
кримінально-правової охорони в Розділі 
ІІІ Особливої частини КК України, по-
тім дослідимо стан захищеності честі та 
гідності серед інших об’єктів Особливої 
частини КК України.

В. Я. Тацій вказував, що предметом 
у нематеріальних відносинах1 є ре-
альна діяльність, порядок отримання, 
використання певних нематеріальних 
благ; змістом є зобов’язана об’єктивна 
діяльність, поведінка людей; учасника-
ми суспільних відносин є суспільство, 
держава, юридичні особи, які діють 
через своїх представників (фізичних 

1 Під об’єктом злочину в цій статті будемо розуміти «суспільні відносини, що охороняються криміналь-
ним законом», структурними елементами яких є учасники (суб’єкти), зміст та предмет.
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осіб), та безпосередньо фізичні особи  
[4, с. 23–46].

Механізм заподіяння шкоди в нема-
теріальних відносинах полягає в тому, 
що предмети суспільних відносин зни-
щуються, пошкоджуються або видозмі-
нюються (наприклад, коли порушуєть-
ся порядок функціонування установи)  
[4, с. 43, 46].

Отже, об’єктом злочинів, що посяга-
ють на честь та гідність особи, є охоро-
нювані КК України суспільні відносини, 
у яких особа реалізує своє право на по-
вагу її честі та гідності.

Об’єкти злочинів, передбачені третім 
розділом Особливої частини КК України, 
у науково-практичній літературі розгля-
дають по-різному. М. І. Хавронюк волю, 
честь та гідність особи розглядає як ос-
новний безпосередній об’єкт злочинів, 
відповідальність за які передбачена стат-
тями 146–151 КК України [5, с. 362–385].  
Тобто вказані об’єкти злочинів є, згідно 
з позицією вченого, основними безпосе-
редніми об’єктами всіх злочинів, відпові-
дальність за які встановлена положення-
ми третього розділу Особливої частини 
КК України.

На думку Т. В. Варфоломієвої та  
Є. В. Фесенко, честь та гідність є об’єк-
том злочину, передбаченого в статті 151 
[6, с. 348–358]. Є. Л. Стрельцов, дослід-
жуючи склади злочинів, передбачені в 
статтях 146–151 КК України, не відно-
сив честь та гідність до об’єктів цих зло-
чинів [7, с. 275–287].

В. І. Борисов та В. А. Козак, дослід-
жуючи склади злочинів, які передбачені 
положеннями статей 146–151 КК Укра-
їни, а також визначаючи гідність одним 
з об’єктів злочину, відповідальність за 
який встановлено статтею 151 КК Украї-
ни, честь не відносять до об’єктів злочи-
нів указаних кримінально караних діянь 
[8, с. 410–423].

В. О. Гацелюк і Ю. О. Кучер вважа-
ють, що честь та гідність людини є ос-
новним об’єктом злочинів, передбачених 
у таких статтях КК України: 146, 149, 
150, 150-1, 151 [9, с. 109–124].

Наявність великої кількості поглядів, 
інколи протилежних, на безпосередні 

об’єкти злочинів, відповідальність за які 
встановлена положеннями третього роз-
ділу Особливої частини КК України, свід-
чить про відсутність чіткого уявлення 
про ступінь захищеності честі та гідності 
особи положеннями КК України.

Вважаємо, що найбільш виправданим 
є віднесення честі та гідності до безпо-
середніх об’єктів всіх злочинів, передба-
чених ст. ст. 146–151 КК України. Про-
те в чинному кримінальному законі не 
передбачено механізм захисту честі та 
гідності особи окремо, без посягання на 
волю, особисту недоторканість, свободу 
дитини, сім’ю, фізичний і психічний роз-
виток дитини тощо. Фактично у випад-
ку відсутності посягань на вищевказані 
об’єкти честь та гідність не охороняють-
ся положеннями КК України.

Хоча, можливо, наше твердження є 
помилковим, і в статтях інших розділів 
Особливої частини КК України честь та 
гідність особи охороняють більшою мі-
рою?

Для відповіді на поставлене питання 
проаналізуємо положення інших розді-
лів Особливої частини КК України. По-
сягання на честь і гідність здійснюється 
такими способами, як розповсюдження 
відомостей, вчинення будь-яких публіч-
них дій, які принижують честь та гід-
ність особи. Розглянемо такий механізм 
заподіяння шкоди честі та гідності особи 
в статтях інших розділів Особливої ча-
стини КК України, як поширення відомо-
стей, оскільки він є найбільш розповсю-
дженим.

У КК України честь та гідність особи 
згадуються в положеннях таких статей: 
стаття 120 «Доведення до самогубства», 
частина 2 статті 154 «Примушування до 
вступу в статевий зв’язок», стаття 161 
«Порушення рівноправності громадян 
залежно від їх расової, національної на-
лежності, релігійних переконань, інвалід-
ності та за іншими ознаками», частина 
2 статті 365 «Перевищення влади або 
службових повноважень працівником 
правоохоронного органу», частина 2 
статті 387 «Розголошення даних опера-
тивно-розшукової діяльності, досудового 
розслідування».
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У Науково-практичному коментарі до 
Кримінального кодексу України за редак-
цією М. І. Хавронюка об’єктом доведення 
до самогубства визначено життя та здо-
ров’я особи [5, с. 301]; об’єктом приму-
шування до вступу в статевий зв’язок –  
статеву свободу, а додатковим факуль-
тативним об’єктом альтернативно – 
право власності або честь та гідність  
[5, с. 398]; під час порушення рівноправ-
ності громадян залежно від їх расової, 
національної належності або релігійних 
переконань основним безпосереднім 
об’єктом є рівність громадян у їх консти-
туційних правах та рівність перед зако-
ном як принцип конституційно-правового 
статусу особи, а додатковим факульта-
тивним об’єктом – життя та здоров’я, 
власність, честь та гідність особи, вста-
новлений порядок здійснення службових 
повноважень [5, с. 443]; у перевищенні 
влади або службових повноважень пра-
цівником правоохоронного органу, що 
ганьбить честь та гідність особи об’єкт 
не розкрито [5, с. 1061]; у розголошенні 
даних оперативно-розшукової діяльності, 
досудового розслідування безпосереднім 
об’єктом є інтереси правосуддя в частині 
забезпечення таємниці слідства й конфі-
денційності іншої інформації, пов’язаної 
з виявленням та розкриттям злочинів 
і розслідуванням кримінальних справ  
[5, с. 1124]. Тобто у вказаних складах 
злочинів честь та гідність особи визна-
ються як додаткові факультативні безпо-
середні об’єкти злочину, інколи взагалі 
не згадується в науково-практичних ко-
ментарях до КК України як об’єкт злочи-
ну. Із цим не можна погодитись, оскіль-
ки честі та гідності у вказаних злочинах 
завжди заподіюється шкода. Саме тому 
вважаємо, що у вищевказаних випадках 
честь та гідність виступають як додатко-
ві обов’язкові безпосередні об’єкти зло-
чинів, а не як додаткові факультативні 
безпосередні об’єкти злочинів.

Аналіз Особливої частини КК Укра-
їни свідчить, що посягання на честь та 
гідність може здійснюватися під час вчи-
нення й інших злочинів, у яких честь та 
гідність не згадуються в тексті статей 
КК України. Наприклад, розголошення 

відомостей або погроза розголошення 
відомостей є способом вчинення злочи-
нів, передбачених у частині 2 статті 154 
«Примушування до вступу в статевий 
зв’язок», статті 189 «Вимагання», статті 
303 «Сутенерство або втягнення особи 
в заняття проституцією», статті 258-1 
«Втягнення у вчинення терористичного 
акту» тощо.

При цьому у випадку примушуван-
ня до вступу в статевий зв’язок під по-
грозою розголосити відомості, що гань-
блять потерпілу особу, Є.В. Фесенко, 
Т.В. Варфоломеєва розуміють як дійсні, 
так і вигадані факти, які дискредитують 
потерпілу особу чи її близьких родичів  
[6, с. 365]. На думку вказаних учених, 
під час вчинення вимагання відомості 
також можуть бути як вигаданими, так 
і дійсними за умови, що потерпілий чи 
його близькі родичі бажають зберегти в 
таємниці ці відомості [6, с. 534]. Під час 
використання шантажу як способу втяг-
нення особи в зайняття проституцією ві-
домості, за допомогою яких здійснюється 
шантаж, можуть бути як достовірними, 
так і недостовірним, тобто наклепом  
[8, с. 823]. Вважаємо, що у випадку втяг-
нення особи у вчинення терористично-
го акта за допомогою шантажу також 
можуть використовуватись відомості як 
достовірні, так і недостовірні (вигадані).

Отже, у випадку вчинення злочинів 
шляхом шантажу, крім злочинів, перед-
бачених третім розділом Особливої ча-
стини КК України, має значення зміст 
цих відомостей. У випадку, якщо відо-
мості є недостовірними, вигаданими, то 
вказане діяння принижує честь та гід-
ність особи, а саме розголошення таких 
відомостей є наклепом.

Проте постає питання щодо того, 
яким чином буде заподіюватися шкода 
честі та гідності під час розголошення 
достовірних відомостей. Для відповіді на 
це питання розглянемо інші злочини, які 
вчиняються шляхом розголошення відо-
мостей.

До злочинів, які вчиняються шля-
хом розголошення відомостей, належать 
такі: розголошення відомостей про про-
ведений медичний огляд (стаття 132), 
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розголошення відомостей, які є таємни-
цею усиновлення (стаття 168), незакон-
не збирання, зберігання, використання, 
знищення, поширення конфіденційної 
інформації про особу або незаконна змі-
на такої інформації (стаття 182), розго-
лошення відомостей, що є комерційною 
або банківською таємницею (стаття 232) 
та інші.

Як зазначає В. Я. Тацій, для встанов-
лення об’єкта злочину необхідно встано-
вити учасників суспільних відносин, які 
охороняються кримінальним законом, їх 
соціальні функції, предмет та зміст су-
спільних відносин [4, с. 43–46].

Під час встановлення кримінальної 
відповідальності за розголошення відо-
мостей про проведений медичний огляд 
(стаття 132) законодавцем насамперед 
поставлені під охорону суспільні відно-
сини щодо конфіденційності інформації 
про результати медичного огляду на за-
хворювання вірусом імунодефіциту чи 
іншою невиліковною інфекційною хворо-
бою, проте шкода під час вчинення цього 
злочину заподіюється честі та гідності 
пацієнта, відомості про якого були роз-
голошені.

Учасниками вказаних суспільних від-
носин є пацієнти, медичні установи в 
особі її працівників; предметом суспіль-
них відносин є відомості про результати 
медичного огляду; змістом суспільних 
відносин є належна поведінка працівни-
ків медичних установ щодо забезпечення 
конфіденційності інформації про резуль-
тати медичного огляду.

Механізм посягання на об’єкт цього 
злочину полягає в порушенні працівни-
ками медичного закладу своїх обов’язків 
щодо забезпечення конфіденційності ін-
формації про результати медичного огля-
ду, тобто посягання на зміст охоронюва-
них КК України суспільних відносин.

Подібними до розглянутих вище є ме-
ханізми посягання на об’єкти злочинів, 
відповідальність за які передбачена поло-
женнями статей 132, 168, 182, 232 КК 
України та інших. У вказаних злочинах 
честь та гідність виступають як додаткові 
обов’язкові безпосередні об’єкти злочи-
нів.

Таким чином, можна зробити висно-
вок, що ступінь кримінально-правового 
захисту таких об’єктів злочинів, як честь 
та гідність, у третьому розділі Особли-
вої частини КК України є недостатнім, 
оскільки видові об’єкти (честь і гідність), 
незалежно від того, чи є вони складови-
ми частинами родового об’єкту злочинів, 
не отримали самостійного криміналь-
но-правового захисту в цьому розділі. 
Захищеність честі та гідності як об’єктів 
злочинів положеннями третього розділу 
під назвою «Злочини проти волі, честі 
та гідності особи» Особливої частини КК 
України подібна до захищеності честі та 
гідності в інших розділах Особливої ча-
стини КК України, тобто вказані об’єкти, 
як правило, є додатковими, обов’язкови-
ми або факультативними об’єктами, а в 
окремих поодиноких випадках є альтер-
нативними основними, безпосередніми 
об’єктами злочинів.

Отже, механізм посягання на об’єкти 
злочинів проти честі та гідності особи, 
коли честь та гідність виступають як ос-
новні безпосередні об’єкти злочинів, має 
такі властивості:

1) відомості про особу мають поши-
рюватися (розповсюджуватися), розголо-
шуватися або зберігатися для поширен-
ня (розповсюдження), розголошення;

2) відомості про особу мають бути 
недостовірними, тобто не відповідати 
дійсності, в іншому випадку основним 
безпосереднім об’єктом злочину будуть 
відносини щодо недоторканності приват-
ного життя, а не честі та гідності особи;

3) основною метою поширення відо-
мостей має бути приниження честі та 
гідності особи, а не інші цілі (змушення 
особи до вступу в статевий зв’язок, отри-
мання майна, втягнення в зайняття про-
ституцією або вчинення терористичного 
акту тощо).

У випадку, якщо механізм посягання 
на честь і гідність відповідає вказаним 
ознакам, такі об’єкти є основним безпо-
середнім об’єктом злочину. Проте в КК 
України не міститься злочинів із таким 
механізмом посягання на об’єкт злочину. 
Вважаємо, що третій розділ Особливої 
частини КК України має бути доповне-



114

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2014/5

но окремою статтею, у якій необхідно 
передбачити самостійну підставу кримі-
нальної відповідальності за посягання на 
честь та гідність особи.

Подальшими напрямами наукових 
розвідок кримінальної відповідальності 
за посягання на честь та гідність особи 
можуть бути дослідження досвіду дер-
жав Західної Європи та держав-учасниць 
СНД щодо встановлення підстав кримі-
нальної відповідальності за посягання на 
вказані об’єкти.

Ключові слова: честь, гідність, 
об’єкт злочину, проект закону, підста-
ва кримінальної відповідальності.

У статті проаналізовано об’єкти 
злочинів, передбачених третім розді-
лом Особливої частини КК України. 
Також проаналізовано положення ін-
ших статей КК України, якими охо-
роняються честь та гідність особи. 
Досліджено значення вказаних право-
вих благ як об’єктів кримінально-пра-
вової охорони, їх співвідношення між 
собою. Зроблено висновок про необ-
хідність створення окремої підстави 
кримінальної відповідальності за по-
сягання на честь та гідність особи.

В статье проанализированы объ-
екты преступлений, предусмотрен-
ных третьим разделом Особенной 
части УК Украины. Также анализи-
руются положения других статей 
УК Украины, которыми охраняют-
ся честь и достоинство личности. 
Исследуется значение указанных 
правовых благ как объектов уголов-
но-правовой охраны, их соотношение 
между собой. Сделан вывод о необхо-
димости создания отдельного осно-
вания уголовной ответственности 
за посягательство на честь и досто-
инство личности.

The article analyzes the objects of 
offenses referred to in third section of 
the Criminal Code of Ukraine. Also 
analyzes the provisions of other arti-
cles of the Criminal Code of Ukraine, 
which are protected by the honor and 
dignity of the person. We investigate 

the meaning of these legal benefits of 
both objects of criminal law protection. 
Obtained a conclusion about the need 
for a separate cause of criminal liabil-
ity for violating the honor and dignity 
of the individual.
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ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД  
ЗА ЗАКОННІСТЮ ПРОВАДЖЕННЯ НЕГЛАСНИХ 

СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Із запровадженням до структури до-
судового розслідування інституту нег-
ласних слідчих (розшукових) дій перед 
законодавцем постала проблема роз-
робки ефективного правового механіз-
му контролю та нагляду за законністю 
їх здійснення. З урахуванням усталеної 
практики правоохоронної діяльності ос-
новними його складовими традиційно 
виступають прокурорський нагляд та 
судовий контроль.

Заслуговує на схвалення думка, 
що ефективність будь-якої діяльно-
сті залежить від постійного та дієвого 
контролю за виконанням поставлених 
завдань. При цьому дієвість контролю 
може бути досягнута, якщо він здійс-
нюється постійно, своєчасно й по суті; 
проводиться систематично й у повно-
му обсязі – епізодичний і запізнений 
контроль дорівнює його відсутності [1, 
с. 232]. Тому наявність у національно-
му законодавстві правових норм, які 
визначають засади функціонування 
механізму контролю та нагляду за за-
конністю провадження негласних слід-
чих (розшукових) дій є вагомою гаран-
тією дотримання прав людини в ході їх 
здійснення.

Дослідженню окремих аспектів про-
курорського нагляду за законністю ді-
яльності державних органів, що вико-
нують оперативно-розшукові функції та 
забезпечують досудове розслідування 
кримінальних правопорушень, присвя-
чено низку праць як вітчизняних, так і за-
рубіжних вчених, серед яких О.В. Анпі- 
логов, Т.А. Ашурбеков, В.І. Бабенко, 
Б.І. Бараненко, А.П. Бегма, Р.М. Бі- 

локінь, Б.Т. Бєзлєпкін, А.В. Бєлоу-
сов, М.М. Бурбика, І.В. Вернидубов,  
В.В. Гевко, В.А. Глазков, В.О. Глушков, 
Л.Р. Грицаєнко, Ю.М. Грошевий, В.А. Да- 
шко, Є.О. Дідоренко, Є.А. Доля,  
І.М. Доронін, Ю.М. Дьомін, О.А. Калга-
нова, П.М. Каркач, В.Г. Клочков, Ю.П. Ко- 
бєц, Є.Г. Коваленко, І.П. Козьяков,  
В.А. Колєснік, М.В. Косюта, М.І. Куроч-
ка, А.О. Ляш, В.Т. Маляренко, О.І. Мед- 
ведько, О.В. Мельник, М.І. Мичко, 
І.І. Митрофанов, С.С. Мірошничен-
ко, О.Р. Михайленко, В.І. Ніндипова,  
М.А. Погорецький, Є.М. Попович,  
В.А. Селюков, І.В. Сервецький, Г.П. Се- 
реда, В.Л. Соколкін, С.В. Степченко, 
В.В. Сухонос, В.М. Тертишник, Я.М. То- 
лочко, А.Г. Цветков, М.Є. Шумило, 
М.К. Якимчук, М.М. Юрчишин та інші.

Проте враховуючи зміни в структу-
рі досудового розслідування, пов’язані 
із запровадженням системи негласних 
слідчих (розшукових) дій, проблеми 
визначення компетенції прокурора в 
частині їх організації та проведення 
потребують ґрунтовних наукових до-
сліджень, що обумовлює актуальність 
цієї роботи. 

Метою статті є аналіз норматив-
них актів, якими визначаються пов-
новаження прокурора на досудовому 
розслідуванні кримінальних правопо-
рушень, вироблення пропозицій щодо 
вдосконалення прокурорського нагля-
ду за проведенням негласних слідчих 
(розшукових) дій.

Прокурорський нагляд є специфіч-
ним видом діяльності, який здійснюєть-
ся від імені держави та забезпечується 
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органами прокуратури, що займають 
виключне положення в системі дер-
жавної влади України, оскільки не від-
носяться до жодної її гілки. У науковій 
літературі запропоновано досить бага-
то визначень поняття прокурорського 
нагляду.

Аналізуючи особливості функціону-
вання системи прокурорського нагляду 
за законністю в кримінальному судо-
чинстві, Л.М. Кирій дійшла висновку, 
що прокурорський нагляд – це обме-
жена жорсткими правовими рамками 
діяльність прокурора щодо виявлення 
порушень закону та умов, що їм спри-
яють, із метою їх усунення (запобі-
гання), поновлення порушених прав 
громадян, притягнення порушників до 
відповідальності. Прокурорський наг-
ляд забезпечується застосуванням спе-
цифічних форм та методів цієї діяльно-
сті. Формами нагляду є правові засоби 
реалізації повноважень прокурора, які 
визначені законом, а також наказами 
й інструкціями Генерального прокуро-
ра. Методи нагляду – вироблені про-
курорською практикою на основі нау-
ки й досвіду способи, прийоми, шляхи  
реалізації повноважень прокурора  
[2, с. 86–91].

Схожу думку в частині визначення 
форм та методів здійснення прокурор-
ського нагляду за оперативно-розшу-
ковою діяльністю висловлює М.А. По- 
горецький [3, с. 124–127]. Загалом 
можна сказати, що в науковій літера-
турі існують різні погляди на сутність 
прокурорського нагляду. Проте деякі 
автори схиляються до думки, що це ок-
ремий вид державної діяльності, який 
забезпечується спеціальним держав-
ним органом – прокуратурою, направ-
лений на виявлення, усунення, попере-
дження порушень закону в діяльності 
суб’єктів права, на яких поширюється 
компетенція прокуратури [4, с. 7–19; 
5, с. 63].

Історико-правовий досвід України, 
набутий у різні проміжки її існування, 
а також аналогічний досвід зарубіжних 
країн у цій сфері вказує на те, що ор-
гани прокуратури можуть виступати 

вельми ефективною складовою держав-
ного механізму з нагляду за дотриман-
ням прав людини суб’єктами, уповнова-
женими проводити правообмежувальні 
дії. Із уведенням до структури досудо-
вого розслідування інституту неглас-
них слідчих (розшукових) дій, розши-
ренням визначеної законом системи 
оперативно-розшукових заходів, спро-
щенням порядку використання в кри-
мінальному провадженні результатів 
оперативно-розшукової діяльності про-
блема вдосконалення прокурорського 
нагляду за законністю діяльності дер-
жавних органів, що виконують функції 
кримінального переслідування, набула 
ще більшої гостроти.

Повноваження прокуратури щодо 
нагляду за діяльністю органів досудо-
вого розслідування в Україні й краї-
нах СНД завжди були ширшими, ніж 
у сфері оперативно-розшукової діяль-
ності. Правовий статус прокуратури в 
Україні як унікального суб’єкта, кон-
тролюючого діяльність інших держав-
них органів, що виконують функцію 
кримінального переслідування, сфор-
мувався історично та бере початок ще 
з реформи кримінального судочинства 
Росії 1864 року. Згідно з положення-
ми Статуту кримінального судочинства 
1864 року прокуратура в Росії була 
звільнена від функції загального наг-
ляду, а «основним завданням проку-
рора став нагляд за дізнанням і слід-
ством, а також підтримка державного 
обвинувачення в суді» [6, с. 11–16; 7,  
с. 4240–4255]. Окрім того, прокура-
тура виконувала функції нагляду за 
діяльністю органів дізнання, що забез-
печувалося переважно шляхом прове-
дення негласних дій.

Сьогодні Україна знаходиться на 
порозі глобальних змін у системі кри-
мінальної юстиції, що розпочалися з 
поступового реформування оператив-
но-розшукового та кримінального про-
цесуального законодавства. У руслі 
проваджуваних реформ трансформу-
ється й роль прокуратури в системі 
діяльності державних органів, що вико-
нують функції кримінального переслі-



117

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

дування. Питання зміни конфігурації 
та розширення прокурорського нагляду 
за діяльністю державних органів, що 
виконують функції кримінального пе-
реслідування, постали у зв’язку з при-
йняттям та вступом в дію Криміналь-
ного процесуального кодексу України 
2012 року (далі – КПК України), за 
яким до функцій прокурора було відне-
сено процесуальне керівництво досудо-
вим розслідуванням [8, ст. 88].

Повноваження прокурора на досу-
довому розслідуванні визначені ст. 36 
КПК України. З огляду на аналіз цієї 
та інших статей КПК України можна 
зробити висновок, що до компетенції 
прокурора віднесено прийняття най-
більш істотних рішень у кримінальному 
провадженні. Фактично прокурор упов-
новажений керувати усіма діями слід-
чого та надавати вказівки щодо ходу 
подальшого розслідування, проводити 
перевірку діяльності органів досудово-
го розслідування [9, ст. 75–82].

Зростання повноважень прокура-
тури щодо нагляду за провадженням 
досудового розслідування криміналь-
них правопорушень є цілком законо-
мірним явищем у контексті процесів 
демократизації та гуманізації україн-
ського законодавства [10, с. 6–18]. 
Підсумки порівняльно-правового аналі-
зу законодавства України та окремих 
зарубіжних країн свідчать, що повно-
важення прокурора в кримінальному 
провадженні за своїм змістом близькі 
до визначених для аналогічних держав-
них служб країн США, Великобританії, 
ФРН. Варто зауважити, що в США та 
країнах Західної Європи, на відміну від 
пострадянського простору, кримінальне 
переслідування особи уповноваженими 
суб’єктами забезпечується проваджен-
ням легальних гласних і негласних дій, 
направлених на пошук та фіксацію 
доказової інформації [11, с. 222–225]. 
Для забезпечення дотримання прав 
людини в ході досудового розслідуван-
ня в системі органів державної влади 
передбачені інститути, що виконують 
функції контролю за діяльністю суб’єк-
тів кримінального переслідування. До 

числа таких суб’єктів у США, ФРН та 
Великобританії відносяться органи про-
куратури.

Одним із найбільш вагомих повно-
важень, наданих прокуратурі за КПК 
України, є нагляд за проведенням нег-
ласних слідчих (розшукових) дій та 
право прийняття рішення щодо викори-
стання отриманих за ними матеріалів. 
До повноважень прокурора в цій сфері 
належить погодження клопотань про 
проведення негласних слідчих (розшу-
кових) дій, перевірки законності здійс-
нення таких НСРД. Порядок організа-
ції не потребує дозволу слідчого судді 
або рішення прокурора [12]. У разі не-
обґрунтованого прийняття слідчим та-
ких рішень прокурор може надавати 
вказівки про їх припинення [13, с. 182]. 

Особливий статус прокуратури у 
сфері нагляду за законністю проведен-
ня негласних слідчих (розшукових) 
дій підкреслюється тим, що окремі з 
них, визначені регламентовані ст. 271 
КПК України, що є формами контролю 
за вчиненням злочину (оперативна та 
контрольована закупка, контрольована 
поставка, спеціальний слідчий експери-
мент), здійснюються винятково за рі-
шенням прокурора.

Важливою гарантією, що забезпечує 
законність результатів негласних слід-
чих (розшукових) дій, є визначений 
законом обов’язок прокурора забезпе-
чувати збереження інформації, що буде 
використовуватись у доказуванні вини 
особи на судових стадіях розгляду ма-
теріалів кримінального провадження, 
а також покладена на нього функція 
контролю за знищенням інформації про 
особисте та сімейне життя окремих 
осіб, що не підлягає використанню в 
доказуванні.

Згідно зі ст. 259 КПК України, якщо 
прокурор має намір використати під 
час судового розгляду як доказ інфор-
мацію, отриману внаслідок втручання 
в приватне спілкування, або певний її 
фрагмент, він зобов’язаний забезпечи-
ти збереження всієї інформації або до-
ручити це слідчому. Під час вирішення 
вказаного питання повинно враховува-
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тись те, що технічні засоби, що застосо-
вувалися під час проведення вказаних 
негласних слідчих (розшукових) дій, а 
також первинні носії отриманої інфор-
мації повинні зберігатися до набрання 
законної сили вироком суду (ст. 259, 
ч. 2 ст. 266 КПК України), адже надалі 
вони можуть виступати предметом до-
слідження відповідних спеціалістів або 
експертів у порядку, передбаченому за-
конодавством.

Предметом прокурорського нагляду 
за забезпеченням законності проведен-
ня негласних слідчих (розшукових) дій 
виступає також використання отрима-
них за ними результатів. Із метою за-
безпечення нерозповсюдження інфор-
мації про проведення негласних слідчих 
дій та їх результати, кримінальний про-
цесуальний закон вказує, що виготов-
лення копій протоколів про проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій та 
додатків до них не допускається. Та-
кож забороняється використання мате-
ріалів негласних слідчих (розшукових) 
дій для цілей, не пов’язаних із кримі-
нальним провадженням, або ознайом-
лення з ними учасників кримінального 
провадження чи будь-яких інших осіб.

Внаслідок проведення негласних 
слідчих дій може бути отримана різ-
на інформація, яка не стосується мети 
їх здійснення. Ця інформація також 
підлягає захисту з метою забезпечен-
ня її нерозповсюдження. Так, ст. 255 
КПК України закріплює перелік захо-
дів щодо захисту інформації, яка не 
використовується в кримінальному 
провадженні. Зокрема, вказується, що 
відомості, речі та документи, отрима-
ні в результаті проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій, які прокурор 
не визнає необхідними для подальшого 
проведення досудового розслідування, 
повинні бути невідкладно знищені на 
підставі його рішення.

Знищення інформації, відомо-
стей, речей і документів відбувається  
(ст. 255 КПК України) під контролем 
прокурора (за його присутності) у та-
кий спосіб, що унеможливлює їх від-
творення, у спеціально обладнаному 

режимному приміщені, яке визначено 
наказом керівника органу, у складі 
якого діє слідчий підрозділ, керівника 
Генеральної прокуратури України, про-
куратури області, прирівняної до неї. 
Доступ сторонніх осіб до визначеного 
приміщення під час знищення секрет-
них документів та речей забороняється. 
Про факт знищення комісією склада-
ється акт, у якому зазначаються рекві-
зити речей чи документів, орган, який 
надав гриф секретності, відображається 
спосіб знищення. Складений акт підпи-
сують члени комісії та прокурор, який 
прийняв рішення про знищення й кон-
тролював його виконання. Відповідно 
до положень Інструкції про організацію 
проведення негласних слідчих (розшу-
кових) дій та використання їх резуль-
татів у кримінальному провадженні 
знищення інформації, відомостей, речей 
та документів до затвердження акта не 
допускається. Акти щодо знищення ма-
теріалів НСРД зберігаються в РСО [14].

У ході провадження негласних слід-
чих (розшукових) дій у розпорядженні 
прокурора можуть опинитися речі та 
документи, що є власністю третіх осіб. 
Зокрема, відповідні речі та документи 
можуть потрапити до прокурора під час 
провадження контролю над вчиненням 
злочину (оперативна та контрольна за-
купка, контрольована поставка тощо). 
Згідно із законом, якщо власник речей 
або документів, отриманих у результаті 
проведення негласних слідчих (розшу-
кових) дій, зацікавлений у їх повернен-
ні, прокурор зобов’язаний повідомити 
його про наявність таких речей або 
документів у своєму розпорядженні та 
з’ясувати, чи бажає власник їх повер-
нути. Допустимість таких дій та час їх 
вчинення визначаються прокурором з 
урахуванням необхідності забезпечен-
ня прав та законних інтересів осіб, а 
також запобігання завданню шкоди для 
кримінального провадження.

Володіючи широкими повноважен-
нями щодо провадження негласних 
слідчих (розшукових) дій, прокурор 
передусім повинен перейматися ін-
тересами досудового розслідування, а 
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також, реалізовуючи основну функцію 
прокуратури з нагляду за дотриман-
ням законності досудового проваджен-
ня, забезпечувати дотримання прав і 
свобод окремих осіб, що потрапили в 
його орбіту. Тому кримінальний про-
цесуальний закон вимагає виконання 
прокурором обов’язку повідомлення 
окремих осіб про провадження щодо 
них негласних слідчих дій, незалежно 
від того, чи були знищеними відомо-
сті, речі та документи, отримані за 
результатами їх провадження (ст. 253 
КПК України). 

Варто звернути увагу на те, що 
органи досудового розслідування в 
ході провадження негласних слідчих 
(розшукових) дій можуть отримувати 
інформацію про вчинення злочинів, 
розкриття та розслідування яких не на-
лежить до їхньої компетенції. З метою 
забезпечення реалізації функцій кри-
мінального судочинства ця інформація 
не повинна бути втрачена, а передана 
компетентним суб’єктам для перевір-
ки та реагування. Враховуючи це, ст. 
257 КПК України містить норму, яка 
вказує, що передання інформації, отри-
маної внаслідок проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій, здійснюється 
тільки через прокурора, таким чином 
ще раз підкреслюючи винятковий ста-
тус прокурора в досудовому розсліду-
ванні кримінальних правопорушень.

Водночас положеннями чинного за-
конодавства не закріплюються належні 
механізми, які б забезпечували можли-
вості реального впливу на прокурора, 
що, зловживаючи своїми повноважен-
нями, перешкоджає діяльності опера-
тивного підрозділу чи органу досудо-
вого розслідування. На противагу, у 
переважній більшості зарубіжних країн 
контрольні повноваження прокуратури 
щодо органів досудового розслідування 
обмежуються встановленням зовніш-
нього контролю за її діяльністю з боку 
інших державних органів. В окремих 
країнах можливості впливу прокурату-
ри на органи досудового розслідуван-
ня, суди обмежуються інституційною 
побудовою такого органу в державі. 

Наприклад, у США, ФРН прокурор-
ські служби, на відміну від України, є 
децентралізованими. Децентралізація 
структури не тільки збільшує процесу-
альну самостійність прокурора, але й 
виступає своєрідним гарантом законно-
сті його діяльності, оскільки не існує 
вертикалі безпосередньої підпорядкова-
ності, звідки може на прокурора чини-
тися прямий тиск. Водночас прокура-
тура в США має широкі повноваження 
з нагляду за діяльністю суб’єктів досу-
дового розслідування [15, с. 361–370].

Підсумовуючи результати аналізу 
положень нормативно-правових актів, 
за якими встановлюється прокурор-
ський нагляд за дотриманням закон-
ності під час провадження негласних 
слідчих (розшукових) дій, можна дійти 
таких висновків. Передусім розширення 
прокурорського нагляду в кримінально-
му провадженні повинно спиратися на 
глибокі інституційні зміни в самій сис-
темі прокуратури, підвищенні вимог до 
кваліфікації прокурорських працівни-
ків. Слід враховувати, що розширення 
сфери компетенції будь-якого суб’єкта 
завжди призводить до зростання ко-
рупційних ризиків. Як свідчать резуль-
тати аналізу відповідного зарубіжного 
досвіду, гарантії законності діяльності 
прокуратури можуть забезпечуватися 
різними засобами: шляхом встановлен-
ня контролю за цією діяльністю з боку 
інших державних органів чи інститу-
тів, децентралізації системи органів 
прокуратури, коли не встановлювати-
меться безпосереднього підпорядкуван-
ня суб’єктів прокурорського нагляду 
по вертикалі. Захист від корупційного 
тиску під час прийняття рішень може 
забезпечуватися шляхом надання спе-
ціального статусу прокурорським пра-
цівникам та встановленням особливого 
порядку призначення та звільнення їх 
із посади.

Ключові слова: досудове розсліду-
вання, негласні слідчі (розшукові) дії, 
прокурорський нагляд.

Стаття присвячена дослідженню 
науково-практичних проблем здійс-
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ненню прокурорського нагляду за 
провадженням органами досудово-
го розслідування негласних слідчих 
(розшукових) дій.

Статья посвящена исследованию 
научно-практических проблем осу-
ществления прокурорского надзора 
за проведением органами досудеб-
ного расследования негласных след-
ственных (розыскных) действий.

The article is devoted to the re-
search of scientifically-practical prob-
lems of implementation the public 
prosecutor supervision over conducting 
covert investigative (detective) actions 
by pre-trial investigation agencies.
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КОРУПЦІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ ТА ОРГАНІЗОВАНА  
КОРУПЦІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ: ПОНЯТТЯ  

ТА ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ

У цілому корупційна злочинність – 
результат перетину системи криміно-
генних та антикриміногенних факторів, 
виявлення яких, а також дослідження 
питань їхньої взаємодії є необхідною 
передумовою наукового забезпечення 
діяльності з протидії корупційній зло-
чинності. Відтак цілком обґрунтованим 
вбачається визначення завданням кри-
мінології пізнання системи криміноген-
них та антикриміногенних факторів, 
ранжування їх за ступенем значущості 
й впливу на злочинність, встановлення 
ступеня взаємозв’язку між собою та гру-
пами найбільш значущих інших явищ 
[1]. З огляду на це й вбачаються актуаль-
ними питання організованої корупційної 
злочинності як об’єкта кримінологічного 
дослідження. Метою статті є розгляд та 
співвідношення понять «корупція», «ор-
ганізована злочинність», «економічна 
злочинність», «корупційна злочинність» 
та обґрунтування доцільності введення 
в науковий обіг поняття «організованої 
корупційної злочинності».

Серед українських кримінологів зу-
стрічаються думки щодо виокремлення 
злочинності загалом від злочинності в 
нашої державі на основі її національної 
особливості. Так, О. Костенко вислов-
лює думку, що сучасна вітчизняна зло-
чинність є особливим різновидом злочин-
ності – це злочинність кризового типу.  
З одного боку, вона породжена соціаль-
ною кризою в Україні, а з іншого – бу-
дучи її породженням, сьогоднішня зло-
чинність створює благодатний ґрунт для 
поглиблення кризи. Як стверджує науко-

вець, вивести нашу країну із соціальної 
кризи можна, лише розірвавши це «зача-
роване коло». Якщо його не розірвати, то 
будь-які реформи в Україні – політичні, 
економічні, правові, моральні тощо –  
приречені на невдачу, що ми наразі й 
маємо. Злочинність кризового типу має 
властивість зводити нанівець будь-які до-
брі наміри реформаторів.

На думку О. Костенка, найнебезпеч-
ніший руйнівний вплив на правопорядок 
справляє корупційна злочинність. Кіль-
кісна характеристика вітчизняної зло-
чинності має другорядне значення, а пер-
шорядного значення набуває в сучасних 
умовах її якісна характеристика, а саме 
такий її характер, який здатен зводити 
нанівець будь-які реформи в Україні.  
О. Костенко звертає увагу, що, на жаль, 
ця закономірність, відкрита криміноло-
гічною наукою, сьогодні не враховуєть-
ся. Саме тому всі спроби вивести Укра-
їну з кризи є проявами волюнтаризму й 
утопізму [2]. Це, на нашу думку, є акту-
альним і для організованої злочинності.

Розкриваючи зміст корупційної зло-
чинності, необхідно вказати на її ор-
ганізовані форми, що було предметом 
вивчення багатьох українських та зару-
біжних вчених. Наприклад, О. Філімонов 
зазначає, що в деяких випадках органі-
зована злочинність і корупція пов’язані 
настільки тісно, що це дає підстави вче-
ним виділяти корупцію як одну з ознак 
організованої злочинності [3]. О. Гуров у 
свою чергу, говорячи про корупцію, вка-
зує на постійний зв’язок посадових осіб 
з організованими злочинцями [4].

© О. Бусол, 2014



122

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2014/5

Л. Аркуша вважає корупцію елемен-
том організованої злочинної діяльно-
сті. Так, вона дотримується думки, що 
використання корумпованих зв’язків є 
обов’язковим елементом у діяльності 
формувань, які спеціалізуються на вчи-
ненні злочинів у сфері економіки [5].  
О. Кальман, також вважає, що організо-
вана злочинність у сфері економіки фак-
тично не може існувати без підтримки й 
тісної взаємодії з владними структурами. 
Як зазначає вчений, в українських умо-
вах це значною мірою обумовлено по-
требою легалізації значних сум грошей, 
здобутих організованими злочинними 
угрупованнями в процесі своєї злочинної 
діяльності [6, с. 189]. Л. Багрій-Шахма-
тов дійшов висновку, що корупція є не-
одмінним елементом організованої зло-
чинності, однією з основних її ознак [7].

На співвідношення корупції та органі-
зованої злочинності можна вказати, ана-
лізуючи тексти міжнародних правових 
документів із цих питань. Наприклад, у 
Резолюції «Двадцять принципів боротьби 
з корупцією» № (97)24, прийнятій Комі-
тетом Міністрів Ради Європи 6 листопа-
да 1997 року, держави зобов’язуються 
забезпечити, щоб у всіх аспектах бо-
ротьби з корупцією гіпотетично врахову-
вались зв’язки корупції з організованою 
злочинністю й відмиванням брудних гро-
шей (п. 19) [8].

У Рамковій Конвенції Організації 
Об’єднаних Націй проти організованої 
злочинності від 21 липня 1997 року за-
кріплено, що корупція є одним із трьох 
основних засобів (два інші – насильство 
й залякування), які дають можливість 
ватажкам організованої злочинності от-
римувати прибуток, контролювати те-
риторії, зовнішні та внутрішні ринки, 
продовжувати свою злочинну діяльність 
і проникати в легальну економіку [9]. По-
зиція, озвучена Генеральним секретарем 
ООН у його доповіді «Вплив організова-
ної злочинної діяльності на суспільство 
загалом» на ІІ сесії Комітету з попере-
дження злочинів і кримінальному пра-
восуддю Економічної й соціальної ради 
ООН у квітні 1993 року, полягає в тому, 
що корупція державних посадових осіб 

завжди була одним із засобів, яким на-
давали перевагу організовані злочинні 
угруповання, складовою частиною їхньої 
стратегії й тактики, якій віддавалась пе-
ревага перед застосуванням відкритого 
насильства. Гроші, які виплачуються у 
вигляді хабарів, вважаються босами ор-
ганізованої злочинності добрим інвесту-
ванням, накладними витратами, виправ-
даними з точки зору «справи», оскільки 
це значно збільшує шанси на успіх і 
ймовірну безкарність, знижує або зво-
дить нанівець небезпеку розкриття зло-
чину з усіма втратами, до яких це може 
призвести [10]. У прийнятих 1990 року 
VIII Конгресом Організації Об’єднаних 
Націй «Керівних принципах попереджен-
ня організованої злочинності та боротьби 
з нею» [11] йдеться про обов’язковість 
дослідження проблем взаємозв’язку ко-
рупції з організованою злочинністю та 
заходів боротьби з нею під час розробки 
програм із запобігання злочинності.

У Кримінальній конвенції про бороть-
бу з корупцією від 27 січня 1999 року 
[12] встановлено конкретні заходи, яких 
необхідно вжити державам на національ-
ному рівні. Так, кожна сторона вжива-
тиме такі законодавчі та інші заходи, які 
можуть бути необхідними для встанов-
лення у своєму національному законо-
давстві кримінальної відповідальності за 
такі діяння: давання хабара національ-
ним державним посадовим особам; от-
римання хабара національними держав-
ними посадовими особами; хабарництво 
членів національних представницьких 
органів; хабарництво іноземних держав-
них посадових осіб; хабарництво чле-
нів іноземних представницьких органів; 
давання хабара в приватному секторі; 
отримання хабара в приватному секто-
рі; хабарництво посадових осіб міжна-
родних організацій; хабарництво членів 
міжнародних парламентських асамблей; 
хабарництво суддів і посадових осіб між-
народних судів; зловживання впливом, 
відмивання доходів, отриманих від зло-
чинів, пов’язаних із корупцією; фінансові 
злочини.

Слід зауважити, що з 18 травня 2013 
року дня набрання чинності Закону 
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України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо приве-
дення національного законодавства у від-
повідність із стандартами Кримінальної 
конвенції про боротьбу з корупцією» від 
18 квітня 2013 року [13] всі корупційні 
правопорушення, пов’язані з отриман-
ням неправомірної вигоди, віднесені до 
злочинів. Крім того, термін «хабар» за-
мінений на «неправомірна вигода». Тоб-
то поняття «корупційні злочини» цілком 
«легалізувалося» вже не тільки в міжна-
родному, але й у вітчизняному праві.

О. Кваша стверджує, що корупція 
якісно змінює організовану злочинність, 
дозволяє останній зміцнювати свої пози-
ції в суспільстві й державі, політизує її. 
Межі між корупційною та іншою діяль-
ністю організованих злочинних структур 
вищого рівня практично не існує. Широ-
ке розповсюдження корупції призводить 
до розвитку та вдосконалення організо-
ваної злочинності, а якісне й кількісне 
зростання останньої у свою чергу тягне 
за собою збільшення кількості корупцій-
них проявів та підвищення небезпечності 
її характеру. Тому заходи протидії коруп-
ції та організованій злочинності можуть 
і повинні поєднуватися, застосовуватися 
в комплексі [14].

Згідно з позицією О. Шевченка ко-
рупційна злочинність являє собою сукуп-
ність умисних злочинів, що вчиняються 
особами шляхом використання наданих 
їм владних або службових повноважень, 
із корисливих мотивів та з метою неза-
конного отримання неправомірної виго-
ди матеріального або нематеріального 
характеру для себе чи третіх осіб або ж 
шляхом надання пропозицій таких ви-
год іншим особам із метою незаконного 
використання наданих їм владних або 
службових повноважень [15].

Таким чином, учені розглядають ко-
рупцію як форму проявів економічної зло-
чинності (Л. Аркуша, А. Бойко, В. Бро- 
вкін, Я. Гілінський, Г. Горшенков, А. Де- 
ментьєв, Ю. Демидов, Ю. Козлов, В. Лу- 
нєєв, Н. Лопашенко, А. Яковлєв,); озна-
ку організованої злочинності, її елемент 
(Г. Миньковський, А. Гуров, В. Овчин-
ський, І. Карпець, Ю. Ляпунов, А. Воло-

буєв, В. Кудрявцев, А. Алєксєєв, А. Ре-
пецька, В. Ларічев, В. Щербаков); один 
із засобів (міжнародні документи). Деякі 
вчені (А. Арефьєв, Н. Долгова, О. Карпо-
вич, М. Мельник, С. Зарубин, С. Інша-
ков) вважають, що корупція й організо-
вана злочинність є окремими поняттями, 
із чим ми не можемо погодитися. Коруп-
ція й організована злочинність можуть 
проявлятися окремо, але наведені вище 
визначення вчених доводять, що нині, 
в умовах глобалізації, частіше зустріча-
ються саме організовані форми корупції. 
С. Якимовій останній напрям видаєть-
ся найпродуктивнішим для розв’язан-
ня проблеми ефективної протидії  
корупційній злочинності, адже в його 
основі – комплексний підхід до цієї про-
блеми, що дозволяє дослідити взаємо-
зв’язок корупційної злочинності з інши-
ми негативними явищами та процесами, 
включаючи економічну та організовану 
злочинність [16].

Сьогодні злиття чиновників і криміна-
лу стало настільки тісним, що злочинці 
виконують офіційні функції в державно-
му апараті, одночасно виступаючи чле-
нами злочинного угруповання, підтвер-
дженням чому є кримінальні справи, 
які порушені підрозділами з боротьби з 
організованою злочинністю МВС Украї-
ни та Служби безпеки України стосовно 
депутатів Верховної Ради України, які 
виявилися учасниками ОЗУ.

Злочинність загалом руйнує нормаль-
ні відносини в суспільстві, діючи проти 
його інститутів, натомість організована 
злочинність застосовує всі форми та ме-
тоди, щоб спиратися на інститути дер-
жави й суспільства, використовувати їх 
у своїх цілях, зокрема, за допомогою ко-
румпованих відносин.

Організованій злочинній групі склад-
ніше приховати свою діяльність, ніж ок-
ремим злочинцям. Можна сказати, що 
організована злочинна група не приховує 
свою діяльність, а блокує реакцію держа-
ви за допомогою корупції. Визнаючи ко-
рупцію однією зі складових організованої 
злочинності, учені розглядають її як засіб 
забезпечення державними службовцями 
«даху» кримінальним структурам і фор-
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му взаємодії та зрощування політичної, 
економічної еліти зі злочинним світом  
[5, с. 119].

О. Кваша вірно звертає увагу на те, 
що про тісний взаємозв’язок корупції й 
організованої злочинності свідчить той 
факт, що до спеціальних уповноважених 
суб’єктів, які в межах своєї компетенції 
безпосередньо здійснюють заходи щодо 
виявлення, припинення та розслідування 
корупційних правопорушень, віднесені 
також спеціальні підрозділи з боротьби з 
організованою злочинністю Міністерства 
внутрішніх справ України, податкової 
міліції, з боротьби з корупцією та орга-
нізованою злочинністю Служби Безпеки 
України. У свою чергу Законом Укра-
їни «Про організаційно-правові основи 
боротьби з організованою злочинністю» 
30 червня 1993 року до державних орга-
нів, спеціально створених для боротьби 
з організованою злочинністю, віднесено 
такі: спеціальні підрозділи з боротьби з 
організованою злочинністю Міністерства 
внутрішніх справ України; спеціальні під-
розділи з боротьби з корупцією та орга-
нізованою злочинністю Служби безпеки 
України [14, с. 336].

Стверджуючи про тісний зв’язок 
корупції та організованої злочинності,  
О. Жовнір розглядає їх як одне ціле або 
як обов’язковий структурний елемент 
один одного (переважно корупцію як 
елемент організованої злочинності). На 
думку вченого, корупцію, як і організо-
вану злочинність, можна розглядати і як 
самостійне соціальне явища [17, с. 328].

М. Мельник вважає, що корупційні 
злочини полягають у неправомірному 
використанні (зловживанні) посадовими 
особами органів державної влади або ор-
ганів місцевого самоврядування наданої 
їм влади або свого посадового становища 
в особистих інтересах або інтересах тре-
тіх осіб [18, с. 17].

Зміни у функціонуванні громадян-
ського суспільства зумовлюють зміни й 
в організованій злочинності. На погляд 
О. Користіна й С. Чернявського, сьогод-
ні вплив організованої злочинності на 
економічні процеси характеризують, ок-
рім інших, і такі тенденції, як виникнен-

ня злочинних організацій якісно нового 
типу – корпоративних бізнес-структур, 
що мають легальний статус, поєднують 
легальні й нелегальні форми діяльності, 
використовують корупційні зв’язки в ор-
ганах влади, правоохоронних органах та 
органах контролю [19].

Під організованою економічною зло-
чинністю вчені розуміють високооргані-
зовану та впорядковану конспіративну 
протиправну господарську діяльність 
у межах і під прикриттям законної ді-
яльності, яка спричинює істотну шко-
ду національній економіці й вчиняється 
злочинними організаціями з ієрархічною 
структурою, стійкою взаємодією й роз-
поділом функцій та сформованою ста-
тусно-рольовою системою всередині ор-
ганізацій, що спрямована на отримання 
надприбутків, використовуючи корумпо-
вані зв’язки з державними чиновниками 
як для посилення своєї діяльності, так і 
для організації ефективного захисту від 
соціального контролю [20, с. 176].

О. Огородник виділяє конкретні озна-
ки прояву організованої злочинної діяль-
ності, що супроводжується корумповани-
ми зв’язками: складний спосіб вчинення 
злочинних дій та забезпечення безпеки 
для конкретних учасників їх скоєння під 
час участі в них декількох виконавців із 
чітким розподілом рольових функцій; ха-
рактер спрямованості злочинних акцій, 
пов’язаних з отриманням великих гро-
шових сум або дорогих матеріальних цін-
ностей; ретельно продуманий (невипадко-
вий) вибір об’єктів злочинного посягання; 
специфічне поводження затриманих під-
озрюваних осіб (наприклад, відмову від 
давання показань, які супроводжуються 
погрозами на адресу слідчого та ін.); час-
та відсутність свідків чи їхня повна «не-
інформованість», нещирість потерпілих і 
свідків; швидке спрацьовування захисних 
засобів, характерних саме для злочин-
них організацій, які мають корумповані 
зв’язки, групи безпеки, «своїх» адвока-
тів (спроби підкупу або погроз слідчому 
і його близьким, тиск на слідчого з боку 
«впливових» осіб та ін.) [21, с.154].

Наявність корумпованих зв’язків для 
організованих злочинних формувань і 
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зв’язок корумпованого чиновника з та-
кими формуваннями – це оптимальне 
рішення щодо досягнення злочинного 
результату й убезпечення існування та 
функціонування двох явищ, що розгля-
даються.

Організована злочинність зацікавле-
на створити відповідні позиції у владних 
структурах для відстоювання в них сво-
їх інтересів, забезпечення сприятливих 
умов для протиправної діяльності й уник-
нення відповідальності, а корупція у свою 
чергу зацікавлена в розширенні можли-
востей організованих злочинних угрупо-
вань (фінансових, організаційних тощо). 
Тому широке розповсюдження корупції 
неодмінно призводить до зростання орга-
нізованої злочинності, а якісний і кількіс-
ний розвиток останньої неодмінно тягне 
за собою збільшення кількості корупцій-
них проявів і підвищення небезпечності 
їхнього характеру [17, с. 328, 329].

Таким чином, організована економіч-
на злочинність, згідно з багатьма дослі-
дженнями кримінологів, включає в себе 
такий елемент, як корупційна злочин-
ність. У свою чергу корупційна організо-
вана злочинність є завжди економічною 
злочинністю.

У науці широко застосовується по-
няття «організована економічна злочин-
ність», є приклади вживання терміну 
«організована корупційна злочинність». 
Наприклад, В. Астанін у своїй роботі 
[22] вживає терміни «корупційні злочини 
організованого характеру» й «організова-
на корупція», проте, як і інші вчені, не 
дає їм визначення. Таким чином, можна 
ввести в науковий обіг поняття «органі-
зованої корупційної злочинності» як са-
мостійного соціально-правового явища –  
різновиду економічної злочинності, що 
відбувається з використанням корупцій-
них зв’язків в органах влади, правоохо-
ронних органах та органах контролю за 
ознаками, притаманними організованій 
злочинній групі, згідно з кримінальним 
законодавством.

Ключові слова: корупція, організо-
вана злочинність, економічна злочин-
ність, корупційна злочинність, органі-
зована корупційна злочинність.

Статтю присвячено розгляду про-
блеми співвідношення понять «ко-
рупція», «організована злочинність», 
«економічна злочинність», «коруп-
ційна злочинність», а також обґрун-
туванню доцільності введення в на-
уковий обіг поняття «організованої 
корупційної злочинності» як само-
стійного соціально-правового явища –  
різновиду економічної злочинності, 
що відбувається з використанням 
корупційних зв’язків в органах влади, 
правоохоронних органах та органах 
контролю за ознаками, притаманни-
ми організованій злочинній групі, згід-
но з кримінальним законодавством.

Статья посвящена рассмотре-
нию проблемы соотношения поня-
тий «коррупция», «организованная 
преступность», «экономическая пре-
ступность», «коррупционная пре-
ступность», а также обоснованию 
целесообразности введения в науч-
ный оборот понятия «организован-
ная коррупционная преступность» 
как самостоятельного социаль-
но-правового явления – разновидно-
сти экономической преступности, 
что осуществляется с использовани-
ем коррупционных связей в органах 
власти, правоохранительных орга-
нах и органах контроля по призна-
кам, присущим организованной пре-
ступной группе, в соответствии с 
уголовным законодательством.

The article is dedicated to the con-
sideration of the matter concerning the 
interrelation of the concepts such as 
“corruption”, “organized crime”, “eco-
nomic crime”, “corruption crime” and 
the grounding of the reasonability of 
the introduction into the scientific use 
of the term “organized crime corrup-
tion” as an independent social and le-
gal phenomenon – a kind of economic 
crime, which is done by means of cor-
ruption connections in government au-
thorities, law enforcement bodies and 
inspections upon the features that are 
typical for an organized criminal group 
according to the criminal law.
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ  
ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ 

РЕЦИДИВНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ У ВИПРАВНИХ  
І ВИХОВНИХ КОЛОНІЯХ УКРАЇНИ

Однією з проблем, що потребують 
розв’язання, а також пріоритетним 
завданням, яке визначене в Концепції 
реалізації державної політики у сфері 
профілактики правопорушень на період 
до 2015 року (схвалена розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 
30 листопада 2011 року № 1209-р), є 
протидія рецидивній злочинності. За-
значена проблема була актуальною на 
час проголошення незалежності Укра-
їни та залишається такою в сучасних 
умовах. При цьому ситуація суттєво не 
змінилася і з прийняттям нового Кри-
мінального кодексу України (далі – КК 
України) у 2001 році. Про це свідчать, 
зокрема, статистичні дані, які характе-
ризують стан рецидивної злочинності в 
Україні, а саме: якщо в 2001 році в за-
гальній структурі злочинності питома 
вага зазначеного виду злочинів скла-
дала 21,7%, то в 2002 році кількість 
рецидивних злочинів зросла до 22,5%. 
В інші роки стан рецидивної злочинно-
сті в Україні мав такий вигляд: у 2003 
році – 24,4%, у 2004 році – 23,4%, у 
2005 році – 24,2%, у 2006 році – 24%, 
у 2007 році – 25,6%, у 2008 році – 
23,7%, у 2009 році – 20,6%, у 2010 
році – 20,5%, у 2011 році – 21,1%, у 
2012 році – 21,4%.

Однією з детермінант, що породжує 
й обумовлює цей вид злочинності, як 
свідчить практика та результати науко-
вих досліджень, є прорахунки в орга-
нізації виконання покарання у вигляді 
позбавлення волі та, зокрема, неналеж-
ний стан режиму відбування покаран-

ня засудженими. З огляду на зазначене 
обрана тема статті є актуальною та та-
кою, що носить теоретико-прикладний 
характер.

Вивчення наукових джерел показа-
ло, що тією чи іншою мірою досліджен-
ням питань кримінально-виконавчої по-
літики присвячено роботи О.В. Беци, 
І.Г. Богатирьова, В.В. Василевича,  
А.П. Геля, О.М. Джужи, Т.А. Дени-
сової, В.В. Кондратішиної, О.Г. Кол-
ба, В.О. Меркулової, О.В. Лисодєда,  
Л.П. Оники, А.Х. Степананюка, В.М. Тру- 
бникова, І.С. Яковець та інших.

Водночас питання щодо відображен-
ня в сучасній кримінально-виконавчій 
політиці України ролі й місця прин-
ципу диференціації та індивідуалізації 
виконання покарань у науці прямо не 
ставилось, що й стало додатковим аргу-
ментом для вибору теми статті.

У науці під засадами розуміється 
основа чогось; те головне, на чому 
ґрунтується, базується що-небудь; 
спосіб, метод здійснення чого-небудь. 
Як показало вивчення доктринальних 
і правових джерел, у жодному з них 
питання щодо кримінально-правових і 
кримінально-виконавчих засад протидії 
як рецидивній, так і організованій зло-
чинності в Україні не ставилось, хоча 
його необхідність у контексті реалізації 
мети й завдань кримінально-виконав-
чого законодавства є очевидною. Осо-
бливо актуальним воно є з точки зору 
підвищення рівня ефективності вико-
нання та відбування покарання у ви-
гляді позбавлення волі. При цьому слід 
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зазначити, що в науковій літературі як 
із питань кримінального, так і з питань 
кримінально-виконавчого права словос-
получення типу «кримінально-правові 
засади» та «кримінально-виконавчі за-
сади» є широко вживаними, проте їх 
автори досі не визначили їхній зміст у 
вигляді окремого поняття. Водночас, 
як слушно зауважив М.П. Клейменов, 
кримінальне право як сучасна, реаліс-
тична й дієва наука повинне вивчати 
динаміку відповідних явищ, аналізува-
ти процеси, які відбуваються з ними в 
контексті соціальних змін, встановлю-
вати тенденції, виявляти закономірнос-
ті руху кримінально-правової «матерії», 
щоб мати можливість своєчасно роз-
робити й запропонувати відповідні за-
ходи, адекватні щодо обстановки, яка 
складається [1, с. 16–17]. Зокрема, як 
правильно зробила висновок І.О. Ро-
щина, однією з умов підвищення ефек-
тивності норм кримінального права 
в запобіганні злочинам є обов’язкове 
прогнозування наслідків прийняття від-
повідних норм [2, с. 193].

Аналогічні проблеми теоретико-при-
кладного характеру мають місце в 
кримінально-виконавчій діяльності. 
Вони в підсумку впливають на ефек-
тивність процесу виконання криміналь-
ного покарання у вигляді позбавлення 
волі. Як із цього приводу зауважила  
І.С. Яковець, єдиного підходу до понят-
тя ефективності взагалі та ефективнос-
ті виконання кримінальних покарань 
Державною кримінально-виконавчою 
службою України (далі –ДКВС Украї-
ни), зокрема в науці кримінально-вико-
навчого права, поки що не вироблено. 
Головні труднощі розглядуваної про-
блеми з теоретичної точки зору поля-
гають, по-перше, у тому, що необхідно 
виокремити з масиву результатів діяль-
ності ДКВС України основне, те, що є 
головним для цієї структури як певної 
системи, на яку покладається завдання 
з виконання кримінальних покарань, а 
по-друге, у тому, що для об’єктивних 
висновків про ефективність діяльності 
ДКВС України потрібні лише ті резуль-
тати, які прямо й безпосередньо зале-

жать саме від діяльності підрозділів цієї 
служби [3, с. 65–66].

Аналіз наукової літератури також 
засвідчує, що не менше теоретичних 
дискусій викликає застосування в док-
тринальних і нормативно-правових дже-
релах терміна «протидія» [4, с. 86–87].  
Зміст зазначеної проблеми полягає в 
тому, що у вітчизняній і зарубіжній 
нормативно-правовій практиці для при-
значення діяльності з протистояння 
злочинності, а також для вжиття захо-
дів, спрямованих на її зменшення, вжи-
ваються такі терміни, як «запобігання», 
«попередження», «профілактика», «бо-
ротьба» тощо. Це повною мірою стосу-
ється й правових джерел у сфері вико-
нання покарань в Україні. Зокрема, у 
ст. 1 Кримінально-виконавчого кодексу 
України (далі – КВК України) «Мета 
і завдання кримінально-виконавчого 
законодавства України» вжито терміни 
«запобігання» (ч. 1) та «профілакти-
ка» (ч. 2). У ч. 1 ст. 104 КВК Укра-
їни «Оперативно-розшукова діяльність 
в колоніях» законодавець застосував 
термін «попередження».

Не вдаючись у цілому до з’ясування 
змісту цих правових категорій, варто 
зазначити, що, виходячи з правоохорон-
ної практики, у тому числі пов’язаної 
з кримінально-виконавчою діяльністю, 
найбільш точним і таким, що повною 
мірою відображає суть означеної про-
блематики, є термін «протидія», який 
є ключовим у цій науковій розробці. 
Узагальнивши різноманітні наукові під-
ходи, О.Г. Кальман вивів таке визна-
чення протидії злочинності: складне со-
ціально-правове явище та поняття про 
нього, у якому відображається теорія й 
практика специфічної державно-управ-
лінської діяльності та приватних іні-
ціатив, спрямованих на недопущення 
вчинення злочинів, усунення їх при-
чин та умов, переривання розпочатої 
злочинної діяльності чи злочинного ді-
яння на різних стадіях їх здійснення, 
притягнення суб’єктів їх вчинення до 
кримінальної відповідальності та за-
стосування до них заходів криміналь-
но-правового впливу [5, с. 14–15].  
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При цьому основними складовими та-
кого поняття є кримінально-правовий 
аспект боротьби зі злочинністю та кри-
мінологічний аспект або попередження 
злочинів на основі усунення, посла-
блення й нейтралізації криміногенних 
факторів.

Кримінально-правовий аспект про-
тидії злочинності (реагування на вчи-
нені злочини) – це комплекс кримі-
нально-правової реакції на злочинні 
прояви із застосуванням криміналіс-
тичних засобів розкриття й розсліду-
вання злочинів, реалізацією покарання 
та інших засобів впливу на злочинну 
поведінку [5, с. 15]. Кримінологіч-
ний аспект протидії злочинності – це 
комплекс зусиль, спрямованих на усу-
нення причин та умов вчинення кон-
кретних злочинних діянь, на те, щоб 
суб’єкт, який мав намір вчинити зло-
чин, позбувся цього наміру, а також 
на припинення розпочатих злочинів  
[5, с. 15]. Водночас слід зазначити, що 
згаданий вид протидії являє собою, як 
слушно зауважили О.М. Бандурка та  
Л.М. Давиденко, досить складний фе-
номен, який неоднозначно описується 
як у вітчизняній, так і в зарубіжній на-
уковій літературі [6, с. 92–93]. Проте в 
загальному розумінні вчені переконані, 
що протидія злочинності – це поліварі-
ативне, багаторівневе, різноспрямова-
не системне соціальне утворення, яке 
є реакцією самоорганізації суспільства 
на об’єктивно існуючі та штучно скон-
струйовані як онтологічні, так і неонто-
логічні явища й феномени соціального 
буття [7, с. 437].

Отже, і кримінально-правовий, і 
кримінологічний аспекти протидії зло-
чинності включають у себе також кри-
мінально-виконавчі елементи (ознаки), 
що є важливим з огляду на визначення 
в цій роботі відповідних засад протидії 
рецидивній та організованій злочинно-
сті в Україні. При цьому якщо для їх 
з’ясування застосувати наведені вище 
методологічні підходи й правові кате-
горії, то під кримінально-правовими 
засадами протидії рецидивній та орга-
нізованій злочинності в Україні слід 

розуміти визначені в законі про кримі-
нальну відповідальність у його Загаль-
ній частині поняття цих суспільно не-
безпечних явищ, а також в Особливій 
частині – конкретні склади злочинів і 
види покарань за їх вчинення. Такий 
системний підхід до визначення цього 
поняття дає можливість не лише об’єд-
нати положення Загальної та Особли-
вої частин КК України, на яких ґрун-
туються змістовні елементи рецидиву 
й організованих злочинних об’єднань, 
а й встановити через практику засто-
сування цих положень закону про кри-
мінальну відповідальність ефективність 
визначених санкцій та інших засобів 
кримінально-правового впливу на осо-
бу, яка вчинила злочин.

Відповідно до вимог ст. 34 КК Укра-
їни рецидивом злочинів визнається 
вчинення нового умисного злочину 
особою, яка має судимість за умисний 
злочин. З огляду на це до ознак реци-
диву науковці відносять такі:

1) особа вчиняє два чи більше оди-
ничні злочини, кожен із яких перед-
бачений у КК України як самостійний 
(окремий) склад злочину (як свідчить 
практика, в установах виконання по-
карань (далі – УВП) такі суспільно 
небезпечні діяння характерними є під 
час вчинення дій, які дезорганізують 
роботу установ виконання покарань  
(ст. 392 КК України);

2) злочини, які утворюють рецидив, 
мають бути лише умисними. При цьо-
му, як це постає з п. 7 Постанови Пле-
нуму Верховного Суду України від 24 
жовтня 2003 року № 7 «Про практику 
призначення судами кримінального по-
карання», виходячи з того, що згідно зі 
ст. 34 КК України рецидивом злочину 
визнається вчинення нового умисного 
злочину особою, яка має судимість за 
умисний злочин, не зняту або не по-
гашену в установленому законом по-
рядку, у кожній справі необхідно з’ясо-
вувати відповідні дані. Для вирішення 
питання про наявність рецидиву не має 
значення, чи було закінчено умисний 
злочин, за який особу засуджувалося 
за останнім вироком суду або засуджу-
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валося раніше, а також чи була вона 
виконавцем або співучасником цих 
злочинів. Водночас, згідно зі статис-
тичними даними та результатами спе-
ціальних наукових досліджень, в УВП 
України засудженими до позбавлення 
волі вчиняються як умисні злочини 
(убивство (ст. 115 КК України), умисне 
тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК 
України), втеча з місця позбавлення 
волі або з-під варти (ст. 393 КК Укра-
їни) тощо), так і злочини з необереж-
ності (вбивство через необережність  
(ст. 119 КК України), необережне 
тяжке або середньої тяжкості тілес-
не ушкодження (ст. 128 КК України), 
порушення правил безпеки під час ви-
конання робіт із підвищеною небезпе-
кою (ст. 272 КК України) тощо), які, 
як слушно зазначила В.С. Батиргара-
єва, через законодавчу недоречність і 
конструкцію ст. 34 КК України під час 
визначення питомої ваги рецидиву в 
загальній структурі злочинності не вра-
ховуються [8, с. 71–72];

3) злочини, з яких складається ре-
цидив, віддалені один від одного про-
міжком часу, який може бути як досить 
тривалим (так званий рецидив, віддале-
ний у часі), так і коротким (зокрема, 
як встановлено С.Ю. Лукашевичем  
[9, с. 101] та іншими вченими, пов-
торні злочини після засудження особи 
до позбавлення волі, що вчиняються, 
як правило, протягом перших місяців  
(до 1 року) відбування покарання);

4) особа, вчиняючи новий умисний 
злочин, повинна мати не зняту або 
не погашену судимість за попередній 
умисний злочин (як із цього приводу 
зазначено в п. 17 Постанови Пленуму 
Верховного Суду України від 4 червня 
2010 року № 7 «Про практику засто-
сування судами кримінального законо-
давства про повторність, сукупність і 
рецидив злочинів та їх правові наслід-
ки», під час вирішення питання про на-
явність рецидиву злочинів або повтор-
ності злочинів, коли таку повторність 
утворює злочин, за вчинення якого 
винну особу було засуджено раніше, 
судам необхідно перевіряти, чи не усу-

нуто законом злочинність і караність 
попереднього діяння, чи не погашено 
або не знято судимість за цей злочин 
[10, с. 450]).

У науці кримінального права загаль-
ноприйнятою є позиція, згідно з якою 
рецидив поділяється на загальний і 
спеціальний, пенітенціарний і рецидив 
тяжких та особливо тяжких злочинів. 
Водночас І.О. Зінченко запропонував 
дещо іншу класифікацію рецидиву, а 
саме: а) залежно від характеру вчине-
них злочинів – загальний і спеціальний; 
б) за кількістю вчинених злочинів –  
простий (разовий) і складний (бага-
торазовий); в) за ступенем суспільної 
небезпеки – пенітенціарний і рецидив 
особливо тяжких злочинів. Як вбача-
ється, з урахуванням завдань нашого 
дослідження, такий підхід можна ви-
знати обґрунтованим. Наприклад, втеча 
з місць позбавлення волі (ч. 1 ст. 393  
КК України) визнається загальним ре-
цидивом, тобто таким, коли особа, у 
якої є попередня судимість за умисний 
злочин, вчиняє новий умисний злочин 
(не тотожний і не однорідний із попе-
реднім), а повторна втеча за умови, що 
особу за попередню втечу вже було за-
суджено, є спеціальним пенітенціарним 
рецидивом, передбаченим у ч. 2 ст. 393 
КК України.

Виходячи з того, що в ст. 92 КВК 
України «Роздільне тримання засудже-
них до позбавлення волі у виправних і 
виховних колоніях» не визначено окре-
ме тримання відповідних категорій ре-
цидивістів, варто було б ч. 3 ст. 92 КВК 
України доповнити словосполученням 
«засуджені, які в ході відбування пока-
рання у вигляді позбавлення волі вчи-
нили новий будь-який умисний злочин» 
та викласти її в новій редакції: «Ізольо-
вано від інших засуджених, а також 
роздільно тримаються засуджені, які 
в ході відбування покарання у вигляді 
позбавлення волі вчинили новий будь-
який умисний злочин».

У зв’язку із цим звертає увагу на 
себе ще одна законодавча суперечність, 
яка потребує розв’язання як на доктри-
нальному (у вигляді спеціального моно-
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графічного, дисертаційного чи іншого 
дослідження), так і на правовому рівні. 
Зокрема, в ч. 2 ст. 50 КК України «По-
няття покарання та його мета» та в ч. 
1 ст. 1 КВК України «Мета і завдан-
ня кримінально-виконавчого законо-
давства України» мова йде про «запо-
бігання вчиненню нових злочинів» 
засудженими, а в ст. 67 КК України 
«Обставини, які обтяжують покаран-
ня» – лише про повторність і рецидив. 
Більше того, у жодному із законів не 
подане роз’яснення у вигляді примітки, 
що саме слід розуміти під «новим зло-
чином», що є важливим з огляду на ви-
рішення конкретних проблем реалізації 
цілей покарання у вигляді позбавлен-
ня волі. Не подано тлумачення цього 
поняття також у науково-практичних 
коментарях до КК України [11, с. 128–
130]. Водночас, з огляду на створен-
ня належних кримінально-правових і 
кримінально-виконавчих засад протидії 
рецидивній злочинності в УВП, з’ясу-
вання змісту поняття «новий злочин» 
та внесення відповідних змін до чинно-
го законодавства України є очевидним. 
Зокрема, ст. 50 КК України «Поняття 
покарання та його мета» варто допов-
нити приміткою такого змісту: «Під но-
вим злочином слід розуміти вчинення 
особою, яка має незняту та непогаше-
ну судимість, будь-якого умисного зло-
чину чи злочину з необережності».

Крім цього, п. 1 ч. 1 ст. 67 КК 
України «Обставини, які обтяжують 
покарання» необхідно відмінити та 
викласти в новій редакції: «Вчинення 
злочину повторно та вчинення нового 
злочину засудженим у ході відбування 
будь-якого кримінального покарання». 
Щодо необхідності видозміни чинно-
го закону України про кримінальну  
відповідальність у частині протидії ре-
цидивній злочинності наголошують 
у своїх роботах також інші науковці  
[12, с. 141–147].

Обґрунтованим у зв’язку із цим буде 
також доповнення ч. 3 ст. 92 КВК Украї-
ни, мова про яке велася вище, що дозво-
лить зменшити рівень впливу рецидивіс-
тів на інших засуджених до позбавлення 

волі та в цілому дозволить підвищити 
ефективність реалізації на практиці прин-
ципу диференціації й індивідуалізації 
цього кримінального покарання, тобто 
зазначена видозміна закону має пряме 
відношення до такої теоретико-приклад-
ної проблеми, як ефективність правових 
норм [13, с. 59–60].

У науці під ефективністю правових 
норм розуміється властивість їх су-
купної, системної дії, що характеризує 
ступінь досягнення цілі виправлення 
засуджених, яка встановлюється шля-
хом порівняння очікуваних і фактичних 
результатів із ресоціалізації осіб, поз-
бавлених волі, що виражається в рів-
ні їх спеціальної правосвідомості щодо 
вказаних норм і юридично значимій по-
ведінці в період відбування покарання 
(характеризується ставленням до режи-
му відбування покарання, суспільно ко-
рисної праці, соціально-виховної робо-
ти, загальноосвітнього й професійного 
навчання) та після звільнення від нього 
(наявність або відсутність рецидиву). 
Саме тому, як слушно дійшов виснов-
ку А.І. Алексєєв, у цілому є підстави 
говорити про підвищену суспільну не-
безпеку злочинності в місцях позбав-
лення волі (як специфічного різновиду 
кримінального рецидиву), позаяк кри-
мінально карані діяння в такому випад-
ку вчиняються безпосередньо в проце-
сі виконання покарання за попередні 
злочини, в умовах ізоляції засуджених, 
посиленого нагляду за ними, що свід-
чить про перше ігнорування кримі-
нально-правових заборон [14, с. 444]. 
Водночас у п. 31 Постанови Пленуму 
Верховного Суду України від 26 березня 
1993 року № 2 «Про судову практику в 
справах про злочини, пов’язані з пору-
шеннями режиму відбування покаран-
ня в місцях позбавлення волі» зробле-
но застереження такого характеру (що 
є важливим з огляду видозміни ст. 92  
КВК України «Роздільне тримання за-
суджених до позбавлення волі у ви-
правних і виховних колоніях»): «Суди 
зобов’язані послідовно виконувати ви-
моги закону про індивідуалізацію пока-
рання і виключити упередженість під 
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час призначення покарання особам, які 
вчинили злочини в місцях позбавлення 
волі, маючи на увазі, що до них повною 
мірою відносяться загальні начала при-
значення покарання, тобто має бути 
всебічне врахування ступеня суспіль-
ної небезпечності злочину, особи вин-
ного, його поведінки, характеру, моти-
вів і конкретних обставин вчиненого 
злочину, інших обставин, що пом’як-
шують та обтяжують відповідальність» 
[15, с. 116].

Отже, можна обґрунтовано зроби-
ти висновок про діалектичний зв’язок 
кримінально-правових і криміналь-
но-виконавчих засад протидії реци-
дивній злочинності в УВП та подати 
таке визначення останніх: «Під кримі-
нально-виконавчими засадами протидії 
рецидивній злочинності у виправних 
колоніях слід розуміти закріплені в 
нормативно-правових актах у сфері ви-
конання покарань форми, способи й ме-
тоди запобігання, відвернення та при-
пинення умисних повторних злочинних 
проявів, що вчиняються засудженими 
до позбавлення волі у ході відбування 
цього кримінального покарання».

Змістовні елементи протидії реци-
дивній злочинності в УВП визначено в 
ч. 1 ст. 1, ст. ст. 34, 35, 65, 67, 70, 71 та 
інших Загальної частини КК України, а 
також у відповідних нормах Особливої 
частини КК України. У КВК України 
зазначеній проблематиці присвячено ч. 
1 ст. 1, ст. ст. 2, 5, 6, глави 15 «Загаль-
ні положення виконання покарання у 
вигляді позбавлення волі», а також ст. 
102 «Режим у колоніях та його основні 
вимоги», ст. 104 «Оперативно-розшуко-
ва діяльність у колоніях» та інші норми 
Особливої частини КВК України. Що 
стосується інших кримінально-виконав-
чих засад, то їх визначено в спеціаль-
них законах України. Зокрема, у Законі 
України «Про адміністративний нагляд 
за особами, звільненими з місць поз-
бавлення волі», у Законі України «Про 
соціальну адаптацію осіб, які відбули 
покарання у вигляді обмеження волі 
або позбавлення волі на певний строк», 
у Законі України «Про зайнятість насе-

лення» та інших, а також у відомчих 
нормативно-правих актах Державної 
пенітенціарної служби України.

Ключові слова: кримінально-ви-
конавча політика, політика у сфері бо-
ротьби зі злочинністю, принцип дифе-
ренціації та індивідуалізації виконання 
покарань, засуджений до позбавлення 
волі, виправні колонії, дільниці виправ-
них колоній.

У статті на підставі аналізу су-
часних нормативно-правових актів 
та наукових підходів, пов’язаних 
зі змістом кримінально-виконавчої 
політики України, визначено роль і 
місце принципу диференціації та ін-
дивідуалізації виконання покарань 
під час її формування, а також за-
пропоновано науково обґрунтовані 
шляхи вирішення існуючих проблем 
з означеної тематики.

В статье на основании анализа 
современных нормативно-правовых 
актов и научных подходов, связан-
ных с содержанием уголовно-испо-
лнительной политики Украины, 
определены роль и место принципа 
дифференциации и индивидуализа-
ции исполнения наказаний, а также 
предложены научно обоснованные 
пути решения существующих про-
блем по обозначенной тематике.

The article is based on the analysis 
of current regulations and scientific 
approaches related to the content of 
the penal policy of Ukraine, the role 
and place of the differentiation and 
individualization of penal during its 
formation, and proposed science-based 
solutions to the existing problems of 
the designated subjects research.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прокурорська діяльність на сьогодні 
все більше ускладнюється, насамперед 
через особливості політичного, соціаль-
ного й економічного розвитку країни, 
динамічність законотворчих процесів, 
недосконалість законодавства тощо. 
При цьому суспільні очікування від 
органів прокуратури та соціальна від-
повідальність прокурорів залишаються 
високими. Вони обумовлюють потребу 
в їх професійній та ефективній діяль-
ності, особливо враховуючи, що проку-
рорська компетенція розповсюджуєть-
ся на широке коло правових відносин. 
У зв’язку із цим важливого значення 
набувають заходи, що сприяють успіш-
ному виконанню поставлених перед 
прокуратурою завдань.

Слід також зазначити, що сучасний 
етап реформування прокуратури в на-
шій країні, пошук та опрацювання її 
оптимальної моделі (ефективної в ре-
альних умовах сьогодення) зумовлює 
не лише перегляд змісту основних па-
раметрів прокурорської діяльності, на-
приклад обсягу функцій прокуратури, 
а й виявлення внутрішніх резервів, 
спрямованих на підвищення результа-
тивності й ефективності прокурорської 
діяльності в конкретному напрямі та в 
цілому як державної інституції. До та-
ких резервів можна віднести належну 
організацію роботи прокуратури, опти-
мізацію системи засобів забезпечення 
прокурорської діяльності. Один з еле-
ментів такої системи – методичне за-
безпечення.

Таким чином, складність прокурор-
ської діяльності й необхідність пошуку 
внутрішньосистемних резервів підви-

щення її результативності та ефектив-
ності актуалізують розгляд питань ме-
тодичного забезпечення прокурорської 
діяльності.

Метою статті є аналіз сучасного 
стану методичного забезпечення про-
курорської діяльності в Україні, форму-
лювання пропозицій з удосконалення 
цього механізму (оптимізація системи 
його суб’єктів; окреслення основних 
видів документів методичного характе-
ру, процедури їх розробки й схвален-
ня (видання); виявлення питань, що 
потребують охоплення методичними 
розробками, а також аналіз проблем 
впровадження методичних розробок у 
прокурорську практику).

До розгляду питань методичного 
забезпечення прокурорської діяль-
ності зверталися у своїх публікаціях 
переважно практичні працівники  
(Г.П. Середа, Т.В. Корнякова) [1; 2]. 
У літературі, порівняно з методичним 
(науково-методичним) забезпеченням 
інших видів діяльності (у тому числі 
юридичної), зазначеним питанням при-
діляється менше уваги [3; 4; 5].

Методичне забезпечення в органах 
прокуратури регламентується низкою 
нормативно-правових актів, зокрема 
Законом України «Про прокуратуру» 
[6], наказами Генерального прокуро-
ра України «Про організацію роботи 
і управління в органах прокуратури» 
від 26 грудня 2011 року № 1гн (далі –  
наказ № 1гн) і «Про організацію вза-
ємодії органів прокуратури України з 
Національною академією прокуратури» 
від 31 січня 2011 року № 8, Регламен-
том Генеральної прокуратури України, 
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затвердженим наказом Генерального 
прокурора України від 12 квітня 2012 
року № 35 (далі – Регламент ГПУ), і 
Регламентами прокуратур обласного 
рівня, затвердженими наказами їх ке-
рівників, Положенням про науково-ме-
тодичну раду при Генеральній прокура-
турі України, затвердженим наказом 
Генерального прокурора України від  
24 квітня 2012 року № 41, та Поло-
женнями про методичні ради прокура-
тур обласного рівня, затвердженими їх 
керівниками, тощо [7].

Останнім часом у прокурорській 
системі було вжито організаційних за-
ходів, спрямованих на вдосконалення 
роботи з методичного забезпечення1. 
Вони привели до позитивних зрушень 
у цій сфері.

У найбільш загальному вигляді ме-
тодичне забезпечення можна визначи-
ти як організований у системі органів 
прокуратури процес із розробки та 
впровадження в прокурорську діяль-
ність досконалих способів і прийомів 
(методик) порядку її здійснення для за-
безпечення належної реалізації та під-
вищення ефективності2.

На сьогодні прокурорською практи-
кою вироблено такі основні види доку-
ментів методичного характеру: інфор-
маційні листи (про позитивний досвід, 
лист-зауваження, лист-орієнтування, 
про організацію роботи) та методичні 
рекомендації.

Інформаційні листи – це докумен-
ти з окремих питань певного напряму 

діяльності прокуратури. Розглянемо де-
тальніше їх види:

1) лист про позитивний досвід ро-
боти – це документ, у якому розкрива-
ються нові підходи й напрацьована ме-
тодика (способи та прийоми) діяльності 
однієї або декількох прокуратур щодо 
конкретного питання, ефективність ре-
алізації яких підтверджено практикою 
їх застосування;

2) лист-зауваження – це документ, 
яким звертається увага на недоліки в 
роботі підпорядкованих прокуратур та 
на необхідність вжиття конкретних за-
ходів для підвищення ефективності ді-
яльності;

3) інформаційний лист про організа-
цію роботи – це документ, у якому роз-
криваються нові підходи й напрацьо-
вана методика (способи та прийоми) 
організації роботи щодо конкретного 
питання (теми);

4) лист-орієнтування – документ, 
у якому міститься найбільш оптималь-
ний порядок реалізації прокурорських 
повноважень у конкретній правовій си-
туації (з конкретного питання) для під-
вищення ефективності прокурорської 
діяльності.

Методичні рекомендації – це уза-
гальнюючі документи, які комплексно 
розкривають та фактично визначають 
систему послідовних дій, встановлю-
ють найбільш оптимальний алгоритм 
(порядок) реалізації прокурорських по-
вноважень за певним напрямом діяль-
ності (темою) для досягнення належної 

1 Так, в управлінні правового й методичного забезпечення Генеральної прокуратури України в 2010 
році було створено відділ організації науково-методичної роботи, завданням якого є налагодження систе-
ми методичного забезпечення прокурорської діяльності, координація зусиль із цього питання відповідних 
суб’єктів; з 2011 року методична робота почала плануватися; проведено навчальні заходи з відповідальни-
ми секретарями методичних рад прокуратур областей; із метою уніфікованого підходу до розробки й під-
вищення якості методичних документів розроблено й схвалено Основні вимоги щодо структури та змісту 
документів методичного спрямування тощо [7].

2 У 2013 році методичними радами відповідного рівня схвалено 599 методичних документів (2012 року –  
481, 2011 року – 547, 2010 року – 358). З них 355 методичних рекомендацій (2012 року – 297, 2011 року –  
416), 75 інформаційних листів про позитивний досвід (2012 року – 77, 2011 року – 86) та 169 інших доку-
ментів методичного спрямування (2012 року – 107, 2011 року – 45). Зокрема, науково-методичною радою 
при Генеральній прокуратурі України в минулому році розглянуто й схвалено 62 документи методичного 
спрямування (2012 року – 50, 2011 року – 56, 2010 року – 11). З них 55 методичних рекомендацій  
(2012 року – 42, 2011 року – 49, 2010 року – 10) та 7 інформаційних листів про позитивний досвід роботи 
(2012 року – 8, 2011 року – 7, 2010 року – 1). Детальніше про це йдеться в «Узагальненні стану роботи 
з методичного забезпечення органів прокуратури України за 2013 рік, впровадження та ефективності ви-
користання у практичній діяльності методичних документів» від 10 лютого 2014 року [7].
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ефективності в роботі. Ними пропону-
ються так звані «технології» реалізації 
прокурорських повноважень в умовах 
постійних законодавчих змін і неод-
нозначності правозастосовної, у тому 
числі судової, практики.

Зазначені вище документи є доку-
ментами методичного забезпечення, 
оскільки вони визначають способи, при-
йоми, порядок належної або найбільш 
оптимальної прокурорської діяльності 
та спрямовані на підвищення її ефек-
тивності. При цьому серед них можна 
виокремити документи методичного 
керівництва. Документами методично-
го керівництва (листи-зауваження, ли-
сти-орієнтування, інформаційні листи 
про організацію роботи) здійснюється 
оперативне «корегування» практичної 
діяльності. Їх видання обумовлене ви-
ключно специфікою управлінських від-
носин у прокурорській системі. Проекти 
зазначених документів розробляються 
відповідними структурними підрозділа-
ми апаратів та, відповідно до п. 7.34 
Регламенту ГПУ, спрямовуються до 
підпорядкованих прокуратур за підпи-
сами керівників самостійних структур-
них підрозділів, їх перших заступників 
і заступників, а також до заступника 
Генерального прокурора України, який 
відповідає за стан організації роботи з 
конкретних питань, тобто напряму ро-
боти органів прокуратури (в областях 
– за підписами заступника прокурора 
області).

Щодо листів про позитивний досвід 
і методичних рекомендацій, то вони, 
на відміну від документів методичного 
керівництва, відповідно до п. 11 Рег-
ламенту ГПУ потребують схвалення 
науково-методичною радою при Гене-
ральній прокуратурі України (в про-
куратурах областей – методичними 
радами відповідно до Регламентів про-
куратур областей).

Колегіальне схвалення цих докумен-
тів, на наш погляд, обумовлене такими 

обставинами. Так, методичні рекомен-
дації є комплексним, узагальнюючим 
документом тривалої дії, а тому за-
пропонований (розкритий у них) де-
талізований порядок здійснення про-
курорської діяльності з того чи іншого 
питання (теми) потребує особливого 
попереднього вивчення й обговорення 
перед затвердженням та впроваджен-
ням у практику. Щодо листів про по-
зитивний досвід, то цей досвід ще по-
требує свого вивчення на місцях, адже 
відповідно до п. 11.7 Регламенту ГПУ 
«не може бути предметом позитивного 
досвіду перелік позитивних результатів 
роботи, за відсутності новизни з пев-
ного напряму діяльності, без розкриття 
методики їх одержання».

Крім того, методичні рекомендації 
й інформаційні листи про позитивний 
досвід виконують навчальну функцію 
та фактично є путівником для молодих 
спеціалістів.

Виходячи з того, що листи про по-
зитивний досвід потребують схвалення 
науково-методичною радою при Гене-
ральній прокуратурі України (методич-
ними радами прокуратур областей), 
Основні вимоги щодо структури та 
змісту документів методичного спряму-
вання, які виносяться на розгляд нау-
ково-методичних рад органів прокура-
тури України, необхідно доповнити 
також вимогами щодо цих методичних 
документів [7]3.

Щодо системи суб’єктів методично-
го забезпечення, то на сьогодні ситуа-
ція виглядає таким чином. Аналіз ст. 51  
Закону України «Про прокуратуру», 
положень відомчої нормативної бази 
та практики методичного забезпечен-
ня свідчить, що розробкою методичних 
рекомендацій займаються структурні 
підрозділи апаратів прокуратур облас-
ного рівня й Генеральної прокуратури 
України, методичні ради прокуратур 
обласного рівня й науково-методична 
рада Генеральної прокуратури Украї-

3 Основні вимоги щодо структури та змісту документів методичного спрямування, які виносяться на 
розгляд науково-методичних рад органів прокуратури України : схвалені науково-методичною радою при 
Генеральній прокуратурі України 4 лютого 2011 року.
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ни, Національна академія прокуратури 
України. Розробкою інформаційних ли-
стів – лише структурні підрозділи апа-
ратів прокуратур обласного рівня та 
Генеральної прокуратури України.

Виходячи з того, що п. 12 ч. 1 ст. 9 
проекту закону України «Про прокура-
туру» передбачено, що Генеральний 
прокурор України «затверджує загаль-
ні методичні рекомендації для проку-
рорів із метою забезпечення однако-
вого застосування норм законодавства 
України під час здійснення прокурор-
ської діяльності», на питанні розробки  
та впровадження методичних рекомен-
дацій необхідно зупинитися деталь- 
ніше [8].

Привертає увагу не лише кількість 
суб’єктів, задіяних у цьому процесі, а й 
механізм його здійснення. На сьогодні 
практика свідчить, що з одного й того 
ж питання може бути розроблено та 
впроваджено в практичну діяльність 
чи навчальний процес методичні реко-
мендації, розроблені прокуратурами в 
різних регіонах, або можуть схвалюва-
тися методичні рекомендації (на рівні 
прокуратур областей), які дублюють 
уже схвалені науково-методичною ра-
дою Генеральної прокуратури України. 
Механізм оперативного й своєчасного 
внесення змін до методичних рекомен-
дацій (з урахуванням динаміки змін у 
законодавстві й потреб практики) та-
кож потребує свого вдосконалення.

У перспективі бажано, щоб розроб-
кою методичних рекомендацій займав-
ся один «методичний центр» в органах 
прокуратури, який напрацьовував би 
єдині підходи до прокурорської діяль-
ності (з урахуванням регіональних 
особливостей). Таким може бути На-
уково-дослідний інститут Національ-
ної академії прокуратури України. При 
цьому структурні підрозділи Генераль-
ної прокуратури України, прокурату-
ри обласного рівня могли б виступати 
замовниками розробок, надавати свої 
зауваження й пропозиції під час підго-
товки проектів, долучатися за необхід-
ності до цієї роботи, контролювати про-
цес підготовки методичних документів. 

Вважаємо, що такий порядок, окрім 
іншого, допоможе розвантажити опера-
тивних працівників від невластивої для 
них роботи, надасть змогу зосередити 
зусилля виключно на забезпеченні за-
конності, зміцненні правопорядку, за-
хисті прав та інтересів громадян, інте-
ресів суспільства й держави.

Розроблені методики мають бути 
схвалені науково-методичною радою 
при Генеральній прокуратурі України 
та вводитися в дію наказами Генераль-
ного прокурора України. Це надасть ре-
комендаціям нормативності й обов’яз-
ковості, посилить відповідальність за 
якість їх підготовки.

Однак це лише можлива перспек-
тива. Говорячи про сучасний стан, 
звернемо увагу на порядок визначен-
ня тематики документів методичного 
спрямування. За загальним правилом 
вона визначається, виходячи з потреб 
практичної діяльності, а саме необхід-
ності орієнтування підпорядкованих 
працівників на найбільш оптимальний 
механізм здійснення прокурорської 
діяльності (з позиції її максимальної 
ефективності щодо досягнення кінце-
вого результату), виходячи з критеріїв 
оцінки діяльності, визначених у наказі 
№ 1гн та галузевих наказах Генераль-
ного прокурора України [7].

Щодо підготовки інформаційних ли-
стів, то аналіз практики роботи, її уза-
гальнення, які проводяться, наприклад, 
у Головному управлінні представни-
цтва в суді, захисту інтересів громадян 
та держави при виконанні судових рі-
шень Генеральної прокуратури Украї-
ни, в управліннях представництва, за-
хисту інтересів громадян та держави в 
суді прокуратур обласного рівня, доз-
воляють встановити причини знижен-
ня ефективності діяльності або виявити 
наявні прорахунки, що потребують до-
даткової активізації, більш ґрунтовно-
го опрацювання питань, орієнтування 
прокурорів на однакову правозасто-
совну практику. Саме для оперативно-
го «купірування» будь-яких відхилень 
розроблюються відповідні інформаційні 
листи.
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Під час обрання теми методичних 
рекомендацій не лише береться до 
уваги окреме проблемне питання в 
діяльності підпорядкованих суб’єктів, 
а й здійснюється аналіз низки чинни-
ків представницької діяльності щодо 
певної сфери суспільних відносин. 
Вивчаються результати вже прове-
деної роботи, з’ясовуються причини 
зниження її ефективності (стан зако-
нодавчого регулювання, зміна судової 
практики тощо). Так виокремлюється 
напрям (тема), найбільш «вразливий» 
у конкретний період роботи, коли ра-
ніше напрацьована практика й підхо-
ди вже не приводять до очікуваних 
результатів щодо зміцнення закон-
ності, захисту інтересів громадянина 
або держави в певній сфері суспіль-
них відносин.

Під час підготовки інформаційних 
листів (апаратами прокуратур обласно-
го рівня та Генеральною прокуратурою 
України) їх тематика залежить від рів-
ня актуальності питання для конкрет-
ного регіону, а тематика методичних 
рекомендацій повинна обиратися з ог-
ляду на її актуальність для прокурор-
ської практики в цілому в державі.

На сьогодні прокуратури обласного 
рівня наприкінці року надають пропо-
зиції до тем, необхідних для розкриття 
в рекомендаціях із метою подальшого 
впровадження в практичну діяльність. 
Для уникнення дублювання тем мето-
дичних рекомендацій, розроблених про-
куратурами обласного рівня, необхідно 
насамперед підвищити відповідальність 
методичних рад при цих прокуратурах 
за стан відслідковування вже вивчених 
тем перед затвердженням власних у 
конкретній області.

Украй важливим питанням є сту-
пінь впливу методичних документів на 
ефективність прокурорської діяльності 
та проблеми визначення рівня такого 
впливу.

Здається, що дослідити вплив кон-
кретної методичної рекомендації на 
прокурорську практику, її корисність 
простіше через аналіз результатів ро-
боти залежно від того чи іншого виду 

прокурорської діяльності (наприклад 
для представництва – статистичних 
даних: суми, на яку пред’явлено по-
зови, сум, що підлягають стягнен-
ню на підставі рішень судів, реально 
сплачених коштів, кількості вступів 
прокурорів у розгляд справ судами за 
позовами інших осіб, задоволених до-
кументів прокурорського реагування 
на незаконні судові рішення тощо). 
Однак це прокурори робили й до от-
римання методичних рекомендацій. 
Вони опікуються цими питаннями на 
виконання вимог Закону України «Про 
прокуратуру», чинних наказів Гене-
рального прокурора України, завдань 
вищих прокуратур, рішень колегій, 
протоколів оперативних (міжвідом-
чих) нарад тощо.

Як вбачається з наведеного, в іде-
альному вигляді, щоб дослідити вплив 
методичних рекомендацій на роботу 
прокурорів, необхідно вивчати мате-
ріали кожної перевірки з конкретного 
питання та встановлювати в конкрет-
ному випадку факт дотримання пропи-
саного порядку діяльності, з’ясовувати, 
чи є зростання «корисних» кількісних 
показників наслідком використання ме-
тодичних рекомендацій у повсякденній 
роботі.

Таким чином, вивчення стану впли-
ву документів методичного спрямуван-
ня на прокурорську практику є про-
цесом, що потребує скрупульозного 
підходу. Однак для забезпечення яко-
сті їх підготовки й подальшого корегу-
вання тематики робити це необхідно.

Дослідження стану впливу інформа-
ційних листів (окрім листів-зауважень 
Генеральної прокуратури України) на 
ефективність діяльності можливе шля-
хом організації відповідних перевірок 
та складання апаратами прокуратур об-
ластей інформаційної довідки про її ре-
зультати (з подальшим направленням з 
узагальненими підсумками за півріччя 
до Генеральної прокуратури України); 
щодо інформаційних листів, підготов-
лених в апаратах прокуратур областей, 
узагальнення необхідно проводити з 
такою само періодичністю.
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У статті аналізується механізм 
методичного забезпечення прокурор-
ської діяльності та формулюють-
ся пропозиції щодо його можливої 
оптимізації. Увагу зосереджено на 
основних видах документів методич-
ного характеру, суб’єктах методич-
ного забезпечення, питаннях визна-
чення ступеня впливу методичних 
документів на ефективність проку-
рорської діяльності.

В статье анализируется меха-
низм методического обеспечения 
прокурорской деятельности, фор-
мулируются предложения по его 
возможной оптимизации. Внимание 
сосредоточено на основных видах до-
кументов методического характера, 
субъектах методического обеспече-
ния, вопросах определения степени 
влияния методических документов 
на эффективность прокурорской де-
ятельности.

The article analyses the mechanism 
of methodological support of prosecu-
torial activities and forms the proposi-
tions concerning to its potential opti-
mization. The author draws attention 
to the basic kinds of methodical doc-
uments, subjects of methodic security, 
questions of definition of methodic 
documents incidence on the prosecuto-
rial activities efficiency.
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ГУМАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ  
ПРОКУРОРА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Актуальність проблематики вітчиз-
няної теорії та практики криміналь-
но-процесуальної діяльності прокурора 
зумовлюється зміною соціальної пара-
дигми кримінального процесу. Проце-
дури досягнення процесуальних цілей 
за правовою природою наближаються 
до класичної змагальної моделі. Крім 
суто обвинувачення, законодавчо пе-
редбачене застосування прокурором 
альтернативних процедур на кшталт 
медіаційних. Закономірним наслідком 
цього є гуманізація статусу прокурора 
в кримінальному провадженні та коре-
гування професійної правосвідомості 
прокурора. Зазначене передбачає онов-
лення методологічного забезпечення 
досліджень процесуальної діяльності 
прокурора.

Процесуальний статус прокурора в 
кримінальному провадженні досліджу-
вався в роботах В. Баскова, В. Беса-
рабова, Л. Владимирова, В. Долежана, 
С. Зарудного, М. Косюти, О. Литвака, 
І. Марочкіна, Г. Муравйова, М. Розіна, 
П. Сергеіча, І. Фойніцького, В. Зеле-
нецького, Г. Корольова, І. Петрухіна, 
В. Рохлина, В. Савицкого, Г. Середи, 
О. Смірнова, М. Строговича, С. Шеста-
кової та інших учених. Безумовно, 
дослідження цих науковців є вагомим 
внеском у розвиток теоретичних поло-
жень процесуального статусу прокуро-
ра в кримінальному провадженні, про-
те вони не враховують нові положення 
процесуальної діяльності прокурора. 
Більшість розвідок не ґрунтувалися 
на постулатах поліфункціональності 
кримінальної процесуальної діяльності 
прокурора, визначення пріоритетних 

функцій, меж їх реалізації, дискреці-
йності прокурорської процесуальної 
компетенції з елементами конфлікту 
інтересів.

Аналіз положень нового Криміналь-
ного процесуального кодексу України 
(далі – КПК України), на нашу думку, 
дозволяє виділити такі процесуаль-
ні напрями прокурорської діяльності: 
процесуальне керівництво досудовим 
розслідуванням, прокурорський наг-
ляд за дотриманням законів органами 
досудового розслідування, організація 
проведення досудового кримінального 
провадження, підтримання державного 
обвинувачення (ст. 36 КПК України).

Форми й методи здійснення проце-
суальної діяльності залежать від стадії 
кримінального процесу, у якій здійс-
нюється діяльність прокурора. У до-
судовому кримінальному провадженні 
прокурор як процесуальний керівник 
діє насамперед як організатор розслі-
дування кримінальних правопорушень, 
відповідає за строк і якість їх розслі-
дування та передачу матеріалів кримі-
нальних проваджень до суду.

Рекомендації REC(2000)19 Коміте-
ту Міністрів Ради Європи «Щодо ролі 
прокурорів у системі кримінального 
правосуддя» визнають, що процесуаль-
не керівництво може здійснюватися 
прокуратурою з наданням прокурорам 
владних повноважень щодо органів 
розслідування. Таку роль прокурора 
закріплено в кримінально-процесуаль-
ному законодавстві європейських кра-
їн, зокрема Німеччини (1974 р.), Іта-
лії (1988 р.), Іспанії (1995 р.), Австрії 
(2004 р.), Франції (2010 р.). Прокура-
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тура здійснює досить жорсткий кон-
троль за органами досудового слідства, 
особливо поліцією, однак її завданням 
є не стільки власне охорона законності, 
скільки забезпечення ефективності та 
професійності досудового проваджен-
ня (Нідерланди, Норвегія, Португалія, 
Швейцарія Болгарія, Угорщина, Руму-
нія, Чехія тощо).

Проте в багатьох країнах за прокура-
турою залишено лише право нагляду за 
виконанням законів у діяльності орга-
нів дізнання й оперативно-розшукових 
органів. До таких держав відносяться 
Азербайджан (ст. 18 Закону про про-
куратуру), Вірменія (ст. 2 КПК 1998 р.),  
Грузія (ст. 2 Закону про прокуратуру), 
Латвія (ст. 18 Закону про прокурату-
ру), Литва (ст. 118 Конституції), Есто-
нія (ст. 22 КПК).

Предметом прокурорського нагля-
ду за виконанням законів органами, 
які проводять досудове розслідування, 
є дотримання прав і свобод людини й 
громадянина, встановленого порядку 
розкриття й розслідування криміналь-
них правопорушень, а також законність 
рішень, прийнятих слідчими незалежно 
від відомчої приналежності.

Відповідно до ст. 36 КПК України 
прокурор у кримінальному проваджен-
ні здійснює нагляд за дотриманням за-
конів під час проведення досудового 
розслідування у формі процесуального 
керівництва досудовим розслідуван-
ням. Така нормативна модель проку-
рорської діяльності повинна забезпечи-
ти охорону прав і законних інтересів 
учасників кримінального провадження, 
законність кримінальної процесуальної 
діяльності, ефективність підтримання 
державного обвинувачення в суді.

Досить довго в юридичній літерату-
рі в різній інтерпретації розглядалося 
питання про виконання прокурором на 
досудових стадіях кримінального про-
цесу функції процесуального керівни-
цтва слідством [1].

Головними аргументами супротив-
ників позиції, що прокурор не здійснює 
процесуальне керівництво розслідуван-
ням, є те, що кримінальне процесуаль-

не законодавство не використовувало 
термін «керівництво» щодо нагляду 
прокурора за виконання законів орга-
нами дізнання й досудового слідства, 
а також те, що процесуальна самостій-
ність слідчого унеможливлює будь-яке 
«процесуальне керівництво» [2].

Сучасне вітчизняне кримінальне 
процесуальне законодавство містить 
термін «керівництво» (ст. 36 КПК 
України). Що ж до другого аргумен-
ту, то зазначимо, що законодавство 
надає певну самостійність слідчому. 
Це підтверджується ст. 40 КПК Украї-
ни. Зокрема, слідчий, здійснюючи свої 
повноваження, самостійний у власній 
процесуальній діяльності, втручання в 
яку осіб, які не мають на те законних 
повноважень, забороняється. Органи 
державної влади, органи місцевого са-
моврядування, підприємства, установи 
й організації, службові особи, інші фі-
зичні особи зобов’язані виконувати за-
конні вимоги та процесуальні рішення 
слідчого.

У ст. 39 КПК України викладено 
повноваження начальника слідчого 
відділу, які можна розцінювати як ор-
ганізацію досудового розслідування. 
Хоча керівник органу досудового роз-
слідування уповноважений здійснюва-
ти процесуальні дії (ознайомлюватися 
з матеріалами досудового розслідуван-
ня; давати слідчому письмові вказівки, 
які не можуть суперечити рішенням і 
вказівкам прокурора; вживати заходи 
щодо усунення порушень вимог зако-
нодавства в разі їх допущення слідчим; 
погоджувати проведення слідчих (роз-
шукових) дій і продовжувати термін їх 
проведення у випадках, передбачених 
цим кодексом; здійснювати досудове 
розслідування, користуючись при цьо-
му повноваженнями слідчого), проте 
повноважень щодо процесуального 
керівництва досудовим кримінальним 
провадженням він не має.

Процесуальні повноваження проку-
рора є значно ширшими, ніж у началь-
ника слідчого відділу. Причому керів-
ник органу досудового розслідування 
зобов’язаний виконувати доручення та 
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вказівки прокурора, подані в письмовій 
формі. Невиконання керівником орга-
ну досудового розслідування законних 
вказівок і доручень прокурора, наданих 
у законодавчо визнаному порядку, тяг-
не за собою передбачену законом від-
повідальність.

Ми повністю погоджуємось із по-
зицією А. Ларіна, який бачить керів-
ну роль прокурора в наявності в ньо-
го низки повноважень, що виявляють 
його «виняткову компетенцію» [3].

Г. Корольов вважає, що керівниц-
тво процесуальною діяльністю органів 
дізнання й слідчих є одним із право-
вих методів (способів) здійснення 
функції кримінального переслідування  
[4, с. 255]. На наш погляд, із цим на-
вряд чи можна погодитися. Більшість 
дослідників вказаної проблеми пов’язу-
ють наявність у прокурора владно-роз-
порядчих повноважень щодо здійснен-
ня ним прокурорського нагляду [5; 6]. 
В. Савицький формулює специфіку 
прокурорського нагляду за допомогою 
двох основних положень: 1) нагляд за 
розслідуванням полягає в здійснюва-
ному прокурором процесуальному ке-
рівництві діяльністю органів розсліду-
вання; поза таким керівництвом надані 
прокурору наглядові повноваження не 
можуть реалізуватися, вони втрачають 
свій правоохоронний і правовідновлю-
вальний характер; 2) процесуальне ке-
рівництво з боку прокурора однаковою 
мірою та в однакових правових формах 
поширюється на всі слідчі органи, за 
діяльністю яких прокурор здійснює 
нагляд, і не залежить від їх відомчої 
приналежності [7].

Таким чином, положення про про-
цесуальне керівництво досудовим роз-
слідуванням не вказує на певну нову 
функцію прокуратури, а дає узагаль-
нену назву процесуальної форми реа-
лізації конституційної функції нагляду 
за дотриманням законів органами, які 
проводять дізнання й досудове слід-
ство.

Процесуально керівна роль проку-
рора в досудовому кримінальному про-
вадженні полягає в наявності в нього 

низки процесуально-владних повнова-
жень, що становлять його «виключну 
компетенцію». Процесуальне керівниц-
тво з боку прокурора однаковою мі-
рою та в однакових правових формах 
поширюється на всі органи досудового 
розслідування, не залежить від їхньої 
відомчої приналежності.

Відповідно до ч. 2 ст. 36 КПК Укра-
їни прокурор має такі владні повнова-
ження щодо здійснення керівництва 
досудовим слідством: доручати органу 
досудового розслідування проведення 
досудового розслідування; доручати 
слідчому, органу досудового розсліду-
вання проведення в установлений про-
курором строк слідчих (розшукових) 
дій, негласних слідчих (розшукових) 
дій, інших процесуальних дій або да-
вати вказівки щодо їх проведення чи 
брати участь у них, а за необхідності –  
особисто проводити слідчі (розшуко-
ві) та процесуальні дії в порядку, ви-
значеному КПК України; скасовувати 
незаконні й необґрунтовані постанови 
слідчих; ініціювати перед керівником 
органу досудового розслідування пи-
тання про відсторонення слідчого від 
проведення досудового розслідуван-
ня та призначення іншого слідчого за 
наявності підстав, передбачених КПК 
України, для його відводу або у випад-
ку неефективного досудового розсліду-
вання; погоджувати чи відмовляти в 
погодженні клопотань слідчого до слід-
чого судді про проведення слідчих (роз-
шукових) дій, негласних слідчих (роз-
шукових) дій, інших процесуальних дій 
у випадках, передбачених КПК Украї-
ни, або самостійно подавати слідчому 
судді такі клопотання; погоджувати 
клопотання слідчого до слідчого судді 
про застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження; погоджу-
вати слідчому повідомлення особі про 
підозру; погоджувати слідчому поста-
нову про зупинення досудового розслі-
дування.

За своєю правовою природою повно-
важення прокурора, вказані в ч. 2 ст. 36  
КПК України, є владно-розпорядчими 
та властивими керівництву. Це про-
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цесуальне керівництво, оскільки воно 
здійснюється щодо процесуального 
суб’єкта (слідчого) та в процесуальній 
формі.

У сучасних умовах необхідність спе-
ціального виділення процесуального 
керівництва як форми прокурорського 
нагляду обумовлена тим, що за пра-
вовою ідеологією нового КПК України 
вводиться принцип «незмінності проку-
рора під час проведення конкретного 
кримінального провадження», відповід-
но до якого прокурор повинен забезпе-
чити ефективність здійснення нагляду 
за дотриманням законів під час прове-
дення досудового розслідування, під-
тримання державного обвинувачення 
в суді та в цілому досягнення завдань 
кримінального провадження.

За відсутності інституту додатково-
го розслідування істотно підвищується 
персональна відповідальність кожного 
прокурора за якість кінцевого резуль-
тату. Прокурор «керує слідством» для 
того, щоб самому ж ефективно підтри-
мувати обвинувачення в суді.

КПК України передбачає також 
процесуальні повноваження прокурора 
поза межами процесуального керівни-
цтва, які за своєю суттю спрямовані 
на організацію досудового криміналь-
ного провадження. Їх можна віднести 
до діяльності прокурора з організації 
проведення досудового кримінального 
провадження. Ця діяльність здійсню-
ється керівником відповідного органу 
прокуратури під час призначення про-
цесуального прокурора в конкретному 
кримінальному провадженні. Якщо про-
цесуальний прокурор не може здійсню-
вати повноваження через задоволення 
заяви про його відвід, тяжку хворобу, 
звільнення з органу прокуратури або з 
іншої поважної причини, що унемож-
ливлює його участь у кримінальному 
провадженні, повноваження прокурора 
покладаються на іншого прокурора ке-
рівником відповідного органу прокура-
тури. У виняткових випадках повнова-
ження прокурора можуть покладатися 
керівником органу прокуратури на ін-
шого прокурора цього органу прокура-

тури через неефективне здійснення 
прокурором нагляду за дотриманням 
законів під час проведення досудового 
розслідування.

При цьому керівником органу про-
куратури є Генеральний прокурор 
України, прокурор Автономної Рес-
публіки Крим, області, міст Києва та 
Севастополя, прокурори міжрайонні, 
міста, району, прирівняні до них проку-
рори, а також їх заступники.

У разі неефективного досудового 
розслідування будь-якого кримінально-
го правопорушення Генеральний про-
курор України, його заступники, про-
курори Автономної Республіки Крим, 
областей, міст Києва та Севастополя й 
прирівняні до них прокурори доручають 
здійснювати досудове розслідування ін-
шому органу досудового розслідування.

Серед процесуальних напрямів ді-
яльності прокурора нами названо про-
курорський нагляд за дотриманням 
законів органами досудового розслі-
дування. Він жодним чином не вихо-
дить за межі конституційної функції 
нагляду. Більше того, Генеральний 
прокурор України, перший заступник, 
заступники Генерального прокурора 
України, прокурори Автономної Рес-
публіки Крим, областей, міст Києва та 
Севастополя, прокурори міст і районів, 
міжрайонні й спеціалізовані прокуро-
ри, їх перші заступники й заступники 
під час здійснення нагляду за дотри-
манням законів під час проведення до-
судового розслідування мають право 
скасовувати незаконні та необґрунто-
вані постанови слідчих і підпорядко-
ваних прокурорів у межах строків до-
судового розслідування, передбачених  
ст. 219 КПК України. Про скасування 
таких постанов повідомляють прокуро-
ра, який здійснює нагляд за дотриман-
ням законів під час проведення відпо-
відного досудового розслідування.

Прокурорський нагляд за дотриман-
ням законів органами досудового роз-
слідування здійснюється в чіткій про-
цесуальній формі та характеризується 
наявністю в прокурора владно-розпо-
рядних повноважень. Останні поляга-
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ють у тому, що акти реалізації нагля-
дових повноважень мають обов’язкову 
силу як для осіб, які проводять досудо-
ве розслідування, так і для учасників 
кримінального провадження. Прокурор 
має право скасовувати незаконні й 
необґрунтовані постанови слідчого та 
давати їм обов’язкові для виконання 
вказівки щодо проведення слідчих (роз-
шукових) дій, інших процесуальних дій 
(п. п. 7, 4 ч. 2 ст. 36 КПК України). 
Прокурор перевіряє кримінальні прова-
дження, у зв’язку із чим він має право 
отримувати повний доступ до матері-
алів, документів та інших відомостей 
(п. 2 ч. 2 ст. 36 КПК України), що 
стосуються досудового розслідування, 
санкціонує проведення деяких проце-
суальних дій, погоджує або відмовляє 
в погодженні клопотань слідчого до 
слідчого судді про проведення слідчих 
(розшукових) дій, негласних слідчих 
(розшукових дій), інших процесуаль-
них дій у випадках, передбачених КПК 
України, або самостійно подає слідчому 
судді такі клопотання тощо. Особливіс-
тю процесуального статусу прокурора 
під час досудового розслідування є й 
те, що прокурорський нагляд містить 
право вирішувати всі процесуальні пи-
тання, які виникають на цій стадії про-
цесу, за винятком тих питань, рішення 
яких належить до виняткової компе-
тенції слідчого судді.

Право на подання апеляційної чи 
касаційної скарги, заяви про перегляд 
судового рішення Верховним Судом 
України або за нововиявленими обста-
винами мають також, незалежно від їх 
участі в судовому провадженні, служ-
бові особи органів прокуратури вищо-
го рівня: Генеральний прокурор Укра-
їни, прокурори Автономної Республіки 
Крим, областей, міст Києва й Севасто-
поля та прирівняні до них прокурори, 
їх заступники.

Правом доповнити, змінити або від-
мовитися від апеляційної чи касаційної 
скарги, заяви про перегляд судового 
рішення за нововиявленими обстави-
нами наділяються Генеральний проку-
рор України, прокурори Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Киє-
ва й Севастополя та прирівняні до них 
прокурори, їх заступники. У судовому 
проваджені з перегляду судових рішень 
в апеляційному чи касаційному поряд-
ку, Верховним Судом України або за 
нововиявленими обставинами можуть 
брати участь службові особи органів 
прокуратури вищого рівня.

Для теорії й практики важливе зна-
чення має також визначення сутності 
процесуальної діяльності прокурора з 
підтримання обвинувачення. Обвину-
вачення визначається як виражене в 
процесуальному акті твердження про-
курора про вчинення конкретною осо-
бою кримінального правопорушення, 
передбаченого нормою кримінального 
закону, яке породжує обов’язок орга-
нів, що здійснюють правосуддя, роз-
глянути питання про винність вказаної 
особи. Слід також мати на увазі, що 
прокурор підтримує обвинувачення в 
суді в усіх кримінальних проваджен-
нях.

Водночас прокурор зобов’язаний та-
кож сприяти суду у винесенні закон-
ного й обґрунтованого рішення шляхом 
вжиття передбачених законом заходів 
щодо усунення будь-яких порушень 
закону, від кого б ці порушення не 
виходили. Такі вимоги під час підтри-
мання державного обвинувачення пов-
ною мірою відповідають Рекомендаціям 
Комітету Міністрів державам-членам 
Ради Європи № R(2000)19. Цим доку-
ментом передбачено, що на державного 
обвинувача, крім підтримання обвину-
вачення, покладається обов’язок «до-
тримуватись і здійснювати захист прав 
людини, встановлених у Європейській 
конвенції з прав людини та основних 
свобод».

Функція підтримання прокурором 
державного обвинувачення закінчуєть-
ся з моменту винесення судом вироку. 
На наступних стадіях – апеляційного 
й касаційного перегляду вироків та пе-
регляду судових рішень у порядку ви-
ключного провадження – прокурор до-
водить свою позицію щодо заперечення 
або підтримання судового рішення.



145

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

Таким чином, Кримінальний проце-
суальній кодекс України серед проку-
рорів визначає керівників прокуратури, 
службових осіб прокуратури, прокуро-
рів, які здійснюють прокурорський наг-
ляд за дотриманням законів органами 
досудового розслідування, прокурорів, 
які здійснюють процесуальне керівниц-
тво та підтримують державне обвину-
вачення в суді. Зміст їх процесуальних 
повноважень дозволяє виділити такі 
напрями процесуальної діяльності про-
курора в кримінальному провадженні: 
процесуальне керівництво досудовим 
розслідуванням, прокурорський наг-
ляд за дотриманням законів органами 
досудового розслідування, організація 
проведення досудового кримінального 
провадження, підтримання обвинува-
чення, доведення суду позиції щодо 
підтримання перед судом або запере-
чення положень судового рішення.

Ключові слова: процесуальна ді-
яльність прокурора, процесуальне ке-
рівництво, прокурорський нагляд за 
дотриманням законів органами досудо-
вого розслідування, підтримання дер-
жавного обвинувачення.

Статтю присвячено дослідженню 
концептуальних засад гуманізації 
процесуального статусу прокурора 
в кримінальному провадженні. Під-
креслено необхідність дослідження 
вказаної проблематики на посту-
латах поліфункціональності кри-
мінальної процесуальної діяльності 
прокурора, визначення пріоритет-
них функцій, меж їх реалізації, дис-
креційності прокурорської процесу-
альної компетенції з елементами 
конфлікту інтересів.

Статья посвящена исследованию 
концептуальных принципов гумани-
зации процессуального статуса про-
курора в уголовном производстве. 
Подчеркнута необходимость иссле-

дования указанной проблематики на 
постулатах полифункциональности 
уголовной процессуальной деятель-
ности прокурора, определения при-
оритетных функций, пределов их 
реализации, дискреционности проку-
рорской процессуальной компетен-
ции с элементами конфликта инте-
ресов.

The article investigates the concep-
tual foundations of humanizing the 
procedural status of the prosecutor in 
criminal proceedings. Is underlined ne-
cessity of research the problems speci-
fied on the postulates polyfunctionality 
Criminal Procedure of the prosecutor, 
the definition of priority functions, lim-
its their implementation, prosecutorial 
discretion procedural competence with 
elements of conflict of interest.
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НАБУТТЯ ПРАВА НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ  
ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ: ВИМОГИ ДО ОСІБ

Побудова правової держави та фор-
мування громадянського суспільства в 
Україні зумовили необхідність реформу-
вання та створення інститутів, діяльність 
яких спрямована на забезпечення реалі-
зації та захисту прав, свобод і законних 
інтересів людини й громадянина. Одним 
із таких інститутів є адвокатура. Для 
того, щоб цей інститут належним чином 
виконував покладені на нього функції, 
необхідно, щоб його лави формувалися 
з найкращих спеціалістів-юристів: квалі-
фікованих, досвідчених, компетентних 
та добросовісних. Саме для цього зако-
нодавством передбачається низка вимог 
до осіб, які виявили намір займатися 
адвокатською діяльністю. Враховуючи 
важливість цих вимог для формування 
адвокатського корпусу, необхідною є їх 
характеристика.

Дослідженням різних аспектів інсти-
туту адвокатури в різні часи займалась 
значна кількість науковців, серед яких 
необхідно відзначити Т.В. Варфоло-
меєву, Є.В. Васьковського, М.М. Ми- 
хеєнка, О.Д. Святоцького, Д.П. Фіолев-
ського, С.Я. Фурсу, В.К. Шкарупу.

Не дивлячись на проведені науков-
цями дослідження інституту адвокату-
ри, вимоги, що висуваються до осіб, 
які мають намір бути адвокатами, по-
стійно змінюються, удосконалюються. 
З прийняттям 5 липня 2012 р. нового 
Закону України «Про адвокатуру та ад-
вокатську діяльність» ці вимоги також 
було змінено. У зв’язку із цим метою 
цієї статті є характеристика законодав-
чо закріплених вимог, яким повинна 
відповідати особа, для набуття права 
на заняття адвокатською діяльністю, 
передбачених Законом України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність».

Частиною 1 ст. 6 Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» передбачено, що адвокатом може 
бути фізична особа, яка має повну вищу 
юридичну освіту, володіє державною 
мовою, має стаж роботи в галузі пра-
ва не менше двох років, склала квалі-
фікаційний іспит, пройшла стажування 
(крім випадків, встановлених цим зако-
ном), склала присягу адвоката України 
та отримала свідоцтво про право на за-
няття адвокатською діяльністю [1].

Таким чином, до осіб, які виявили 
намір набути права на заняття адво-
катською діяльністю, законодавством 
висуваються такі вимоги:

1. Наявність повної вищої юридич-
ної освіти. Під повною вищою юридич-
ною освітою законодавець розуміє пов-
ну вищу юридичну освіту, здобуту в 
Україні, а також повну вищу юридичну 
освіту, здобуту в іноземних державах 
та визнану в Україні в установленому 
законом порядку.

Повню вищою освітою визнаєть-
ся освітній рівень вищої освіти особи, 
який характеризує сформованість її ін-
телектуальних якостей, що визначають 
розвиток особи як особистості і є до-
статніми для здобуття нею кваліфіка-
ції за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста або магістра.

Повну вищу освіту мають особи, 
які завершили навчання у вищих на-
вчальних закладах, успішно пройшли 
державну атестацію відповідно до стан-
дартів вищої освіти й отримали доку-
мент про повну вищу освіту державно-
го зразка [2]. Документом державного 
зразка, що підтверджує набуття осо-
бою повної вищої юридичної освіти, є 
диплом за спеціальностями «Правоз-
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навство», «Правоохоронна діяльність», 
«Міжнародне право» [2].

Принагідно зазначимо, що ст. 2  
Закону України «Про адвокатуру» 
(1992 р.) також передбачала вимогу 
щодо наявності вищої юридичної освіти 
[3], але не уточнювала, чи має ця осві-
та бути повною вищою або ж неповною 
вищою. Таким чином, вважаємо цілком 
правильним чітке закріплення в зако-
нодавстві вимоги щодо наявності в пре-
тендентів повної вищої освіти. 

2. Володіння державною мовою. 
Відповідно до ст. 10 Конституції Украї-
ни та ст. 6 Закону України «Про засади 
державної мовної політики» державною 
мовою в Україні є українська мова [4; 5].

Вимогу володіння державною мо-
вою вважаємо цілком обґрунтованою, 
оскільки українська мова як держав-
на обов’язково застосовується на всій 
території України під час здійснення 
повноважень органами законодавчої, 
виконавчої та судової влади, у міжна-
родних договорах, у навчальному про-
цесі [5]. Крім того, за загальним прави-
лом судочинство в Україні у цивільних, 
господарських, адміністративних і кри-
мінальних справах здійснюється дер-
жавною мовою. Слідчі й судові доку-
менти також складаються державною 
мовою (ст. 14 Закону України «Про 
засади державної мовної політики»).

Таким чином, в адвоката під час 
здійснення своєї професійної діяльно-
сті, зокрема представництва інтересів 
фізичних і юридичних осіб у судах, 
складання заяв, скарг, процесуальних 
та інших документів правового харак-
теру тощо, виникає необхідність вико-
ристовувати державну мову, тому воло-
діння державною мовою для адвоката є 
необхідною умовою для належного ви-
конання своїх професійних обов’язків.

3. Наявність стажу роботи в га-
лузі права не менше двох років. Стаж 
роботи – це тривалість трудової діяль-
ності, під час якої особа набуває дос-
віду в тій чи іншій сфері. Для набуття 
права на заняття адвокатською діяль-
ністю закон вимагає наявність спеці-
ального трудового стажу: стажу роботи 

в галузі права. При цьому уточнюється, 
що для набуття такого права до цьо-
го стажу зараховується стаж роботи 
особи за спеціальністю лише після здо-
буття особою повної вищої юридичної 
освіти [1].

До стажу роботи в галузі права за-
раховується робота на таких посадах: 
1) судді, прокурора, слідчого, нотаріу-
са; 2) помічника адвоката, помічника 
судді або нотаріуса; 3) юриста, юри-
сконсульта, головного юрисконсульта, 
начальника юридичного відділу; 4) ро-
бота на посадах в органах державної 
влади, органах місцевого самовряду-
вання, на підприємствах, в установах, 
організаціях усіх форм власності, якщо 
такі посади за кваліфікаційними вимо-
гами потребують наявності винятково 
повної вищої освіти за спеціальністю 
«правознавство» або «правоохоронна 
діяльність»; 5) науково-педагогічних 
або наукових працівників, які здійсню-
ють навчання, виховання та професій-
ну підготовку в професійно-технічних, 
вищих або післядипломних навчальних 
закладах, якщо такі посади вимагають 
наявності повної вищої освіти за спе-
ціальністю «правознавство» або «пра-
воохоронна діяльність»; 6) працівників 
науково-дослідних установ, якщо такі 
посади вимагають наявності повної 
вищої освіти за спеціальністю «пра-
вознавство» або «правоохоронна діяль-
ність»; 7) на інших посадах, які відпо-
відно до закону вимагають наявності 
повної вищої освіти за спеціальністю 
«правознавство» або «правоохоронна 
діяльність».

Кваліфікаційно-дисциплінарним ко-
місіям адвокатури регіонів у разі ви-
никнення складнощів із віднесенням 
роботи особи на певних посадах до 
стажу роботи в галузі права необхідно 
керуватися кваліфікаційними вимогами 
посадової інструкції особи-заявника, а 
також загальними відомостями Класи-
фікатора професій ДК 003:2010.

Якщо ж особа надавала юридичні 
послуги як фізична особа-підприємець, 
то під час визначення стажу її робо-
ти в галузі права необхідно виходити 
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з документально підтверджених даних 
про реєстрацію цієї особи як фізичної 
особи-підприємця. Ці дані може бути 
підтверджено свідоцтвом про державну 
реєстрацію або ж випискою з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців. Крім того, 
необхідно пересвідчитись у наявності у 
фізичної особи-підприємця відповідного 
виду економічної діяльності (поточний 
клас 69.10 – діяльність у сфері права) у 
виписці з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-під-
приємців або свідоцтві про сплату єди-
ного податку, а також наявності доку-
ментально підтверджених даних про 
виконання робіт (надання послуг), що 
віднесені ДК видів економічної діяльно-
сті до діяльності у сфері права [2].

4. Складання кваліфікаційного 
іспиту. Кваліфікаційний іспит є атес-
туванням особи, яка виявила бажання 
здійснювати адвокатську діяльність. 
Кваліфікаційний іспит полягає в пере-
вірці знань особи, яка виявила бажан-
ня займатися адвокатською діяльністю, 
у галузі права, історії адвокатури, ад-
вокатської етики та виявленні рівня її 
практичних навичок і умінь у застосу-
ванні норм права.

Особа, яка виявила бажання набути 
статус адвоката (далі – заявник), звер-
тається до кваліфікаційно-дисциплінар-
ної комісії адвокатури (далі – КДКА) 
регіону за місцем проживання із за-
явою про допуск до складання квалі-
фікаційного іспиту та надає необхідні 
документи. За результатами розгляду 
заяви та доданих до неї документів 
КДКА приймає рішення про допуск 
особи до складання кваліфікаційного 
іспиту або ж відмову в такому допуску.

Далі заявник складає кваліфікацій-
ний іспит. Іспит складається державною 
мовою з урахуванням положень Закону 
України «Про засади державної мовної 
політики». Кваліфікаційний іспит скла-
дається з двох частин: письмового іспи-
ту та усного іспиту. Іспити складаються 
окремо та поетапно: спочатку письмо-
вий, а потім (якщо особа успішно скла-
ла письмовий іспит) усний.

Після успішного складання особою 
кваліфікаційних іспитів кваліфікаційна 
палата КДКА приймає рішення про вида-
чу особі свідоцтва про складання кваліфі-
каційного іспиту. На підставі ухваленого 
рішення Голова КДКА протягом 10 днів 
забезпечує виготовлення та видачу особі 
свідоцтва про складання кваліфікаційно-
го іспиту, яке дійсне протягом трьох ро-
ків із дня складання іспиту [2].

5. Проходження стажування. На-
ступним кроком у процесі здобуття 
статусу адвоката є стажування. Варто 
зазначити, що проходження стажуван-
ня є новелою нового закону, оскільки 
Законом України «Про адвокатуру» 
(1992 р.) проходження стажування не 
було визначено як умова для набуття 
особою статусу адвоката [3].

Стажуванням є діяльність із форму-
вання й закріплення на практиці профе-
сійних знань, умінь і навичок, отрима-
них у результаті теоретичної підготовки 
особи, яка отримала свідоцтво про скла-
дання кваліфікаційного іспиту щодо її 
готовності самостійно здійснювати адво-
катську діяльність із метою отримання 
свідоцтва про право на заняття адвокат-
ською діяльністю [6].

Основною метою стажування є пе-
ревірка готовності особи, яка отримала 
свідоцтво про складання кваліфікацій-
ного іспиту, самостійно здійснювати 
адвокатську діяльність [1].

Проходження стажування в адвока-
та з досвідом (стаж адвокатської діяль-
ності не менше п’яти років) дозволяє 
стажисту отримати необхідну практич-
ну підготовку для здійснення адвокат-
ської діяльності самостійно та набути 
професійні навички та вміння майбут-
нього адвоката.

Закон України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» визначає три-
валість стажування – шість місяців. 
Крім того, закон встановлює обмежен-
ня стосовно осіб, які можуть проходи-
ти стажування, та закріплює, що ста-
жистом адвоката може бути особа, яка 
на день початку стажування має дійсне 
свідоцтво про складання кваліфікацій-
ного іспиту.
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Водночас закон звільняє від проход-
ження стажування осіб, які на день 
звернення із заявою про допуск до 
складання кваліфікаційного іспиту ма-
ють стаж роботи помічника адвоката 
не менше одного року за останні два 
роки [1]. Це, на наш погляд, є цілком 
виправданим, оскільки особи, які пра-
цювали помічниками адвокатів, уже 
отримали та закріпили на практиці 
професійні знання, вміння й навички, 
необхідні для надання правової допомо-
ги в якості адвоката.

Стосовно процедури проходження 
стажування, то вона досить деталь-
но регламентована Положенням про 
організацію та порядок проходження 
стажування для отримання особою 
свідоцтва про право на заняття адво-
катською діяльністю, затвердженого рі-
шенням Ради адвокатів України від 16 
лютого 2013 р. № 81, із наступними 
змінами (далі – Положення про стажу-
вання, Положення).

Необхідно відзначити, що Положен-
ня про стажування з моменту його при-
йняття зазнало певних змін, деякі з них 
можна назвати прогресивними. Це на-
самперед стосується внесення особою, 
яка виявила намір проходити стажуван-
ня, плати за проходження стажування. 
Так, відповідно до п. 1.8 Положення 
про стажування зі змінами, затвердже-
ними рішенням Ради адвокатів Украї-
ни від 01 червня 2013 р. № 124, було 
передбачено, що стажування в Україні 
відбувається на платній основі, та вста-
новлено розмір внеску за проходження 
стажування – 20 мінімальних заробіт-
них плат (на дату сплати) (п. 6.3 Поло-
ження). І лише за умови надходження 
внеску за проходження стажування на 
поточні банківські рахунки органів адво-
катського самоврядування Рада адвока-
тів регіону видавала особі, яка отрима-
ла рішення Ради адвокатів регіону про 
задоволення її заяви про проходження 
стажування, направлення на стажуван-
ня (п. 5.11 Положення) [7].

Встановлення такого високого роз-
міру внеску було перешкодою для осіб, 
що склали кваліфікаційний іспит, але 

не мали ані стажу роботи на посаді 
помічника адвоката не менше одного 
року за останні два роки, ані коштів 
у достатній кількості, у реалізації їх-
нього права на заняття адвокатською 
діяльністю. У зв’язку із цим вважаємо 
цілком виправданим скасування такого 
внеску рішенням Ради адвокатів Укра-
їни від 27 вересня 2013 р. № 216 [8].

Однак ради адвокатів регіонів, керу-
ючись п. 6.1 Положення про стажуван-
ня, яким передбачено, що організаційне 
забезпечення проходження стажуван-
ня, у тому числі матеріального та ін-
шого характеру, здійснюється радами 
адвокатів регіону, приймають рішення 
про сплату такого внеску та встановлю-
ють його розмір. Так, наприклад, Рада 
адвокатів Хмельницької області рішен-
ням від 15 січня 2014 р. № 4 зі зміна-
ми, внесеними рішенням від 17 березня 
2014 р. № 8-1/14, встановила з 1 січня 
2014 р. розмір внеску на забезпечення 
заходів із проходження стажування в 
розмірі 12 мінімальних заробітних плат 
на дату сплати [9]. Такі рішення є об-
меженням особи в реалізації права на 
вільний вибір професії та роду трудової 
діяльності, що закріплено в ч. 2 ст. 43 
Конституції України [4].

Принагідно відзначимо, що відповідно 
до п. 10 Основних положень про роль ад-
вокатів, прийнятих VIII Конгресом ООН 
із запобігання злочинам 1 серпня 1990 
р., «обов’язком урядів, професійних асо-
ціацій адвокатів і навчальних інститутів 
є забезпечення відсутності дискримінації 
під час допущення осіб до адвокатської 
практики або до продовження практики 
за ознаками раси, кольору шкіри, статі, 
етнічного походження, релігії, політич-
них та інших поглядів, наявності власно-
сті, місця народження, економічного або 
іншого становища» [10].

Змушені констатувати, що через 
неврегульованість окремих положень 
організації та діяльності адвокатури на 
сьогодні створюються механізми, які 
за своїм змістом порушують основопо-
ложні норми Конституції України, об-
межують права та свободи людини й 
громадянина.
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Після закінчення строку стажування 
та здійснення оцінювання його резуль-
татів Рада адвокатів регіону приймає 
рішення про: а) видачу особі свідоцтва 
про право на заняття адвокатською ді-
яльністю; б) продовження стажування 
на строк від одного до трьох місяців [6].

6. Складання присяги адвоката 
України. У випадку прийняття Радою 
адвокатів регіону рішення про видачу 
особі свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю ця особа по-
винна не пізніше тридцяти днів із дня 
прийняття цього рішення скласти пе-
ред Радою адвокатів регіону присягу 
адвоката, зміст якої закріплений у ч. 
1 ст. 11 Закону України «Про адвока-
туру та адвокатську діяльність». Текст 
присяги адвоката України підписується 
адвокатом і зберігається Радою адвока-
тів регіону, а його копія надається ад-
вокату [1]. 

7. Отримання свідоцтва про пра-
во на заняття адвокатською ді-
яльністю. Відповідно до положень ч. 
1 ст. 12 Закону України «Про адвока-
туру та адвокатську діяльність» особі, 
яка склала присягу адвоката України, 
Радою адвокатів регіону в день скла-
дання присяги безоплатно видаються 
свідоцтво про право на заняття адво-
катською діяльністю та посвідчення 
адвоката України, що не обмежуються 
віком особи та є безстроковими [1].

Зразки свідоцтва про право на за-
няття адвокатською діяльністю й по-
свідчення адвоката України затверджу-
ються Радою адвокатів України [1]. На 
виконання цього припису рішенням 
Ради адвокатів України від 17 грудня 
2012 р. № 30 було затверджено зразок 
посвідчення адвоката України.

Таким чином, особам, які склали 
присягу адвоката України та отримали 
свідоцтво про право на заняття адво-
катською діяльністю, після прийняття 
перелічених документів Радою адвока-
тів регіону видаються посвідчення адво-
ката України нового зразка. Ці посвід-
чення виготовляються із спеціального 
пластику та друкуються із викорис-
танням сучасних технологій захисту 

від підробок на підставі затвердженого  
Радою адвокатів України зразка [11].

Стосовно свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю, то  
17 грудня 2013 р. Рада адвокатів Украї-
ни рішенням за № 272 затвердила новий 
зразок та опис свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю [12]. 
Це рішення набуло чинності з 1 січня 
2014 р., тому свідоцтва нового зразка 
повинні видаватися також із цієї дати.

Свідоцтва про право на заняття ад-
вокатською діяльністю та посвідчення 
адвоката України, що були видані до 
набрання чинності Законом України 
«Про адвокатуру та адвокатську ді-
яльність», відповідно до ч. 2 розділу Х 
«Перехідні положення» цього закону є 
чинними й не підлягають обміну або 
заміні [1]. 

Отже, вимоги до осіб, які мають намір 
набути право на заняття адвокатською 
діяльністю, закріплені в ч. 1 ст. 6 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність». Вони є дійсно необхідними 
для належного виконання адвокатами 
своїх професійних обов’язків.

Ключові слова: адвокат, кваліфі-
каційний іспит, стажування, присяга, 
свідоцтво про право на заняття адво-
катською діяльністю.

У статті йдеться про важли-
вість інституту адвокатури для 
реалізації та захисту прав, свобод 
і законних інтересів людини й гро-
мадянина. Також охарактеризовано 
законодавчо закріплені вимоги до 
осіб, які виявили бажання набути 
право на заняття адвокатською ді-
яльністю в Україні.

В статье идет речь о значимо-
сти института адвокатуры для 
реализации и защиты прав, свобод 
и законных интересов человека и 
гражданина. Также дана характе-
ристика законодательно закреплен-
ных требований, которым должно 
отвечать лицо для получения права 
на занятие адвокатской деятельно-
стью в Украине.
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In the article there are reported 
about importance of advocacy for pro-
tection of rights and freedoms of man 
and citizen. There are also featured le-
gal requirements, that the person who 
wants to become a barrister (solicitor) 
should be conformed to.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДІАЦІЇ 
В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Світова практика свідчить, що одним 
із найпоширеніших альтернативних 
способів вирішення правових спорів, 
який забезпечує реальне впровадження 
в життя досягнутих рішень та дозволяє 
суттєво розвантажити суди, є медіація. 
Однак в Україні вона залишається яви-
щем малодослідженим і не має належ-
ного законодавчого закріплення.

Метою статті є аналіз норм вітчиз-
няного законодавства щодо можливості 
застосування медіації та пошук шляхів 
його вдосконалення.

Інститут медіації був предметом дослі-
дження вітчизняних науковців В.М. Ба- 
ранової, О.М. Боброва, Є.О. Борисо-
вої, С.В. Васильчака, В.В. Землянської,  
Г.І. Єрьоменко, О.М. Лисенко, Т.О. По-
дковенко, Ю.Д. Притики та інших.

Медіація полягає в тому, що сто-
рони конфлікту можуть за допомогою 
посередника провести переговори й до-
сягти згоди, не звертаючись до суду. 
Медіація оминає складні судові проце-
дури та може бути адаптована до будь-
яких обставин. Її метою є обговорення 
й опрацювання складної ситуації, нала-
штування учасників спору на конструк-
тивну взаємодію, причому посередник 
виступає арбітром, який допомагає від-
найти порозуміння між сторонами та, 
обговоривши протиріччя, дійти компро-
місу [5, с. 157]. Суттєвими перевагами 
медіації, на нашу думку, є її ефектив-
ність, оскільки сторони самі доходять 
постановленого рішення, яке оформ-
ляють у формі договору; швидкість та 
економічність, оскільки має місце ско-
рочення витрат сторін і сторони самі 
регулюють строки проведення цієї про-
цедури; а також її конфіденційність. 

Посередництво є короткостроковим, 
неворожим та орієнтованим на вико-
нання завдання підходом до розв’язан-
ня конфлікту. Натомість впровадженню 
медіації в Україні заважають її віднос-
на новизна й відсутність законодавчого 
регулювання.

Зарубіжний досвід пропонує три гру-
пи механізмів правового забезпечення 
медіації. Першу групу становлять рин-
ково-договірні механізми. Медіація як ді-
яльність, не заборонена законодавством 
жодної держави, може здійснюватися 
без будь-якого втручання з боку дер-
жави, виключно на приватних засадах. 
Медіатори допомагають сторонам до-
сягти угоди, сторони її підписують і мо-
жуть навіть не згадувати, що в процесі 
переговорів брав участь медіатор. Угода 
має статус цивільно-правової угоди, для 
правового регулювання якої не важливо, 
яким із законних способів сторони при-
йшли до угоди [7, с. 230–231]. Цей меха-
нізм може мати місце і в Україні, оскіль-
ки сторони мають право укласти договір, 
який не передбачений актами цивільного 
законодавства, проте відповідає їх за-
гальним засадам. Однак непоінформова-
ність населення про можливість прове-
дення процедури медіації призводить до 
її непопулярності, а отже, маємо лише 
поодинокі випадки укладення таких ци-
вільно-правових договорів.

Другу групу механізмів правового 
регулювання становлять так звані са-
морегулюючі механізми. Практично од-
ночасно з появою більш-менш оформ-
леної практики медіації практикуючі 
медіатори почали об’єднуватися в ор-
ганізації та об’єднання за різними оз-
наками.

© В. Цимбалюк, 2014
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Третю групу становить законодавче 
регулювання. Норми, які регулюють 
відносини медіації, можуть міститися в 
нормативно-правових актах загального 
характеру (зазвичай національних за-
конах про медіацію), спеціальних нор-
мативно-правових актах (про медіацію 
в кримінальних справах, трудових, сі-
мейних спорах, у сфері телекомуніка-
цій тощо), у загальному галузевому за-
конодавстві (окремі розділи або норми 
про медіацію в процесуальних кодек-
сах) [4, с. 230–231].

Наразі закони про медіацію прийня-
то в таких країнах, як США, Австрія, 
Велика Британія, Німеччина, Франція, 
Росія, Болгарія тощо. У загальному га-
лузевому законодавстві медіацію врегу-
льовано, наприклад, у Польщі, Італії, 
Словенії тощо.

Однією із центральних проблем 
становлення медіації в Україні є від-
сутність чіткого розуміння, як саме її 
повинно бути врегульовано.

Деякі науковці вважають, що для 
розвитку медіації необхідно лише вне-
сти зміни до чинних українських законо-
давчих актів, оскільки вони вже містять 
певні норми, які дозволяють альтерна-
тивне вирішення спорів. Зокрема, це 
можливість укладення мирової угоди, 
передбачена цивільно-процесуальним 
і господарсько-процесуальним законо-
давством. Сімейний кодекс України 
містить норму, відповідно до якої суд 
вживає заходи щодо примирення по-
дружжя, якщо це не суперечить мо-
ральним засадам суспільства. Інститут 
примирення сторін є і в кримінальному 
законодавстві. Крім того, важливе зна-
чення мають такі закони України: «Про 
міжнародний комерційний арбітраж», 
«Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкру-
том», «Про порядок вирішення трудо-
вих та колективних спорів», «Про тре-
тейські суди» та інші.

Такої думки, зокрема, дотримується 
Д.В. Проценко, яка стверджує, що меді-
ація в Україні починає діяти, і для цьо-
го необхідно забезпечити певні умови, 
насамперед внести зміни до процесу-

альних нормативно-правових актів для 
скасування перешкод у проведенні при-
судової медіації. Проте необхідно стри-
мати надмірне й завчасне регулювання 
ще не сформованої галузі, аби не при-
пинити та не обмежити її розвиток [6].

Ми вважамо, що для розвитку ме-
діації необхідно прийняти спеціальний 
закон. Перші кроки на цьому шляху 
вже зроблено.

Так, Указом Президента України від 
10.05.2006 р. «Про концепцію вдоско-
налення судівництва для утвердження 
справедливого суду в Україні відповід-
но до європейських стандартів» серед 
завдань передбачено створення мож-
ливостей для розвитку альтернативних 
(позасудових) способів розв’язання 
спорів. З метою розвантаження судів, 
а також створення умов для стимулю-
вання дешевших і менш формалізова-
них способів врегулювання спорів за-
пропоновано введення медіації [2].

Г.І. Єрьоменко стверджує, що під 
час впровадження пілотних проектів 
із медіації в окремих судах в Україні 
стало зрозуміло, що потрібен закон про 
медіацію. Закон створював би безпечне 
середовище для державних службов-
ців, суддів, які підтримують і хочуть 
рекомендувати сторонам застосувати 
медіацію як спосіб вирішення їхнього 
спору. Закон піднімав би рівень дові-
ри до послуги, адже вона визнавалася 
б державою. Закон вводив би зрозу-
мілі поняття, регламентуючи права й 
обов’язки учасників правовідносин за 
участю медіатора, а також створював 
би певні умови для захисту репутації 
послуги [3, с. 218].

Верховною Радою України 
26.06.2013 р. було розроблено й зареє-
стровано законопроект «Про медіацію», 
який визначає правові засади організа-
ції та здійснення медіації й діяльності 
медіаторів в Україні. Слід наголосити, 
що це вже не перший законопроект, 
розроблений у цьому напрямі, однак 
попередні спроби не мали успіху.

Саме визначення медіації в зако-
нопроекті не містить жодних новел і 
визначає медіацію як процедуру аль-
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тернативного, добровільного врегулю-
вання спорів, вирішення конфліктів 
шляхом ведення переговорів між сто-
ронами конфлікту (спору) за допомо-
гою одного або декількох медіаторів 
(посередників) із метою досягнення 
сторонами взаємоприйнятного рішення 
про врегулювання конфлікту (спору) 
або усунення спричиненої конфліктом 
(спором) шкоди.

І якщо до цього положення не вини-
кає жодних запитань, то щодо сфери 
застосування медіації серед науковців 
і практиків тривалий час точаться дис-
кусії. Нормою законопроекту перед-
бачено, що медіація поширюється на 
цивільні, господарські, адміністративні, 
трудові, сімейні конфлікти (спори), а 
також на кримінальні справи у випад-
ках, передбачених чинним законодав-
ством. Ми вважаємо, що недоцільно 
обмежувати медіацію певною сферою 
застосування, оскільки конфлікти мо-
жуть виникати будь-де, а медіація є на-
дійним способом їх вирішення.

Основним у процедурі медіації є до-
тримання її принципів, які, власне, і 
забезпечують її результативність, ефек-
тивність і можливість застосування на 
практиці. Якщо врегулювати законо-
давчо певні питання, не відштовхую-
чись від принципів медіації або пору-
шуючи їх, ми матимемо формальний 
документ, що не зможе забезпечувати 
її впровадження в Україні, а навпаки, 
ускладнюватиме та бюрократизувати-
ме цей процес.

Медіація проводиться за взаємною 
згодою сторін на підставі принципів 
добровільної участі, рівності, самови-
значення й співробітництва сторін ме-
діації, незалежності, нейтральності та 
толерантності медіатора, конфіденцій-
ності інформації щодо медіації.

Медіатор несе відповідальність за 
порушення вимог законодавства про ме-
діацію у визначеному законом порядку. 
Однак таке положення потребує конкре-
тизації, оскільки не зрозуміло, до якого 
виду відповідальності може притягува-
тися медіатор. Такими видами, зокре-
ма, може бути дисциплінарна й цивіль-

но-правова відповідальність у випадку 
заподіяння медіатором певної шкоди.

Медіатором може бути фізична осо-
ба, яка досягла 21 року та пройшла 
спеціальну підготовку за напрямом 
«Медіація» в Україні або за її межами. 
Медіатор, який здійснює медіаторську 
діяльність індивідуально, є самозайня-
тою особою. Медіатором не може бути 
особа, яка визнана судом недієздатною 
чи обмежено дієздатною, має непогаше-
ну чи незняту в установленому поряд-
ку судимість або ж звільнена з посади 
судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з 
державної служби або служби в орга-
нах місцевого самоврядування за пору-
шення присяги, вчинення корупційно-
го правопорушення (протягом одного 
року з дня такого звільнення) [1].

Слід погодитися з представниками 
«Українського центру порозуміння», 
які вказують, що посередником може 
бути фахівець, особа, яка має певний 
досвід примирювальної роботи та є ав-
торитетом для сторін, оскільки медіа-
тор є чи не найважливішим суб’єктом у 
проведенні медіаційної процедури. Він, 
виступаючи посередником у конфлікті 
сторін, створює атмосферу конструк-
тивної співпраці та дбає про коректне 
ставлення сторін одна до одної. Інтере-
си медіатора не пов’язані з предметом 
спору. Медіатор як незалежна третя 
сторона контролює процес, сприяє ре-
алістичній оцінці ситуації сторонами, 
прийняттю адекватного рішення тощо. 
Дотримуючись принципу безсторон-
ності, медіатор уникає особистих ко-
ментарів або суджень щодо учасників, 
їхньої відповідної участі в процесі меді-
ації або обґрунтованості їхніх позицій 
[5, с. 156].

Вважаємо, що у віці 21 року особа 
не може набути достатніх професійних 
навичок для здійснення процедури ме-
діації, адже для цього необхідний дос-
від роботи у сфері права, відповідні 
моральні й ділові якості, певні психоло-
гічні вміння, щоб допомогти сторонам 
знайти порозуміння. Законопроектом 
не встановлено також вимог щодо на-
явності вищої освіти.
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Недосконалими й такими, що потре-
бують подальшого доопрацювання, є 
також положення законопроекту щодо 
сертифікації медіаторів і правил про-
фесійної етики. Не зрозуміло, де саме 
особи, які бажають стати медіаторами, 
повинні проходити підготовку.

Крім того, процес медіації та ді-
яльність медіаторів повинні контро-
люватися з боку певних установ, і ця 
діяльність не може здійснюватися без-
системно.

У пояснювальній записці до зако-
нопроекту України «Про медіацію» 
вказано, що законодавче закріплення 
процедури медіації сприятиме вдоско-
наленню в Україні механізмів захисту 
прав людини й громадянина, впрова-
дженню та застосуванню на практиці 
європейських стандартів і норм міжна-
родного права. Адже окреслення пер-
спектив удосконалення українського 
законодавства на основі вивчення тен-
денцій розвитку сучасного міжнародно-
го права й зарубіжного законодавства в 
контексті посилених інтеграційних про-
цесів є одним із пріоритетних завдань 
нашої держави.

Зауважимо, що в цьому напрямі зро-
блено також перші практичні кроки. 
Так, у межах програми «Прозорість та 
ефективність судової системи» між Ра-
дою Європи та головами Господарського 
суду м. Києва, Вінницького апеляційно-
го адміністративного суду, Донецького 
апеляційного адміністративного суду 
та Білоцерківського міжрайонного суду 
ухвалено домовленості про добровільне 
застосування процедури медіації в цих 
судах. Можна припустити, що українці, 
навіть прийнявши прогресивні закони, 
не зможуть їх застосувати, доки такі 
пілотні проекти не продемонструють 
свою ефективність. 36 українців уже 
пройшли підготовку в Центрі ефектив-
ного розв’язання спорів і конфліктів у 
Великій Британії, із них 7 акредитовані 
в цій країні як медіатори. Отже, Укра-
їна має можливості для впровадження 
й розвитку медіації [8, с. 12].

Таким чином, інститут медіації 
потребує подальшого вдосконален-

ня, зокрема, із цією метою необхідно 
прийняти закон про медіацію, який 
визначатиме правові засади здійснен-
ня медіації й діяльності медіаторів в 
Україні; підняти рівень довіри до ме-
діації шляхом наочної демонстрації її 
переваг, зокрема ефективності, швид-
кості та економічності; доопрацювати 
положення, що стосуються вимог до 
особи, яка бажає стати медіатором, 
відповідальності медіаторів та їх сер-
тифікації.

Ключові слова: альтернативні спо-
соби вирішення спорів, медіація, медіа-
тор, нормативно-правове забезпечення 
медіації.

У статті досліджується медіа-
ція як один з альтернативних спосо-
бів вирішення правових конфліктів.  
Визначено підґрунтя нормативно- 
правового регулювання медіації в 
Україні, запропоновано ідеї щодо 
його вдосконалення.

В статье исследуется медиация 
как один из альтернативных спо-
собов разрешения правовых кон-
фликтов. Определены основы нор-
мативно-правового регулирования 
медиации в Украине, предложены 
идеи по его совершенствованию.

The article examines mediation as 
one of the alternative methods of solv-
ing legal conflicts. Defined framework 
of legal regulation of mediation in 
Ukraine, offered ideas for improve-
ment.
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МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Попри величезну значимість між-
народного права для врегулювання 
міжнародних відносин, у ХХІ сторіччі 
саме воно залишається однією з най-
більш нестабільних правових систем, 
якій властива величезна кількість про-
блемних запитань як теоретичного, так 
і практичного характеру. Міжнародна 
правотворчість становить саме ту сфе-
ру, якій бракує визначеності й хоча 
б базисного нормативного-правового 
регулювання в міжнародних актах. 
Це спричиняє необхідність подальших 
наукових досліджень зазначеної про-
блематики. Одним із цікавих аспектів 
міжнародного правотворчого процесу, 
який викликає питання, є його прояв у 
контексті джерел міжнародного права, 
адже їхні особливості суттєво вплива-
ють на нормотворення. Водночас влас-
не тема джерел міжнародного права є 
проблематичною, враховуючи невизна-
ченість концепції джерела міжнарод-
ного права та суперечливість переліку 
цих явищ. Подібні міркування обумов-
люють актуальність теми статті, метою 
якої є розгляд особливостей правотвор-
чості в розрізі як класичних джерел 
міжнародного права, так і більш нових 
юридичних конструкцій, наділених їх-
німи рисами.

Спеціальним дослідженням питань 
міжнародної правотворчості присвяче-
но мало наукових праць. Зокрема, цієї 
проблематики торкалися у своїх робо-
тах такі вчені, як І.І. Лукашук, В.Г. Бут- 
кевич, В.В. Мицик, О.В. Задорожній, 
К.А. Бекяшев, Н.Д. Тазієв, Ю.О. Ти-

хомиров, Г.І. Тункін, Ю.В. Ничка, 
А. Бойль, К. Чінкін, Дж. Паувелен,  
Р. Вессель, Я. Вутерс та інші.

Розглядаючи концепцію правотвор-
чості в контексті джерел міжнародного 
права, неминуче стикаємося з іншою 
проблемою теорії й практики міжнарод-
ного права: визначення системи його 
джерел. Питання джерельності в праві 
є складним як для міжнародного, так 
і для національного права. Водночас 
воно є дуже важливим, оскільки доз-
воляє визначити, у яких саме формах 
можуть існувати норми права, а отже 
– і спосіб та суб’єктів їх творення.

Не звертаючись до наукових диску-
сій щодо питання визначення терміна 
«джерело права», маємо, однак, зазна-
чити, що в межах статті йтиметься 
саме про джерела міжнародного права 
в їх формально-юридичному розумінні, 
оминаючи питання матеріальних та іде-
альних джерел правових норм.

Питання системи джерел міжна-
родного права є дискусійним, оскільки 
міжнародному нормативно-правово-
му полю, на жаль, бракує документа, 
який чітко визначав би джерела між-
народного права. Класичний вітчизня-
ний науковий підхід вимагає визнавати 
джерелами міжнародного права міжна-
родний договір та міжнародний звичай. 
Однак сучасна міжнародно-правова на-
укова доктрина вже давно вийшла за 
межі дводжерельності міжнародного 
права та наділяє рисами джерела пра-
ва найрізноманітніші форми вираження 
міжнародних норм.

© О. Нігреєва, 2014
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Безперечно, розгляд концепту пра-
вотворчості був би неповним без його 
вивчення в контексті різних поглядів 
на джерела міжнародного права. Од-
нак перш ніж звернутися до сучасних 
підходів до цього питання, вважаємо за 
необхідне зупинитися на міжнародній 
договірній і звичаєвій правотворчості.

Міжнародний договір є наразі ос-
новним і найбільш поширеним джере-
лом міжнародного права. У ХХ сторіччі, 
у період так званого «буму» міжнарод-
них договорів, деякі вчені пророкували 
йому виключну роль у врегулюванні 
міжнародних відносин, посилаючись на 
те, що інше традиційне джерело міжна-
родного права – міжнародний звичай –  
віджило себе та в близькому майбутньо-
му начебто повинне зникнути зовсім. 
Однак практика міжнародних відно-
син довела протилежне: міжнародний 
договір, незважаючи на всі переваги, 
не зміг замінити собою міжнародний 
звичай і впоратися з урегулюванням 
усього масиву міжнародних відносин. 
Причини цієї невдачі полягають саме в 
процесі його укладення, тобто в специ-
фіці міжнародної договірної правотвор-
чості.

Міжнародна договірна, як і будь-
яка інша, правотворчість базується на 
принципі вільного волевиявлення сто-
рін договору. Наслідком порушення 
цього принципу є недійсність договору, 
що підтверджене в ст. ст. 51, 52 Віден-
ської конвенції про право міжнародних 
договорів 1969 р. Як наслідок, приму-
сити суверенну державу чи будь-якого 
іншого суб’єкта міжнародного права 
до укладення міжнародного договору 
є неможливим. Наразі це призвело до 
того, що провідні країни світу, зокре-
ма США, взагалі не підписують чима-
лу кількість конвенцій, пояснюючи це 
захистом державних інтересів та труд-
нощами в дотриманні цих конвенцій: 
«Перед тим, як прийняти міжнародні 
зобов’язання, ми дуже уважно розмір-
ковуємо над тим, що вони тягнуть за 
собою, саме через те, що ми дуже сер-
йозно приймаємо ті зобов’язання, які 
виконуємо» [1]. Як здається, часто за 

неприєднанням до тієї чи іншої конвен-
ції стоять не лише перешкоди у вико-
нанні його зобов’язань, а й банальне 
небажання створювати для себе чіткі 
обов’язки та правила гри.

Як би то не було, міжнародній дого-
вір є важливим регулятором міжнарод-
них відносин. Звертаючись до окремих 
аспектів його укладення, бажаємо зосе-
редитись на етапах і суб’єктах міжна-
родної договірної правотворчості.

На наш погляд, надати характе-
ристику цих аспектів неможливо без 
чіткого визначення міжнародної пра-
вотворчості. Не зупиняючись довго 
на цьому вкрай дискусійному питанні, 
маємо зауважити, що необхідно розріз-
няти міжнародну нормо- та правотвор-
чість. Крім того, навіть у межах утво-
рення саме норм міжнародного права 
можна говорити про більш вузьке та 
більш широке розуміння правотворчо-
сті [2, с. 156–159].

Виходячи із цього посилання, спро-
буємо надати загальну характеристи-
ку саме міжнародній договірній пра-
вотворчості, залишаючи поза увагою 
етапи доправового, нормативного фор-
мування. Розуміючи процес утворення 
міжнародних договірних норм у най-
більш широкому сенсі, можна виокрем-
лювати щонайменше два основні етапи 
творення його норм: етап формулюван-
ня самої норми та етап надання їй юри-
дичної сили. Зауважимо, що не слід 
плутати стадійність укладення міжна-
родного договору та етапність форму-
вання його норм. Їх кількість суттє-
во різниться, оскільки одному етапу 
формування норм можуть відповідати 
декілька стадій укладення договору. 
Так, наприклад, формування норм між-
народного договору може відбуватися 
протягом таких стадій, як підготовка, 
розроблення, узгодження й прийняття 
тексту договору та встановлення ав-
тентичності його тексту.

У більш вузькому розумінні пра-
вотворчості як процесу надання непра-
вовим міжнародним нормам юридичної 
обов’язковості міжнародна договірна 
правотворчість може зводитися до од-
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ного етапу, а саме до етапу вираження 
згоди на обов’язковість міжнародних 
договірних норм, що в контексті стадій 
укладення міжнародного договору від-
бувається на етапах підписання, обміну 
документами, ратифікації, затверджен-
ня або приєднання. У випадку багато-
сторонніх угод мова йде, як правило, 
про дві основні стадії: підписання та ра-
тифікацію (або аналогічні процедури).

Що ж до суб’єктів міжнародної дого-
вірної правотворчості, то їх коло також 
безпосередньо залежить від розуміння 
міжнародної правотворчості. Якщо го-
ворити про правотворчість у широкому 
сенсі, то коло суб’єктів значно зроста-
тиме, адже в процесі формування норм 
можуть брати участь не лише одно-
значно визнані суб’єкти міжнародного 
права – держави та міжнародні міжу-
рядові організації, а й інші актори, чия 
міжнародна правосуб’єктність викликає 
широкі дискусії, наприклад, міжнародні 
неурядові організації, наукові інституції, 
навіть окремі авторитетні вчені в галузі 
міжнародного права. Якщо ж звужува-
ти поняття міжнародної правотворчості, 
то логічним є також звуження кола її 
суб’єктів до держав і міжнародних мі-
журядових організацій. Хоча деякі пред-
ставники західної науки міжнародного 
права мають дещо інші погляди щодо 
цього питання, про що йтиметься далі.

Як уже було зазначено, іншим дже-
релом міжнародного права, яке не 
втратило свого значення протягом ба-
гатьох століть, є міжнародний звичай. 
Якщо процес укладення й виконання 
міжнародного договору, а також інші 
пов’язані з ним міжнародні відносини 
є більш-менш врегульованими, то утво-
рення й застосування міжнародного 
звичаю викликає в науці та практиці 
міжнародного права набагато більше 
запитань. Найскладніші з них стосу-
ються саме міжнародної звичаєвої пра-
вотворчості, оскільки досі немає чітких 
відповідей ані щодо часу, потрібного 
для утворення міжнародного звичаю, 
ані щодо форм вираження так звано-
го opinio juris, ані щодо суб’єктів такої 
правотворчості тощо. Не вдаючись до 

ґрунтовного аналізу наведених питань, 
маємо зазначити, що в класичному ро-
зумінні норми міжнародних звичаїв та-
кож мають проходити два основні ета-
пи свого формування, щоб отримати 
силу юридично обов’язкового правила 
поведінки в міжнародних відносинах.

На першому етапі відбувається фор-
мування самого правила поведінки, 
тобто норми, яка, однак, ще не має 
статусу правової. Це так званий «об’єк-
тивний» елемент у структурі міжнарод-
ного звичаю, для формування якого 
необхідно, щоб певна одноманітна по-
ведінка суб’єктів міжнародного права 
в аналогічних ситуаціях мала місце 
протягом достатньо тривалого часу. 
Часто результатом такої поведінки 
стає так зване міжнародне узвичаєння, 
яке, не маючи юридичної обов’язково-
сті, становить водночас норму поведін-
ки, недотримання якої в міжнародних 
відносинах може розглядатися як не-
дружній акт та викликати певні фор-
ми протесту. На наш погляд, саме цей 
етап можна розглядати як перший етап 
міжнародної звичаєвої правотворчості 
в широкому розумінні.

Другим обов’язковим для форму-
вання саме правової норми є етап, на 
якому до «об’єктивного» елемента між-
народного звичаю додають так званий 
«суб’єктивний» елемент – згоду суб’єк-
тів міжнародного права на надання вже 
сформованій міжнародній звичаєвій 
нормі поведінки характеру юридично 
обов’язкової. На цьому етапі відбува-
ється перетворення просто звичаю на 
звичай правовий. Як здається, саме цей 
важливий етап можна вважати другим 
етапом міжнародної правотворчості в 
широкому розумінні.

Що ж до більш вузького її визна-
чення, то за аналогією з міжнародним 
договором міжнародну звичаєву пра-
вотворчість у цьому випадку можна 
зводити до останнього етапу, а саме до 
етапу висловлення opinio juris, на яко-
му безпосередньо з’являються юридич-
но обов’язкові звичаєві норми.

Звертаючись до суб’єктів такої пра-
вотворчості, ми знову стикаємося з 
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ключовим питанням щодо її визначен-
ня. Розуміючи міжнародну звичаєву 
правотворчість як двоетапний процес, 
слід по-різному визначати суб’єктів, які 
беруть участь на цих етапах. Так, на 
першому етапі переважну роль у фор-
муванні звичаєвої норми в її класично-
му розуміння відігравали саме держа-
ви як основні суб’єкти міжнародного 
права. Варто зауважити, що окремо в 
цьому контексті слід розглядати так 
звані «миттєві» звичаї, існування яких 
обґрунтовують деякі дослідники, на-
приклад І.І. Лукашук [3, с. 112].

Суб’єкти другого етапу є більш су-
перечливими. Незважаючи на те, що 
традиційно висловлення opinio juris 
було прерогативою держав, нині все 
більшу роль у процесі визнання певної 
звичаєвої норми поведінки в міжнарод-
них відносинах саме правовою нормою 
відіграють також інші суб’єкти міжна-
родного права. Насамперед у цьому пи-
танні зростає авторитет міжнародних 
організацій та міжнародних судових 
органів. Їх поведінка інколи дає підста-
ви для побоювань щодо підміни ними 
в процесі формування міжнародного 
звичаю самого правотворчого суб’єк-
та, тобто держави. Саме ці суб’єкти 
можуть розглядатися як суб’єкти між-
народної звичаєвої правотворчості в її 
найбільш вузькому розумінні.

Розгляд правотворчості в контексті 
джерел міжнародного права був би не-
повним без вивчення сучасних поглядів 
на джерельний склад цієї правової сис-
теми. Майже загальновизнаним є підхід 
щодо виокремлення в якості джерела 
міжнародного права також деяких рі-
шень міжнародних організацій. Як уяв-
ляється, у найбільш загальному розумін-
ні характеристика суб’єктного складу 
й етапності правотворчості в цьому ви-
падку є досить простою, адже зводиться 
фактично до одного етапу та суб’єкта – 
самої міжнародної організації.

Однак деякі представники західної 
науки йдуть набагато далі у відповіді 
на питання про джерела міжнародного 
права. Так, деякі італійські вчені розпо-
діляють джерела з точки зору їх важ-

ливості та юридичної сили на джерела 
першого, другого й третього порядків. 
До перших вони відносять конститу-
тивні принципи міжнародного права 
(норми jus cogens), до других – міжна-
родний договір і міжнародний звичай, 
до третіх – юридичну практику, нау-
кову доктрину, право справедливості, 
односторонні акти держав та інших 
суб’єктів міжнародного права, а також 
soft law [4, с. 46–47].

Ще далі йдуть представники аме-
риканської науки, зазначаючи: «Пра-
вотворчість ХХІ сторіччя не може 
зводитися виключно до традиційної 
правотворчості в сенсі модельних ко-
дексів та статичних текстів, оскільки 
сам процес будування відносин по-
жвавлює появу нормативних принципів 
у нових проблемних сферах, призводя-
чи до формування soft law, «режимної 
розбудови», що іноді дійсно кристалі-
зуються в правових нормах» [1]. На 
розвиток висловленої думки радник із 
юридичних питань Державного депар-
таменту США Г. Кох відносить до так 
званих «способів утворення міжнарод-
них зобов’язань, що формуються» такі: 
«дипломатичний правовий діалог», 
«багаторівневу кооперацію», «гібридні 
публічно-приватні угоди». Під диплома-
тичним правовим діалогом він розуміє 
«постійне спілкування з приводу право-
вих норм», що може, однак, «приймати 
форму меморалізуючих угод або угод 
взаєморозуміння, що ми маємо на па-
пері, не утворюючи обов’язкових пра-
вових угод» [1].

Щодо багаторівневої кооперації, 
то, на думку вченого, вона зводиться 
до так званої «режимної розбудови» в 
сенсі заохочення дискусій і розбудови 
консенсусу щодо набору норм, пра-
вил, принципів та процедур прийняття 
рішень, що поєднуються й застосову-
ються в певній проблемній сфері. Деякі 
документи, які виникають після таких 
дипломатичних дискусій, можуть бути 
описані як soft law, оскільки вони праг-
нуть до визначення нових норм або по-
яснюють те, як уже встановлені норми 
мають застосовуватися в нових обста-
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винах. Г. Кох зауважує: «Цей різновид 
юридичного діалогу завжди передує, а 
іноді замінює собою формальну пра-
вотворчість. <…> Через цей повторю-
вальний процес, у якому юристи-між-
народники з різних країн розмовляють 
про ці питання в двосторонньому й 
багатосторонньому порядках, ми ство-
рюємо те, що теоретики з міжнародних 
відносин називають епістеміологічною 
спільнотою або ж <…> «інтерпретацій-
ною спільнотою», де юристи-міжнарод-
ники розмовляють однією мовою для 
опису того самого транснаціонального 
феномена в тому наповненні, що він 
його отримує в їх країні та їх міжна-
родних відносинах» [1].

Нарешті, до гібридних публічно-при-
ватних угод Г. Кох відносить іннова-
ційні форми публічно-приватного парт-
нерства, які прагнули б до залучення 
урядів, представників промисловості та 
громадянського суспільства до розроб-
ки нових норм, принципів і стандартів 
поведінки в деяких нових сферах су-
спільних відносин, де щільно переплі-
таються як державні, так і приватні 
інтереси, а саме: діяльність приватних 
охоронних агентств, видобувна діяль-
ність тощо [1].

Зазначені вище конструкції, які 
деякі вчені наділяють рисами джерел 
міжнародно-правових норм або щонай-
менше джерел норм міжнародної пове-
дінки, які не мають правового характе-
ру, є самі по собі значно дискусійними 
й такими, що потребують ретельних 
наукових досліджень і подальшого роз-
витку. Отже, розглядати їх у контек-
сті міжнародної правотворчості є дещо 
зарано. Однак очевидним є той факт, 
що, визнаючи їх формами закріплення 
міжнародних нормативних приписів, 
ми значно розширюємо коло суб’єк-
тів міжнародної нормотворчості. Це у 
свою чергу може викликати питання 
щодо участі деяких із них уже безпосе-
редньо в правотворчих процесах.

Наведені позиції не вичерпують 
усього різноманіття наукових підходів 
до розуміння джерел міжнародного 
права. Не заперечуючи право на життя 

багатьох із них, ми вимушені, однак, за-
уважити про потенційно небезпечні на-
слідки такої широти й невизначеності 
поглядів щодо однієї з ключових кон-
струкцій будь-якої правової системи –  
джерела права.

Безкінечне розмивання його концеп-
ту в міжнародному праві може призве-
сти до нівелювання інших стрижневих 
положень цієї системи, зокрема кон-
цепції міжнародно-правової норми. Як 
видається, тенденція, що намітилася, 
може призвести до свавільного утво-
рення норм поведінки в міжнародних 
відносинах, дотримання яких викли-
катиме багато дискусій, насамперед із 
боку основного суб’єкта міжнародного 
права – держави, що в останні роки 
стрімко втрачає свій виключний домі-
нуючий стан.

Таким чином, для ґрунтовного дослі-
дження теми міжнародної правотворчо-
сті необхідний її аналітичний розгляд у 
контексті джерел міжнародного права, 
оскільки їх специфіка впливає на осо-
бливості формування відповідних норм 
міжнародного права.

Теоретичний аналіз таких характе-
ристик міжнародної правотворчості, як 
етапи й суб’єкти, не можливий також 
без її чіткого визначення. Важливо у 
зв’язку із цим розрізнювати суб’єктів 
та етапи міжнародної правотворчості у 
вузькому й широкому сенсах, відокрем-
люючи їх водночас від аналогічних ха-
рактеристик міжнародної нормотворчо-
сті, що становить собою більш широке 
поняття.

Аналіз міжнародної договірної та 
звичаєвої правотворчості в більш ши-
рокому розумінні продемонстрував, що 
в цілому їй властиві два основні ета-
пи, однак суб’єкти-учасники цих етапів 
суттєво різняться, що особливо стосу-
ється утворення міжнародних звичаїв.

Якщо зводити міжнародну пра-
вотворчість виключно до процесу на-
дання міжнародним нормативним при-
писам юридичної обов’язковості, то в 
цьому розумінні можна говорити про 
один етап як міжнародної договірної, 
так і міжнародної звичаєвої правотвор-
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чості, основним суб’єктом якої висту-
пає держава. Однак останні зміни в 
міжнародних відносинах демонструють 
тенденцію до поширення кола міжна-
родних правотворчих суб’єктів.

Проблематичним залишається ана-
ліз міжнародної правотворчості в кон-
тексті нетипових джерел міжнародної 
права, таких як soft law, наукова док-
трина, юридична практика, гібридні 
публічно-приватні угоди тощо. Вважа-
ємо, що їх джерельна функція на цьо-
му етапі розвитку міжнародних відно-
син не є однозначно доведеною. Однак 
тенденція до появи нових юридичних 
конструкцій, які нібито відіграють роль 
джерел права, демонструє наявність 
нагальної потреби в більш ґрунтовно-
му дослідженні та нормативному закрі-
пленні як концепції джерела міжнарод-
ного права, так і концепції міжнародної 
правотворчості.

Ключові слова: міжнародна пра-
вотворчість, джерела міжнародного 
права, міжнародний договір, міжнарод-
ний звичай, нетипові джерела міжна-
родного права.

Статтю присвячено розгляду 
окремих аспектів правотворчості 
в контексті джерел міжнародно-
го права, наведено аналіз етапів і 
суб’єктів міжнародної договірної та 
звичаєвої правотворчості, приділено 
увагу питанням формування нети-
пових джерел міжнародного права.

Статья посвящена рассмотрению 
отдельных аспектов правотворче-
ства в контексте источников меж-
дународного права, приведен анализ 
этапов и субъектов международного 
договорного и обычного правотвор-
чества, уделено внимание вопросам 
формирования нетипичных источни-
ков международного права.

The article is dedicated to some 
lawmaking aspects in the context of in-
ternational law sources. The analysis 
of stages and subjects of international 
treaty and usage lawmaking is done. 
The author paid attention to the issues 
of untypical international law sources 
formation.
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СУБ’ЄКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ:  

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

Проблеми правового регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності (далі –  
ЗЕД) розглядаються в працях низки укра-
їнських правознавців, зокрема О.М. Він- 
ник, О.В. Зайчука, С.П. Коломацької, 
В.В. Луця, В.Ф. Опришка, С.Г. Оси- 
ки, І.Г. Побірченка, В.В. Поєдинок, 
Ю.С. Шемшученка, В.С. Щербини та 
багатьох інших. Проте, незважаючи на 
те, що законодавство не визначає, осо-
би яких саме організаційно-правових 
форм можуть здійснювати зовнішньо-
економічну діяльність, серед наукових 
праць наведених науковців, на нашу 
думку, відсутні дослідження, у яких 
це питання предметно досліджувалося 
б. Стаття спрямована на заповнення 
цієї прогалини. З огляду на важливість 
ЗЕД для економіки України досліджен-
ня із цього питання набуває неабиякої 
актуальності.

Предметом правового регулюван-
ня, як відомо, є суспільні відносини  
[1, с. 40]. Тому розглядаючи ЗЕД як 
предмет правового регулювання, ми ма-
ємо говорити про ЗЕД як про суспільні 
відносини, тобто зовнішньоекономічні 
правовідносини.

До складу правовідносин входять 
такі елементи: суб’єкти, об’єкти та 
зміст [2]. Розглянемо такий елемент 
складу зовнішньоекономічних правовід-
носин, як суб’єкти зовнішньоекономіч-
них правовідносин.

Суб’єкт правовідносин – це учасник 
правових відносин, який має суб’єк-
тивні права та здатний виконувати 
юридичні обов’язки [2]. Хто ж може 
бути суб’єктом зовнішньоекономічних 

правовідносин, тобто суб’єктом зов-
нішньоекономічної діяльності, за зако-
нодавством України? Відповідь на це 
питання дається в двох законодавчих 
актах: у Господарському кодексі Укра-
їни (далі – ГКУ) та в Законі України 
«Про зовнішньоекономічну діяльність» 
(далі – Закон про ЗЕД). При цьому між 
нормами згаданих актів щодо цього пи-
тання є суттєві суперечності, які й роз-
глядаються в статті.

Згідно зі ст. 1 Закону про ЗЕД 
ЗЕД – це «діяльність суб’єктів госпо-
дарської діяльності України та інозем-
них суб’єктів господарської діяльності, 
побудована на взаємовідносинах між 
ними…» [3]. Виходячи з наведеного за-
конодавчого визначення поняття ЗЕД, 
суб’єктами зовнішньоекономічних пра-
вовідносин мають бути, з одного боку, 
українські суб’єкти господарської ді-
яльності України, а з іншого – інозем-
ні суб’єкти господарської діяльності. 
Саме такий суб’єктний склад є квалі-
фікуючою ознакою зовнішньоекономіч-
них правовідносин.

Частина 1 ст. 378 ГКУ визначає: 
«Суб’єктами зовнішньоекономічної ді-
яльності є суб’єкти господарювання, 
зазначені в п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 55 цього 
Кодексу» [4].

У ч. 2 ст. 55 ГКУ суб’єкти госпо-
дарювання поділяються на дві катего-
рії: фізичні особи-підприємці та госпо-
дарські організації – юридичні особи. 
Враховуючи те, що згідно з ч. 1 ст. 90 
Цивільного кодексу України (далі – 
ЦКУ) «юридична особа повинна мати 
своє найменування, яке містить інфор-
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мацію про її організаційно-правову фор-
му» [5], та те, що згідно з ч. 4 ст. 89 
ЦКУ «до єдиного державного реєстру 
вносяться відомості про організаційно- 
правову форму юридичної особи» [5], 
важливо з’ясувати, у яких саме органі-
заційно-правових формах можуть ство-
рюватися суб’єкти господарювання –  
юридичні особи. З’ясувавши, у яких 
організаційно-правових формах можуть 
створюватися суб’єкти господарюван-
ня, ми будемо знати, у яких організа-
ційно-правових формах можуть створю-
ватися суб’єкти ЗЕД.

Згідно зі ст. 55 ГКУ суб’єкти госпо-
дарювання – юридичні особи, поділя-
ються на три категорії: 1) господарські 
організації – юридичні особи, створені 
відповідно до ЦКУ; 2) державні, кому-
нальні та інші підприємства, створені 
відповідно до ГКУ; 3) інші юридичні 
особи, які здійснюють господарську 
діяльність та зареєстровані в установ-
леному законом порядку. У зв’язку із 
цим виникають питання про те, у яких 
організаційно-правових формах можуть 
бути створені суб’єкти ЗЕД – юридич-
ні особи, відповідно до ЦКУ, у яких 
організаційно-правових формах можуть 
бути створені суб’єкти ЗЕД – підпри-
ємства, відповідно до ГКУ; у яких ор-
ганізаційно-правових формах можуть 
бути створені суб’єкти ЗЕД – юридич-
ні особи, крім тих, що створюються від-
повідно до ЦКУ, і крім підприємств, що 
створюються відповідно до ГКУ. Спро-
буємо дати відповідь на ці питання.

Терміни «суб’єкти господарюван-
ня» або «господарські організації» (або 
«суб’єкти зовнішньоекономічної діяль-
ності») у ЦКУ взагалі не вживаються, 
тому із самого ЦКУ не зрозуміло, які 
саме господарські організації – юри-
дичні особи, створюються відповідно 
до ЦКУ. Натомість ЦКУ містить групу 
норм, що складають інститут юридич-
ної особи. Зокрема, ЦКУ визначає, у 
яких організаційно-правових формах 
можуть бути створені юридичні особи 
приватного права. З’ясовувати, у яких 
саме організаційно-правових формах 
юридичних осіб можуть створюватися 

суб’єкти господарювання і, відповідно, 
суб’єкти ЗЕД, читачу ЦКУ доводиться 
вже самостійно.

Згідно зі ст. 83 ЦКУ юридичні особи 
створюються в таких організаційно-пра-
вових формах, як товариства й устано-
ви. Товариством є «організація, створе-
на шляхом об’єднання осіб (учасників), 
які мають право участі в цьому това-
ристві. Товариство може бути створено 
однією особою, якщо інше не встанов-
лено законом» [5]. Установою є «орга-
нізація, створена однією або кількома 
особами (засновниками), які не беруть 
участі в управлінні нею, шляхом об’єд-
нання (виділення) їхнього майна для 
досягнення мети, визначеної засновни-
ками, за рахунок цього майна» [5].

Згідно з ч. 2 ст. 83 ЦКУ товариства 
поділяються на підприємницькі та не-
підприємницькі [5].

Згідно зі ст. 84 ЦКУ підприємницькі 
товариства здійснюють підприємницьку 
діяльність із метою отримання прибутку 
та наступного його розподілу між учас-
никами [5] та «можуть бути створені 
лише як господарські товариства (пов-
не товариство, командитне товариство, 
товариство з обмеженою або додатко-
вою відповідальністю, акціонерне то-
вариство) або виробничі кооперативи» 
[5]. Підприємницька діяльність (підпри-
ємництво), згідно зі ст. ст. 3 та 42 ГКУ, 
є господарською діяльністю, тому мо-
жемо констатувати, що юридичні особи 
таких організаційно-правових форм, як 
повне товариство, командитне товари-
ство, товариство з обмеженою або до-
датковою відповідальністю, акціонерне 
товариство та виробничі кооперативи, 
що охоплюються поняттям «підприєм-
ницькі товариства», можуть бути від-
несені до суб’єктів господарювання і, 
відповідно, до суб’єктів ЗЕД.

А чи можуть бути суб’єктами го-
сподарювання та, відповідно, суб’єкта-
ми ЗЕД непідприємницькі товариства, 
які не мають на меті отримання при-
бутку для його наступного розподілу 
між учасниками? Згідно зі ст. ст. 3 та 
52 ГКУ господарська діяльність може 
здійснюватись і без мети отриман-
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ня прибутку. Згідно з ч. 1 ст. 55 ГКУ 
особи, які здійснюють таку діяльність, 
також відносяться до суб’єктів господа-
рювання і, відповідно, до суб’єктів ЗЕД. 
Згідно зі ст. 86 ЦКУ непідприємницькі 
товариства (кооперативи, крім вироб-
ничих, об’єднання громадян тощо) мо-
жуть поряд зі своєю основною діяльніс-
тю здійснювати підприємницьку (тобто 
господарську) діяльність, якщо інше не 
встановлено законом, а ця діяльність 
відповідає меті, для якої їх було ство-
рено, та сприяє її досягненню. Таким 
чином, можемо констатувати, що ті 
непідприємницькі товариства (коопе-
ративи, крім виробничих, об’єднання 
громадян тощо), яким законом не за-
боронено здійснювати господарську 
діяльність, можуть бути суб’єктами 
господарювання і, відповідно, суб’єкта-
ми ЗЕД. Організаційно-правові форми 
таких непідприємницьких товариств, 
що підлягають державній реєстрації, 
зазначені в Державному класифікаторі 
«Класифікація організаційно-правових 
форм господарювання», затвердженому 
наказом Державного комітету України 
з питань технічного регулювання та 
споживчої політики від 28.05.2004 р. 
№ 97 (далі – Державний класифікатор 
організаційно-правових форм господа-
рювання).

Наведене також стосується установ, 
які згідно зі ст. 86 ЦКУ «можуть поряд 
зі своєю основною діяльністю здійсню-
вати підприємницьку діяльність, якщо 
інше не встановлено законом і якщо 
ця діяльність відповідає меті, для якої 
вони були створені, та сприяє її досяг-
ненню» [5].

Таким чином, можна зазначити, що 
відповідно до ЦКУ суб’єкти господа-
рювання і, відповідно, суб’єкти ЗЕД 
можуть створюватись у таких орга-
нізаційно-правових формах, як повне 
товариство, командитне товариство, 
товариство з обмеженою відповідаль-
ністю, товариство з додатковою від-
повідальністю, акціонерне товариство, 
виробничий кооператив, непідприєм-
ницькі товариства, яким здійснення 
господарської діяльності не заборонене 

законом, та установи, яким здійснення 
господарської діяльності не заборонене 
законом.

Згідно з ГКУ (ст. ст. 55 та 378)  
до суб’єктів господарювання і, відпо-
відно, до суб’єктів ЗЕД відносяться 
«державні, комунальні та інші підпри-
ємства, створені відповідно до цього 
Кодексу» [4].

У ГКУ можна нарахувати 18 варі-
антів підприємств, а саме: 1) приватне 
підприємство (ст. ст. 63 та 113 ГКУ); 
2) підприємство колективної власно-
сті (ст. ст. 63 та 93 ГКУ); 3) кому-
нальне підприємство (ст. 63 ГКУ);  
4) державне підприємство (ст. 63 ГКУ);  
5) підприємство, засноване на зміша-
ній формі власності (ст. 63 ГКУ); 6) 
підприємство з іноземними інвести-
ціями (ст. ст. 63 та 116 ГКУ); 7) іно-
земне підприємство (ст. ст. 63 та 117 
ГКУ); 8) унітарне підприємство (ст. 63 
ГКУ); 9) корпоративне підприємство 
(ст. 63 ГКУ); 10) дочірнє підприємство  
(ст. 63 ГКУ); (1) державне унітарне під-
приємство (ст. 73 ГКУ); 12) державне 
комерційне підприємство (ст. 74 ГКУ); 
13) казенне підприємство (ст. 76 ГКУ); 
14) комунальне унітарне підприємство 
(ст. 78 ГКУ); 15) підприємство спожи-
вчої кооперації (ст. ст. 93 та 111); 16) 
підприємства об’єднань громадян, релі-
гійних організацій (ст. 112 ГКУ); 17) 
фермерське господарство (ст. 114 ГКУ); 
18) асоційоване підприємство (ст. 126 
ГКУ). Не торкаючись питання про ро-
зумність визначення кожного із цих ва-
ріантів підприємств і суперечностей у 
цій частині між ГКУ й ЦКУ та самими 
положеннями ГКУ, зауважимо лише, 
що розібратися в тому, які зі згаданих 
у ГКУ варіантів підприємств є організа-
ційно-правовими формами підприємств, 
за допомогою самого ГКУ просто не-
можливо. ГКУ взагалі не визначає, у 
яких організаційно-правових формах 
можуть створюватися підприємства, 
незважаючи на те що в ч. 2 ст. 45  
ГКУ зазначено, що «порядок створен-
ня, державної реєстрації, діяльності, 
реорганізації та ліквідації суб’єктів 
підприємництва окремих організацій-
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них форм визначається цим Кодексом 
та іншими законами», а в ч. 2 ст. 53 
ГКУ зазначено, що «порядок створен-
ня, державної реєстрації, діяльності, 
реорганізації та ліквідації суб’єктів го-
сподарювання окремих організаційних 
форм некомерційної господарської ді-
яльності визначається цим Кодексом 
та іншими законами». Стаття 63 ГКУ, 
яка називається «Види та організаційні 
форми підприємств», згадує лише про 
види підприємств і нічого не говорить 
про організаційні форми підприємств. 
Будь-яких інших законів, які визнача-
ли б, які із зазначених у ГКУ варіантів 
підприємств є організаційно-правовими 
формами підприємств, не існує.

У зв’язку із цим щоб з’ясувати, які 
саме із зазначених у ГКУ варіантів під-
приємств є організаційно-правовими 
формами підприємств та можуть бути 
зареєстровані державою як такі, потріб-
но звертатися до Державного класи-
фікатора організаційно-правових форм 
господарювання. Згідно з Державним 
класифікатором організаційно-правових 
форм господарювання державній реє-
страції і, відповідно, внесенню до Єдино-
го державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців та Єдиного 
державного реєстру підприємств та ор-
ганізацій України (ЄДРПОУ) з присво-
єнням відповідних ідентифікаційних ко-
дів підлягають підприємства лише таких 
організаційно-правових форм: 1) при-
ватне підприємство; 2) комунальне під-
приємство; 3) державне підприємство; 
4) іноземне підприємство; 5) дочірнє 
підприємство; 6) казенне підприємство; 
7) підприємство споживчої кооперації; 
8) підприємство об’єднання громадян 
(релігійної організації, профспілки);  
9) фермерське господарство [6]. Таким 
чином, підприємства саме цих органі-
заційно-правових форм можна віднести 
до підприємств, які створюються згідно  
з нормами ГКУ, і, відповідно, до суб’єк-
тів ЗЕД.

Організаційно-правовими форма-
ми суб’єктів ЗЕД – юридичних осіб, 
створення яких не передбачене ЦКУ 
та які не відносяться до підприємств, 

є асоціація, корпорація, консорціум і 
концерн. Ці організаційно-правові фор-
ми юридичних осіб передбачаються ст. 
120 ГКУ та охоплюються поняттям «го-
сподарське об’єднання». Господарське 
об’єднання є «господарською організа-
цією, тобто суб’єктом господарювання» 
[7, с. 9], що «відрізняється від підпри-
ємства» [8, с. 185] та яке «слід від-
різняти від господарських товариств»  
[9, с. 160].

Стаття 3 Закону про ЗЕД дає пе-
релік суб’єктів ЗЕД, проте положення 
цієї норми вступають у суперечність із 
наведеними та іншими положеннями 
ГКУ й ЦКУ, а часом і з положеннями 
самого Закону про ЗЕД.

Так, ч. 1 ст. 3 Закону про ЗЕД за-
значає, що суб’єктами ЗЕД є «фізичні 
особи – громадяни України, іноземні 
громадяни та особи без громадянства, 
які мають цивільну правоздатність і 
дієздатність згідно із законами Украї-
ни і постійно проживають на території 
України» [3]. При цьому згадана нор-
ма не зазначає, що такі фізичні особи 
повинні мати статут підприємців. Це 
положення не відповідає ст. 1 Закону 
про ЗЕД та п. 2. ч. 2 ст. 55 ГКУ. Так, 
у визначенні ЗЕД, яке дається в ст. 1 
Закону про ЗЕД, говориться: «ЗЕД – 
це діяльність суб’єктів господарської 
діяльності України та іноземних суб’єк-
тів господарської діяльності» [3], а п. 
2. ч. 2 ст. 55 ГКУ зазначає, що суб’єк-
тами господарювання можуть бути не 
будь-які громадяни України, іноземці 
та особи без громадянства, а лише ті, 
що «зареєстровані відповідно до закону 
як підприємці» [4].

У ч. 1 ст. 3 Закону про ЗЕД зазначе-
но: «Суб’єктами ЗЕД є юридичні особи, 
зареєстровані як такі в Україні та які 
мають постійне місцезнаходження на 
території України (підприємства, орга-
нізації та об’єднання всіх видів, вклю-
чаючи акціонерні та інші види госпо-
дарських товариств, асоціації, спілки, 
концерни, консорціуми, торговельні 
доми, посередницькі та консультаційні 
фірми, кооперативи, кредитно-фінан-
сові установи, міжнародні об’єднан-
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ня, організації та інші), у тому числі 
юридичні особи, майно та/або капітал 
яких є повністю у власності іноземних 
суб’єктів господарської діяльності» [3]. 
У зв’язку із цим не можна погодити-
ся, що всі юридичні особи можуть бути 
суб’єктами ЗЕД. Як зазначено в ч. 1 
ст. 378 ГКУ, суб’єктами ЗЕД можуть 
бути лише такі юридичні особи, які ви-
знаються суб’єктами господарювання. 
До того ж треба зазначити, що законо-
давство України, зокрема Державний 
класифікатор організаційно-правових 
форм господарювання, не передбачає 
державної реєстрації таких організацій-
но-правових форм юридичних осіб, як 
торговельний дім та фірма.

У ч. 1 ст. 3 Закону про ЗЕД за-
значено, що суб’єктами ЗЕД також є 
«об’єднання фізичних, юридичних, фі-
зичних і юридичних осіб, які не є юри-
дичними особами згідно із законами 
України, але які мають постійне міс-
цезнаходження на території України 
та яким цивільно-правовими законами 
України не заборонено здійснювати 
господарську діяльність» [3]. Проте по-
дібні об’єднання, згідно з українським 
правом, не можуть бути суб’єктами 
правовідносин, у тому числі й зов-
нішньоекономічних. Як відомо, мож-
ливість того чи іншого суб’єкта бути 
учасником правовідносин визнача-
ється його правосуб’єктністю. Право-
суб’єктність – це передбачена норма-
ми права здатність особи бути носієм 
прав та обов’язків, здійснювати їх від 
свого імені й нести юридичну відпові-
дальність за свої дії [2]. Об’єднання, 
які не мають статусу юридичної осо-
би, не мають відповідної правосуб’єк-
тності для того, щоб бути учасником 
зовнішньоекономічних правовідносин. 
Згідно зі ст. 55 ГКУ вони не можуть 
бути суб’єктами господарювання, а 
згідно з абзацом дванадцятим ст. 1 За-
кону про ЗЕД та ч. 1 ст. 378 ГКУ такі 
об’єднання не можуть бути й суб’єкта-
ми ЗЕД. Крім того, подібні об’єднання, 
згідно зі ст. 2 ЦКУ, не можуть бути 
учасниками цивільних, зокрема майно-
вих, правовідносин. Такі об’єднання, 

наприклад, не можуть від свого імені 
укласти зовнішньоекономічний дого-
вір купівлі-продажу товарів, набути 
за таким договором будь-які права або 
обов’язки, нести за таким договором 
відповідальність тощо.

У ч. 1 ст. 3 Закону про ЗЕД зазна-
чено: «Суб’єктами ЗЕД також є струк-
турні одиниці іноземних суб’єктів 
господарської діяльності, які не є юри-
дичними особами згідно із законами 
України (філії, відділення, тощо), але 
мають постійне місцезнаходження на 
території України» [3]. Однак, як уже 
зазначалося вище, структури, які не 
мають статусу юридичної особи, не на-
ділені достатньою правосуб’єктністю, 
щоб бути учасниками зовнішньоеконо-
мічних правовідносин. Вони, згідно зі 
ст. 55 ГКУ, не можуть бути суб’єкта-
ми господарювання, а відповідно, згід-
но з абзацом дванадцятим ст. 1 Закону 
про ЗЕД та ч. 1 ст. 378 ГКУ, не мо-
жуть бути й суб’єктами ЗЕД (суб’єк-
тами зовнішньоекономічних правовід-
носин). Згідно зі ст. 2 ЦКУ України 
такі структури також не можуть бути 
учасниками цивільних, зокрема майно-
вих, правовідносин. Адже структурна 
одиниця іноземного суб’єкта господар-
ської діяльності не може, наприклад, 
укласти зовнішньоекономічний дого-
вір купівлі-продажу товарів від свого 
власного імені, а укладає його на під-
ставі довіреності від імені відповідного 
іноземного суб’єкта господарювання, 
який із точки зору права й виступає 
суб’єктом відповідних зовнішньоеко-
номічних правовідносин. Якщо допу-
стити, що структурна одиниця певного 
іноземного суб’єкта господарської ді-
яльності, яка не є юридичною особою, 
є самостійним суб’єктом ЗЕД, то тоді 
треба допускати, що така структурна 
одиниця іноземного суб’єкта госпо-
дарської діяльності може, наприклад, 
укладати зовнішньоекономічні дого-
вори купівлі-продажу товарів із тим 
іноземним суб’єктом господарської ді-
яльності, структурною одиницею яко-
го вона є, що з правової точки зору є 
просто абсурдним.
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У ч. 1 ст. 3 Закону про ЗЕД зазначе-
но, що суб’єктами ЗЕД також є «спільні 
підприємства за участю суб’єктів госпо-
дарської діяльності України та інозем-
них суб’єктів господарської діяльності, 
зареєстровані як такі в Україні та які 
мають постійне місцезнаходження на 
території України» [3]. Із цього приводу 
слід зазначити, що чинним законодав-
ством, яке регулює порядок державної 
реєстрації юридичних осіб, зокрема 
Державним класифікатором організа-
ційно-правових форм господарювання, 
взагалі не передбачається створення й 
державна реєстрація такої організацій-
но-правової форми юридичних осіб, як 
спільне підприємство.

У ч. 2 ст. 3 Закону про ЗЕД зазна-
чено: «Україна в особі її органів, міс-
цеві органи влади й управління в особі 
створених ними зовнішньоекономічних 
організацій, які беруть участь у зовніш-
ньоекономічній діяльності, а також інші 
держави, які беруть участь у господар-
ській діяльності на території України, 
діють як юридичні особи згідно з ч. 4 
ст. 2 цього Закону і законами України» 
[3]. У зв’язку з нечіткістю формулю-
вань зазначеної норми виникає питан-
ня: чи може держава, державні органи 
та органи місцевого самоврядування 
бути суб’єктами ЗЕД? Відповідь на 
це питання буде негативною тому, що 
згідно з ч. 1 ст. 8 ГКУ «держава, органи 
державної влади та органи місцевого 
самоврядування не є суб’єктами госпо-
дарювання», а відтак, згідно з абзацом 
дванадцятим ст. 1 Закону про ЗЕД та ч. 
1 ст. 378 ГКУ, не можуть бути суб’єк-
тами ЗЕД. Суб’єктами ЗЕД можуть 
бути суб’єкти господарювання, зареє-
стровані в певних організаційно-право-
вих формах, які були створені держав-
ними органами чи органами місцевого 
самоврядування, або корпоративні пра-
ва на які належать державним органам 
чи органам місцевого самоврядування, 
проте не самі державні органи й органи 
місцевого самоврядування.

З огляду на наведене вважаємо за 
необхідне викласти текст ст. 3 Закону 
про ЗЕД у такій редакції:

«Стаття 3. Учасники зовнішньоеко-
номічної діяльності.

Зовнішньоекономічна діяльність 
здійснюється за участю українських 
суб’єктів господарювання, зазначених 
у п. п. 1 та 2 ч. 2 ст. 55 Господар-
ського кодексу України (які для цілей 
цього Закону іменуються «суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності»), та 
іноземних суб’єктів господарювання, 
правовий статус яких визначається 
правом тих країн, у яких такі суб’єкти 
мають постійне місцезнаходження або 
постійне місце проживання.

Держава, органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування 
не є суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності».

Ключові слова: зовнішньоеконо-
мічна діяльність, суб’єкти зовнішньое-
кономічної діяльності, суб’єкти госпо-
дарювання.

Статтю присвячено досліджен-
ню проблем визначення суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності в 
праві України. Зокрема, у статті 
проводиться дослідження щодо орга-
нізаційно-правових форм юридичних 
осіб, які можуть бути суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності. На 
основі проведеного дослідження про-
понується внести відповідні зміни 
до законодавства України.

Статья посвящена исследова-
нию проблем определения субъектов 
внешнеэкономической деятельно-
сти в праве Украины. В частности, 
в статье проводится исследование 
относительно организационно-пра-
вовых форм юридических лиц, кото-
рые могут быть субъектами внеш-
неэкономической деятельности. На 
основе проведенного исследования 
предлагается внести соответству-
ющие изменения в законодательство 
Украины.

This article is devoted to the research 
of the problems relating to defining of 
the subjects of foreign economic activ-
ities in Ukrainian law. Particularly, in 
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the article there is researched the issue 
of what organizational forms of legal 
persons may act as subjects of foreign 
economic activities. Based on the re-
search conducted there is proposed to 
make respective amendments to the 
legislation of Ukraine.
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ВЫДВОРЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕРРИТОРИИ  
ГОСУДАРСТВА (ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ)

Тема является актуальной и интерес-
ной для изучения, поскольку регулиру-
ющее правоотношения по выдворению 
законодательство не является совер-
шенным, нет его однозначного понима-
ния и толкования. В историко-правовой 
литературе отсутствует единое мнение 
относительно содержания термина «вы-
дворение», и работа над усовершен-
ствованием существующего законода-
тельства предполагает использование 
историко-правового опыта.

Целью работы является определе-
ние особенностей правоотношений от-
носительно высылки в России накану-
не революции 1917 года и характерных 
черт регулирования выдворения в на-
стоящее время нормами законодатель-
ства Украины (ст. 24 Кодекса Украины 
об административных правонарушени-
ях (далее – КУоАП)).

Согласно законодательству Россий-
ской империи конца XIX – начала XX в.  
высылка – принудительное удаление 
иностранцев из пределов государства или 
какого-либо его района по постановле-
нию компетентного органа [13, с. 564].  
Право использовать эту меру являлось 
и является одним из неотъемлемых 
прав суверенного государства. 

Согласно Своду законов о состо-
яниях (Свод законов Российской им-

перии, т. 9, ст. 817) иностранцами в 
российском государстве признава-
лись «все вообще подданные других 
держав, не вступившие установлен-
ным порядком в подданство России»  
[18, с. 274]. Туристы, трудовые мигран-
ты, коммерсанты, владельцы и персо-
нал предприятий, дипломаты, беженцы 
(как, например, переселенцы из Китая 
во время войн XIX века и Синьхайской 
революции 1911–1912 годов [3, с. 45]) –  
вместе эти люди представляли собой 
существенную часть российского об-
щества пореформенного времени. По 
данным всеобщей переписи 1897 года 
в империи проживало 605,5 тыс. чело-
век, являвшихся подданными других 
государств [4]. Их роль в развитии со-
циальных и политических процессов, 
в сферах экономики и культуры была 
весьма значительной. Наибольшим 
влиянием пользовались иностранные 
предприниматели. Так, в Екатеринос-
лавской губернии в это время поддан-
ным других государств принадлежало 
90% объектов металлообрабатываю-
щей и 63% объектов угледобывающей 
промышленности [12, с. 189].

Высылка иностранцев могла иметь 
характер персональный (высылка опре-
делённого лица) или массовый (высыл-
ка группы лиц). В 1892 году в меж-
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дународном праве была предпринята 
попытка составить исчерпывающий пе-
речень законных оснований для высыл-
ки иностранцев. В этот перечень во-
шли такие основания: проникновение 
на территорию данного государства 
обманным путём и вопреки действую-
щим правилам о въезде; проживание 
на территории вопреки определённому 
запрещению; угроза общественному 
здравоохранению или «добрым нра-
вам»; высылка нищих, бродяг и других 
«обременяющих общество элементов»; 
высылка обвиняемых в серьёзных пре-
ступлениях; высылка обвиняемых в 
преступлениях, совершённых за гра-
ницей, и подлежащих выдаче согласно 
внутренним законам государства или 
международным договорам; высылка 
нарушающих общественную безопас-
ность действиями, не подлежащими на-
казанию согласно внутренним законам; 
высылка лиц, виновных в нападках в 
местной прессе на политический строй 
государства пребывания; высылка лиц, 
виновных в нападках на государство, 
нацию и т. д. в иностранной прессе; 
высылка виновных в том, что во вре-
мя войны или перед лицом опасности 
войны они своим поведением угрожали 
безопасности государства [13, с. 564]. 
В международном праве так и не было 
создано каких-либо общепризнанных 
норм, устанавливающих законные ос-
нования для высылки иностранцев. Из-
вестный российский административист 
И.П. Тарасов отмечал: «Постановления 
разных государств по этому предмету 
весьма различны, как относительно 
причин, вызывающих принятие такой 
меры безопасности, так и относительно 
условий, которыми обставлено приме-
нение ее» [19, с. 315].

Высылка за пределы Российской 
империи иностранцев могла осущест-
вляться в двух порядках: администра-
тивном и судебном.

Высылка по судебным приговорам 
применялась как альтернативное на-
казание в двух случаях. Согласно Уго-
ловному уложению 22 марта 1903 года 
(ст. 34) лица, приговоренные к катор-

ге, ссылке на поселение, заключению в 
исправительном доме или связанному 
с лишением прав состояния (то есть 
сословных прав) тюремному заключе-
нию, после отбывания наказания под-
вергались ряду ограничений в праве 
избрания и изменения места житель-
ства [5, с. 282–283]. Для иностранцев 
эти ограничения могли быть замене-
ны высылкой за границу с запреще-
нием возвращаться в Россию (ст. 35)  
[5, с. 283].

Другая норма, касавшаяся удале-
ния за пределы российского государ-
ства как альтернативного наказания 
для иностранцев, действовала с 26 
мая 1903 года и была включена в со-
став Уложения о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1885 года как 
ст. 583. В соответствии с этой нормой 
иностранцам, приговоренным судом 
к отдаче под надзор полиции, данное 
наказание, по решению министра ино-
странных дел, могло быть заменено вы-
сылкой за границу [5, с.18].

Следует отметить, что высылка за 
границу была единственным видом на-
казания, предусмотренным уголовным 
законодательством Российской импе-
рии исключительно для иностранцев. 
В остальном иностранцы в пределах 
империи по судебным приговорам под-
вергались тем же наказаниям, что и 
российское подданные. Иностранцы, 
находившиеся на территории Россий-
ской империи (временно или проживав-
шие постоянно), попадали под действие 
ее законов (Свод законов Российской 
империи, т. 1, ч. 1, ст. 85). В частно-
сти, как и российские подданные, за 
совершение уголовных преступлений 
иностранцы несли ответственность в 
соответствии с нормами Уложения о 
наказаниях уголовных и исправитель-
ных 1885 года (ст. 170) [5, с. 57] и  
Уголовного уложения 1903 года (ст. 4) 
[5, с. 275]. Исключения из этого пра-
вила допускались, если это было пред-
усмотрено договорами России с тем 
государством, подданным которого яв-
лялся правонарушитель. Особый пра-
вовой режим существовал для сотруд-
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ников иностранных дипломатических 
представительств в России.

Инициаторами высылки иностран-
цев в административном порядке, со-
гласно законодательству об органи-
зации управления в губерниях (Свод 
законов Российской империи, т. 2,  
ч. 1, ст. 313), должны были выступать 
губернаторы. Одна из их обязанностей 
заключалась в осуществлении надзора 
за иностранцами, находившихся вре-
менно («для своих торговых или иных 
дел») или постоянно проживавших в 
соответствующей губернии. Губернато-
рам надлежало следить за тем, чтобы, 
с одной стороны, иностранцы не под-
вергались притеснениям, а с другой – 
сами не совершали правонарушений. 
Полицейские органы должны были 
собирать и представлять губернатору 
сведения об образе жизни и поведении 
иностранцев [15, с. 283–284]. 

В соответствии с Правилами об уда-
лении иностранцев из пределов Рос-
сии 26 мая 1903 года распоряжение о 
высылке на основании представления 
губернатора или приговора суда отда-
вал министр внутренних дел. Кроме 
него, это право было предоставлено 
также некоторым другим должностным 
лицам: военному министру (в местно-
стях, которые находились в его веде-
нии), наместнику царя на Кавказе и 
всем генерал-губернаторам. 29 июня 
1908 года по предложению Совета ми-
нистров царь разрешил производить 
высылку иностранцев военным губер-
наторам Амурской, Приморской и За-
байкальской областей, а также острова 
Сахалин [15, с. 282–284].

Основания для удаления иностран-
цев за пределы Российской империи 
законодатель обозначил следующим 
образом: «…по дурному поведению, 
сомнительности либо другим каким-то 
причинам не могут быть терпимы в пре-
делах Российского государства» (Свод 
законов Российской империи, т. 2, ч. 1, 
ст. 313) [14,с. 284]. Таким образом, все 
зависело от усмотрения властей.

Порядок осуществления высылки 
определялся Правилами об удалении 

иностранцев из пределов России 26 
мая 1903 года. Согласно этому зако-
ну иностранец, в отношении которого 
суд или административный орган вы-
нес решение о высылке, должен был 
покинуть страну в указанный срок или 
подвергался этапированию. 

Принудительно препровождались к 
государственной границе и передава-
лись иностранным пограничным вла-
стям лица, не исполнившие (хотя бы 
раз) требования о добровольном выез-
де из Российской империи, а также са-
мовольно вернувшиеся на российскую 
территорию после высылки. Последние 
перед повторной высылкой подверга-
лись наказанию. Российская сторона 
оставляла за собой право отклонить 
требование иностранного правительства 
о принудительном удалении иностранца 
за пределы Российской империи.

Если иностранные пограничные 
власти отказывались принять подвер-
гнутого высылке иностранца, на время 
переговоров о его судьбе с иностран-
ным правительством этот человек мог 
быть принудительно водворен на жи-
тельство внутри империи. На неопре-
деленный срок эта мера применялась к 
иностранцу в ряде случаев: 

1) если его уже дважды высылали 
за пределы Российской империи, но он 
снова самовольно вернулся; 

2) если он отказался оставить пре-
делы России добровольно, при этом 
российская сторона решила отклонить 
требование иностранного правитель-
ства о его высылке в принудительном 
порядке; 

3) если иностранное правительство 
не согласилось принять высылаемого 
или более года оставляло без ответа 
запросы об этом российской стороны. 

Иностранные подданные, принуди-
тельно поселенные в пределах Россий-
ской империи, по распоряжению губер-
натора должны были быть приписаны 
к определенной общине (волости или 
мещанскому обществу) с обязатель-
ством платить налоги и нести повин-
ности, установленные для членов этой 
социальной группы.
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Такое лицо находилось под надзором 
полиции и не могло покидать пределы 
уезда, в котором было поселено. На заня-
тия торговлей или промыслами для него 
требовалось разрешение губернатора. 
Иностранец мог обратиться с прошением 
о принятии российского подданства и за-
числении в члены общины, к которой был 
приписан, по истечении пятилетнего сро-
ка после поселения. Если решение было 
положительным, на этого человека рас-
пространялись права, предусмотренные 
законом для представителей данного со-
словия, он освобождался из-под надзора 
полиции и получал свободу передвиже-
ния на тех же основаниях, что и другие 
российские подданные. Супруги и дети 
лиц, поселенных на жительство, могли на 
собственные средства следовать за ними, 
не попадая под установленные для них 
ограничения [15, с. 282–283].

В настоящее время выдворение за 
пределы государства не является уго-
ловным наказанием, а регулируется 
административным законодательством 
Украины.

Анализ положений ст. 24 Кодекса 
Украины об административных право-
нарушениях [10, ст. 24] дает основание 
отнести выдворение иностранцев и лиц 
без гражданства за пределы Украины 
к видам административных взыска-
ний, поскольку ч. 3 выше указанной 
статьи предусматривает возможность 
применения к иностранцам и лицам 
без гражданства за совершение адми-
нистративных проступков, грубо нару-
шающих правопорядок, выдворение за 
пределы Украины [14, с. 79].

Иностранец (лицо без гражданства) 
может быть выдворен за пределы Укра-
ины в трех случаях:

– если его действия противоречат 
интересам обеспечения безопасности 
Украины или охраны общественного 
порядка;

– если это является необходимым 
для охраны здоровья, защиты прав и 
законных интересов граждан Украины;

– если иностранец грубо нарушил 
законодательство о правовом статусе 
иностранцев [2, с. 75–76; 11, с. 265]. 

В соответствии с Законом Украины 
«О правовом статусе иностранцев и 
лиц без гражданства» [6] Государствен-
ная миграционная служба Украины, 
органы охраны государственной грани-
цы (касательно иностранцев и лиц без 
гражданства, которые задержаны ими 
на территории контролируемых при-
граничных районов во время попытки 
или после незаконного пересечения го-
сударственной границы Украины) или 
органы Службы безопасности Украины 
могут лишь на основании вынесенно-
го по их исковому заявлению поста-
новления административного суда 
принудительно выдворить из Украины 
иностранца и лицо без гражданства. 
Решение суда о принудительном вы-
дворении иностранца или лица без 
гражданства может быть обжаловано. 
Обжалование не прекращает исполне-
ние решения о выдворении.

Государственная миграционная 
служба или орган охраны государствен-
ной границы на основании соответству-
ющего решения суда с последующим 
уведомлением на протяжении 24 часов 
прокурора помещает таких иностран-
цев и лиц без гражданства в пункты 
временного пребывания иностранцев 
и лиц без гражданства, которые неза-
конно находятся на территории Укра-
ины. Пребывание продолжается на 
протяжении срока, который является 
необходимым для выполнения решения 
суда о принудительном выдворении, но 
не больше 12 месяцев. Решение суда о 
принудительном выдворении выполня-
ется территориальным органом мигра-
ционной службы или органом охраны 
государственной границы.

Центральный орган исполнитель-
ной власти, который обеспечивает ре-
ализацию государственной политики 
в сфере миграции, орган Службы без-
опасности Украины или орган охраны 
государственной границы обеспечивает 
проведение дактилоскопии иностран-
цев и лиц без гражданства, а в случае 
необходимости – взятие других биоме-
трических данных согласно законода-
тельству.
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Важно подчеркнуть, что выдворение 
за пределы Украины не может быть при-
менено к иностранцам и лицам без граж-
данства, на которых распространяется 
действие Закона Украины «О беженцах 
и лицах, которые нуждаются в дополни-
тельной или временной защите» [7].

Согласно ст. 31 Закона Украины  
«О правовом статусе иностранцев и 
лиц без гражданства» иностранцы или 
лица без гражданства не могут быть 
принудительно возвращены или прину-
дительно выдворены или выданы, пере-
даны в государства:

– где их жизни или свободе угро-
жает опасность по признакам расы, ве-
роисповедания, национальности, граж-
данства (подданства), принадлежности 
к определенной социальной группе или 
политических предпочтений;

– где им угрожает смертная казнь, 
пытки, жестокое, негуманное или уни-
жающее достоинство обращение или 
наказание;

– где их жизни и здоровью, безопас-
ности или свободе угрожает опасность 
вследствие повсеместно распростра-
ненного насилия в ситуациях между-
народного или внутреннего вооружен-
ного конфликта или систематического 
нарушения прав человека, или природ-
ного или техногенного бедствия, или 
отсутствия медицинского лечения или 
ухода, который обеспечивает жизнь;

– где им угрожает выдворение или 
принудительное возвращение в госу-
дарства, где могут возникать указан-
ные случаи [6].

Запрещается коллективное прину-
дительное выдворение иностранцев и 
лиц без гражданства.

Иностранцы и лица без граждан-
ства, которые по решению суда под-
лежат принудительному выдворению 
за пределы Украины, возмещают за-
траты, связанные с выдворением, в 
установленном законом порядке. Если 
указанные лица не имеют средств для 
возмещения затрат, связанных с выдво-
рением их из Украины, то выдворение 
осуществляется за счет государствен-
ного бюджета. При наличии физи-

ческих и юридических лиц, которые 
приглашали, принимали иностранцев 
и лиц без гражданства, устраивали их 
незаконный въезд, проживание, трудо-
устройство, содействовали уклонению 
от выезда после окончания срока пре-
бывания, эти лица по решению суда в 
установленном законом порядке возме-
щают затраты, нанесенные государству 
вследствие выдворения указанных ино-
странцев и лиц без гражданства.

Важно указать, что в юридиче-
ской науке точка зрения о том, что 
выдворение представляет собой вид 
административного взыскания, не яв-
ляется общепризнанной. Например, 
А.М. Бандурка считает, что выдворе-
ние следует относить к мерам админи-
стративного пресечения, исходя из их 
целевой направленности [1, с. 74–77].  
Данные дискуссии возникли потому, 
что законодатель, хотя и закрепил вы-
дворение в ст. 24 КУоАП, однако не 
внес его в перечень видов администра-
тивных взысканий, то есть не опреде-
лил его место в системе административ-
ных взысканий. В.В. Иванов считает, 
что анализ действующего законода-
тельства Украины позволяет сделать 
вывод о том, что выдворение является 
мерой административного взыскания, 
применяемой за совершение действий, 
грубо нарушающих нормы законода-
тельства, регулирующего особенно-
сти правового статуса иностранцев 
и лиц без гражданства [8, с. 94–95].  
По мнению А.И. Миколенко, выдворе-
ние иностранцев и лиц без граждан-
ства является специфической мерой 
административно-правового принуж-
дения, которая в одних случаях, в за-
висимости от цели применения, может 
выступать в качестве меры админи-
стративного предупреждения, в дру-
гих – в качестве административного 
пресечения, иногда – в качестве адми-
нистративного взыскания [14, с. 84].  
Такая точка зрения отстаивается и 
в научных публикациях В.И. Палько 
[16, с. 171–179; 17, с. 44–53]. 

Таким образом, следует согласить-
ся, что все точки зрения ученых-адми-
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нистративистов относительно выдво-
рения имеют право на существование, 
отвергнуть их полностью невозможно. 
Вышесказанное обуславливает необхо-
димость усовершенствования правовой 
нормы путем уточнения значения тер-
мина «выдворение». 

Сравнительный анализ положений 
российского дореволюционного права, 
посвященного процедуре высылки, и 
соответствующих норм современного 
украинского законодательства пока-
зывает, что в настоящее время права 
человека в этой сфере защищены бо-
лее эффективно, чем в начале прошло-
го столетия. В частности, в наши дни 
не допускается коллективная высылка, 
законодательством не предусмотрена 
высылка по решению органа исполни-
тельной власти, а может применяться 
исключительно по решению суда, что 
дает возможность обжалования. Также 
законодательство Украины дает воз-
можность привлечения адвоката для 
представительства в органах власти и 
защиты прав в суде.

Ключевые слова: выдворение, 
иностранцы, административное взы-
скание, законодательство Украины, вы-
сылка, Российская империя.

Статья посвящена исследованию 
особенностей правоотношений отно-
сительно высылки в России накануне 
революции 1917 года и характерных 
черт регулирования выдворения в 
настоящее время нормами законода-
тельства Украины.

Стаття присвячена дослідженню 
особливостей правовідносин щодо 
висилки в Росії напередодні револю-
ції 1917 року й характерних рис ре-
гулювання видворення нині нормами 
законодавства України.

The study is devoted to the pecu-
liarities of legislation regarding ex-
pulsion in Russia before the revolution 
of 1917 and characteristic features of 
regulation of expulsion according to 
the norms of current Ukrainian legis-
lation. 
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ІСТОРИЧНІ ВІХИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ  
СЛУЖБИ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ

Реалії сьогодення дають підстави 
стверджувати про необхідність запро-
вадження нового механізму кадрової 
роботи в Органах внутрішніх справ 
України (далі – ОВС України), запро-
вадження нової ідеології кадрової полі-
тики, водночас активно використову-
ючи попередній досвід. Актуальність 
дослідження цієї проблеми полягає в 
тому, що в науковій літературі недо-
статньо уваги приділено питанням ка-
дрового забезпечення ОВС України, а 
проблемні питання кадрової політики з 
урахуванням сучасних вимог, на жаль, 
комплексно не досліджувалися.

На думку вчених, які працюють над 
тематикою організації служби в право-
охоронних органах, відбір на державну 
службу, а також в ці структури пови-
нен бути вкрай ретельним [1; 2]. Тому 
виникла потреба у створенні відповід-
них органів та апаратів роботи з особо-
вим складом органів внутрішніх справ, 
до основної функцій яких належало 
створення компетентних, досвідчених, 
відданих ідеї «служіння народові» пра-
цівників.

Окремі важливі сторони проходжен-
ня служби в ОВС України знайшли 
відображення в працях М. Ануфрієва, 
Ю. Кравченка, Р. Калюжного, Я. Кон-
дратьєва, В. Пєткова, В. Соболєва. Про-
блеми зміцнення дисципліни, соціаль-

но-правового захисту персоналу ОВС 
України висвітлювали В. Андросюк,  
В. Венедиктов, Л. Казміренко, З. Кісіль,  
О. Лавриненко, Н. Матюхіна, О. Си-
нявська, Г. Юхновець. Пошук шляхів 
відповідності соціально-правового ін-
ституту ОВС України рівню вимог і 
завдань держави Україна акцентує на 
актуальності здійснення аналізу й уза-
гальнення досвіду управління кадрами 
міліції (поліції) у попередніх формах 
організації системи публічного апарату.

Після Великої Жовтневої револю-
ції 1917 р. організаційно міліція ство-
рювалася як класовий орган, як орган 
пролетаріату, як орган, покликаний 
захищати від протиправних посягань. 
Одним із перших нормативно-право-
вих актів, який декларував класовий 
характер міліції, її організаційну будо-
ву, визначив основні завдання діяль-
ності, порядок комплектування кадрів, 
напрями політичної роботи серед осо-
бового складу, була постанова НКВД  
«О рабочей милиции» від 10 листопада 
1917 р. [3]. 

Отже, у перші роки становлення 
міліції Ради робочих і солдатських де-
путатів повсякчас виконували функції 
кадрових органів. Постановою НКВС 
РСФРСР від 16 квітня 1918 р. запро-
ваджено єдиний стандарт структури 
відділів управління Ради робочих, се-
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лянських і красноармійських депутатів, 
до складу яких входили «відділ міліції» 
чи «народної охорони», або «народної 
охорони губернії». Більшість учених 
схиляється до думки, що саме ця по-
станова сприяла переходу міліції на 
штатні засади, виникненню кадрових 
підрозділів у міліції й саме із цього часу 
міліція з «народної» перейшла до кате-
горії професіональної.

Циркуляр «О нейтрализме в ми-
лиции» [4], встановлюючи вимоги до 
особистісних та професійних якостей 
працівників міліції, тим самим сприяв 
захисту прав і свобод лише селян та 
робітників. У свою чергу це сприяло 
зневажливому ставленню до громадян, 
які належали до іншої соціальної кате-
горії, та до багаточисельних порушень 
законності. Слід зазначити, що цирку-
ляр «О нейтрализме в милиции», ін-
струкція НКВС від 12 жовтня 1918 р.  
«Об организации Советской Рабо-
че-крестьянской милиции» [5] спричи-
нили звільнення зі служби високопро-
фесійних спеціалістів царської поліції, 
що сприяло у свою чергу різкому зрос-
танню злочинності, про що свідчить, 
спеціальний циркуляр № 758/2339 від 
08 березня 1919 р. [6].

Водночас в умовах громадянської 
війни та іноземної навали, на виконан-
ня вимог декрету СНК РСФСР «О Со-
ветской рабоче-крестьянской милиции» 
від 3 квітня 1919 р. [7] кадровим апара-
там було надано право комплектувати 
підрозділи міліції шляхом призову чи 
мобілізації, позаяк міліція була воєні-
зованою й за необхідності залучалася 
до діючої армії. Алгоритм мобілізації 
особового складу міліції в армію надав 
певні пільги та преференції стосовно 
мобілізації безпосередньо в РККА, що 
спричинило те, що в міліцію прагнули 
потрапити ті, які не бажали потрапити 
на фронт. Відсутність лімітів штатної 
чисельності органів міліції сприяло їх 
надмірному збільшенню, а особовий 
склад здебільшого складався з осіб, які 
не відповідали вимогам. Це спонукало 
керівництво держави направляти кому-
ністів на службу до міліції. Збільшення 

партійного прошарку, на думку Ради, 
повинно було сприяти послідовній 
реалізації в життя політики РКП(б), 
створенню в правоохоронних органах 
партійних осередків, підготовки, роз-
становки, навчання й виховання кадрів 
міліції.

Всеросійський центральний вико-
навчий комітет (далі – ВЦВК) у 1920 
р. затвердив перше положення «О ра-
боче-крестьянской милиции» [8], відпо-
відно до якого до складу міліції увійш-
ли такі структурні підрозділи: міська, 
повітова, промислова, залізнична, вод-
на (річна, морська) та розшукова мілі-
ція. 25 квітня 1921 р. НКВД РСФСР 
затвердило «Положение о политико- 
административных органах в рабоче- 
крестьянской милиции республики» [9] 
(далі – Положення).

У Положенні знайшли своє відобра-
ження основні принципи здійснення 
культурно-просвітницької роботи в мі-
ліції та створення спеціального органу 
політико-виховної роботи – політсекре-
таріат. До основних функцій, які покла-
далися на цей орган, слід віднести такі: 
спостереження за політичним станом і 
політичною роботою в органах міліції; 
підтримання тісного зв’язку з органами 
Головполітпросвіти; облік комуністів і 
помічників із політичної частини [2].

Аналізуючи інформацію з губерній 
і повітів у частині ефективності діяль-
ності політсекретаріатів, Головміліція 
неодноразово ставила перед ЦКРКП(б) 
питання щодо доцільності прийняття 
відповідного нормативного акта.

У травні 1930 р. Обліково-розподіль-
чий відділ НКВС РСФСР було реорга-
нізовано й створено Управління кадрів 
НКВС РСФСР. Для працівників кадро-
вих апаратів були встановлені знаки 
розпізнання. Для інспектора кадрів 
крайового адміністративного управлін-
ня, керівника місцевих курсів перепід-
готовки адміністративних працівників, 
штатних викладачів шкіл НКВС – 2 на-
кладних щити с жовтим окантуванням 
і нашивкою зі шкільним знаком [10].  
6 серпня 1930 р. Колегією НКВС було 
прийнято акт управління «Об очеред-
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ных задачах НКВС и его местных орга-
нов в деле подготовки и распределения 
кадров» [11], у якому акцентувалося на 
гострій необхідності комплектування 
міліції висококваліфікованими кадра-
ми, що у свою чергу вимагає створення 
в крайових і в обласних адміністратив-
них управліннях спеціального відді-
лу. Основним завданням, покладеним 
на ці відділи, було вирішення питань 
підготовки, обліку й розподілу кадрів, 
планування заходів щодо створення ді-
ючого резерву на заміщення вакантних 
посад, атестації кадрів міліції.

Із цією метою керівництвом НКВС 
було прийняте вкрай слушне рішення 
– відкриття Інституту адміністратив-
ного будівництва, до компетенції якого 
було віднесено підготовку кваліфікова-
них фахівців для органів НКВС країв та 
областей. В інституті протягом трьох 
років здійснювалася підготовка фахів-
ців на трьох факультетах за такими 
спеціальностями: адміністративно-мілі-
цейський, науково-технічної експерти-
зи, виправно-трудовий.

На думку більшості науковців, від-
криття Інституту адміністративного бу-
дівництва надало можливість вирішити 
багато нагальних питань підготовки 
досвідчених фахівців для правоохорон-
них органів. В Інституті адміністратив-
ного будівництва слухачі отримували 
глибокі галузеві знання, ґрунтовну 
політичну освіту, практичні навички, 
вкрай необхідні майбутнім керівникам 
відділів чи секторів НКВС. В Інституті 
також здійснювали підготовку, пере-
підготовку працівники старшого, се-
реднього й молодшого начальницького 
складу міліції.

Враховуючи значну потребу в роз-
ширені мережі спеціалізованих на-
вчальних закладів, постановою СНК 
РСФСР від 9 липня 1930 р. було за-
декларовано обов’язковість створення 
в кожному краї та області шкіл для 
підготовки молодшого начальницького 
складу. Питання постійного підвищен-
ня професійної майстерності практич-
них працівників знаходилося постійно 
в полі зору керівництва управління 

кадрами НКВС. Вважаємо, що кроком 
вперед було розроблення й затвер-
дження СНК СРСР 25 травня 1931 р. 
«Положения о рабоче-крестьянской 
милиции» [12]. У Положенні ґрунтовно 
прописувалися процедури відбору, роз-
становки кадрів, порядок призначення 
на посади керівного складу, закріплен-
ня основних засад організації забезпе-
чення персоналу, питання підготовки й 
перепідготовки. У Положенні було про-
писані основні вимоги до нормування 
робочого часу, встановлювалися над-
бавки до заробітної плати за вислугу 
років.

З метою забезпечення підтримання 
належної дисципліни й законності в ді-
яльності працівників міліції 30 червня 
1931 р. було введено в дію «Дисципли-
нарный статут рабоче-крестьянской ми-
лиции». У Статуті ґрунтовно прописані 
правові засади розуміння дисципліни, 
принципи, її мета, основні засади ідео-
логічної роботи.

На цьому етапі генезису розвитку 
кадрових апаратів знаковою подією є 
реорганізація Обліково-розпорядного 
відділу НКВС РСФРСР в Управління 
кадрів НКВС РСФРСР [11] – єдино-
го органу, покликаного здійснювати 
відбір, підготовку, розстановку кадрів 
міліції. Уніфікації роботи кадрових 
підрозділів сприяло прийняття низки 
документів, які врегульовували алго-
ритм проведення атестації [13], призна-
чення на посади номенклатури НКВС  
СРСР [14].

Під час Великої Вітчизняної війни 
більшість працівників міліції, що сліду-
вали поклику серця, було мобілізовано 
на фронт, що негативним чином впли-
нуло на якісний потенціал працівників 
та кадровий некомплект. У період вій-
ни, як свідчать архівні матеріали, на 
службу приймалися «…особи, які не 
відповідали вимогам не за віком, не за 
освітою й навіть не за станом здоров’я» 
[2, с. 128].

Повоєнне десятиліття характеризу-
ється активною діяльністю кадрових 
апаратів міліції МВС СРСР, розроблен-
ням стратегії розвитку кадрової політи-



180

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2014/5

ки відомства. Важливою подією в істо-
рії міліції стало прийняття Положення 
про радянську міліцію [13], у якому 
були прописані основні умови служби 
в міліції, її обов’язки та права, питання 
соціального та матеріального захисту; 
постанови «О мерах по дальнейшему 
укреплению советской милиции» [14], 
яка окреслила основні напрями діяль-
ності міліції, напрями взаємодії з гро-
мадськими формуваннями; Указ Прези-
дії Верховної Ради СРСР «Об основных 
обязанностях и правах советской мили-
ции по охране общественного порядка 
и борьбе с преступностью» [15]; По-
станови Ради Міністрів СРСР «О даль-
нейшем совершенствовании правового 
регулирования деятельности советской 
милиции», яким було затверджено 
нове Положення про радянську міліцію 
[16]; наказу МВС СССР, яким запро-
ваджено в дію «Руководство по работе 
с кадрами рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел» [17].

У 1990 рр. ХХ ст. Україні кинуто 
виклик: перебудова держави та всіх 
її інститутів; відбувається зростан-
ня рівня злочинності. Для протидії 
організованій злочинності в МВС 
України виникла нагальна потреба на-
лежного кадрового забезпечення пра-
воохоронних органів. У зв’язку із цим 
зростає значення ролі професійної 
підготовки кадрів для ОВС України. 
Створюється єдина система відомчих 
навчальних закладів системи МВС 
України, що надала можливість готу-
вати правоохоронців нової генерації. 
Водночас здійснювалася низка орга-
нізаційно-правових заходів щодо вдо-
сконалення структури кадрових апара-
тів, а саме в структурі системи МВС 
України було створено Головне управ-
ління кадрів [18]. Подальшим кроком 
удосконалення діяльності кадрових 
підрозділів слід вважати реорганізацію 
кадрових підрозділів в апарати з ро-
боти з особовим складом [19], затвер-
дження Кодексу честі працівника орга-
нів внутрішніх справ [20] та Етичного 
кодексу працівника органів внутрішніх 
справ України [21]. Водночас, незва-

жаючи на позитивні досягнення кадро-
вої політики МВС України, виникали 
й значні проблеми.

Вважаємо, що значним кроком упе-
ред стало реформування системи під-
готовки фахівців для органів внутріш-
ніх справ України шляхом значного 
збільшення ліцензійного обсягу набору 
у ВНЗ МВС України зі спеціальності 
«Правоохоронна діяльність». На сьо-
годні керівництво МВС України під-
тримує нові підходи до підготовки та 
комплектування науково-педагогічних 
працівників навчальних закладів МВС 
України. Насамперед вкрай актуальним 
на сьогодні є питання щодо залучення 
до навчального процесу досвідчених 
науково-педагогічних працівників, які 
здатні виробити в майбутнього співро-
бітника практичні навички та уміння, 
необхідні для вирішення правоохорон-
них завдань.

Отже, дослідження ґенези кадрової 
політики в органах внутрішніх справ, 
дає підстави стверджувати, що, незва-
жаючи на значні здобутки, реформу-
вання системи МВС України потребує 
подальшого вдосконалення, приведен-
ня її до міжнародних стандартів.

Ключові слова: міліція, правоохо-
ронні органи, кадрова служба, кадрові 
апарати міліції, інститут адміністратив-
ного будівництва.

У статті досліджено історич-
ні аспекти становлення кадрово-
го апарату міліції, основні вимоги 
до співробітників правоохоронних 
структур, функції та особливості 
розвитку кадрової служби.

В статье исследовано историче-
ские аспекты образования кадрового 
аппарата милиции, главные требо-
вания к сотрудникам правоохрани-
тельных органов, функции и особен-
ности развития кадровой службы.

In the article the main historical as-
pects of formation personnel staff of-
ficers, the basic requirements for law 
enforcement structures, functions and 
characteristics of personnel services.
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР: 
ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА

У юридичній науці усталеною є дум-
ка про те, що предмет цивільно-пра-
вового регулювання становлять лише 
майнові та особисті немайнові відноси-
ни, оскільки жодних інших суспільних 
відносин, окрім названих, Цивільний 
кодекс України (далі – ЦК України) 
не регулює (ст. 1 ЦК України). Дифе-
ренціація предмета цивільно-правового 
регулювання на майнові та особисті 
немайнові відносини здійснюється на 
підставі використання одночасно двох 
різних критеріїв. Так, якщо для дифе-
ренціації відносин, що регулюються 
цивільним правом, було б обрано май-
нову ознаку, то всі відносини могли б 
поділятися, відповідно, на майнові та 
немайнові. Якби ж було обрано особи-
стісний критерій, то відносини поділя-
лись би на особисті та неособисті. Про-
те цього немає ні в теорії, ні в законі. 
Отже, поза увагою залишаються відно-
сини, які регулюються цивільним пра-
вом, проте не належать ні до майнових, 
ні до особистих. Такі відносини мають 
особливий організаційний характер.

Сама категорія організації (базова 
для поняття організаційних відносин) є 
багатозначною. Під організацією нерід-
ко розуміється таке явище: 1) колек-
тив або будь-яка спільність осіб, пов’я-
заних між собою певними стосунками;  
2) певна сукупність таких колективів, 
що складає організовану систему; 3) 
соціальна структура, у межах якої здій-
снюються певні заходи; 4) діяльність 

щодо впорядкування зв’язків, субор-
динації й координації зусиль у процесі 
досягнення певної мети [1, c. 52].

Організація як форма діяльності лю-
дей не є самоціллю, вона кожного разу 
за своїм змістом і формами реалізації 
зумовлюється вмістом тих цілей, на до-
сягнення яких спрямовує свою діяль-
ність особа або відповідне соціальне 
утворення. Водночас організаційні від-
носини, як і відносини, що організову-
ються, мають свою безпосередню мету. 
Якщо в останніх мету визначає набут-
тя майна, виконання робіт, надання 
послуг тощо, то в організаційному со-
ціальному зв’язку на перший план ви-
ступає впорядкування, організованість 
(нормалізація) відповідного процесу 
передачі майна, виконання робіт тощо.

На сучасному етапі розвитку циві-
лістичної думки більшість науковців 
визнає існування особливої групи ци-
вільно-правових договорів, які спрямо-
вуються переважно на впорядкування 
спільної діяльності суб’єктів та визна-
чають процедуру їх участі в конкретних 
цивільно-правових майнових відноси-
нах у майбутньому (В.В. Вітрянський, 
Е.О. Суханов, Б.І. Пугінський, Л.Я. Да-
нілова, С.Ю. Морозов, Л.Г. Єфімова, 
К.О. Кірсанов та інші).

Поділяючи договори на майнові й 
організаційні, одні вчені класифікацій-
ним критерієм вважають тип правового 
зв’язку, що виникає внаслідок догово-
ру; другі – об’єкт і зміст суспільних 
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відносин, які опосередковуються дого-
вором; треті – юридичну спрямованість 
договору.

На наш погляд, пріоритетною є по-
зиція, що видову підлеглість договору 
визначає безпосередня мета, яку став-
лять перед собою сторони, вступаючи в 
певні договірні відносини, та, відповід-
но, конкретний результат, який вони 
розраховують отримати після виконан-
ня взаємних договірних зобов’язань. 
Це у свою чергу визначає зміст кон-
кретних договірних відносин сторін.

Майнові договори опосередкують 
відносини суб’єктів цивільного права, 
спрямовуються на передачу матері-
альних та інших благ. Такі договори 
за своєю суттю безпосередньо оформ-
люють акти товарообміну їх учасників 
[2, c. 56]. Організаційні ж договори по-
роджують правовідносини, спрямовані 
на створення погодженої сторонами 
процедури виникнення й виконання зо-
бов’язань майнового характеру.

Реформування економіки пострадян-
ських держав шляхом істотного посла-
блення державного впливу на ринкові 
відносини стало практичною переду-
мовою подальшої розробки концепції 
організаційного договору, яка виникла 
в умовах планової економіки. Посла-
блення адміністративного регулюван-
ня економічних процесів дало поштовх 
розвитку договірної форми регулюван-
ня відносин суб’єктів господарської 
діяльності. Цивільно-правовий договір 
став фактично головним засобом регу-
лювання економічних відносин.

С.О. Свірков відмічає: «У сучасних 
умовах договірне регулювання майно-
вих відносин приводить до необхідності 
застосування додаткових інструментів 
взаємодії учасників комерційного обо-
роту, внаслідок чого встановлюється 
підпорядкування, економічна залеж-
ність одних учасників обороту від ін-
ших. Це підпорядкування ґрунтується 
виключно на цивільно-правовому ме-
тоді регулювання та оформлюється за 
допомогою приватноправового інстру-
менту – договірного регулювання. У 
результаті такої ситуації відносини 

щодо управління вже не протиставля-
ються майновим відносинам, а скла-
дають необхідну умову їх існування й 
розвитку» [3, c. 24].

Взаємовигідна домовленість юри-
дично рівних і самостійних учасни-
ків ринку здатна забезпечити такий 
ступінь організованості й стабільнос-
ті економічного обороту, якого часом 
неможливо досягти адміністративними 
методами регулювання.

На думку професора Б.І. Пугінсько-
го, визначення сутності організаційних 
договорів має певну складність. Органі-
заційні домовленості можуть слугувати 
допоміжною ланкою майнових догово-
рів, хоча вирішувані в них організацій-
ні питання є ключовими. Організаційні 
договори також можуть бути відосо-
бленими від майнових, виконуючи са-
мостійні функції в організації відносин 
сторін, які їх уклали [4, c. 121].

Аналізуючи різні погляди на цю пра-
вову конструкцію, можна дійти виснов-
ку, що організаційний договір розумі-
ється у вузькому та широкому сенсі.

Прибічники вузького розуміння 
природи організаційного договору, роз-
межовуючи на практиці організаційні 
та майнові договори, в основу кладуть 
факт наявності або відсутності в змі-
сті договору майнових зобов’язань сто-
рін, що мають істотне значення. Так, 
якщо зміст договору складають лише 
зобов’язання сторін організаційного 
характеру, а договір породжує лише 
організаційні правовідносини, то його 
слід визнати організаційним (напри-
клад, попередній договір). Якщо ж за 
наявності організаційних зобов’язань 
сторони погоджували в договорі також 
зобов’язання майнового характеру, то 
такий договір не є цілком організацій-
ним. До таких належать, зокрема, за-
сновницький договір і договір простого 
товариства [5, c. 92].

Цей підхід слід визнати невиправ-
дано вузьким. Вважаємо за доцільне 
розмежовувати такі типи цивільно-пра-
вового договору з огляду на співвід-
ношення організаційних і майнових 
відносин сторін, що зумовлюються 
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конкретним договором, а також безпо-
середню цільову спрямованість цього 
договору в цілому.

Так, Н.І. Клейн стверджувала, що 
організаційні функції властиві будь-яко-
му господарському договору, проте 
можливе різне поєднання організацій-
ного й майнового начал у договорі.  
В одних випадках організаційні функ-
ції договору є переважаючими, в інших 
вони виконують лише роль «зв’язки» в 
майнових відносинах [6, c. 32].

Вказану позицію підтримує також 
професор Б.І. Пугінський. Він вва-
жає, що організаційний договір може 
включати окремі елементи майнового 
договору, проте спільна мета – спря-
мованість на поліпшення організації 
взаємопов’язаної діяльності залишаєть-
ся незмінною. Суть договору визнача-
ється основною метою, а не супутніми 
умовами [4, c. 122].

У зв’язку із цим організаційні дого-
вори з огляду на характер зобов’язань, 
що утворюють їх, можна умовно поді-
лити на прості (однорідні) та складні 
(неоднорідні).

Учасники простих (однорідних) ор-
ганізаційних договорів у межах догово-
рів, що укладаються, погоджують лише 
взаємні організаційні зобов’язання.  
До складних (неоднорідних) органі-
заційних договорів можна віднести 
договори, які включають, окрім орга-
нізаційних аспектів, також окремі пи-
тання майнового договору. При цьому 
майнові зобов’язання в таких догово-
рах не змінюють організаційну сутність 
укладеного договору. Безпосередня їх 
мета – не товарообмін, а поліпшення 
організації взаємопов’язаної діяльності 
учасників договору.

Розглянемо довгостроковий договір, 
який у певних випадках можна визна-
чати як «організаційну передумову» пе-
ревезень. Зауважимо, що про «органі-
заційну передумову» можна вести мову 
лише з позиції менеджменту. З точки 
зору права є цивільно-правовий дого-
вір, про що вказує законодавець.

За довгостроковим договором пе-
ревізник зобов’язується у встановле-

ні строки приймати, а власник (во-
лоділець) вантажу – передавати для 
перевезення вантаж у встановленому 
обсязі. У довгостроковому договорі 
перевезення вантажу встановлюються 
обсяг, строки та інші умови надання 
транспортних засобів і передання ван-
тажу для перевезення, порядок розра-
хунків, а також інші умови майбутньо-
го перевезення (ст. 914 ЦК України).

Слід зауважити, що такий договір 
є підставою виникнення організацій-
но-передумовних правовідносин, у ре-
зультаті становлення й реалізації яких 
розпочинаються, а в певних випадках і 
продовжують розвиватися майнові пра-
вовідносини.

Організаційний характер довгостро-
кового договору полягає в тому, що він 
спрямований на організацію укладення 
в майбутньому основного договору, а не 
на організацію послуг. Для укладення 
організовуваного договору (реального 
договору перевезення вантажу), що зу-
мовлюється довгостроковим договором, 
необхідна наявність фактичного скла-
ду, одним з елементів якого обов’язко-
во є організаційний попередній договір, 
що є передумовою виникнення прав та 
обов’язків за основним договором.

Головною організаційною метою 
довгострокового договору є плануван-
ня та організація перевезень сторона-
ми угоди на тривалий період. Правова 
мета договору має істотну відмінність 
від організаційної. Правовою метою до-
говору є впорядкованість та організа-
ція відносин сторін щодо укладення в 
майбутньому відповідних транспортних 
договорів.

Наочним прикладом організаційного 
договору в транспортній сфері є також 
вузлова угода. Транспортні статути й 
кодекси, правила перевезень вантажів 
у прямому змішаному сполученні не 
розкривають поняття вузлової угоди. 
Лише ст. 116 Статуту автомобільного 
транспорту УРСР говорилося: «Умови 
роботи пунктів перевалки визначають-
ся вузловою угодою».

Визначення вузлової угоди впер-
ше надав В.А. Єгіазаров: вузлова уго-
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да – це цивільно-правовий договір, 
відповідно до якого пункти перевалки 
(залізничні станції, порти, пристані) 
зобов’язуються за плату переміщати 
вантажі з одного виду транспорту на 
інший на підставі обов’язкових техно-
логічних правил із метою продовження 
процесу доставки вантажу [7, c. 63].

У вузлових угодах щодо місцевих 
умов передбачаються такі умови: по-
рядок планування роботи пункту пере-
валки; місця передачі вантажів; строки 
завантаження й вивантаження окре-
мих вагонів, груп вагонів, автомобілів, 
суден; порядок надання, розташування, 
прибирання залізницями навантажених 
і порожніх вагонів; фронти завантажен-
ня й розвантаження вагонів; за необ-
хідності – розклад подання залізницею 
в порти (пристані) вагонів під заванта-
ження й розвантаження, розклад під-
ходу автомобілів, суден; порядок при-
йняття, здачі та зважування вантажів, 
порядок і строки взаємної інформації 
про підхід вантажів до пункту пере-
валки й про прибуття навантажених 
вагонів, суден, автомобілів, про подан-
ня вагонів, їх готовність до прибирання 
тощо; місце оформлення документів; 
інші питання, що виникають згідно з 
місцевими умовами роботи портів (при-
станей) і станцій.

Аналіз викладених пунктів дає під-
стави погоджуватися з висновком про 
те, що в одному документі (вузловій 
угоді) містяться умови та визначаєть-
ся технічний порядок узгодженої екс-
плуатаційної роботи під час перевалки 
вантажу з одного виду транспорту на 
інший.

У юридичній літературі ще за радян-
ських часів було поставлено питання 
про правову природу вузлових угод. На 
думку деяких авторів, вузлова угода є 
одним із видів організаційного догово-
ру. Так, А.Г. Биков, Д.І. Половінчик, 
Г.П. Савічев вважають, що вузлові 
угоди є одним із видів організаційних 
транспортних договорів, завданням 
яких є визначення порядку взаємних 
відносин транспортних підприємств у 
пунктах перевалки [8, c. 160].

Цю позицію підтримує також В.В. 
Вітрянський: «Вузлові угоди, які укла-
даються між транспортними організа-
ціями різних видів транспорту та по-
кликані обслуговувати безперешкодну 
й злагоджену діяльність транспортних 
організацій щодо перевалки вантажів 
з одного виду транспорту на інший, 
носять суто організаційний характер»  
[9, c. 533].

Проти такого підходу до визначення 
правової природи вузлових угод висту-
пає В.А. Єгіазаров, який зазначає, що 
немає достатніх підстав для того, щоб 
віднести вузлову угоду до організацій-
них договорів. Аргументацію своєї по-
зиції автор будує на протиставлені вуз-
лових угод і довгострокових договорів. 
Він пише: «Особливістю вузлових угод 
є те, що вони укладаються лише між 
транспортними організаціями. Вузлові 
угоди не регулюють відносини тран-
спортних організацій із вантажовід-
правниками й вантажоодержувачами, 
які відправляють та отримують вантажі 
в прямому змішаному сполученні. Ця 
обставина має суттєве значення під час 
порівняння вузлової угоди з іншими ви-
дами організаційних договорів, якими є 
річні договори на автомобільному тран-
спорті, навігаційні договори на річково-
му й морському транспорті» [7, c. 60].

Отже, позиція В.А. Єгіазарова за-
сновується на тому, що коло всіх ор-
ганізаційних договорів на транспорті 
зводиться ним лише до довгострокових 
договорів. Із цим не можна погодитися, 
оскільки в такому разі з кола організа-
ційних договорів виключаються догово-
ри між транспортними організаціями, 
єдиною метою яких є врегулювання 
порядку організації роботи транспорт-
них організацій різних видів транспор-
ту щодо передачі вантажів, які пере-
возяться, з одного виду транспорту на 
інший для забезпечення своєчасної до-
ставки отримувачам.

Здійснивши аналіз окремих типів 
організаційних договорів, ми визначили 
характерні риси, які дозволяють відосо-
бити досліджувані договори від інших 
цивільно-правових договорів.
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Істотною особливістю вирізняється 
насамперед предмет організаційного 
договору. У загальному сенсі під пред-
метом договору (предметом зобов’язан-
ня) розуміються дії (чи бездіяльність), 
які повинна вчинити (або від здійснен-
ня яких повинна утриматися) зобов’я-
зана сторона. У зв’язку із цим предме-
том досліджуваного договору можна 
вважати немайнові дії його учасників, 
спрямовані переважно на впорядкову-
вання їх майнових відносин. При цьому 
в одних випадках такі дії спрямовані на 
організацію майбутніх конкретних май-
нових відносин цих сторін, а в інших –  
на створення лише загальних умов 
співпраці сторін у певній сфері діяль-
ності.

Характерною особливістю вирізня-
ється також правова мета укладення 
організаційного договору. У правовій 
меті знаходить своє відображення вну-
трішня спрямованість осіб, які уклали 
договір.

Щодо організаційних договорів мож-
на виділити загальну та безпосередню 
мету договору.

Загальна мета договору обумовлю-
ється насамперед економічними потре-
бами сторін, оскільки саме у сфері еко-
номіки лежать питання матеріального 
благополуччя й задоволення нагальних 
потреб суб’єктів цивільного обороту. 
Певний інтерес суб’єкта обороту спо-
чатку зароджується в економічній сфе-
рі, а потім виражається в правовій фор-
мі [10, с. 8].

Загальною метою будь-якого цивіль-
но-правового договору є взаємовигідне 
задоволення сторонами своїх інтересів 
у досягненні певних благ. Організацій-
ний договір не є винятком. Загальна 
мета організаційного договору є такою 
ж, як в організовуваного ним правовід-
ношення, як правило, майнового.

Безпосередньою ж метою організа-
ційного договору є досягнення певного 
стану впорядкованості відносин суб’єк-
тів. Стан впорядкованості при цьому 
може мати різне суттєве наповнення. 
Сторони добровільно погоджують-
ся на певні обмеження свободи своїх 

дій, розраховуючи отримати при цьому 
впевненість у тому, що придбавають 
можливість досягнення цілей майбут-
ніх майнових відносин.

Оскільки організаційні договори 
здебільшого породжують неоднорідні 
цивільні відносини, то особливо слід 
звернути увагу на характер правового 
зв’язку між організаційними відносина-
ми та відносинами, що організовуються 
(організовуваними).

Організаційні відносини спрямова-
ні на підготовку акта товарообміну їх 
учасників, у зв’язку із чим організацій-
ні договори переважно передують май-
новим договорам. При цьому слід вра-
ховувати, що такі договори самі по собі 
не здатні задовольнити інтереси учас-
ників цивільно-правових відносин у до-
сягненні певного матеріального блага. 
Лише у зв’язку з майновими угодами 
вони дозволяють досягти економічного 
результату.

Ключові слова: цивільні правовід-
носини, зобов’язання, організаційний 
договір, вузлова угода, довгостроковий 
договір.

У статті здійснено теоретич-
ний аналіз організаційних договірних 
правовідносин, визначаються видові 
особливості організаційних догово-
рів, розглянуто приклади застосу-
вання організаційних договорів у 
сфері перевезень.

В статье проводится теорети-
ческий анализ организационных до-
говорных правоотношений, опре-
деляются видовые особенности 
организационных договоров, рассма-
триваются примеры применения 
организационных договоров в сфере 
перевозок.

The theoretical analysis of organi-
zational contractual legal relationships 
is carried out in the article, the specific 
features of organizational agreements 
are determined, the examples of appli-
cation of organizational agreements 
are considered in the field of transpor-
tations.
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ДИНАМІКА ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНИХ  
ПРОСТУПКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Постійний розвиток правової сис-
теми нашої країни викликається тими 
змінами, які відбуваються в суспіль-
ному, економічному, політичному, на-
уковому житті. Для забезпечення на-
лежного рівня правового регулювання 
нових суспільних відносин та впоряд-
кування вже наявних з урахуванням 
вимог часу, а також здійснення їх 
охорони засобами кримінального пра-
ва необхідно не лише створювати нові 
правові норми та інститути, а й дотри-
муватися певної наступності, запозичу-
вати те найкраще, що колись існувало 
й було апробовано протягом тривалого 
часу. Вважаємо за доцільне не лише за-
позичувати досвід власної держави, а й 
звертати увагу на напрацювання, які є 
в інших країнах. Особливої актуально-
сті цей процес набуває останнім часом 
з огляду на уніфікацію країнами Євро-
пи не лише законодавства, а й багатьох 
інших сфер суспільного життя.

Незважаючи на тривалий період 
змін у соціально-політичних та інших 
умовах життя суспільства й держави, 
намагання побудувати правову дер-
жаву в Україні протягом 23 років, ми 
залишаємося на етапі проголошення 
необхідності реформування системи 
кримінальної юстиції в напрямі по-
дальшої її демократизації, гуманізації, 
посилення захисту прав і свобод лю-
дини відповідно до вимог міжнародних 
правових актів і зобов’язань нашої 
держави перед європейським та між-
народним співтовариством. Питання 
доцільності й необхідності такого ре-
формування обґрунтовувалися ще Кон-
цепцією реформування кримінальної 
юстиції України, затвердженою Указом 

Президента України від 08.04.2008 р. 
№ 311/2008 (далі – Концепція) [1].

Згідно із цією Концепцією в осно-
ву реформування кримінальної юсти-
ції мають бути покладені багатовікові 
національні традиції створення норм 
права, положення вітчизняного права, 
які пройшли перевірку часом і виправ-
довуються практикою, прогресивні ін-
ститути правових систем держав Євро-
пейського Союзу, норми міжнародного 
права.

Одним із питань, якому приділяється 
значна увага в Концепції, є можливість 
виділення кримінальних проступків, у 
які слід трансформувати певну части-
ну злочинів та адміністративних пра-
вопорушень. При цьому основними 
критеріями подібних змін мають бути 
такі: 1) ступінь тяжкості й правові на-
слідки кримінально-караного діяння 
для особи, суспільства та держави;  
2) практика застосування кримінально-
го й адміністративного законодавства; 
3) міжнародний досвід захисту людини, 
суспільства та держави від злочинів  
і проступків [1].

У науковій літературі ідея проступку 
як виду кримінального правопорушен-
ня досліджувалася такими вченими, як  
П.П. Андрушко, А.Б. Бішимбаєва, В.І. Бо- 
рисов, Г.Б. Віттенберг, А.Д. Горбу-
за, М.М. Дмитрук, Н.Д. Дурманов,  
Л.Н. Кривоченко, Г.А. Кригер, Н.Ф. Куз- 
нєцова, Н.А. Мірошниченко, В.О. Нав-
роцький, М.С. Таганцев, В.О. Туляков, 
П.А. Фєфєлов, В.Ф. Фефілова, П.Л. Фріс,  
М.І. Хавронюк та інші.

Продовжуючи наукову розробку ка-
тегорії кримінальних проступків, мож-
на дослідити їх динаміку. Оскільки ми 
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визначаємо динаміку кримінального 
права як форму існування положень 
кримінального права, яка володіє влас-
ною структурою, має складний цикліч-
ний характер, пов’язується з іншими 
соціальними явищами й процесами, 
в інтегрованому вигляді відображає 
особливий стан цілеспрямованого вну-
трішнього й зовнішнього розвитку й 
функціонування системи криміналь-
ного права, вважаємо за доцільне до-
слідити динаміку окремих інститутів і 
категорій кримінального права через 
аналіз загальних ознак динаміки кримі-
нального права.

До обов’язкових характеристик (оз-
нак) динаміки П. Сорокін [2, с. 80] від-
носить такі: 1) логічний підмет (unit) –  
одиницю, тобто те, що змінюється або 
знаходиться в процесі; 2) часові відно-
сини; 3) просторові відносини; 4) на-
прямок.

Без одиниці не можна осмислити 
жодний динамічний стан. Одиниця 
може бути річчю, певним динамічним 
станом, наприклад процесом інтеграції, 
дезінтеграції, росту, дегенерації, поши-
рення тощо. Проте певна одиниця як 
логічний підмет, про зміну або модифі-
кацію якого ми ведемо мову, повинна 
надаватися. Без такої одиниці процес –  
це слово, що не має сенсу [2, с. 80]. 
Для характеристики динаміки інститу-
ту кримінальних проступків слід виді-
лити таку одиницю, як проступок.

Уже досить давно вчені пропонують 
об’єднати кримінальне законодавство 
та законодавство про адміністративні 
правопорушення «під однією обкла-
динкою Кримінального кодексу Укра-
їни», хоча немає єдності думок щодо 
зовнішнього вираження цієї сукупності 
норм: слід говорити про окремий нор-
мативний акт (Кодекс кримінальних 
проступків України) [3, с. 186–192] 
або ж це має бути самостійна части-
на в чинному Кримінальному кодексі 
України 2001 р. (далі – ККУ) поряд з 

існуючими Загальною й Особливою ча-
стинами [4; 5, с. 182–186]. Якщо ж у 
статті Особливої частини ККУ кримі-
нальний проступок межує зі злочином, 
пропонується в першій частині статті 
ККУ передбачити склад кримінального 
правопорушення як кримінального про-
ступку, у другій частині статті ККУ –  
склад основного злочину, наступні ча-
стини можуть містити опис кваліфіко-
ваних складів злочинів1 [6, с. 161]. На 
думку прихильників введення кримі-
нальних проступків до кримінального 
законодавства України, запроваджен-
ня цього інституту надасть можли-
вість комплексно застосовувати весь 
арсенал засобів (норм) протидії публіч-
но-правовим деліктам, проводити гнуч-
ку кримінальну політику, забезпечити 
наповнення новим змістом ідеї кримі-
нально-правового попередження, більш 
зважено вирішувати питання криміна-
лізації та декриміналізації.

Слід зазначити, що відповідні кро-
ки (хоча не завжди послідовні) у сфері 
нормативного закріплення інституту 
кримінальних проступків український 
законодавець уже зробив: 13.04.2012 р.  
Верховною Радою України було при-
йнято Кримінальний процесуальний 
кодекс України, який передбачає по-
рядок кримінального провадження 
окремо щодо злочинів і кримінальних 
проступків. Окремі науковці розгляда-
ють ознаки й природу кримінального 
проступку, проте чіткого уявлення про 
місце вказаного діяння в криміналь-
ному праві України, про термін, яким 
його необхідно позначати, властивості 
та правову природу наразі не існує  
[6, с. 13]. Крім того, навіть Головне 
науково-експертне управління Верхов-
ної Ради України виказує думку щодо 
відсутності «нагальної необхідності в 
запровадженні інституту кримінальних 
проступків» [7].

До категорії кримінальних про-
ступків за законодавством України 

1 Останній підхід видається некоректним через те, що порушується правило законодавчої техніки, за 
яким частини перші відповідних статей Особливої частини ККУ містять основні склади злочинів, а части-
ни другі й подальші – кваліфіковані (особливо кваліфіковані) склади злочинів; оскільки не всі статті ККУ 
міститимуть склади проступків, виникне плутанина.
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мають бути віднесені (відповідно до 
Концепції) такі: 1) окремі діяння, які за 
чинним ККУ належать до злочинів не-
великої тяжкості та будуть визнані за-
конодавцем, відповідно до політики гу-
манізації кримінального законодавства, 
такими, що не мають значного ступеня 
суспільної небезпеки; 2) діяння, перед-
бачені чинним Кодексом України про ад-
міністративні правопорушення (далі –  
КУпАП), які мають судову юрисдикцію 
та не є управлінськими (адміністратив-
ними) за своєю суттю (дрібне хуліган-
ство, дрібне розкрадання тощо).

М.М. Дмитрук розширив перелік ді-
янь, які пропонується віднести до кри-
мінальних проступків: 1) неуправлінські 
проступки, які посягають на найважли-
віші цінності, проте заподіювана ними 
шкода не є істотною, (передбачені ст. 
ст. 44, 51, 51-2, ч. ч. 1–2 ст. 104, ст. 
173, ч. 2 ст. 173-2, ст. ст. 180, 181-1, 
185, 185-9, 185-10 КУпАП); 2) злочини 
невеликої тяжкості, основним безпосе-
реднім об’єктом яких є здоров’я, майно, 
психіка, безпека, проте їм заподіюється 
незначна злочинна шкода, у зв’язку із 
чим вказані діяння за об’єктом посяган-
ня володіють невисоким ступенем сус-
пільної небезпеки; 3) злочини невеликої 
та окремі злочини середньої тяжкості, 
основним безпосереднім об’єктом яких 
є суспільні відносини у сфері регуляції 
певних правил (охорона праці, сфера 
господарської діяльності, безпека руху 
та експлуатації транспорту тощо), а 
обов’язковим додатковим об’єктом – 
здоров’я, майно, психіка, безпека тощо 
(переважно норми з бланкетними дис-
позиціями – Д. Б.) [6, с. 119].

Будь-яке «становлення», процес, 
рух, динамічний стан припускає час. 
Однак поняття часу, придатне для 
опису переміщень матеріальних тіл, 
часто не підходить для характеристи-
ки соціальних і культурних процесів. 
Для них, як правило, потрібно вико-
ристовувати інший вид часу – соці-
альний [2, с. 81]. Вивчення динаміки 
інституту кримінальних проступків у 
кримінальному праві України може по-
чинатися із часів Київської Русі, коли 

для позначення кримінальних діянь 
використовувалися терміни «образа», 
«согрєшеніє», «порушення установлен-
ня». Подібні конструкції («образа» та 
«кгвалт») використовувалися в Стату-
тах Великого князівства Литовського 
1529 р., 1566 р., 1588 р. Законодавче 
відокремлення проступку від злочину 
вперше було здійснено у Зводі законів 
Російської імперії 1832 р., потім воно 
знайшло відображення в Уложенні про 
покарання кримінальні та виправні 
1845 р. Зі створенням СРСР та УРСР 
відбулася трансформація проступків 
в адміністративні правопорушення та 
злочини невеликої тяжкості, хоча вони 
знаходили своє відображення в понят-
тях «малозначний злочин», «діяння, що 
містять ознаки злочину» та інших. На 
сьогодні впровадження інституту кри-
мінальних проступків передбачається 
Кримінальним процесуальним кодексом 
України 2012 р. та пропонується про-
ектом Закону України «Про внесення 
змін до Кримінального кодексу України 
щодо введення інституту кримінальних 
проступків», внесеним народним депу-
татом В.Д. Швецем 08.01.2013 р. (реє-
страційний № 1202).

Сказане про час є справедливим та-
кож щодо простору. Будь-який процес 
має місце де-небудь, знаходиться в про-
сторовому зв’язку з іншими процесами 
та явищами, обраними як точки відлі-
ку. Інакше процес не може бути лока-
лізованим і залишається невизначеним 
[2, с. 81]. Однак саме цей елемент для 
аналізу динаміки інституту криміналь-
них проступків у кримінальному праві 
України є найбільш складним. Протя-
гом тривалого часу (з ХІ ст. – епохи 
появи першого нормативного акта, за 
яким можна починати вивчення кри-
мінального права, до 1991 р. – появи 
незалежної Української держави) тери-
торії України перебували в складі різ-
них державних утворень із мінливими 
просторовими координатами (Київська 
Русь, Галицько-Волинське князівство, 
Велике князівство Литовське, Річ По-
сполита, Московська держава, Росій-
ська імперія, Османська імперія, Ав-
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стро-Угорщина, СРСР тощо). На цих 
територіях діяли різні правові системи 
з власними особливостями правового 
регулювання (достатньо згадати Запо-
різьку Січ із її нормами-звичаями), у 
тому числі у сфері нормативного ре-
гулювання кримінальних проступків. 
Крім того, сучасне кримінальне право 
незалежної України характеризується 
значним впливом із боку міжнародного, 
загальноєвропейського права та права 
окремих європейських держав. Необ-
хідність врахування всіх цих аспектів 
істотно ускладнює вивчення просторо-
вого елемента динаміки кримінальних 
проступків.

Водночас доцільним вважаємо ви-
вчення законодавства тих зарубіжних 
країн, у яких уже існує інститут кри-
мінальних проступків. До таких нале-
жать Латвія, Литва, Естонія, Албанія, 
Іспанія, Швейцарія, Австрія, Італія, 
Норвегія, ФРН, Франція, Польща, Ру-
мунія, Голландія тощо. Так, у Кримі-
нальному кодексі Латвії проступком 
вважається діяння, за вчинення якого 
передбачене позбавлення волі на строк 
не більше 2 років або більш м’яке по-
карання [8, с. 174]. У Кримінальному 
кодексі Естонії до проступків належать 
передбачені цим кодексом діяння, за 
вчинення яких як основне покарання 
передбачено штраф чи арешт [8, с. 175].  
Кримінальний кодекс Албанії визна-
чає, що відмінність між злочинами та 
кримінально караними порушеннями 
з’ясовується в приписах Спеціальної 
частини цього кодексу [8, с. 176]. Згід-
но з Кримінальним кодексом Іспанії до 
проступків належать діяння, за які пе-
редбачене позбавлення певного права, 
штраф у розмірі від п’ятиденного заро-
бітку до двомісячних заробітних плат, 
арешт на строк від 1 до 6 вихідних днів. 
Кримінальний кодекс Швейцарії до 
проступків відносить діяння, які підля-
гають покаранню тюрмою від 3 днів до 
3 років (як найбільш тяжке покарання) 
поряд з арештом і штрафом [6, с. 88]. 
Згідно з Кримінальним кодексом ФРН 
проступками є діяння, за які покаран-
ням є позбавлення волі на строк менше 

1 року або грошовий штраф [6, с. 89].  
Кримінальний кодекс Франції визна-
чає, що покарання за проступки вста-
новлюються законами; до таких пока-
рань належать позбавлення певних 
прав, конфіскація, арешт від 1 дня до 
1, 2, 10 років [6, с. 89–90]. Криміналь-
ний кодекс Австрії визнає проступка-
ми всі необережні злочинні діяння та 
такі, що караються більш м’яким пока-
ранням, ніж позбавлення волі. Схожий 
підхід запропоновано в Кримінальному 
кодексі Італії та Кримінальному кодексі 
Норвегії [8, с. 179].

У Польщі діяння, за які передбаче-
но штраф від 10 до 30 денних ставок, 
визнаються проступками, відповідаль-
ність за які передбачається окремим 
законом – Кодексом про проступки. 
Окремий Кодекс про проступки існує 
також у Румунії [8, с. 177].

У Кримінальному кодексі Голландії 
поділ злочинних діянь на злочини й 
проступки постає з назв Книги 2 «Зло-
чини» та Книги 3 «Проступки». Про-
ступками визнаються діяння, які не по-
сягають на найбільш важливі цінності 
[8, с. 178].

Нарешті, четверта необхідна ха-
рактеристика динаміки інституту кри-
мінальних проступків – напрямок –  
спирається на той факт, що процес від-
бувається від чогось до чогось, зміна 
передбачає перехід з одного стану в 
інший. Будь-який динамічний стан оз-
начає деяку модифікацію одиниці в ка-
тегорії «від … до». Саме цей рух «від …  
до» є напрямом процесу [2, с. 82]. До-
слідження цієї складової в динаміці 
інституту кримінальних проступків у 
кримінальному праві України викликає, 
напевно, найбільший інтерес, оскіль-
ки дозволяє встановити, яких якісних 
змін зазнала одиниця дослідження, на 
яких етапах вони нині знаходяться та 
які тенденції в розвитку можуть бути 
виявлені.

На сьогодні можна констатувати 
наявність наукових пропозицій щодо 
трансформації адміністративних право-
порушень неуправлінського характеру, 
злочинів невеликої тяжкості та деяких 
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злочинів середньої тяжкості в кримі-
нальні проступки. Такі пропозиції ґрун-
туються на Концепції реформування 
кримінальної юстиції України та Кри-
мінальному процесуальному кодексі 
України 2012 р., знаходять певне відо-
браження в проектах законів про вне-
сення змін до Кримінального кодексу 
України. Вирішити питання щодо якіс-
них змін аналізованого інституту поки 
що не вбачається можливим, оскільки 
навіть немає єдиного підходу до визна-
чення кримінальних проступків у кримі-
нальному праві України. Щодо тенден-
цій у розвитку відповідного інституту 
можна зазначити, що запровадження 
інституту кримінальних проступків є 
також певною гуманізацією, оскільки 
відбудеться «декриміналізація» деяких 
злочинів невеликої та середньої тяж-
кості. Водночас можна говорити про 
посилення репресії, оскільки відбудеть-
ся переведення адміністративних про-
ступків у сферу кримінально-правового 
регулювання.

Отже, підсумовуючи вищевикладе-
не, можна дійти таких висновків:

1) дослідження динаміки інституту 
кримінальних проступків є можливим 
завдяки аналізу загальних ознак дина-
міки кримінального права (логічного 
підмета (unit) – одиниці, тобто того, 
що змінюється або знаходиться в про-
цесі; часових відносин; просторових 
відносин; напрямку);

2) для характеристики динаміки ін-
ституту кримінальних проступків слід 
виділити таку одиницю, як проступок. 
До категорії кримінальних проступків 
за законодавством України мають бути 
віднесені діяння, які за чинним ККУ 
належать до злочинів невеликої тяж-
кості та до деяких злочинів середньої 
тяжкості, і діяння, передбачені чинним 
КУпАП, що мають судову юрисдикцію 
та не є управлінськими (адміністратив-
ними) за своєю суттю (дрібне хуліган-
ство, дрібне розкрадання тощо);

3) вивчення динаміки інституту 
кримінальних проступків у криміналь-
ному праві України може починатися 
із часів Київської Русі, а законодавче 

відокремлення проступку від злочину 
вперше було здійснено у Зводі законів 
Російської імперії 1832 р. Зі створен-
ням СРСР та УРСР відбулася тран-
сформація проступків в адміністративні 
правопорушення й злочини невеликої 
тяжкості. На сьогодні впровадження 
інституту кримінальних проступків 
передбачається Кримінальним проце-
суальним кодексом України 2012 р. та 
пропонується проектом Закону України 
«Про внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо введення інсти-
туту кримінальних проступків», внесе-
ним народним депутатом В.Д. Швецем;

4) просторові відносини для аналізу 
динаміки інституту кримінальних про-
ступків у кримінальному праві України 
є найбільш складними. Протягом три-
валого часу Україна перебувала в скла-
ді різних державних утворень із мін-
ливими просторовими координатами, 
на яких діяли різні правові системи зі 
своїми особливостями правового регу-
лювання. Крім того, сучасне криміналь-
не право незалежної України характе-
ризується значним впливом із боку 
міжнародного, загальноєвропейського 
права та права окремих європейських 
держав;

5) досліджуючи напрямок у динамі-
ці інституту кримінальних проступків 
у кримінальному праві України, мож-
на констатувати наявність наукових 
пропозицій щодо трансформації адміні-
стративних правопорушень неуправлін-
ського характеру, злочинів невеликої 
тяжкості та деяких злочинів середньої 
тяжкості в кримінальні проступки. 
Вирішити питання щодо якісних змін 
аналізованого інституту поки що не-
можливо, оскільки немає навіть єди-
ного підходу до визначення криміналь-
них проступків у кримінальному праві 
України. Щодо тенденцій у розвитку 
відповідного інституту можна зазначи-
ти, що вони є водночас певною гумані-
зацією та посиленням репресій.

Ключові слова: кримінальне пра-
во, кримінальні проступки, динаміка, 
одиниця, часові відносини, просторові 
відносини, напрямок.
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Статтю присвячено дослідженню 
динаміки інституту кримінальних 
проступків у кримінальному праві 
України з огляду на загальні ознаки 
динаміки кримінального права (оди-
ниця, час, простір, напрямок).

Статья посвящена исследованию 
динамики института уголовных 
проступков в уголовном праве Укра-
ины с позиции общих признаков ди-
намики уголовного права (единица, 
время, пространство, направление).

This article is devoted to the re-
search of the dynamics of criminal of-
fenses institute in the criminal law of 
Ukraine according to the common fea-
tures of the dynamics of the criminal 
law (unit, time, space, direction).
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СПІВВІДНОШЕННЯ СИСТЕМИ ПРАВА  
ТА СИСТЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА

Останнім часом поширюється про-
блема підміни понять «система пра-
ва» та «система законодавства». Так, 
незважаючи на те, що система права 
й система законодавства є близьки-
ми за змістом поняттями, вони мають 
суттєві відмінності. Якщо первинним 
елементом системи права є норма пра-
ва, то первинним елементом системи 
законодавства – нормативно-правовий 
акт. Однак, на думку деяких науковців, 
якщо первинним елементом системи 
права є норма права, то первинним 
елементом системи законодавства –  
стаття закону [1, c. 329]. Крім того, 
якщо система права виступає як зміст, 
то система законодавства – як форма.

При цьому система права та система 
законодавства розрізняються за зміс-
товним обсягом: законодавство не охо-
плює всієї різноманітності нормативнос-
ті, оскільки, крім законодавства, право 
оформлюється і в правових звичаях, і в 
нормативних договорах, і в юридичних 
прецедентах. Якщо система права скла-
дається об’єктивно відповідно до наяв-
них суспільних відносин, то система за-
конодавства є переважно суб’єктивною, 
оскільки залежить від законодавця. Хоча 
щодо цього в юридичній літературі існу-
ють також протилежні думки [2, c. 4–11]. 
Нарешті, система права має первинний 
характер, а система законодавства – по-
хідний. Перша виступає орієнтиром для 
розвитку другої [3, c. 132–133].

Як відомо, між джерелами права 
та джерелами законодавства є істотна 

різниця. Перші є зовнішньою формою 
вираження права взагалі, другі – лише 
зовнішньою формою частини права, 
яка виражається у вигляді норматив-
но-правових актів. Крім того, право 
може існувати поза законодавством. 
Якщо законодавство представити у ви-
гляді сукупності нормативно-правових 
актів, то правовий звичай, нормативні 
договори та правовий прецедент пере-
буватимуть поза його межами.

Система законодавства як результат 
діяльності законодавця, як зазначають 
О.В. Зайчук та Н.М. Оніщенко, має 
суб’єктивний характер, зумовлений 
наявними соціально-економічними умо-
вами. Крім того, система права є пер-
винною щодо системи законодавства, 
оскільки з’являється на її основі [4]. 
Незважаючи на певний суб’єктивний 
характер комплексної диференціації 
законодавства, обумовленої суб’єктив-
ним характером самої системи законо-
давства, на відміну від системи права, 
можливість виділення комплексних 
законодавчих утворень, як показує 
аналіз відповідної наукової літератури, 
викликає менше дискусій. Зокрема, це 
дозволяє певною мірою подолати роз-
рив між правом і законодавством, на 
невиправданість якого ще в 1982 р. 
звертали увагу С.Н. Братусь, В.В. По-
лянський та інші вчені [5, c. 93–104].

Аналіз юридичної літератури демон-
струє, що до понять «законодавство» й 
«система законодавства» в теорії права 
немає єдиного підходу. До того ж ча-

© Р. Галюк, 2014
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сто поняття «законодавство» й «систе-
ма законодавства» ототожнюються, що 
є не зовсім коректним, оскільки кожне 
поняття має певний зміст. Якщо зако-
нодавство – це система (сукупність) 
нормативно-правових актів, то система 
законодавства – це внутрішня будова 
законодавства, що включає в себе само-
стійні частини (елементи). Звернемося 
насамперед до аналізу поняття «система 
законодавства». Деякі вчені, характери-
зуючи систему законодавства, на думку 
М.Н. Марченко, наполягають на тому, 
що мінімальним компонентом цієї систе-
ми є нормативний акт, тому визначають 
законодавство як систему нормативних 
правових актів, прийнятих в особливо-
му порядку компетентними державними 
органами, і діють на всій території дер-
жави [6, c. 350–351].

Систему законодавства Р.С. Пріт-
ченко визначає як сукупність джерел 
права, які є формою вираження пра-
вових норм. На його думку, право не 
існує поза законодавством, право й за-
конодавство співвідносяться як зміст і 
форма [7, с. 328]. Науковець відзначає, 
що якщо законодавство розглядати як 
сукупність джерел права, то необхідно 
визнати, що це поняття охоплює собою 
не лише нормативно-правові акти, а й 
правові звичаї та юридичні прецеденти. 
Правовий звичай і юридичний преце-
дент не є загальновизнаними джерела-
ми права України, тому якщо й засто-
совуються в певних сферах суспільного 
життя, то лише як виняток. Це звужує 
зміст законодавства України лише до 
нормативно-правових актів і норма-
тивно-правових договорів, різновидом 
яких є конституційні, адміністративні 
та міжнародно-правові договори. Проте 
з твердженням, що «зовнішня форма 
права» та «законодавство» – це тотож-
ні поняття, важко погодитися, оскільки 
основним елементом законодавства є 
саме нормативно-правовий акт. Тому 
законодавство не може включати інші 
джерела права.

Крім того, одні вчені зводять зако-
нодавство лише до нормативно-пра-
вових актів, прийнятих парламентом, 

натомість інші науковці характеризу-
ють законодавство як сукупність усіх 
нормативно-правових актів, прийнятих 
і чинних у межах держави, а ще інші 
стверджують, що законодавство вклю-
чає в себе не лише нормативно-правові 
акти, а й інші джерела права [8].

М.І. Байтін та Д.Є. Петров вважають, 
що галузь права – це елемент системи 
права, який являє собою побудовану на 
єдиних принципах і функціях підсисте-
му правових норм, які з використанням 
притаманних їм специфічних юридич-
них засобів регулюють певну широку 
сферу однорідних суспільних відносин; 
галузь законодавства – це зовнішня 
форма вираження, існування в правовій 
системі галузі права, складного галузе-
вого чи комплексного правового інсти-
туту, яка створена й функціонує згідно 
з відповідними напрямами правотворчої 
діяльності держави [9, c. 40].

О.Ф. Скакун вказує, що поняття 
«система законодавства» можна трак-
тувати у «вузькому» та «широкому» 
розумінні [10, c. 270]. Широке тракту-
вання включає до поняття законодав-
ства акти законодавчих органів і під-
законні акти (акти органів управління 
тощо), а вузьке – акти законодавчих 
органів (закони й постанови парламен-
ту про введення цих законів у дію). 
О.Ф. Скакун стверджує, що сьогодні 
в юридичній науці все більша перева-
га надається «вузькому» трактуванню 
законодавства, яке визначається як си-
стема всіх упорядкованих певним чи-
ном законів конкретної країни, а також 
міжнародних договорів, ратифікованих 
парламентом [10, c. 271, 272].

Система законодавства в юридич-
ній літературі розуміється як система, 
що вирізняється єдністю нормативних 
правових актів, включає як закони, так 
і прийняті для їх реалізації підзакон-
ні нормативні правові акти. Система 
законодавства – це форма існування 
правових норм, засіб надання їм визна-
ченості й обов’язковості. Ця система 
диференційована, заснована на принци-
пах субординації та координації струк-
турних компонентів [11, c. 24–27].
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Як зазначає П.М. Рабінович, систе-
ма законодавства – це система всіх 
упорядкованих певним чином норма-
тивно-правових актів конкретної дер-
жави. Структура системи законодав-
ства – це обумовлена системою права, 
інтересами держави й вимогою практи-
ки правового регулювання внутрішня 
організація впорядкованих норматив-
но-правових (та інших письмово зафік-
сованих) джерел, яка виражається в її 
єдності й упорядкованості, а також у 
поділі за галузями, інститутами й інши-
ми групами законодавства. Структура 
системи законодавства має два основ-
ні різновиди: галузеву (розподіл нор-
мативно-правових актів за предметом 
правового регулювання) та субордина-
ційну (розподіл нормативно-правових 
актів за певними групами залежно від 
юридичної сили (закони, укази тощо)).

За своєю суттю термін «законодав-
ство» є складною правовою конструк-
цією, яка пов’язується й зумовлюється 
низкою політичних, соціальних, еко-
номічних і правових чинників. До ос-
танніх слід віднести чітку процедуру 
прийняття актів законодавства, ефек-
тивну роботу органів державної влади 
та інших уповноважених органів із пи-
тань законотворчості, високий рівень 
правової культури тощо. З правової 
точки зору термін «законодавство» є 
узагальнюючим, тобто тісно пов’яза-
ним із категоріями «правовий акт» і 
«нормативно-правовий акт», оскільки 
через них «законодавство» функціонує 
й розвивається. У його основі лежить 
система взаємопов’язаних правових ак-
тів, що містять норми права.

Отже, законодавство поєднує значну 
кількість ознак і рис, властивих понят-
тям «нормативно-правовий акт» і «пра-
вовий акт». За визначенням О.Ф. Ска- 
кун, правовим є акт волевиявлення 
уповноваженого суб’єкта, що регулює 
суспільні відносини за допомогою вста-
новлення правових норм, а також ви-
значення на основі цих норм прав та 
обов’язків учасників конкретних пра-
вовідносин, міри відповідальності кон-
кретних осіб за вчинене ними правопо-

рушення [12, c. 4]. Тому правовий акт 
являє собою системну й багатогранну 
правову категорію, яка включає всю су-
купність актів, що мають нормативний 
та індивідуально-правовий характер.  
Ті ж правові акти, що мають норматив-
ний характер, прийнято називати пра-
вовими актами.

Термін «нормативний правовий 
акт» міститься в чинному законодав-
стві України. Він закріплений у стат-
тях 8, 57, 58, 135, 136, 137 Конституції 
України. Аналіз положень Конституції 
України свідчить, що законодавець, ви-
користовуючи термін «нормативно-пра-
вові акти», не дає його визначення, 
лише вказуючи певні ознаки таких ак-
тів. Так, у статті 8 Конституції України 
міститься таке положення: «Закони та 
інші нормативно-правові акти прийма-
ються на основі Конституції України і 
повинні відповідати їй» [13]. У цій нор-
мі підкреслюється, що нормативно-пра-
вові акти являють собою цілісну систе-
му, тому мають власну структуру. Крім 
того, джерелами нормативно-правових 
актів виступають норми Конституції 
Україні. Нарешті, у системі норматив-
но-правових актів особливу роль віді-
грає Конституція України.

Свого часу тлумачення терміна «за-
конодавство» було надано в Рішенні 
Конституційного Суду України в справі 
за конституційним зверненням Київ-
ської міської ради професійних спілок 
щодо офіційного тлумачення частини 
3 статті 21 Кодексу законів про пра-
цю України (справа про тлумачення 
терміна «законодавство») [14]. У цьо-
му рішенні зазначається, що термін 
«законодавство» використовується в 
правовій системі переважно в значенні 
сукупності законів та інших норматив-
но-правових актів, які регламентують 
ту чи іншу сферу суспільних відносин 
і є джерелами певної галузі права. Зо-
крема, цей термін без визначення змі-
сту використовує також Конституція 
України (статті 9, 19, 118, пункт 12 
Перехідних положень). При цьому Кон-
ституційний Суд України підкреслює, 
що термін «законодавство» вживається 
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в різних значеннях: обмежується ви-
ключно законами; до нього включають-
ся як закони, так і інші акти Верховної 
Ради України, акти Президента Укра-
їни, Кабінету Міністрів України; до 
нього включаються нормативно-правові 
акти центральних органів виконавчої 
влади. Водночас у контексті частини 
3 статті 21 Кодексу законів про працю 
України щодо визначення сфери засто-
сування контракту як особливої форми 
трудового договору з позиції Консти-
туційного Суду України термін «зако-
нодавство» слід розуміти так, що ним 
охоплюються закони України, чинні 
міжнародні договори України, згоду на 
обов’язковість яких надано Верховною 
Радою України, а також постанови Вер-
ховної Ради України, укази Президента 
України, декрети й постанови Кабінету 
Міністрів України, прийняті в межах 
їх повноважень і відповідно до Консти-
туції України та законів України. Во-
чевидь, Конституційний Суд України, 
розкриваючи термін «законодавство», 
виходив зі змісту положень трудового 
законодавства. Тому його застосування 
щодо розуміння терміна «законодав-
ство», яке використовується в теорії 
права та інших нормативно-правових 
актах, буде не зовсім коректним.

Отже, під системою законодавства 
розуміється система нормативних пра-
вових актів, якій притаманна єдність, 
вона включає як закони, так і прийняті 
для їх реалізації підзаконні нормативні 
правові акти. Для системи законодав-
ства, на відміну від системи права, «по-
двоєння» структури шляхом виділення 
в ній комплексних галузей залишаєть-
ся дискусійним, також характерна на-
явність серед структурних елементів 
горизонтальної структури, яка включає 
комплексні галузі законодавства. Та-
кий підхід сприяє як дотриманню не-
обхідної для науки «чистоти понять», 
так і опису сучасного стану права й 
законодавства та перспектив їх роз-
витку. Також саме таке концептуальне 
бачення структурного складу системи 
українського законодавства дозволяє, 
на наш погляд, достовірно охарактери-

зувати складне й неоднозначне явище, 
яким є інтеграційне право. Для харак-
теристики останнього нами буде вико-
ристано поняття «комплексна галузь 
законодавства», що застосовується для 
опису відокремлених масивів норма-
тивних правових актів, які містять нор-
ми декількох галузей права, при цьому 
об’єднаних предметної єдністю, тобто 
таких, що регулюють якісно однорід-
ні суспільні відносини, підпорядковані 
єдиним принципам.

Система законодавства може бути 
представлена ієрархічно. Так, залежно 
від юридичної сили нормативно-право-
вих актів у системі законодавства мож-
на виділити такі елементи: Конституцію 
України, закони й підзаконні акти. Якщо 
за основу взяти галузевий принцип, то в 
системі законодавства можна виділити 
такий елемент, як галузь законодавства, 
що повністю співпадатиме з наявними 
видами галузей права. Якщо ж за осно-
ву взяти предмет правового регулюван-
ня, то галузь законодавства являтиме 
собою сукупність нормативно-правових 
актів, які містять норми права, пов’язані 
з різними галузями права.

Якщо використовувати галузевий 
підхід під час визначення системи за-
конодавства, то можна виділити такі 
його елементи: галузі законодавства, 
інститути законодавства, норматив-
но-правові акти. У цьому підході галузь 
законодавства збігається з галуззю 
права. Наприклад, виділяючи в систе-
мі права конституційне право, ми тим 
самим підтверджуємо, що існує також 
конституційне законодавство.

Якщо за основу взяти не галузевий 
підхід, у якому важливими критеріями 
є предмет і метод правового регулюван-
ня, а лише сферу реалізації положень 
нормативно-правових актів (тобто 
лише предмет правового регулювання), 
то систему законодавства можна пред-
ставити у вигляді безлічі комплексних 
угруповань.

Ключові слова: система права, си-
стема законодавства, держава, галузь 
права.
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Проблема співвідношення систе-
ми права та системи законодавства 
є актуальною, оскільки дуже часто 
відбувається підміна цих понять. 
Так, незважаючи на те, що систе-
ма права й система законодавства 
є близькими за змістом поняттями, 
вони мають суттєві відмінності.

Проблема соотношения системы 
права и системы законодательства 
является актуальной, поскольку 
очень часто происходит подмена 
этих понятий. Так, несмотря на то, 
что система права и система зако-
нодательства являются близкими 
по смыслу понятиями, они имеют 
существенные различия.

The problem of the relation of law 
and the system of legislation is rele-
vant because very often there is a sub-
stitution of concepts. So, despite the 
fact that the system of law and a legal 
system are similar in meaning to the 
concept, they have significant differ-
ences.
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Одним із пріоритетних напрямів 
державної політики у 2014 р. визна-
чено систему заходів щодо ліквідації 
«конвертаційних центрів» [1]. Вжиття 
цих заходів слід визнати актуальним, 
адже тільки в минулому році злочин-
ний обіг із податку на додану вартість 
лише «програмних» «конвертаційних 
центрів» перевищив 300 млрд грн при 
річній сумі податкових надходженнях 
до Державного бюджету України на 
рівні 206 млрд грн. Це послужило при-
водом вести мову про «конвертаційні 
центри» як про «онкологічне захворю-
вання» або «лихо національного масш-
табу» [2].

Однак попри понад 20-річний період 
поширення цього злочинного явища на 
теренах нашої держави чинне законо-
давство України дотепер не закріпило 
визначення поняття «конвертаційний 
центр». Здійснений нами криміналіс-
тичний аналіз природи й змісту цього 
економіко-кримінального феномену 
дозволив дійти висновку, що «конвер-
таційним (конверсійним) центром» є 
стійке злочинне об’єднання, створене 
з метою заняття злочинною діяльніс-
тю під прикриттям і з використанням 
можливостей офіційно зареєстрованих 
суб’єктів господарювання для отриман-
ня, прямо або опосередковано, фінан-
сової або іншої матеріальної вигоди. За 
деякими оцінками в часи злочинного 
режиму попередньої влади до функці-
онування таких злочинних об’єднань 
було залучено понад 80% суб’єктів 

підприємництва, що здійснювали свою 
діяльність на території нашої держави 
[3].

«Професіоналізація» [4; 5] органі-
зованої злочинності у форматі «кон-
вертаційних центрів», що продовжує, 
з одного боку, руйнувати базис ста-
лого економічного розвитку держави 
та потреби органів досудового розслі-
дування в адаптованих до практики 
застосування уніфікованих наукових 
криміналістичних рекомендаціях щодо 
розкриття та розслідування злочинів, 
невід’ємними складовими механізму 
яких постають «конвертаційні центри», 
з іншого – вимагає створення новітньо-
го «продукту» криміналістики у вигля-
ді відповідної методики розслідування 
злочинів.

Нині наукові розробки з криміна-
лістичної методики здійснюються за 
кількома напрямами, одним із яких є 
створення окремих криміналістичних 
методик (стосовно категорій, видів, 
підвидів злочинів тощо) [6, с. 519]. 
В.А. Журавель визначає окрему кри-
міналістичну методику як інформа-
ційно-пізнавальну модель, у якій відо-
бражені комплекси методів, засобів, 
прийомів і рекомендацій типізованого 
характеру, що представлені в описовій 
або формалізованій формі щодо раціо-
нальної організації виявлення, збиран-
ня, оцінки й використання доказової 
інформації про механізм злочину в 
процесі його розслідування й судового 
розгляду [7, с. 202].

© О. Білоус, 2014
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М. П. Яблоков і О. Ю. Головін відзна-
чають: «У ній (методиці) розробляється 
стратегія всієї криміналістичної діяль-
ності з розслідування злочинів. У силу 
цього методика розслідування не тіль-
ки стала тим розділом криміналістики, 
без використання наукових і практич-
них даних якого фактично неможливо 
професійно вести розслідування зло-
чинів, але й постала найважливішим 
кінцевим продуктом криміналістичної 
науки» [8, с. 141]. Методика вказує на 
напрями, шляхи, залежності у виборі 
та використанні способів здійснення 
пошуково-пізнавальної діяльності в ти-
пових слідчих ситуаціях і на відповід-
них етапах розслідування [9, с. 246]. 
Криміналістичні методики мають реко-
мендаційний характер, і слідчі можуть 
звертатися до них для обрання най-
більш успішного способу виявлення й 
викриття винних у вчиненні окремих 
видів злочинів. Інформація, що містить-
ся в методиках розслідування злочинів, 
являє собою сукупність необхідних ві-
домостей про порядок і особливості ор-
ганізації   здійснення розкриття, розслі-
дування та попередження різних видів 
злочинів [10, с. 53]. Окрема методика 
розслідування злочинів повинна вка-
зувати на систему конкретних методів 
практичної діяльності [11, с. 108], що 
використовуються для розкриття від-
повідних видів (груп) злочинів, що і є 
основним завданням криміналістичної 
методики [9, с. 240].

Дослідженню сучасного стану та 
перспектив розвитку, трансформації й 
модернізації криміналістичної методи-
ки підвищену увагу приділено в низці 
наукових робіт В.А. Журавля, В.В. Ти-
щенка, Б.В. Щура та інших учених. Од-
нак питання розроблення пропонованої 
нами методики розслідування злочи-
нів як окремої криміналістичної теорії  
в науковій літературі належним чи-
ном раніше не висвітлювалися, що  
зумовлює актуальність нашого дослі-
дження.

Структура, зміст і форма окремої 
методики зумовлені сферою її реалі-
зації й місцем у системі криміналіс-

тичних методик. Визначення виду й, 
відповідно, місця методики розсліду-
вання ухилення від сплати податків, 
зборів (обов’язкових платежів) із ви-
користанням «конвертаційних центрів» 
у системі криміналістичної методики 
зумовлює приділення особливої уваги 
систематизації й класифікації. Адже, 
як справедливо зауважує В. Л. Синчук, 
«відсутність стрункого, логічно завер-
шеного опису класифікаційних побудов 
об’єктів дослідження істотно стримує 
розвиток криміналістичної методики, 
негативно позначається на якості її 
розробок та ефективності впроваджен-
ня наукових результатів у практику» 
[12, с. 57].

Науковий інтерес до класифікацій-
них потреб у сучасній криміналістиці 
не зменшується. Практично кожне на-
укове дослідження, у тому числі з про-
блем методики розслідування злочинів, 
супроводжується уточненням існуючих 
або побудовою нових класифікаційних 
конструкцій [13, с. 195]. До числа ак-
туальних завдань, що стоять перед уче-
ними-криміналістами, належить модер-
нізація існуючих та розроблення нових 
методичних рекомендацій із розгляду 
тих чи інших злочинів за допомогою 
більш широкого використання криміна-
лістичної класифікації й характеристи-
ки злочинів, типових слідчих ситуацій і 
версій, а також різних підходів до фор-
мування самих криміналістичних ме-
тодик, виходячи з їх класифікаційних 
рівнів [14, с. 393].

Визначення місця розроблюваної 
нами криміналістичної методики в 
класифікаційному ряду потребує пер-
шочергового звернення до криміна-
лістичної класифікації злочинів, адже 
криміналістична класифікація методик 
має кореспондувати криміналістичній 
класифікації злочинів, яка у свою чергу 
зумовлена кримінально-правовою ха-
рактеристикою, предметом доказуван-
ня, закономірностями пошуково-пізна-
вальної діяльності слідчого [15, с. 170]. 
Необхідність активізації досліджень 
криміналістичної класифікації злочинів 
зумовлена також трансформацією кри-
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міналістичних методичних рекоменда-
цій [16, с. 280] і модернізацією кримі-
налістичних методик [7, с. 187].

В. Ю. Шепітько під криміналістич-
ною класифікацією злочинів пропонує 
розуміти їх систематизацію за кримі-
налістично значущими підставами, що 
сприяє формуванню криміналістичних 
характеристик злочинів і розроблен-
ню окремих криміналістичних мето-
дик, побудова яких вимагає більш ди-
ференційованого підходу до злочинів.  
Це стосується врахування слідчої ситу-
ації, способів учинення злочину, його 
приховування й маскування, особи 
злочинця, місця вчинення злочину та 
інших чинників [17, с. 324, 325].

Розроблення й систематизацію ме-
тодичних рекомендацій на основі кри-
міналістичної класифікації злочинів і 
злочинної діяльності В.В. Тищенко від-
носить до принципів формування кри-
міналістичних методик. На його пере-
конання, доповнення ретроспективного 
рівня пропонованої В.А. Журавлем ін-
формаційно-пізнавальної моделі кримі-
налістичною класифікацією злочинів 
дозволить звернути увагу на особли-
вості криміналістичної характеристик 
виділених груп злочинів [18, с. 476].

У криміналістичній класифікації ма-
ють місце такі різновиди злочинів, які 
виходять за межі класифікаційних по-
будов, що застосовуються в Криміналь-
ному кодексі України. Йдеться про так 
звані підвиди (різновиди) деяких видів 
злочинів, які диференціюються за пев-
ними криміналістично значущими озна-
ками, наприклад за способом, засобами, 
умовами, місцем вчинення тощо. У цьо-
му сенсі криміналістична класифікація 
є більш диференційованим утворенням, 
аніж кримінально-правова, тісніше на-
ближає її до запитів практики. Тому 
криміналістична класифікація злочинів 
визначається як розподіл злочинних 
діянь за криміналістично значущими 
ознаками з метою формування системи 
різнорівневих криміналістичних мето-
дик розслідування [19, с. 59, 71]. 

Виходячи з принципу ієрархії сис-
тем, суть якого полягає в тому, що 

будь-яка система розглядається як ча-
стина іншої, більш широкої системи, а 
її елементи – як самостійні системи, 
можна констатувати, що ухилення від 
сплати податків, зборів (обов’язкових 
платежів) із використанням «конвер-
таційних центрів» є підвидом злочину, 
передбаченого ст. 212 Кримінального 
кодексу України (далі – КК України).

Зауважимо, що в криміналістиці 
дотепер відсутня єдина, повна, несупе-
речлива й науково обґрунтована кла-
сифікаційна система криміналістичних 
методик, що негативно позначається на 
таких можливостях: 1) системно дослі-
дити проблеми криміналістичних мето-
дик; 2) розробити конкретні методики 
розслідування злочинів; 3) найбільш 
ефективно й цілеспрямовано застосу-
вати розроблені методики в практич-
ній діяльності органів розслідування  
[20, с. 140]. Методики розслідування ок-
ремих видів злочинів прийнято вважати 
центральним рівнем криміналістичних 
методик. Проте виділяють і методики 
розслідування більш вузької спрямо-
ваності, які можна ще більше звузити, 
ввівши додаткові ознаки [21, с. 740].

Запропоновані в криміналістичній 
літературі підходи до побудови класи-
фікації методик розслідування злочинів 
характеризуються не лише багатоварі-
антністю підстав та рівнів, але й тер-
мінологічним розмаїттям щодо назв 
самих криміналістичних методик, у 
глибинний аналіз та роз’яснення чого 
здійснено вагомий внесок В.А. Журав-
лем [19, с. 71–94]. Виходячи зі струк-
турованих цим ученим доктринальних 
підходів, місце розроблюваної нами 
криміналістичної методики можна ви-
значити таким чином: 

– відповідно до запропонованої  
Г.А. Матусовським [22, с. 303–304] 
5-рівневої системи методик розсліду-
вання економічних злочинів – на 5-му 
рівні серед методик розслідування, по-
будованих з урахуванням криміналіс-
тичних критеріїв систематизації, які 
враховують особливості галузі вчинен-
ня злочинів, кримінальних механізмів, 
способів тощо (окремих методик);
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– згідно з розробленою М. П. Ябло-
ковим [23, с. 494] 4-рівневою класифі-
кацією за ступенем спільності (рівнем 
конкретизації) – на 4-му рівні серед 
конкретних методик (розслідування ок-
ремих підвидів злочинів у різних типо-
вих слідчих ситуаціях);

– відповідно до уточненої Г.Ю. Жир- 
ним [24, с. 105] 2-рівневої системи ок-
ремих криміналістичних методик роз-
слідування певних категорій злочинів 
– на 2-му рівні серед підвидових ме-
тодик розслідування різновидів певного 
виду злочину, передбачених нормами 
Особливої частини КК України або ви-
ділених за криміналістично значущими 
кримінально-правовими ознаками;

– згідно з розробленою Б.В. Щуром 
[25, с. 122–123] 5-рівневою класифі-
кацією (за критерієм криміналістичної 
значущості ознак у певному виді зло-
чинів) – на 3-му рівні серед підвидових 
криміналістичних методик або «мікро-
методик»;

– відповідно до запропонованої  
В.А. Журавлем [19, с. 92–94] 6-рівне-
вої класифікації – на 3-му рівні серед 
підвидових криміналістичних методик 
(мікрометодик) розслідування підви-
дів чи різновидів злочинів, виділених 
із-поміж кримінальних правопорушень 
одного виду за криміналістично значу-
щими ознаками.

Видові та підвидові методики орієн-
товані або на конкретний криміналь-
но-правовий вид злочинів, або на його 
різновид, виділений за кримінально-пра-
вовими та (або) криміналістичними оз-
наками [9, с. 247]. Через максимальну 
наближеність до потреб практики саме 
підвидові методики об’єктивно мають 
найбільшу перспективу викладення ме-
тодичного матеріалу у вигляді програм 
розслідування й алгоритмічних схем 
дій слідчого [16, с. 282]. Як науковий 
продукт мікрометодики розробляються 
на базі значного емпіричного матеріа-
лу, що дозволяє детально проаналізу-
вати криміналістичну характеристику, 
визначити ймовірнісно-статистичні та 
кореляційні зв’язки між її елементами, 
виокремити слідчі ситуації певних ета-

пів розслідування й відповідно до них 
сформулювати конкретні завдання та 
побудувати програми їх вирішення.

Ми цілком підтримуємо позицію, 
згідно з якою підвидові криміналістич-
ні методики обґрунтовано відносять до 
розряду найбільш оптимальних і діє-
вих у розпорядженні слідчого, оскіль-
ки вони містять рекомендації прямої дії  
[7, с. 194; 16, с. 281]. Тому, виходячи з 
класифікаційних рівнів методик, у вза-
ємозв’язку з криміналістичною класи-
фікацією злочинів пропонуємо розгля-
дати методику розслідування ухилення 
від сплати податків, зборів (обов’язко-
вих платежів) із використанням «кон-
вертаційних центрів» серед підвидових 
криміналістичних методик (мікромето-
дик). Саме на доцільності зосереджен-
ня зусиль учених-криміналістів на вдо-
сконаленні існуючих та розробці нових 
видових і підвидових окремих криміна-
лістичних методик розслідування напо-
лягав Г.Ю. Жирний [24, с. 105]. 

Однак запропоноване нами визна-
чення «конвертаційного центру» є ок-
ремим теоретичним положенням, яке, 
за визначенням Р. С. Бєлкіна, під час 
формування окремої криміналістичної 
теорії може відігравати подвійну роль. 
По-перше, воно може стати елементом, 
«цеглиною» в системі інших теоретич-
них положень, об’єднуваних у теорію, 
а отже, елементом окремої криміна-
лістичної теорії. А по-друге, окреме 
теоретичне положення може стати ви-
хідним для розгортання на його основі  
системи теоретичних положень, що 
складатимуть зміст розвиненої теорії 
[26, с. 285].

Найбільшої шкоди від функціонуван-
ня «конвертаційних центрів» зазнають 
суспільні відносини у сфері оподатку-
вання. Однак пошук ефективних інстру-
ментів попередження утворення таких 
осередків злочинності не може обмежу-
ватися окремою галуззю законодавства 
чи правозастосовної практики. Адже 
«конвертаційні центри» стали в нашій 
державі одним з основних системоутво-
рюючих елементів злочинних техноло-
гій не тільки ухилення від сплати по-
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датків, зборів (обов’язкових платежів) 
але й привласнення, розтрати майна 
або заволодіння ним шляхом зловжи-
вання службовим становищем; легалі-
зації (відмивання) доходів, отриманих 
злочинним шляхом тощо, а останнім 
часом – і фінансування тероризму  
[27; 28; 29; 30]. При цьому функціону-
вання «конвертаційних центрів» забез-
печується вчиненням на систематичній 
основі фіктивного підприємництва; під-
роблення документів, які подаються для 
проведення державної реєстрації юри-
дичної особи та фізичних осіб-підпри-
ємців; підроблення документів, печаток, 
штампів та бланків, збут чи використан-
ня підроблених документів, печаток, 
штампів; службового підроблення; ство-
рення злочинної організації; зловжи-
вання владою або службовим станови-
щем; пропозиції, обіцянки або надання 
неправомірної вигоди службовій особі 
та прийняття останніх різними служ-
бовими особами, а також деяких інших 
злочинів, що вчиняються в реальних та 
ідеальних сукупностях.

Відтак якщо розглядати «конвер-
таційні центри» як основний систе-
моутворюючий елемент розгалуженої 
організованої злочинної діяльності, то 
методика розслідування злочинів, що 
вчиняються з використанням цих осе-
редків злочинності, може бути відне-
сена до числа «особливих», або «кате-
горіальних» [31, с. 220–221], групових  
[25, с. 122–123], міжродових [19, с. 93–94],  
міжвидових, або комплексних кримі-
налістичних методик. Під останніми  
В.В. Тищенко пропонує розуміти не 
просто сукупність окремих видових 
методик, а їхню загальну інтегровану 
модель, яка виконує системоутворюю-
чу й методологічну функцію [9, с. 248]  
і в якій повинні відображатися особли-
вості та взаємозв’язки тих видів зло-
чинів, що входять в цю злочинну ді-
яльність, а також особливості змісту й 
взаємозв’язку стратегічних і тактичних 
завдань, що виникають під час їх розслі-
дування [18, с. 476].

Комплексні криміналістичні методи-
ки розслідування злочинів, у яких відо-

бражені рекомендації з розслідування 
комплексів взаємопов’язаних злочин-
них дій, об’єднані на підставі одночас-
ного врахування кримінально-правових 
і криміналістичних критеріїв класифі-
кації злочинів. Спільність цих злочин-
них проявів обумовлена тим, що на 
практиці вони вчиняються в реальних 
та ідеальних сукупностях. При цьому 
вони охоплюються єдиним умислом ор-
ганізаторів, підбурювачів, пособників 
і виконавців, спільною метою й моти-
вами, загальним механізмом реалізації 
злочинного задуму тощо. Йдеться про 
єдиний ланцюг злочинної поведінки, 
зокрема, про так звану технологію зло-
чинного збагачення, наприклад, коли 
розслідування предикатного (основно-
го) злочину поєднано з розслідуван-
ням спорідненої з ним легалізації, яка 
в певному випадку є останньою лан-
кою в такого роду злочинній діяльно-
сті. Розслідування подібних комплек-
сів злочинних дій зумовлює специфіку 
висунення й перевірки слідчих версій, 
здійснення планування, тактику прова-
дження окремих слідчих дій та опера-
тивно-розшукових заходів, особливості 
проведення тактичних операцій тощо 
[19, с. 95].

Розвиток кожного з розглянутих 
класифікаційних рівнів методики роз-
слідування злочинів, які, доповнюючи 
один одного, мають свій предмет дослі-
дження й практичного використання в 
слідчій діяльності [32, с. 36], є запору-
кою підвищення ефективності органів 
досудового розслідування в боротьбі з 
«конвертаційними центрами».

Ключові слова: «конвертаційний 
центр», ухилення від сплати податків, 
зборів (обов’язкових платежів), мето-
дика розслідування злочинів, криміна-
лістична класифікація злочинів.

Стаття присвячена дослідженню 
проблем визначення місця методики 
розслідування ухилення від сплати 
податків, зборів (обов’язкових пла-
тежів) із використанням «конвер-
таційних центрів» у системі кримі-
налістичної методики, виходячи з 



204

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2014/5

класифікаційних рівнів методик, у 
взаємозв’язку з криміналістичною 
класифікацією злочинів.

Статья посвящена исследова-
нию проблем определения места 
методики расследования уклонения 
от уплаты налогов, сборов (обяза-
тельных платежей) с использова-
нием «конвертационных центров» в 
системе криминалистической мето-
дики, исходя из классификационных 
уровней методик, во взаимосвязи с 
криминалистической классификаци-
ей преступлений.

The article is dedicated to the study 
of problems of place determination of 
the investigation method of tax, fees 
(obligatory payments) evasion with the 
use of «conversion centers» within the 
frame of criminalistic method based on 
the methods classification levels and in 
connection with the criminalistic clas-
sification of crimes.
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ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС  
РОЗСЛІДУВАННЯ ЗАЛИШЕННЯ В НЕБЕЗПЕЦІ

З прийняттям в Україні нового Кри-
мінального процесуального кодексу 
(далі – КПК України) суттєвих змін за-
знав інститут слідчих дій. Це призвело 
до збільшення наукової зацікавленості 
до нього зі сторони представників кри-
мінальної процесуальної та криміна-
лістичної наук. Не оминули увагою й 
огляд місця події як один із видів слід-
чого огляду, без якого не здійснюється 
жодне кримінальне провадження.

Аналіз наукових публікацій за 2013–
2014 рр. свідчить про те, що пробле-
матиці огляду місця події приділяється 
належна увага. Одні науковців з’ясо-
вують проблеми процесуального харак-
теру, що пов’язані з впровадженням у 
практичну діяльність норм КПК України 
2012 р. (Є.Д. Лук’янчиков, Б.Є. Лук’ян-
чиков, Г.І. Удренас та А.І. Васильчук) 
[1; 2]. Інші висвітлюють особливості 
огляду місця події у зв’язку з розсліду-
ванням різних видів кримінальних пра-
вопорушень (А.О. Антощук, Е.В. Кри- 
нична, О.Л. Мусієнко, Ю.В. Поветкі-
на, Н.М. Татарин, А.Г. Солодовніков,  
Г. Щербакова) [3; 4; 5; 5; 6; 7; 8; 9]. Треті 
описують порядок використання техні-
ко-криміналістичних засобів та допомо-
ги спеціалістів під час огляду місця події 
(П.Д. Біленчук, А.І. Терешкевич, О.В. Ба- 
тюк, О.М. Дуфенюк, М.Ю. Ковальська 
та М.М. Кривонос) [10; 11; 12; 13].  
Незважаючи на широкий спектр науко-
вих доробків щодо огляду місця події, 
питання особливостей його проведення 
під час розслідування залишення в не-
безпеці залишилось нерозкритим.

Тому метою статті є висвітлення 
особливостей огляду місця події, пов’я-

заного з розслідуванням залишення в 
небезпеці та з врахуванням аналізу ре-
зультатів практичної діяльності форму-
вання алгоритму дій слідчого на всіх 
етапах його проведення.

Упродовж тривалого часу в законо-
давстві не містилося визначення понят-
тя «слідча дія», що призводило виник-
нення в науці кримінального процесу 
неоднозначних поглядів щодо тлума-
чення його змісту. Зараз п. 1 ст. 223 
КПК України 2012 р. визначає слідчу 
(розшукову) дію як дію, спрямовану на 
отримання (збирання) доказів або пе-
ревірку вже отриманих доказів у кон-
кретному кримінальному провадженні 
[14]. Із цього можна зробити висновок, 
що вона є основним інструментом про-
цесу доказування, засобом забезпечен-
ня реалізації завдань кримінального су-
дочинства та різновидом процесуальної 
діяльності слідчого.

Як вірно відзначає із цього приводу 
І.С. Кіпрач, законодавче закріплення 
поняття «слідчі (розшукові) дії» ви-
рішили питання щодо визначення їх 
змісту та ролі в процесі доказування. 
Отримання (збирання) доказів склада-
ється із системи дій, спрямованих на 
виявлення, фіксацію й збереження до-
казів та їхніх процесуальних джерел. 
Сутність процесу збирання доказів по-
лягає у виконанні пошукових операцій, 
які спрямовані на виявлення слідів кри-
мінального правопорушення, речових 
доказів тощо, що здійснюється на ос-
нові розумової діяльності з метою вста-
новлення місць можливого знаходжен-
ня доказів чи визначення кола осіб, у 
показаннях яких вони можуть місти-
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тися. Перевірка вже отриманих дока-
зів полягає в детальному дослідженні 
зібраних доказів та їх процесуальних 
джерел із точки зору їхньої придатно-
сті (належності, достовірності й допу-
стимості) для встановлення обставин, 
що мають значення для кримінального 
провадження, отриманні нових для під-
твердження або спростування раніше 
зібраних доказів [15, с. 278–279].

Одна й та ж сама слідча (розшуко-
ва) дія може бути спрямована як на 
отримання нових доказів, так і на пе-
ревірку вже отриманих. Це залежить 
насамперед від обставин справи та ета-
пу розслідування. У цьому сенсі можна 
говорити про те, що основна функція 
огляду місця події полягає в отриманні 
(збиранні) доказів.

Специфікою огляду місця події, 
як вказує В.К. Весельський, є те, що 
його неможливо замінити повною мі-
рою іншими слідчими діями, тактичні 
прийоми проведення яких розраховані 
на інші способи отримання та фіксації 
доказової інформації. Під час огляду 
місця події домінуючим є такий загаль-
нонауковий метод пізнання, як спо-
стереження. Цей метод поєднується з 
вимірюванням, порівнянням, описом, 
а за необхідності – з експериментом. 
Результати спостереження та вимірю-
вання прямо набувають процесуальної 
форми протоколом огляду, опис слу-
жить методом фіксації цих результа-
тів. У подальшому слідчий використо-
вує логічні методи для формування 
суджень та умовиводів. На думку на-
уковця, умовами огляду, що забезпе-
чують його ефективність і вирішення 
поставлених перед ним завдань, є такі: 
1) своєчасність огляду, оскільки має на 
меті забезпечення максимального збе-
реження на момент огляду його об’єк-
тів і, отже, досягнення максимальної 
результативності цієї слідчої дії; 2) пов-
нота та об’єктивність огляду; 3) актив-
ність і цілеспрямованість слідчого під 
час огляду; 4) методичність і послідов-
ність огляду, що полягає в правильній 
організації та планомірному його про-
веденні [16, с. 152–153].

Процесуальний порядок проведення 
огляду регламентується ст. 237 КПК 
України [14]. Не вдаючись до деталь-
ного аналізу процесуальних вимог до 
проведення такого виду слідчої (роз-
шукової) дії, зупинимося детальніше 
на тактичних особливостях його про-
ведення.

У криміналістичній літературі під ог-
лядом місця події розуміють первинну 
й невідкладну слідчу (розшукову) дію, 
яка полягає в безпосередньому сприй-
нятті, дослідженні й фіксації слідчим 
обстановки на місці події, виявленні 
слідів та об’єктів, що належать до спра-
ви, їхніх ознак, станів і взаємозв’язків 
із метою з’ясування суті події, її меха-
нізму та інших обставин із метою пра-
вильного вирішення справи. Сам огляд 
події умовно поділяється на три ета-
пи: підготовчий, робочий, заключний  
[17, с. 25–26]. Основу ефективності 
огляду місця події становлять технічне 
оснащення слідчо-оперативної групи; 
досвідченість особи, яка проводить ог-
ляд; знання слідчим основних правил 
огляду та ретельності його проведення 
[3, с. 246]. Ю.В. Поветкіна переконана, 
що кваліфікований огляд місця події 
може бути проведений лише за дотри-
мання низки умов: своєчасності про-
ведення огляду; детальності; точності 
фіксації його результатів [6, с. 109].

Підготовчий етап огляду місця події, 
пов’язаного із залишенням у небезпеці, 
починається у відділі органів внутріш-
ніх справ із моменту отримання пові-
домлення про виявлене кримінальне 
правопорушення. На цьому етапі пер-
винну інформацію про подію слідчий 
отримує від оперативного чергового, а 
останній у свою чергу – від заявника. 
Щоб зорієнтуватися в ситуації, слідчий 
повинен детально з’ясувати такі мо-
менти: 1) яка подія сталася, коли й де 
саме; 2) чи є на місці події очевидці та 
підозрювана особа; 3) чи є на місці події 
працівники міліції; 4) чи є на місці події 
постраждалі та чи надана їм допомога. 
На основі зібраної інформації слідчий 
вирішує, яким повинен бути склад слід-
чо-оперативної групи, що виїжджатиме 
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на огляд, та які техніко-криміналістич-
ні засоби доцільно бути взяти.

Аналіз практики свідчить, що зали-
шення в небезпеці зазвичай пов’язане 
із спричиненням особі тілесних ушко-
джень (внаслідок нанесення ударів, 
дією на постраждалого високої чи низь-
кої температур), смерті. Типовою на 
цьому етапі є така інформація про по-
дію: 1) виявлено постраждалого з тілес-
ними ушкодженнями (чи труп), якого 
збили транспортним засобом; 2) вияв-
лено особу (чи труп), яка була покину-
та в безпорадному стані (через сильне 
сп’яніння чи побиття) та замерзла чи 
згоріла; 3) виявлено новонароджену чи 
малолітню дитину (або труп). Врахову-
ючи це, слідчий залежно від ситуації 
повинен залучити до огляду місця події 
таких спеціалістів: спеціаліста-криміна-
ліста, судово-медичного експерта (чи 
лікаря), спеціаліста-автотехніка.

Спеціаліст-криміналіст допоможе 
слідчому виявити, зафіксувати, квалі-
фіковано вилучити та упакувати слі-
ди кримінального правопорушення та 
речові докази, з’ясувати обставини 
кримінального правопорушення. Судо-
во-медичний експерт допоможе якісно 
оглянути самого потерпілого чи труп, 
правильно описати наявні тілесні уш-
кодження тощо. Спеціаліст-автотехнік 
знадобиться в тих випадках, коли за-
лишення в небезпеці буде пов’язане з 
дорожньо-транспортною пригодою.

Прибувши на місце події, слідчий по-
винен перевірити, чи надана допомога 
постраждалим, чи організована охоро-
на місця події. Далі йому варто поспіл-
куватися з присутніми там працівника-
ми міліції, очевидцями, постраждалим, 
підозрюваним (якщо він є). Предметом 
бесіди буде з’ясування питань про те, 
що за подія сталася, чи бачив хтось 
підозрювану особу та в якому напря-
мі вона зникла, чи вносилися зміни в 
обстановку місця події, якщо так, то 
які саме, ким і чому. Анкетні дані та 
повідомлену інформацію рекомендуєть-
ся занотувати в робочий блокнот чи на 
диктофон. На цьому етапі важливим 
є питання щодо постраждалої особи. 

Якщо вона потребує невідкладної ме-
дичної допомоги, то її необхідно тер-
міново доправити в медичний заклад.  
У такому разі слідчий повинен зафіксу-
вати, куди саме та яка бригада медиків 
це зробила. Крім того, може статися 
так, що постраждалого ще до приїзду 
на місце події слідчо-оперативної групи 
можуть доправити в медичний заклад. 
У такому разі слідчому слід точно вста-
новити, де саме знаходився постражда-
лий у момент його виявлення.

Варто вказати, що на місці події 
слідчий може скористатися такими за-
гальними тактичними прийомами огля-
ду: 1) зіставлення первинних даних і 
обстановки на місці події; 2) аналіз ок-
ремих слідів, виявлених на місці події 
(час їх виникнення на місці події; їхній 
зв’язок із місцем події чи з іншим міс-
цем; ідентифікація якості слідів; зв’я-
зок слідів між собою; причини відсут-
ності окремих слідів); 3) моделювання 
події, що відбулась; 4) зіставлення змо-
дельованої події з реальною обстанов-
кою місця події; 5) уявна реконструк-
ція окремих елементів події; 6) аналіз 
ознак знищення слідів та негативних 
обставин; 7) залучення до огляду осіб, 
які повідомили про кримінальне право-
порушення.

Основним змістом тактики огляду 
місця події на робочому етапі огляду 
є дослідження його матеріальної об-
становки. На цьому етапі слідчий у 
загальному оглядає місце події, щоб 
зорієнтуватися на місцевості; виріши-
ти питання про межі огляду, його ви-
хідну точку та спосіб огляду; вибрати 
позицію для проведення фотозйомки 
(орієнтуючої та вузлової). Сам робо-
чий етап має дві стадії: загальний ог-
ляд (статична стадія) та детальний ог-
ляд (динамічна стадія). Слідчому варто 
пам’ятати, що вибір способу огляду 
залежить від наявності чи відсутності 
певного центру. У випадку огляду міс-
ця події, пов’язаного із залишенням у 
небезпеці, таким центром буде місце, 
де перебував у момент вчинення кри-
мінального правопорушення постраж-
далий або знаходиться труп. Виходячи 
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з обстановки на місці події, слідчому 
доцільно обрати концентричний або 
ексцентричний способи огляду. Якщо 
подія пов’язана з дорожньо-транспорт-
ною пригодою, то варто обрати ліній-
ний спосіб огляду й рухатися від місця, 
де знаходиться труп, у напрямі, куди 
зник на транспортному засобі підозрю-
ваний. Варто також обов’язково вимі-
ряти температуру навколишнього се-
редовища та внести про це відповідну 
інформацію в протокол. На статичній 
стадії здійснюється вузлова фотозйом-
ка, а на динамічній – детальна.

Типовими об’єктами (вузлами), які 
підлягають спочатку загальному, а по-
тім детальному огляду можуть бути 
такі: 1) потерпіла особа або її труп;  
2) ділянка місцевості (прилегла терито-
рія); 3) транспортний засіб; 4) знаряд-
дя спричинення тілесних ушкоджень; 
5) окремі сліди та речі, виявлені на 
місці події (які належать потерпілому 
чи підозрюваному, або з якими вони 
могли контактувати).

В огляді трупа слідчому може допо-
могти судово-медичний експерт. Фак-
тично саме він і проводить його огляд 
трупа, а слідчий фіксує в протоколі 
огляду отриману інформацію. Особли-
ву увагу слід приділити виявленню слі-
дів, що характеризують механізм події, 
у тому числі травм, що призвели до 
смерті. Розпочинаючи огляд трупа, у 
протоколі зазначають його позу й по-
ложення (наприклад, лежить обличчям 
догори чи вниз, на боці); стан одягу; 
речі, виявлені на трупі; ложе трупа.

Одним із основних завдань огля-
ду навколишнього оточення, як пише 
А.Г. Солодовніков, є пошук предметів 
і слідів, які можуть мати значення для 
з’ясування обставин вчинення кримі-
нального правопорушення та причин 
загибелі потерпілого. У разі виявлен-
ня трупа слід звернути увагу на стан 
поверхні ґрунту, на наявність твердих 
предметів, каменів і на інші особливос-
ті місцевості. Особливе значення має 
виявлення слідів крові. Розташування, 
форма і їх напрям нерідко допомага-
ють відновити картину події або окремі 

важливі обставини [8, с. 453]. Огля-
даючи ділянку місцевості, у протоколі 
потрібно вказати перелік об’єктів, роз-
ташованих на ній, їх взаємне розташу-
вання, відстань між об’єктами.

Заключний етап огляду місця події 
полягає в підбитті підсумків та оцінці 
всіх встановлених даних із метою пе-
ревірки того, чи всі завдання огляду 
виконані. З метою контролю рекомен-
дується ще раз оглянути певні місця чи 
конкретні об’єкти. Це дозволяє лікві-
дувати виявлені недоліки, які пізніше 
вже не можна буде виправити. Після 
оцінки отриманих результатів слідчий 
приступає до їх фіксації. На цьому ета-
пі він: 1) складає протокол огляду місця 
події, плани, схеми; 2) за необхідності 
дає завдання провести дактилоскопію-
вання трупа й направити його в морг;  
3) упаковує вилучені з місця події 
об’єкти; 4) вживає заходи для збере-
ження тих об’єктів, що мають доказове 
значення, але їх неможливо чи недо-
цільно вилучати з місця події; 5) озна-
йомлює за змістом протоколу огляду 
його учасників і вживає заходи щодо 
вирішення заяв, які від них надійшли.

Усі виявлені сліди підлягають фік-
сації, вилученню та упакуванню від-
повідно до положень ч. 5 ст. 237 КПК 
України, із використанням способів 
і прийомів, розроблених криміналіс-
тикою. Основним способом фіксації 
результатів огляду місця події є скла-
дання протоколу. Він повинен бути 
повним, містити детальний опис обста-
новки місця події та окремих виявле-
них слідів (речей), обов’язково зазна-
чається інформація про те, що саме 
було вилучено та як упаковано.

Таким чином, огляд місця події має 
надзвичайно важливе значення під час 
розслідування будь-якого виду кримі-
нального правопорушення. З метою 
результативного його проведення слід-
чому можна запропонувати дотримува-
тися таких правил: 1) залучати до огля-
ду відповідного спеціаліста; 2) детально 
характеризувати (описувати) у прото-
колі огляду індивідуальні особливості 
виявлених речей, які мають доказове 
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значення; 3) не обмежуватись складан-
ням лише протоколу, але й оформляти 
додатки; 4) використовувати можливо-
сті криміналістичної техніки (насампе-
ред фото- та відеозапису); 5) творчо та 
індивідуально підходити до проведення 
огляду.

Ключові слова: залишення в не-
безпеці, огляд місця події, слідчий, спе-
ціаліст, тактичний прийом.

У статті розглянуто теорети-
ко-прикладні питання, пов’язані з 
тактикою проведення огляду місця 
події під час розслідування залишен-
ня в небезпеці. Окреслено особли-
вості такого огляду та завдання 
слідчого на кожному з етапів прове-
дення цієї слідчої (розшукової) дії. 
Визначено роль спеціаліста в прове-
денні огляду та інформацію, з от-
риманням якої він може допомогти 
слідчому. Детально проаналізовані 
підготовчий та робочий етапи про-
ведення огляду місця події.

В статье рассмотрены теорети-
ко-прикладные вопросы, связанные 
с тактикой проведения осмотра 
места происшествия во время рас-
следования оставления в опасно-
сти. Очерчены особенности такого 
осмотра и задания следователя на 
каждом из этапов проведения это-
го следственного действия. Обозна-
чена роль специалиста в проведении 
осмотра и объемом информации, ко-
торый может помочь следователю. 
Детально проанализированы подго-
товительный и рабочий этапы про-
ведения осмотра места происше-
ствия.

The article considers the peculiarity 
of the visual inspection of the crime site 
in the cases about leaving in danger-
ous under conditions of the operation 
of new Criminal Procedural code. The 
specificity and importance are deter-
mined of conducting this investigative 
activity while considering this type of 
criminal offence. The article provides 
an insight into the tactical peculiarities 

of this type of investigative inspection. 
The article covers the investigator’s ac-
tions at the preparatory, working, and 
final stage of inspection.
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ПРОВОКАЦІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ  
НА ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

На сьогодні важливим завданням у 
реформуванні суспільного устрою кра-
їни є боротьба з корупцією та іншими 
посадовими злочинами, а також прове-
дення низки реформ, які б допомогли 
відновити рівень довіри громадян до 
правоохоронних органів та до судової 
влади України. На жаль, представники 
правоохоронних органів вищевказані 
завдання розуміють не завжди пра-
вильно, оскільки під час досягнення 
мети вдаються до різних, у тому числі 
незаконних методів.

За останні роки громадяни України 
є лідерами за зверненнями до Євро-
пейського суду з прав людини (далі – 
ЄСПЛ) для відновлення своїх прав, які 
були порушені під час розгляду справ 
національними судами. Згідно з опри-
людненою на офіційному сайті ЄСПЛ 
статистикою станом на 31.03.2014 р. 
Україна посідає перше місце за кіль-
кістю скарг, які очікують розгляду в 
ЄСПЛ серед усіх держав-відповідачів.

Безумовно, прогресивним кроком 
у цій ситуації було прийняття в 2006 
р. Закону України «Про виконання 
рішень та застосування практики Єв-
ропейського суду з прав людини» та в 
2012 р. нового Кримінального процесу-
ального кодексу України (далі – КПК 
України), відповідно до яких рішення 
ЄСПЛ є частиною та джерелом україн-
ського законодавства.

Згідно зі ст. 8 КПК України од-
ним з основних принципів діяльності 
правоохоронних органів є принцип 
законності, який повинен застосува-
тись з урахуванням положення ст. 6 
Конвенції про захист прав людини й 
основоположних свобод (далі – Кон-

венція): «Кожен має право на справед-
ливий розгляд справи незалежним і 
безстороннім судом, встановленим за-
коном, який вирішить спір щодо прав 
та обов’язків цивільного характеру або 
обґрунтованість будь-якого висунутого 
обвинувачення» [1; 2].

Відповідно до позиції ЄСПЛ право 
на справедливий розгляд може бути 
порушено шляхом підбурення особи 
до вчинення злочину правоохоронни-
ми органами, про що зазначено в рі-
шеннях ЄСПЛ у справах «Раманаускас 
проти Литви», «Баннікова проти Росій-
ської Федерації», «Тейксейра де Кастро 
проти Португалії» та в інших [3; 4; 5].

Основною проблемою в діяльності 
правоохоронних органів є те, що в бо-
ротьбі з корупцією та незаконним обі-
гом наркотичних засобів заради досяг-
нення поставленої мети вони вдаються 
до різних методів, які не завжди відпо-
відають принципу законності. Так, на-
приклад, під час боротьби з корупцією 
правоохоронці найчастіше застосову-
ють негласні слідчі дії з використанням 
інформаторів або негласних агентів, які 
своїми діями провокують особу до вчи-
нення кримінального правопорушення. 
Але тут виникає найважливіше запи-
тання: чи можуть такі методи виправ-
дати суспільний інтерес? У свою чергу 
відповідь на це питання надає ЄСПЛ у 
рішеннях у справах «Тейксейра де Ка-
стро проти Португалії», «Худобін проти 
Росії» та в інших, де вказує на те, що з 
вимоги справедливого суду, відповідно 
до ст. 6 Конвенції, суспільний інтерес 
в боротьбі з незаконним обігом нарко-
тичних засобів та в боротьбі з корупці-
єю, не може виправдати використання 
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доказів, отриманих внаслідок провока-
цій правоохоронними органами.

Так, ЄСПЛ у рішенні в справі «Ра-
манаускас проти Литви» встановив, 
що підбурення з боку поліції має місце 
тоді, коли відповідні працівники право-
охоронних органів або особи, які діють 
за їхніми вказівками, не обмежуються 
пасивним розслідуванням, а з метою 
встановлення злочину, тобто отриман-
ня доказів і порушення кримінальної 
справи, впливають на суб’єкта, схиля-
ючи його до вчинення кримінального 
правопорушення, яке в іншому випадку 
не було б вчинене» [3, п. 55].

Процедура доказування підбурюван-
ня з боку правоохоронних органів від-
повідно до рішень ЄСПЛ у справах «Ра-
манаускас проти Литви» та «Баннікова 
проти Російської Федерації» є першо-
черговим обов’язком національних су-
дів, які повинні встановити такі факти:

– підстави та причини проведення 
негласних слідчих дій;

– чи мало місце підбурювання в ско-
єнні злочину;

– ступінь причетності правоохорон-
них органів до вчинення злочину та 
характер будь-якого підбурювання або 
тиску, якому піддалася особа [3, п. п. 56,  
71; 4 п. п. 47, 71].

Під ступенем причетності право-
охоронних органів у вчиненні злочину 
розуміється те, чи могла ця особа без 
спонукання правоохоронних органів 
вчинити кримінальне правопорушення 
та чи взагалі вчинювала особа раніше 
таке кримінальне правопорушення.

Так, наприклад, у справі «Тейксейра 
де Кастро проти Португалії», Тейксейра 
де Кастро звинувачено в торгівлі нар-
котиками, але ЄСПЛ дійшов висновку, 
що працівники поліції вийшли за межі 
функцій негласних агентів і спровокува-
ли злочин, а тому немає жодних причин 
вважати, що без їхнього втручання зло-
чин було б вчинено. У цій справі ЄСПЛ 
вбачає підбурювання в тому, що обвину-
вачений взагалі жодного разу не притя-
гувався до кримінальної відповідально-
сті. Без втручання негласних агентів із 
проханням продати їм наркотичні засоби 

обвинувачений не вчинив би вказаний 
злочин, а також не був би притягнутий 
до відповідальності [5, п. п. 38,39].

Такого ж висновку дійшов ЄСПЛ у 
справі «Баннікова проти Російської Фе-
дерації» (п. 37), але суд обґрунтовував 
такий висновок тим, що особі, яка вчи-
нила злочин, у ході операції агентами 
було запропоновано значну грошову 
суму – у розмірі трьох тисяч доларів 
США за постачання великої кількості 
наркотиків, у чому ЄСПЛ вбачає під-
бурювання до вчинення злочинних дій 
[4, п. 37]. Тобто в цьому контексті Суд 
говорить про те, що правоохоронні ор-
гани не обмежили себе розслідуванням 
злочинної діяльності, а фактично вико-
ристали вплив у вигляді підбурювання 
до вчинення злочину (у цій ситуації під-
бурювання вбачається в наданні право-
охоронними органами грошових коштів 
особі за вчинення злочинних дій). Крім 
того, слід відмітити, що підбурювання з 
боку негласних агентів правоохоронних 
органів може проявлятись у різних фор-
мах, наприклад: постійне спонукання до 
вчинення певних дій, грошове заохочен-
ня та будь-який інший вплив або тиск.

Відповідно до висновку, який містить-
ся в рішенні ЄСПЛ в справі «Рамана-
ускас проти Литви», судовий розгляд, 
у якому основними доказами є докази, 
зібрані агентами на підставі провокацій, 
не має ознак справедливості, які гаран-
товані ст. 6 Конвенції [3, п. 73].

У разі недослідження вищеперера-
хованих фактів національними судами 
виникає таке запитання: що стосується 
належності доказів, які надавались нег-
ласними агентами або інформаторами 
для викриття злочинних дій.

У цьому випадку ЄСПЛ у рішенні в 
справі «Баннікова проти Російської Фе-
дерації» постановив: якщо обвинуваче-
ний стверджує, що його спровокували 
на вчинення злочину, суди під час роз-
гляду кримінальних справ повинні ре-
тельно дослідити матеріали справи для 
забезпечення справедливого розгляду 
справи в контексті п. 1 ст. 6 Конвен-
ції, тобто всі докази, отримані внаслі-
док підбурювання з боку працівників 
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правоохоронних органів повинні бути 
виключенні, а відповідно до рішення в 
справі «Раманаускас проти Литви» такі 
докази мають визнаватися неприйнят-
ними. Ці висновки особливо стосують-
ся випадків, коли операція проводиться 
працівниками міліції поза межами за-
конності [4, п. 56; 3, п. 60].

До того ж ЄСПЛ неодноразово у 
своїх рішеннях (наприклад, у справах 
«Раманаускас проти Литви», «Тейк-
сейра де Кастро проти Португалії»,  
«Худобін проти Росії») вказує на те, що 
злочини, розкриті шляхом підбурення, 
не виправдовують суспільний інтерес, 
оскільки в такому випадку обвинува-
чений із самого початку може бути 
позбавлений права на справедливий 
судовий розгляд справи, що прямо га-
рантовано ст. 6 Конвенції [3, п. 54; 5, 
п. п. 35, 35; 6, п. 128].

Отже, докази, які збираються нег-
ласними агентами на підставі провока-
цій або тиску зі сторони правоохорон-
них органів, є неприйнятними доказами 
в справі та такими, на яких не може 
ґрунтуватися обвинувачення.

Однак використання судом інфор-
мації, отриманої під час досудового 
розслідування від негласних агентів 
або інформаторів, для обґрунтування 
обвинувального вироку буде правомір-
ним тільки в тому разі, коли є належні 
й достатні гарантії недопущення злов-
живань, зокрема, коли встановлена 
чітка та прозора процедура надання 
дозволу на застосування таких опе-
ративно-розшукових заходів, їх здійс-
нення та контроль за цими діями, як 
зазначається в рішенні ЄСПЛ в справі 
«Романаускас проти Литви» [3, п. 53]. 
Тобто для встановлення прийнятності 
чи неприйнятності доказів слід чітко 
розуміти, чи проводились такі неглас-
ні слідчі дії відповідно до принципу за-
конності.

Відповідно до практики ЄСПЛ цей 
суд не розглядає прийнятність доказів 
у тій чи іншій справі, втім цей обов’я-
зок, відповідно до рішення в справі 
«Баннікова проти Російської Федера-
ції», покладається на національні суди, 

а ЄСПЛ зі свого боку повинен пере-
конатися, що провадження в цілому 
було справедливим [4, п. 70]. Так, у 
разі встановлення того, що докази були 
отримані несправедливим способом, а 
в цьому випадку – шляхом підбурення, 
то такі докази повинні бути виключені 
зі справи, як зазначає ЄСПЛ у рішенні 
в справі «Баннікова проти Російської 
Федерації» [4, п. 56].

Таким чином, на підставі зазначе-
ного можна дійти висновку, що під 
час виявлення факту підбурення та 
дослідження належності доказів, які 
збиралися негласними агентами або 
інформаторами в ході операції, слід чіт-
ко дати відповідь на запитання: чи в 
межах законності були проведені нег-
ласні слідчі дії, чи був би злочин вчи-
нений без втручання правоохоронних 
органів під виглядом негласних агентів 
або інформаторів, чи є таке втручання 
таким, що не містить порушення прав 
людини, які гарантовані національним 
законодавством та Конвенцією про за-
хист прав людини й основоположних 
свобод.

Ключові слова: ЄСПЛ, корупція, 
наркотики, підбурення, доказування.

Стаття вивчає незаконне за-
стосування правоохоронними орга-
нами негласних слідчих дій під час 
досудову розслідуванні кримінальних 
правопорушень, пов’язаних із хабар-
ництвом та незаконним обігом нар-
котичних засобів, що порушує права 
людини, які гарантовані Конвенцією 
про захист прав людини й основопо-
ложних свобод.

Статья изучает незаконное при-
менение правоохранительными ор-
ганами негласных следственных 
действий во время досудебных рас-
следований уголовных правонаруше-
ний, связанных с взяточничеством 
и незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, что нарушает права 
человека, которые гарантированы 
Конвенцией о защите прав человека 
и основоположных свод. 
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The article examines the unlawful 
use of undercover law enforcement 
agencies investigation during the pre-
liminary investigation of criminal of-
fenses related to bribery and drug traf-
ficking, in violation of human rights 
that are guaranteed by the Convention 
for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms.
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ДО ПИТАННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Охорона здоров’я в наш час визна-
ється одним із пріоритетних напрямів 
діяльності соціальної держави. Не-
абияку роль у забезпеченні охорони 
здоров’я населення відіграє правове, 
зокрема адміністративно-правове, ре-
гулювання суспільних відносин у вка-
заній сфері. Це цілком стосується й 
питань профілактичної діяльності, яка, 
як відомо, є пріоритетною порівняно з 
лікуванням хвороб.

Вказаним питанням тією чи іншою 
мірою присвячували увагу І.В. Венедік-
това, З.С. Гладун, В.М. Рудий, І.Я. Се- 
нюта, С.Г. Стеценко та інші вчені. Вод-
ночас комплексне осягнення сучасного 
стану адміністративно-правового ре-
гулювання профілактичної діяльності 
у сфері охорони здоров’я в Україні не 
проводилося.

У зв’язку із цим метою роботи є 
дослідження сучасного стану адміні-
стративно-правового регулювання про-
філактичної діяльності у сфері охорони 
здоров’я в Україні.

Слід цілком погодитися з думкою 
В.І. Теремецького, який вказує, що ад-
міністративно-правове регулювання, 
як і будь-яка соціальна категорія, має 
відповідні ознаки, що вирізняють його 
з-поміж інших видів регулювання. На 
переконання вченого, адміністратив-
но-правове регулювання становить со-
бою дію (вплив) держави на суспільні 
відносини, що виникають між їх суб’єк-
тами; здійснюється за допомогою від-
повідних правових засобів, сукупність 
яких утворює механізм адміністра-
тивно-правового регулювання; має на 
меті впорядкування державно-владних 

відносин; встановлює юридичні пра-
ва й обов’язки учасників адміністра-
тивно-правових відносин, що впоряд-
ковуються [1, c. 51]. В.В. Галунько та  
О.М. Єщук підкреслюють, що адміні-
стративно-правове регулювання харак-
теризує спеціально-юридичний меха-
нізм впливу адміністративного права на 
поведінку й діяльність його адресатів. 
Внаслідок адміністративно-правової рег-
ламентації формується юридична основа, 
визначаються зафіксовані в правових ве-
ліннях орієнтири для організації діяльно-
сті учасників адміністративно-правових 
відносин на досягнення фактичних за-
вдань адміністративного права [2, c. 176].

Говорячи про адміністративно-пра-
вове регулювання профілактичної ді-
яльності у сфері охорони здоров’я, слід 
насамперед звернути увагу на її мету. 
У загальному вигляді мета – це те, до 
чого хтось прагне, чого хоче досягти; 
ціль [3, c. 683]. Н.А. Сирота, В.М. Ял-
тонський, І.І. Хажиліна, Н.С. Відерман, 
аналізуючи проблеми профілактики на 
прикладі наркоманії, виділяють загальні 
цілі профілактики, а також цілі первин-
ної, вторинної й третинної профілакти-
ки. Під загальними цілями профілакти-
ки наркоманії вони розуміють допомогу 
в усвідомленні форм власної поведінки, 
розвиток особистісних ресурсів і стра-
тегій із метою адаптації до вимог ото-
чення. Цілі первинної профілактики –  
це зниження попиту на наркотичні за-
соби та інші психоактивні речовини 
серед населення, зменшення кількості 
осіб, які належать до групи підвищеного 
ризику. Цілі вторинної профілактики –  
зниження захворюваності на нарко-
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манію. Цілі третинної профілактики –  
зменшення тяжкості негативних меди-
ко-соціальних наслідків зловживання 
психоактивними засобами в населення, 
особливо в дітей і підлітків [4, c. 51].

На нашу думку, говорячи про про-
філактику в цій сфері, доцільно вести 
мову про короткочасні та довготривалі 
цілі такої профілактики. Довготрива-
лою метою профілактичної діяльності 
є забезпечення охорони здоров’я гро-
мадян України, підвищення тривало-
сті їх життя та збагачення генофонду 
української нації. Короткочасні цілі ви-
значаються залежно від виду профілак-
тики за змістом у кожному окремому 
випадку. Як уже зазначалося, такими 
видами є профілактика туберкульозу,  
ВІЛ/СНІДу, наркоманії тощо. Напри-
клад, коли йдеться про профілактику 
туберкульозу, короткочасними цілями 
є недопущення поширення мікобак-
терій туберкульозу в навколишнє се-
редовище (і як наслідок – зараження 
людей), підвищення рівня соціального 
захисту громадян і покращення їх умов 
життя та якості харчування, оскільки 
саме від цих факторів прямо залежить 
захворюваність на туберкульоз.

Для досягнення вказаних цілей ви-
користовуються спеціальні заходи про-
філактики. Під заходами профілакти-
ки у сфері охорони здоров’я доцільно 
розуміти конкретні дії, які вчиняються 
відповідними суб’єктами з метою досяг-
нення цілей профілактики. При цьому 
категорії профілактики й заходів про-
філактики співвідносяться як ціле та 
частина відповідно. Заходи профілак-
тики у сфері охорони здоров’я доціль-
но класифікувати за низкою критеріїв. 
Так, залежно від змісту їх слід поділи-
ти на заходи профілактики наркоманії, 
алкоголізму, паління, захворювань сер-
цево-судинної системи тощо. За спо-
собом впливу їх доцільно поділяти на 
економічні, політичні, виховні, правові, 
екологічні тощо. За масштабом дії – на 
національні й місцеві. За механізмом 
впливу – на індивідуальні (стосують-
ся недопущення захворювання окремої 
людини), групові (щодо групи осіб) та 

масові (щодо суспільства в цілому). За 
ступенем нормативної визначеності – 
на заходи, які не врегульовані норма-
тивно (наприклад, можливість особи 
приймати дієтичні добавки), заходи, 
які базуються на нормах права, про-
те детально не врегульовані законом 
(наприклад, у статті 27 Закону Укра-
їни «Про фізичну культуру і спорт» 
вказано, що власники підприємств, 
керівники установ та організацій ство-
рюють працівникам належні умови для 
фізкультурно-оздоровчої діяльності 
відповідно до колективних договорів; 
при цьому особливості реалізації та-
ких положень у законодавстві не вка-
зані), та заходи, які підлягають повній 
і чіткій нормативній регламентації (на-
приклад, у частині 3 статті 9 Закону 
України «Про протидію захворюванню 
на туберкульоз» чітко визначено кате-
горії осіб, які підлягають обов’язковим 
профілактичним медичним оглядам на 
туберкульоз, а особливості реалізації 
вказаних положень визначено в досі 
чинній Інструкції Міністерства охо-
рони здоров’я СРСР від 27.12.1973 р.  
№ 1142«a»-73 «Про проведення обов’яз-
кових профілактичних медичних огля-
дів на туберкульоз і порядок допуску до 
роботи в деяких професіях осіб, хворих 
на туберкульоз»). За суб’єктами реалі-
зації – на заходи, які реалізуються від 
імені держави й органів місцевого са-
моврядування, заходи, які вчиняються 
громадськими організаціями, та заходи, 
які здійснюються окремими особами.

Враховуючи зазначене, адміністра-
тивно-правове регулювання профі-
лактичної діяльності у сфері охорони 
здоров’я можна визначити як цілеспря-
мований вплив держави за допомогою 
відповідних адміністративно-правових 
засобів на відносини, які виникають 
у зв’язку з необхідністю досягнення 
короткочасних і довготривалих цілей 
профілактичної діяльності, а саме: не-
допущення погіршення стану здоров’я 
громадян і покращення існуючого ста-
ну здоров’я, залучення до здорового 
способу життя, а в підсумку – поси-
лення економічного потенціалу дер-
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жави, її подальшого розвитку й покра-
щення демографічної ситуації з метою 
впорядкування цих відносин та їх охо-
рони. Адміністративно-правове регу-
лювання профілактичної діяльності у 
сфері охорони здоров’я здійснюється 
шляхом видання державою відповідних 
адміністративно-правових актів, забез-
печення їх виконання та контролю за 
їх виконанням.

Систему адміністративно-правових 
актів, які регулюють профілактичну 
діяльність у сфері охорони здоров’я, 
можна класифікувати за різними кри-
теріями. При цьому можна використо-
вувати як традиційні критерії поділу 
нормативно-правових актів на певні 
види, розроблені на рівні загальної те-
орії держави й права, так і спеціальні 
критерії, які стосуються лише питань 
адміністративно-правового забезпечен-
ня профілактичної діяльності у сфері 
охорони здоров’я.

Щодо критеріїв першої групи, за 
суб’єктами видання, адміністратив-
но-правові акти у вказаній сфері мож-
на поділити на ті, які приймаються 
народом (шляхом референдуму), гла-
вою держави, органами законодавчої, 
виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування тощо. За зовнішньою 
формою вираження їх можна поділя-
ти на закони, укази, постанови, рі-
шення, розпорядження, накази тощо  
[5, c. 281]. Проте найбільш поширеною 
класифікацією нормативно-правових 
актів, розробленою в загальній теорії 
держави й права, є поділ норматив-
но-правових актів за юридичною силою 
на закони та підзаконні акти [6, c. 378]. 
Повною мірою це стосується й адміні-
стративно-правових актів, які регулю-
ють профілактичну діяльність у сфері 
охорони здоров’я.

Вбачається, що важливим критері-
єм, властивим класифікації адміністра-
тивно-правових актів, які регулюють 
питання профілактичної діяльності у 
сфері охорони здоров’я, є окремі напря-
ми такої діяльності. Враховуючи це, ад-
міністративно-правові акти у вказаній 
сфері доцільно поділити на такі види:

– загальні акти, які врегульовують 
окремі аспекти профілактичної діяльно-
сті у сфері охорони здоров’я, проте така 
діяльність не є основним предметом їх 
регулювання. Наприклад, у статті 8 За-
кону України «Про основи національ-
ної безпеки» визначено, що одним з ос-
новних напрямів державної політики з 
питань національної безпеки України є 
захист внутрішнього ринку від недобро-
якісного імпорту – поставок продукції, 
яка може завдавати шкоди національ-
ним виробникам, здоров’ю людей та на-
вколишньому природному середовищу 
[7]; у статті 17 Закону України «Про 
статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи» передбачено, що 
громадяни, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, зобов’яза-
ні проходити обов’язкове обстеження в 
медичних закладах [8];

– акти у сфері охорони здоров’я, 
які також врегульовують окремі пи-
тання щодо здійснення профілактичної 
діяльності. Наприклад, у статті 10 Ос-
нов законодавства України про охоро-
ну здоров’я серед обов’язків громадян 
України у сфері охорони здоров’я за-
значено необхідність у передбачених 
законодавством випадках проходити 
профілактичні медичні огляди й робити 
щеплення; у статті 2 Закону України 
«Про лікарські засоби» [9] передбача-
ється, що лікарські засоби застосову-
ються також для профілактики хвороб; 
у статті 18 Закону України «Про донор-
ство крові та її компонентів» [10] вказа-
но, що з метою запобігання поширенню 
інфекційних хвороб через застосування 
крові, її компонентів і препаратів у ме-
дичних цілях, виникненню пов’язаних 
із цим інших негативних наслідків для 
здоров’я реципієнтів відповідні суб’єк-
ти зобов’язані забезпечити контроль 
за дотриманням відповідних показників 
безпеки та якості цих продуктів; Закон 
України «Про забезпечення санітарно-
го та епідемічного благополуччя насе-
лення» врегульовує питання усунення 
або зменшення шкідливого впливу на 
людину факторів середовища життє-
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діяльності, запобігання виникненню  
й поширенню інфекційних хвороб і 
масових неінфекційних захворювань 
(отруєнь) та їх ліквідацію [11];

– акти, які стосуються профілактич-
ної діяльності щодо конкретних видів 
захворювань. Наприклад, Закон Украї-
ни «Про протидію поширенню хвороб, 
зумовлених вірусом імунодефіциту лю-
дини (ВІЛ), та правовий і соціальний 
захист людей, які живуть з ВІЛ» [12], 
Закон України «Про протидію захворю-
ванню на туберкульоз» [13] та інші;

– акти, які регулюють фізкультур-
но-спортивну діяльність. Наприклад, 
Закон України «Про фізичну культуру 
і спорт» [14]; Розпорядження Кабіне-
ту Міністрів України «Про схвалення 
Концепції Загальнодержавної цільової 
соціальної програми розвитку фізичної 
культури і спорту на 2012–2016 рр.» 
[15] тощо;

– акти, які регламентують питання 
профілактики наркоманії, алкоголізму 
й паління. Наприклад, Закон України 
«Про заходи протидії незаконному обі-
гу наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів та зловживанню 
ними» [16]; Постанова Кабінету Міні-
стрів України «Про затвердження По-
рядку провадження діяльності, пов’я-
заної з обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, 
та контролю за їх обігом» [17] та інші;

– нарешті, слід враховувати, що 
стан навколишнього природного сере-
довища прямо пов’язаний із забезпе-
ченням охорони здоров’я населення, у 
зв’язку із чим питання охорони довкіл-
ля прямо пов’язані із забезпеченням 
профілактики хвороб. Наприклад, до 
нормативних актів у цій сфері можна 
віднести ті, які стосуються забезпечен-
ня якості харчування й питної води: За-
кон України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища» [18]; 
Постанову Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження загальних вимог до 
здійснення переробки, утилізації, зни-
щення або подальшого використання 
вилученої з обігу неякісної та небез-
печної продукції» [19] та інші.

Таким чином, на сьогодні в Украї-
ні прийнято значну кількість адміні-
стративно-правових актів, які тією чи 
іншою мірою врегульовують питання 
профілактичної діяльності у сфері охо-
рони здоров’я. На сьогодні такий важ-
ливий напрям, як профілактика хвороб, 
в Україні знаходиться у фазі розвитку, 
що значно впливає на динаміку адміні-
стративно-правового регулювання цієї 
сфери суспільних відносин. Вважаємо, 
що розвиток такого регулювання слід 
пов’язувати з більш чітким норматив-
ним визначенням питань застосуван-
ня медичних заходів профілактичного 
характеру, у тому числі вакцинації та 
обов’язкових медичних оглядів, а та-
кож здійснення заходів, спрямованих 
на попередження шкідливого впливу 
на здоров’я людей негативних факто-
рів природного характеру, подолання 
наслідків шкідливих звичок. Водночас 
особливу увагу слід приділити питан-
ням поширення «спорту для всіх», здо-
рового харчування та здорового спосо-
бу життя.

Ключові слова: адміністратив-
но-правове регулювання, охорона здо-
ров’я, профілактика хвороб.

Статтю присвячено аналізу су-
часного стану адміністративно-пра-
вового регулювання профілактичної 
діяльності у сфері охорони здоров’я. 
Звертається увага на існуючі кла-
сифікації адміністративно-правових 
актів та пропонується власний по-
діл таких актів на види залежно від 
їх змісту. Доведено, що профілакти-
ка хвороб в Україні в цілому знахо-
диться у фазі розвитку, а тому й ад-
міністративно-правове регулювання 
у вказаній сфері не є сформованим.

Статья посвящена анализу совре-
менного состояния административ-
но-правового регулирования профи-
лактической деятельности в сфере 
здравоохранения. Обращается внима-
ние на существующие классификации 
административно-правовых актов и 
предлагается собственное разделение 
таких актов на виды в зависимости 
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от их содержания. Доказано, что 
профилактика болезней в Украине в 
целом находится в фазе развития, а 
потому и административно-правовое 
регулирование в указанной сфере не 
является сформированным.

This article analyzes the current 
state of administrative and legal reg-
ulation of prevention activities in the 
health sector. Attention is drawn to 
the existing classification of adminis-
trative acts and proposed a division of 
this kind deeds of species according to 
their content. It is proved that disease 
prevention in Ukraine as a whole is in 
a phase of development, and therefore 
the administrative and legal regulation 
in this sphere is not formed.
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ТИПОЛОГІЯ (КЛАСИФІКАЦІЯ)  
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

На сучасному етапі розвитку укра-
їнської державності залишається ма-
лодослідженим і дискусійним питання 
адміністративні послуги в юридичній 
науці взагалі та в адміністративному 
праві зокрема. Предметом науково-тео-
ретичних досліджень були праці таких 
вчених, як В. Авер’янов, К. Афанасьєв, 

Б. Борисов, В. Гаращук, І. Голосні-
ченко, Я. Гонцяж, В. Долечек, Р. Калюж-
ний, А. Каляєв, В. Кампо, С. Ківалов, 
Т. Коломоєць, І. Коліушко, Є. Ку- 
рінний, І. Лазарєв, Н. Нижник, О. Пас-
тух, В. Петренко, О. Поляк, В. Тимо-
щук, О. Харитонова та інші. Водночас 
ці дослідження стосувалися окремих 
аспектів адміністративних послуг, а 
комплексне наукове дослідження пи-
тань адміністративних послуг не прово-
дилося. Відомо багато видів адміністра-
тивних послуг, що викликає потребу в 
проведенні їх класифікації за різними 
критеріями. Однак аналіз джерел свід-
чить, що сьогодні не існує не лише 
загальноприйнятої класифікації адміні-
стративних послуг, а й єдиного підходу 
до їх визначення.

Мета статті полягає в аналізі нау-
кової літератури щодо визначення ос-
новних критеріїв класифікації адміні-
стративних послуг.

Завданнями статті є такі:
1) здійснити аналіз поняття адміні-

стративної послуги;
2) проаналізувати авторські підходи 

вчених-адміністративістів щодо класи-
фікації адміністративних послуг;

3) провести класифікацію адміні-
стративних послуг із метою їх узагаль-
нення та ефективного застосування на 
практиці.

У спеціальній літературі термін «кла-
сифікація» (від лат. classis – розряд, 
клас, facio – роблю, розкладаю) визна-
чається як система субпідрядних понять 
(класів об’єктів) будь-якої галузі знань 
або діяльності людини, що використову-
ється як засіб для встановлення зв’язків 
між цими поняттями або класами об’єк-
тів, а також для точного орієнтування в 
розмаїтті понять або відповідних об’єк-
тів [3, с. 357]. Класифікація є одним із 
найважливіших інструментів методоло-
гії теорії права, які дозволяють упоряд-
кувати за певними ознаками й критері-
ями безліч правових явищ і процесів, 
виявити їх сутність, відбити в них усе 
випадкове й суб’єктивне.

Офіційно прийнятої класифікації 
адміністративних послуг немає, а є 
лише різні авторські підходи науковців, 
що свідчить про необхідність розгляду 
цього питання більш детально. Перші 
спроби класифікувати адміністративні 
послуги в Україні здійснили І. Коліуш-
ко і В. Тимощук.

Звертаючись безпосередньо до роз-
гляду типології адміністративної послу-
ги, вважаємо за необхідне насамперед 
надати поняття адміністративної послу-
ги як однієї з основних ланок адміні-
стративного права. Визначення «адміні-
стративні послуги» здійснили вітчизняні 
дослідники на чолі з В. Авер’яновим у 
праці «Адміністративна реформа для 
людини», які, до речі, були одними з 
перших. На їх думку, адміністратив-
ні послуги – це передбачена законом 
розпорядча діяльність уповноважених 
органів (органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування), яка 
здійснюється за ініціативою фізичних і 

© К. Людькова, 2014
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юридичних осіб та спрямована на ре-
алізацію їхніх прав, свобод і законних 
інтересів [1, с. 10]. Г. Писаренко, роз-
глядаючи сутність правового інститу-
ту адміністративних послуг, підтримує  
І. Коліушка в тому, що це є системою 
відносно відокремлених і пов’язаних 
між собою правових норм, які регулю-
ють відносини, що виникають під час 
реалізації суб’єктивних прав фізичної 
або юридичної особи (за їх заявою) у 
процесі публічно-владної діяльності ад-
міністративного органу [10, с. 35].

Дещо іншою є думка І. Литвиненка, 
який вважає, що адміністративна по-
слуга вказує на наявність правових від-
носин, які виникають під час реалізації 
суб’єктивних прав фізичної або юри-
дичної особи (за їх заявою) у процесі 
публічно-владної діяльності адміністра-
тивного органу для отримання певного 
результату [7, с. 9–10].

О. Люхтергандт вважає, що понят-
тя адміністративних послуг не охоплює 
речових (наприклад, видання самої лі-
цензії) і фінансових послуг (видання 
грошей соціально незахищеним осо-
бам), розуміючи при цьому під адмі-
ністративними послугами «позитивні» 
індивідуальні акти, які приймаються з 
метою задоволення певних інтересів 
фізичних або юридичних осіб [8, с. 27].

C. Дембіцька називає адміністратив-
ною послугою правовідносини, які ви-
никають під час реалізації суб’єктивних 
прав фізичної або юридичної особи (за 
їх заявою) у процесі публічно-владної 
діяльності адміністративного органу для 
отримання певного результату [4, с. 58].

Одну з перших спроб систематизу-
вати на законодавчому рівні різноманіт-
ність послуг, що надаються органами 
виконавчої влади та органами місце-
вого самоврядування, було здійснено 
в прийнятій у 2006 р. Кабінетом Міні-
стрів України Концепції розвитку сис-
теми надання адміністративних послуг 
органами виконавчої влади (далі – Кон-
цепція). Концепція не лише закріпила 
визначення поняття «адміністративна 
послуга», а й дозволила розмежувати 
такі поняття, як «публічна послуга», 

«державна послуга» та «муніципальна 
послуга» [11]. Під адміністративною по-
слугою в Концепції розуміється резуль-
тат здійснення владних повноважень 
уповноваженим суб’єктом, що відпо-
відно до закону забезпечує юридичне 
оформлення умов реалізації фізичними 
та юридичними особами прав, свобод і 
законних інтересів за їх заявою (вида-
ча дозволів (ліцензій), сертифікатів, по-
свідчень, проведення реєстрації тощо).

З метою обґрунтованої класифікації 
послуг за видами вченими пропонується 
врахувати загальний поділ державних 
управлінських послуг залежно від форми 
їх реалізації на дві групи: послуги, пов’я-
зані з реальним здійсненням конститу-
ційних прав і свобод громадян (медичні, 
послуги у сфері культури, соціального 
захисту, освіти тощо), та власне дер-
жавні управлінські послуги, пов’язані з 
юридичним оформленням умов, необхід-
них для реалізації прав і свобод громадян 
(видача свідоцтв, ліцензій) [9, с. 320].

У науково-практичному нарисі  
«Адміністративна реформа для люди-
ни» науковці виділяють такі види ад-
міністративних послуг за змістом 
адміністративної діяльності щодо 
їх надання:

1) видача дозволів, у тому числі 
акредитація, атестація, сертифікація 
(наприклад, акредитація вищих на-
вчальних закладів, закладів охорони 
здоров’я; атестація підприємств, робо-
чих місць; сертифікація товарів, робіт 
і послуг);

2) реєстрація з веденням реєстрів 
(реєстрація актів громадянського ста-
ну, суб’єктів підприємницької діяльно-
сті), у тому числі легалізація суб’єктів 
(наприклад, легалізація об’єднань гро-
мадян);

3) легалізація актів (консульська 
легалізація документів), нострифікація 
(наприклад, визнання дипломів, вида-
них в інших країнах) та верифікація 
(зокрема, встановлення достовірності 
сертифікатів про походження товарів з 
України);

4) соціальні послуги – встановлен-
ня певного статусу, прав індивідів, які 
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перебувають у складних життєвих об-
ставинах і потребують сторонньої до-
помоги (призначення пенсій, субсидій) 
[2, с. 28].

Залежно від суб’єктів, яким на-
даються адміністративні послуги, 
можна виділити послуги, які надаються 
фізичним особам, та послуги для юри-
дичних осіб і фізичних осіб-підприєм-
ців. Адміністративні послуги для грома-
дян включають у себе видачу особистих 
документів, здійснення реєстраційних 
дій, освітні, медичні послуги тощо. До 
послуг для юридичних осіб відносять 
здійснення реєстраційних, ліцензійних 
дій, консультування [12].

Пропонуємо розглянути класифіка-
цію адміністративної послуги на при-
кладі праць учених-адміністративістів 
та визначити недоліки й переваги того 
чи іншого варіанту.

І. Коліушко пропонує класифікацію 
адміністративних послуг за змістом 
публічно-службової діяльності щодо 
надання адміністративних послуг:

а) реєстрація;
б) надання дозволу (ліцензії);
в) сертифікація;
г) атестація;
ґ) верифікація;
д) нострифікація;
е) легалізація;
є) встановлення статусу тощо.
Тоді як учений-адміністративіст  

В. Коваленко пропонує класифікацію 
адміністративних послуг за змістом 
розбити на групи, а саме:

1) видача дозволів (атестація, сер-
тифікація);

2) реєстрація з веденням реєстрів 
(наприклад, реєстрація актів цивіль-
ного стану, суб’єктів підприємницької 
діяльності, автомототранспортних засо-
бів), у тому числі легалізація суб’єктів 
(наприклад, легалізація об’єднань гро-
мадян);

3) легалізація актів (консульська 
легалізація документів), нострифікація 
(визнання дипломів, виданих в інших 
країнах) та верифікація (встановлення 
достовірності сертифікатів про похо-
дження товарів з України).

В. Авер’янов запропонував таку 
класифікацію адміністративних послуг:

1) видача дозволів (наприклад, на 
зайняття окремими видами підприєм-
ницької діяльності; на проведення мі-
тингів, демонстрацій; на розміщення 
реклами; на придбання, зберігання, 
носіння й перевезення зброї), зокрема 
акредитація, атестація, сертифікація 
(наприклад, акредитація вищих на-
вчальних закладів, атестація підпри-
ємств, сертифікація товарів);

2) реєстрація з веденням реєстрів 
(наприклад, реєстрація суб’єктів під-
приємницької діяльності, автотран-
спортних засобів), зокрема, легалізація 
суб’єктів (наприклад, легалізація об’єд-
нань громадян);

3) легалізація актів (консульська ле-
галізація актів), нострифікація (визнан-
ня дипломів, виданих в інших країнах) 
та верифікація (встановлення достовір-
ності сертифікатів про походження то-
варів з України);

4) соціальні послуги – визнання пев-
ного статусу, прав особи (наприклад, 
призначення пенсій, субсидій) [5, с. 192].

Погляди І. Коліушка та В. Ковален-
ка щодо критерію поділу адміністра-
тивної послуги за рівнем встанов-
лення повноважень щодо надання 
адміністративних послуг та видом 
правового регулювання процедури їх 
надання збігаються:

1) адміністративні послуги з центра-
лізованим регулюванням (закони, акти 
Кабінету Міністрів України);

2) адміністративні послуги з локаль-
ним регулюванням (акти органів місце-
вого самоврядування);

3) адміністративні послуги зі «змі-
шаним» регулюванням (коли має місце 
одночасно і централізоване, і локальне 
регулювання).

Щодо класифікації адміністра-
тивних послуг за предметом (ха-
рактером) питань, щодо вирішення 
яких звертаються приватні особи, 
також позиції науковців однакові:

а) підприємницькі (господарські) по-
слуги;

б) соціальні послуги;
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в) земельні послуги;
г) будівельно-комунальні послуги 

тощо.
Однак І. Коліушко окремо виділяє 

критерій платності та виділяє послуги 
платні й безоплатні.

Тоді як В. Коваленко зазначає, що 
повинен існувати обов’язково поділ 
адміністративних послуг залежно 
від форми їх реалізації на такі групи:

1) послуги, пов’язані з реальним 
здійсненням конституційних прав і сво-
бод громадян (медичні послуги, послу-
ги у сфері культури, соціального захи-
сту, освіти тощо);

2) власне адміністративні послуги, 
пов’язані з юридичним оформленням 
умов, необхідних для реалізації прав і 
свобод громадян (видача свідоцтв, лі-
цензій) [6].

На окрему увагу заслуговує позиція 
Н. Гончарук щодо визначення критеріїв, 
за якими визначається належність по-
слуг до адміністративних. До цих кри-
теріїв відносяться такі: а) повноваження 
адміністративного органу щодо надання 
певного виду послуг визначається зако-
ном; б) послуги надаються адміністратив-
ними органами шляхом реалізації влад-
них повноважень; в) послуги надаються 
за зверненнями фізичних і юридичних 
осіб; г) результатом розгляду звернення 
є адміністративних акт, що має індиві-
дуальний характер (наприклад, паспорт, 
свідоцтво, ліцензія, дозвіл тощо); ґ) на-
дання послуг пов’язане із забезпеченням 
створення умов для реалізації фізичними 
та юридичними особами прав, свобод і 
законних інтересів.

У зв’язку з інтенсивним розвитком 
українського законодавства залишаєть-
ся потреба чіткого закріплення адміні-
стративної послуги, комплексне дослі-
дження якої дозволяє ідентифікувати 
кожну з них за певними критеріями. На 
нашу думку, є потреба в законодавчому 
закріпленні класифікації адміністратив-
них послуг, що дозволить подолати без-
системність і суперечливість у роботі 
задля подальшого розвитку правового 
механізму регулювання послуг у всіх 
сферах життєдіяльності суспільства.

Ключові слова: адміністративна 
послуга, класифікація адміністратив-
них послуг, поняття адміністративної 
послуги.

У статті розглядаються класифі-
кації та проблеми надання органами 
виконавчої влади та органами місце-
вого самоврядування адміністратив-
них послуг. Надано аналіз підходів 
вчених-адміністративістів щодо ви-
ділення певних видів адміністратив-
них послуг та їх класифікація.

В статье рассматриваются клас-
сификации и проблемы предоставле-
ния органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления 
административных услуг. Предо-
ставлен анализ подходов ученых-ад-
министративистов о выделении опре-
деленных видов административных 
услуг и их классификация.

The article deals with the problem 
of classification and executive authori-
ties and local self-government adminis-
trative services. An analysis approach 
administrative law scholars to allocate 
certain types of administrative services 
and their classification.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЗМУ  
ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ОСОБОЮ  

В СТАНІ КРАЙНЬОЇ НЕОБХІДНОСТІ

Проблема крайньої необхідності – 
одна з найбільш складних у юридичній 
науці. Розроблялася вона переважно в 
межах науки кримінального права.

Першу спробу уточнити місце цього 
питання в системі галузей права зро-
бив М.М. Розін. Він виключив крайню 
необхідність із числа кримінально-пра-
вових інститутів і відносив її до про-
блем загальної теорії права [15].

Відшкодування шкоди, завданої в 
стані крайньої необхідності (ст. 1171 
Цивільного кодексу України) [17], є 
спеціальним випадком відшкодування 
шкоди під час самозахисту.

Загальними питаннями цивільно-пра-
вової відповідальності за заподіяння 
шкоди, а також окремими її аспекта-
ми займалися такі науковці: М.М. Ага- 
рков, С.С. Алексєєв, І.А. Бірюков,  
Д.В. Боброва, С.М. Братусь, О.В. Дзера,  
А.С. Довгерт, Г.В. Єрьоменко,  
Ю.О. Заіка, О.С. Іоффе, Н.С. Кузнєцо-
ва, В.І. Курило, В.В. Луць, О.Ю. Під-
дубний, В.І. Семчик, Я.М. Шевченко, 
Ю.В. Ярмоленко та інші.

Проблеми відшкодування шкоди, 
завданої діями особи в стані крайньої 
необхідності, або досліджувалися вче-
ними на базі законодавства інших країн 
(Г.Ф. Нінідзе), або проводилися вітчиз-
няними дослідниками на підставі рані-
ше чинного законодавства (В.М. Зубар,  
Є.О. Харитонов, В.Ю. Шемонаєв). Та-
ким чином, розглядувана тема є недо-
статньо вивченою в науці цивільного 
права. Однак не лише це привертає 
увагу до неї.

Саме від того, чи буде особу визна-
но такою, що діяла в стані крайньої 

необхідності, залежить можливість 
повного або часткового її звільнення 
від обов’язку відшкодування завданої 
шкоди. Отже, наведене дозволяє дійти 
висновку, що тема є актуальною та по-
требує подальшого дослідження.

Метою статті є встановлення осо-
бливостей відшкодування шкоди, 
завданої правомірними діями особи,  
яка перебувала в стані крайньої необ-
хідності.

Як уже згадувалося, становлення ін-
ституту крайньої необхідності здебіль-
шого відбувалося в науці кримінального 
права. Дослідження його в цивілістич-
ній науці відбувалося в межах інсти-
туту самозахисту. Можливості самоза-
хисту закріплювалися у вітчизняному 
законодавстві як у дорадянський, так 
і в радянський період, хоча термін «са-
мозахист» не вживався. Законодавство 
радянського періоду також не містило 
загальної норми щодо права на само-
захист. Тому більшість учених дотри-
мувалися думки про можливість само-
захисту лише заходами, закріпленими  
в законодавстві, та визначали це  
право як виняток, розрахований на си-
туацію, коли юрисдикційний захист не 
можливий.

Інтерес до інституту самозахисту 
в сучасних учених підвищився піс-
ля його закріплення в законодавстві 
як України, так і Росії. Наприклад,  
А.П. Сергєєв, а також Г.А. Свердлик і 
Е.Л. Страунінг вважають, що самоза-
хист – це форма (а не спосіб) захисту 
цивільних прав та інтересів [5, c. 268;  
16, c. 179]. Із цими поглядами слід 
погодитися. До речі, Г.А. Свердлик і  
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Е.Л. Страунінг крайню необхідність 
(поряд із необхідною обороною тощо) 
відносять до способів самозахисту прав 
[16]. Однак вони зрівняли фактично дві 
форми – адміністративний порядок за-
хисту й самозахист, оскільки запропону-
вали такий захист здійснювати у випад-
ках, передбачених законом. Водночас 
адміністративна форма захисту ґрунту-
ється на авторитеті держави, влади, на 
державному примусі. Для самозахисту 
це, звісно, не властиво. Крім того, якщо 
адміністративний захист можливий у 
випадках, передбачених законом, то са-
мозахист, згідно із Цивільним кодексом 
України (далі – ЦК України), передба-
чається загальним правилом.

У дискусії вчених слід визнати та-
кож слушною думку А.П. Сергєєва, 
який пропонує ввести до законодав-
ства перелік найпоширеніших способів 
самозахисту, оскільки потерпілі орієн-
туються на можливий інструментарій 
засобів захисту своїх порушених прав, 
що полегшує їх вибір [5, c. 271].

Під час визначення поняття край-
ньої необхідності в цивільному праві 
її розрізняють у широкому й вузькому 
значенні.

Крайня необхідність у цивільному 
праві в широкому значенні – це стан, 
наявність якого дає особі право засто-
совувати будь-які не заборонені зако-
ном засоби для усунення небезпеки, 
що загрожує їй або іншим суб’єктам 
права. Крайня необхідність у вузькому 
її розумінні – це гостра потреба вчиня-
ти дії, спрямовані на відвернення шко-
ди собі або іншим особам, які водно-
час полягають у завданні шкоди іншим 
учасникам цивільних відносин.

Суб’єктами зобов’язань відшкоду-
вання шкоди, завданої в стані крайньої 
необхідності, можуть бути особа, яка 
завдала шкоду (заподіювач шкоди); 
особа, якій завдано шкоди (потерпіла); 
особа, в інтересах якої вчинялися дії в 
стані крайньої необхідності, у процесі 
здійснення яких було завдано шкоди 
потерпілому. При цьому особою, зо-
бов’язаною до відшкодування шкоди, 
може бути як особа, яка завдала шко-

ди, так і третя особа, в інтересах якої 
вчинялися дії в стані крайньої необхід-
ності. У цьому випадку зобов’язання 
відшкодування шкоди виникають між 
потерпілою особою та особою, в інтер-
есах якої вчинялися дії в стані крайньої 
необхідності. Тоді перша з них буде 
кредитором, а друга – боржником.

Підстава виникнення стану крайньої 
необхідності складається з двох еле-
ментів: небезпеки, що загрожує охо-
ронюваним законом інтересам особи, 
суспільства або держави, та неможли-
вості усунення цієї небезпеки іншими 
засобами, крім заподіяння шкоди цим 
інтересам. Саме тому вона визнається 
крайньою, що зумовлюється обстанов-
кою, за якої особа вимушена вдатися 
до заподіяння шкоди правоохоронюва-
ним інтересам як до останнього, край-
нього засобу усунення небезпеки, що 
загрожує.

Причинами небезпеки можуть бути 
такі: дія природних явищ (повінь, зем-
летрус, інше стихійне лихо); дії чи без-
діяльність людей, техногенні фактори 
(технічні пристрої, які вийшли з ладу, 
аварія тощо); фізіологічний стан інших 
людей (необхідність надання терміно-
вої медичної допомоги особі внаслідок 
аварії або різкого загострення хвороби 
тощо); поведінка тварин тощо.

Якщо розглядати поняття крайньої 
необхідності, слід відзначити, що в 
Цивільному кодексі Української Радян-
ської Соціалістичної Республіки (далі –  
УРСР) воно було відсутнє. Тому для 
цивільно-правових досліджень викорис-
товувалося її визначення з Криміналь-
ного кодексу УРСР (ст. 14 Криміналь-
ного кодексу (далі – КК) УРСР) [8]. 
Згідно з КК УРСР не є злочином запо-
діяння шкоди охоронюваним інтересам 
у стані крайньої необхідності, тобто 
для усунення небезпеки, що безпосе-
редньо загрожує інтересам особисто-
сті або охоронюваним законом правам 
цієї людини або інших осіб, а також 
громадським інтересам або інтересам 
держави, якщо цю небезпеку в такій 
обстановці не можна було усунути ін-
шими засобами та якщо при цьому не 
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було допущено перевищення меж край-
ньої необхідності.

У ст. 1171 чинного ЦК України [17] 
поняття крайньої необхідності розкри-
вається як дії, спрямовані на усунення 
небезпеки, що загрожувала цивільним 
правам та інтересам іншої фізичної або 
юридичної особи, якщо цю небезпеку 
за таких умов не можна було усунути 
іншими засобами.

Порівняно з кримінальним зако-
нодавством цивільне законодавство  
розширює межі дій, які можна вважа-
ти вчиненими в стані крайньої необ- 
хідності.

Насамперед відмінність полягає в 
суб’єктах. На відміну від кримінального 
права, у цивільному праві суб’єктами, 
які діють у стані крайньої необхідності, 
можуть бути не лише фізичні особи, а 
й юридичні особи.

Якщо порівняти з кримінальним 
правом, у цивільному праві під край-
ньою необхідністю визнають не лише 
такі дії, які формально «підпадають під 
ознаки дії, передбаченої криміналь-
ним законом», а й такі, які формально 
підпадають під ознаки цивільного чи 
будь-якого іншого правопорушення.

Ознаками крайньої необхідності, які 
постають із концепції та змісту ст. 1171 
чинного ЦК України (вони загалом є 
такими ж у кримінальному праві), на 
думку дослідника О.А. Волкова, є такі: 
1) шкода за крайньої необхідності зав-
дається для усунення небезпеки, що 
загрожувала іншій фізичній або юри-
дичній особі; 2) особа в стані крайньої 
необхідності завдає шкоди з метою усу-
нення реальної небезпеки; 3) небезпе-
ка цивільним правам та інтересам, що 
охороняються законом (правомірним 
інтересам), може бути створена при-
родними явищами, будь-якими діями 
чи бездіяльністю людей, технічними 
факторами, фізіологічним (біологічним) 
станом інших людей, поведінкою тва-
рин; 4) крайня необхідність відсутня, 
якщо шкоди вже завдано (крім випадку 
часткового завдання шкоди, тобто коли 
існує загроза її подальшого заподіян-
ня); 5) крайня необхідність має міс-

це, якщо цю небезпеку за таких умов  
не можна було усунути іншими засо-
бами [3].

Інститут крайньої необхідності має 
спільні риси з інститутом необхідної 
оборони. Схожість крайньої необхідно-
сті з необхідною обороною полягає в 
тому, що дії особи як у стані крайньої 
необхідності, так і в стані необхідної 
оборони – це не лише спосіб самоза-
хисту своїх цивільних прав, а й спосіб 
захисту інтересів держави, суспільства 
та інших осіб [4, c. 179].

Однак завдання шкоди в стані 
крайньої необхідності відрізняється 
від завдання шкоди в стані необхідної 
оборони низкою суттєвих рис, а саме:  
1) зазвичай шкода, завдана за необ-
хідної оборони, не відшкодовується; 
шкода, завдана за крайньої необхідно-
сті, навпаки, підлягає відшкодуванню;  
2) за необхідної оборони небезпека 
завжди походить від нападника-люди-
ни; за крайньої необхідності джерело 
небезпеки значення не має (стихійне 
лихо, стан здоров’я людини, злочин-
не посягання тощо); 3) за необхідної 
оборони шкода заподіюється особі (на-
паднику), від якої походить небезпека; 
за крайньої необхідності шкода може 
бути завдана іншим особам; 4) за необ-
хідної оборони шкода відшкодовується 
(якщо існує обов’язок її відшкодуван-
ня) особою, яка її завдала, або особою, 
яка вчинила протиправну дію; за край-
ньої необхідності існує низка варіантів 
визначення особи, на яку покладається 
обов’язок відшкодування шкоди [3].

У кримінальному праві заподіян-
ня шкоди в стані крайньої необхідно-
сті передбачає відповідальність лише 
за умови, якщо така шкода є більш 
значною, ніж відвернена (ч. 2 ст. 39 
КК України) [9]. Так, машиніст потя-
гу, побачивши на переїзді автомобіль, 
який раптово з’явився, вирішив не 
застосовувати екстрене гальмування, 
побоюючись, що це призведе до аварії. 
Внаслідок зіткнення шофер і пасажи-
ри автомобіля отримали тяжкі тілесні 
ушкодження, проте дії машиніста суд 
визнав правомірними, оскільки він діяв 
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у стані крайньої необхідності, відверта-
ючи катастрофу.

У цивільному праві це питання ви-
рішується зовсім інакше. За загальним 
правилом відшкодування шкоди вона 
відшкодовується особою, яка її заподія-
ла (п. 1 ч. 1 ст. 1171 ЦК України). Од-
нак згідно з п. 2 ч. 1 ст. 1171 ЦК Укра-
їни особа, яка відшкодувала шкоду, має 
право пред’явити зворотну вимогу до 
особи, в інтересах якої вона діяла. Крім 
того, ч. 2 ст. 1171 ЦК України встанов-
лює винятки зі згаданого правила [17]: 
суд може покласти обов’язок її відшко-
дування:

1) на особу, в інтересах якої діяла 
особа, яка завдала шкоди;

2) зобов’язати особу, в інтересах 
якої вчинялися дії, та особу, яка завда-
ла шкоди в стані крайньої необхідності, 
відшкодувати шкоду в певній частці, 
встановленій для них судом;

3) звільнити їх від відшкодування 
шкоди частково, тобто частково шкода 
залишиться на потерпілому;

4) звільнити від відшкодування шко-
ди особу, в інтересах якої вчинялися 
дії, та особу, яка завдала шкоди в стані 
крайньої необхідності, у повному об-
сязі. Отже, у цьому випадку наслідки 
завдання шкоди цілком перекладаються 
на потерпілого, а зобов’язання відшко-
дування шкоди припиняють існування.

Таким чином, крайня необхідність 
є комплексним міжгалузевим інститу-
том, який закріплено як у криміналь-
ному, так і в цивільному праві. Слід за-
значити, що в цивільному праві крайня 
необхідність розуміється ширше, ніж у 
кримінальному.

Крім того, під час визначення понят-
тя крайньої необхідності в цивільному 
праві її розрізняють у широкому й вузь-
кому значенні. Крайня необхідність у 
цивільному праві в широкому значен-
ні – це стан, наявність якого дає особі 
право застосовувати будь-які не забо-
ронені законом засоби для усунення 
небезпеки, що загрожує їй або іншим 
суб’єктам права. Крайня необхідність 
у цивільному праві у вузькому її розу-
мінні – це гостра потреба вчиняти дії, 

спрямовані на відвернення шкоди собі 
або іншим особам, які водночас поляга-
ють у завданні шкоди іншим учасникам 
цивільних відносин.

Суб’єктами зобов’язань відшкоду-
вання шкоди, завданої в стані крайньої 
необхідності, можуть бути особа, яка 
завдала шкоду (заподіювач шкоди); 
особа, якій завдано шкоди (потерпі-
лий); особа, в інтересах якої вчиняли-
ся дії в стані крайньої необхідності, у 
процесі здійснення яких було завдано 
шкоди потерпілому.

Підстава виникнення стану крайньої 
необхідності складається з двох еле-
ментів: небезпеки, що загрожує охо-
ронюваним законом інтересам особи, 
суспільства або держави, та неможли-
вості усунення цієї небезпеки іншими 
засобами, крім заподіяння шкоди цим 
інтересам.

Що стосується поняття крайньої 
необхідності, у ст. 1171 чинного ЦК 
України воно розкривається як дії, 
спрямовані на усунення небезпеки, 
що загрожувала цивільним правам та 
інтересам іншої фізичної або юридич-
ної особи, якщо цю небезпеку за таких 
умов не можна було усунути іншими 
засобами.

Найбільш вагомими ознаками край-
ньої необхідності є такі: шкода за край-
ньої необхідності завдається з метою 
усунення небезпеки, яка загрожувала 
іншій фізичній або юридичні особі; осо-
ба в стані крайньої необхідності завдає 
шкоди з метою усунення реальної не-
безпеки; небезпеку цивільним правам 
та інтересам, що охороняються зако-
ном (правомірним інтересам), може 
бути створено природними явищами, 
будь-якими діями чи бездіяльністю лю-
дей, технічними факторами, фізіологіч-
ним (біологічним) станом інших людей, 
поведінкою тварин; крайня необхід-
ність відсутня, якщо шкоди вже завда-
но (крім випадку часткового завдання 
шкоди, тобто коли існує загроза її по-
дальшого заподіяння); крайня необхід-
ність має місце, якщо цю небезпеку за 
таких умов не можна було усунути ін-
шими засобами.
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Крайня необхідність має як спільні 
риси з необхідною обороною, так і сут-
тєві відмінності.

Крім загального правила відшко-
дування шкоди особою, яка її завда-
ла, у випадку крайньої необхідності є 
винятки. За ч. 2 ст. 1171 ЦК України 
суд може покласти обов’язок відшко-
дування шкоди на особу, в інтересах 
якої діяв заподіювач; може зобов’язати 
кожного з них відшкодувати шкоду в 
певній частці; може звільнити цих осіб 
від відшкодування шкоди повністю; 
може звільнити цих осіб від відшкоду-
вання шкоди частково.

Ключові слова: крайня необхід-
ність, відшкодування шкоди, небезпе-
ка, правоохоронюваний інтерес, необ-
хідна оборона.

Статтю присвячено досліджен-
ню механізму відшкодування шкоди, 
завданої особою в стані крайньої не-
обхідності. Аналізуються такі де-
талі цього механізму, як поняття, 
суб’єкти, елементи підстави виник-
нення стану крайньої необхідності, 
ознаки крайньої необхідності, її спів-
відношення з необхідною обороною, 
особливості відшкодування шкоди, 
завданої особою в стані крайньої не-
обхідності.

Статья посвящена исследованию 
механизма возмещения вреда, при-
чиненного лицом в состоянии край-
ней необходимости. Анализируются 
такие детали этого механизма, как 
понятие, субъекты, элементы ос-
нования возникновения состояния 
крайней необходимости, признаки 
крайней необходимости, ее соотно-
шение с необходимой обороной, осо-
бенности возмещения вреда, причи-
ненного лицом в состоянии крайней 
необходимости.

The article is devoted to the studies 
of the mechanism of redress of wrongs 
caused by a person in the condition of 
extreme necessity. Such details of the 
mechanism as concept, subjects, ele-
ments of basis of the condition of ex-

treme necessity, signs of the extreme 
necessity, its correlation with justifiable 
defense, features of redress of wrongs 
caused by a person in the condition of 
extreme necessity are analyzed.
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РОЛЬ ПРОФСПІЛКОВОГО КОНТРОЛЮ  
В ЗДІЙСНЕННІ НАГЛЯДУ Й КОНТРОЛЮ  

ЗА ДОТРИМАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Більшість сучасних демократичних 
держав є соціально спрямованими, що 
означає орієнтацію державної політики 
на забезпечення соціально-економічних 
прав людини й громадянина, створення 
гарантій таких прав та визнання люди-
ни найвищою соціальною цінністю. До 
зазначених соціально-економічних прав 
людини належить і право на працю, 
яке включає в себе право на охорону 
праці, власне право працювати й заро-
бляти собі на життя, вільно обирати 
професію та роботодавця тощо.

Відповідно до статті 43 Конститу-
ції України кожен має право на пра-
цю, що включає можливість заробляти 
собі на життя працею, яку він вільно 
обирає або на яку вільно погоджуєть-
ся. Держава створює умови для пов-
ного здійснення громадянами права 
на працю, гарантує рівні можливості 
у виборі професії та роду трудової ді-
яльності, реалізовує програми профе-
сійно-технічного навчання, підготовки 
й перепідготовки кадрів відповідно до 
суспільних потреб. Кожен має право 
на належні, безпечні та здорові умови 
праці, на заробітну плату, не нижчу від 
визначеної законом. Право на своєчас-
не отримання винагороди за працю за-
хищається законом [1].

Для забезпечення реалізації зазна-
чених положень здійснюється контроль 
і нагляд за дотриманням трудового за-
конодавства. Поряд із державним наг-
лядом і контролем за дотриманням за-
конодавства про працю важливе місце 
посідає громадський контроль, який 
здійснюють також професійні спілки.

Проблематика контролю за дотри-

манням законодавства про працю про-
фесійними спілками досліджувалася 
Н.Б. Болотіною, В.С. Венедиктовим, 
Г.С. Гончаровою, В.М. Догадовим, 
Ф.М. Левіантом, А.С. Пашковим,  
В.І. Прокопенком, Н.М. Сенниковим, 
Л.А. Сироватською, А.В. Стремоухо-
вим, О.І. Лисяк, Ф.А. Цесарським та 
іншими науковцями. Водночас не всі 
аспекти цієї проблематики розглянуто 
належним чином.

Метою статті є встановлення ролі 
профспілкового контролю в здійсненні 
нагляду й контролю за дотриманням 
трудового законодавства.

Як відзначає Б.А. Шеломов у сво-
їй роботі «Контроль профспілок за до-
триманням трудового законодавства», 
контроль профспілок за дотриманням 
трудового законодавства є однією з 
правових форм здійснення ними захис-
ної функції у сфері праці [2, с. 7].

Згідно із Законом України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності» від 15.09.1999 р. (пунктом 
12 статті 38) виборний орган первинної 
профспілкової організації на підприєм-
стві, в установі або організації здійснює 
громадський контроль за дотриманням 
роботодавцем законодавства про працю 
та про охорону праці, за забезпеченням 
на підприємстві, в установі або орга-
нізації безпечних і нешкідливих умов 
праці, виробничої санітарії, за правиль-
ним застосуванням установлених умов 
оплати праці та вимагає усунення ви-
явлених недоліків [3].

Також право виборних органів пер-
винної профспілкової організації здійс-
нювати контроль за дотриманням за-
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конодавства про працю й нормативних 
актів про охорону праці передбачене 
статтею 244 Кодексу законів про пра-
цю України (далі – КЗпП України) [4]. 
Відповідно до статті 41 Закону України 
«Про охорону праці» від 14.10.1992 р. 
громадський контроль за дотриманням 
законодавства про охорону праці здій-
снюють професійні спілки, їх об’єд-
нання в особі своїх виборних органів і 
представників [5].

Виборні органи первинної профспіл-
кової організації під час здійснення гро-
мадського контролю за дотриманням 
законодавства про працю та охорону 
праці щодо членів відповідної проф-
спілки не мають владних повноважень, 
крім випадків, установлених трудовим 
законодавством (статті 43, 45 КЗпП 
України) [4].

Згідно з частиною 3 статті 36 Кон-
ституції України громадяни мають пра-
во на участь у професійних спілках із 
метою захисту своїх трудових і соціаль-
но-економічних прав та інтересів [1]. 
Здійснення цього права забезпечується 
низкою міжнародних нормативно-пра-
вових актів, ратифікованих Україною. 
Зокрема, відповідно до статті 8 Міжна-
родного пакту про економічні, соціальні 
та культурні права [6] та статей 1, 10, 
11 Конвенції Міжнародної організації 
праці № 87 [7] на Україну покладають-
ся обов’язки вживати необхідних захо-
дів щодо гарантій трудящим вільного 
здійснення права на організацію (проф-
спілку). За вимогами цих міжнародних 
актів трудящі мають право створювати 
за своїм вибором організації без попе-
реднього дозволу та вільно організову-
вати свою діяльність.

За надання організації права юри-
дичної особи не можуть бути встанов-
лені умови, які перешкоджають реалі-
зації зазначених прав, а національне 
законодавство держави застосовують 
так, щоб не порушувати їх.

Закон України «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності» 
визначає профспілки як добровільні 
неприбуткові громадські організації, 
які об’єднують громадян, пов’язаних 

спільними інтересами, за родом їхньої 
професійної (трудової) діяльності (нав-
чання) [3].

З моменту легалізації профспілок у 
порядку, встановленому статтею 16 За-
кону України «Про професійні спілки, 
їх права та гарантії діяльності», вони 
набувають статусу юридичної особи 
й можуть захищати соціально-трудові 
права та інтереси своїх членів [3].

Предметом нагляду й контролю 
профспілок у всіх випадках є перевірки 
діяльності адміністрації з позиції пра-
вильності застосування нею чинних 
норм трудового законодавства, правил 
охорони праці. Профспілкові органи 
нагляду й контролю також вживають 
заходів для усунення прихованих не-
доліків і профілактики здійснення їх у 
майбутньому.

Профспілковий нагляд, як правило, 
вирішує більш вузьке завдання. Основ-
на мета нагляду – усунення виявлених 
порушень законності та вживання за-
ходів для їх недопущення в майбутньо-
му, тобто профспілковий нагляд відсте-
жує лише ступінь законності діяльності 
адміністративних органів.

Профспілковий контроль полягає в 
діяльності профспілкових органів із пе-
ревірки, яка здійснюється ними з пози-
ції не лише законності, а й доцільності. 
Під час здійснення контролю профспіл-
кові органи виявляють недоліки у сфері 
виробництва, праці, побуту, дотриман-
ня трудового законодавства, колектив-
них договорів тощо, вживають заходів 
щодо усунення прихованих недоліків.

Профспілкові органи здійснюють 
контроль за дотриманням законодав-
ства про працю як у правовій, так і в 
неправовій формі.

Контроль профспілок у правовій 
формі – це передбачена нормами пра-
ва діяльність профспілок із перевірки 
виконання трудового законодавства 
у сфері застосування правових норм 
встановлення умов праці. Поряд із 
заходами громадського впливу проф-
спілковий контроль у правовій формі 
здійснюється примусовою силою дер-
жави. Неправові форми громадського 
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контролю реалізуються у використанні 
методів переконання, виховання, гро-
мадського впливу в напрямі виконання 
норм трудового законодавства посадо-
вими особами, власниками підприємств 
і всіма працівниками. Контроль за охо-
роною праці здійснюється за всіма нор-
мами законодавства про працю.

Розрізняються дві основні сфери 
контролю профспілок за дотриманням 
роботодавцем трудового законодавства: 
встановлення умов праці (яка є основ-
ною) і застосування встановлених умов 
праці.

Правові підстави здійснення проф-
спілками громадського контролю за 
дотриманням законодавства про працю 
визначаються статтями 247, 248, 259 
КЗпП України, статтями 21, 38, 40 
Закону України «Про професійні спіл-
ки, їх права та гарантії діяльності» від 
15.09.1999 р. № 1045-XIV та статтею 
41 Закону України «Про охорону пра-
ці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII.

Згідно з частиною 7 статті 21 За-
кону України «Про професійні спілки, 
їх права та гарантії діяльності» ос-
новними видами громадського контро-
лю профспілок є контроль за виплатою 
заробітної плати; за дотриманням зако-
нодавства про працю та охорону праці; 
за створенням безпечних і нешкідли-
вих умов праці, належних виробничих 
та соціально-побутових умов; за за-
безпеченням працівників спецодягом, 
спецвзуттям, іншими засобами індиві-
дуального захисту [3].

Статтею 393 проекту Трудового ко-
дексу України № 1108 від 04.12.2007 р.  
[8] передбачено, що громадський кон-
троль за дотриманням трудового зако-
нодавства здійснюють професійні спіл-
ки та їх об’єднання.

Члени виборних органів профспі-
лок, об’єднань профспілок, а також 
повноважні представники цих органів 
мають такі права: безперешкодно від-
відувати й оглядати виробничі, служ-
бові та інші приміщення, де працюють 
члени профспілок; вимагати й отриму-
вати від роботодавця, іншої посадової 
особи накази, розпорядження, відомо-

сті на виплату заробітної плати, інші 
документи, пояснення щодо умов пра-
ці, виконання колективних договорів 
та угод, дотримання норм трудового 
законодавства й соціально-економіч-
них прав працівників; перевіряти пра-
вильність відрахувань із заробітної 
плати працівників; контролювати стан 
безпеки й охорони праці, створення 
безпечних і нешкідливих умов праці, 
належних виробничих і санітарно-по-
бутових умов, забезпечення працівни-
ків спецодягом, спецвзуттям, іншими 
засобами індивідуального й колектив-
ного захисту, а в разі загрози життю 
чи здоров’ю працівників – вимагати 
від роботодавця негайного припинення 
робіт на робочих місцях, виробничих 
дільницях, у цехах, інших структурних 
підрозділах на підприємстві в цілому на 
час, необхідний для усунення загрози 
життю чи здоров’ю працівників; скла-
дати акт перевірки стану дотримання 
вимог трудового законодавства та вру-
чати його під розписку роботодавцеві; 
вносити роботодавцям, органам вико-
навчої влади й органам місцевого са-
моврядування подання про усунення 
порушень трудового законодавства, які 
є обов’язковими для розгляду; у разі 
неусунення роботодавцем виявлених 
порушень протягом місяця – вносити 
припис про усунення порушення; у разі 
невиконання роботодавцем пропозицій 
(подання, припису) про усунення пору-
шень – надсилати інформацію й мате-
ріали перевірки прокурору, державній 
інспекції праці для вирішення питання 
про притягнення роботодавця до кри-
мінальної або адміністративної відпові-
дальності.

Зазначені в абзаці першому статті 
393 проекту Трудового кодексу Укра-
їни особи зобов’язані об’єктивно й 
кваліфіковано здійснювати роботу з 
контролю за дотриманням трудового 
законодавства, надавати безкоштовну 
правову допомогу працівникам, здійс-
нювати пропаганду правових знань у 
засобах масової інформації.

Однак у проекті Трудового кодек-
су України не визначається правовий 
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статус інших уповноважених найма-
ними працівниками осіб. Поняття гро-
мадського контролю за дотриманням 
трудового законодавства звужене до 
повноважень професійних спілок та їх 
об’єднань.

Водночас відповідно до статті 41 
Закону України «Про охорону праці» 
громадський контроль за дотриманням 
законодавства про охорону праці, ок-
рім професійних спілок та їх об’єднань 
в особі своїх виборних органів і пред-
ставників, за відсутності таких здійс-
нює уповноважена найманими праців-
никами особа [5].

У статті 35 Закону України «Про 
оплату праці» також передбачено, що 
контроль за дотриманням законодав-
ства про оплату праці на підприємствах 
здійснюють професійні спілки та інші 
органи (організації), які представляють 
інтереси найманих працівників [9].

Відповідно до статті 27 Закону Укра-
їни «Про відпустки» контроль за дотри-
манням законодавства про відпустки 
здійснюють у межах своєї компетенції 
профспілкові органи [10].

Проект Трудового кодексу України 
в підпунктах 4, 6 пункту 9 Прикінце-
вих та перехідних положень пропонує 
визнати такими, що втратили чинність, 
Закон України «Про оплату праці» та 
Закон України «Про відпустки». Внас-
лідок скасування цих норм фактично 
буде обмежено права працівників на 
створення інших органів (організацій), 
які представляють інтереси найманих 
працівників. На нашу думку, необхід-
но внести відповідні зміни до проекту 
Трудового кодексу України, якими пе-
редбачити здійснення контролю за до-
триманням законодавства про оплату 
праці на підприємствах іншими органа-
ми (організаціями), які представляють 
інтереси найманих працівників, та ви-
значити їх правовий статус.

Водночас існування значної кіль-
кості контролюючих органів за дотри-
манням трудового законодавства ще 
не означає загального покращення 
справ у цій сфері. Головним є не сама 
їх кількість, а результат, ефективне 

використання наслідків контролю для 
поліпшення ситуації в справі зміцнен-
ня дисципліни й законності в процесі 
регулювання та реалізації трудових і 
тісно пов’язаних із ними відносин. На 
такий результат має бути спрямовано 
координацію діяльності розглядуваного 
різновиду контролюючих органів, де-
тальну регламентацію їх прав, обов’яз-
ків та відповідальності. Така регламен-
тація й кількість нормативних актів не 
є бюрократизацією. Вона дає змогу чіт-
ко визначити права й обов’язки, межі 
діяльності, а також координацію різних 
органів контролю, уникнути значної 
кількості перевірок і ревізій, на які 
так часто скаржаться ті, кого контро-
люють. Контроль відповідатиме своєму 
призначенню лише тоді, коли він буде 
своєчасним та об’єктивним, спрямова-
ним на кінцевий результат; організація 
його проведення й процедура здійс-
нення не будуть заважати роботі тих, 
кого контролюють, і відбуватимуться в 
чітко встановлених межах, а дієвість 
досягатиметься не кількістю перевірок, 
а реальним забезпеченням виконання 
окреслених завдань.

На нашу думку, статтю 260 Кодек-
су законів про працю України необхід-
но назвати «Органи, які здійснюють 
нагляд і контроль за дотриманням за-
конодавства про працю», а зміст стат-
ті викласти таким чином: «Органи, які 
здійснюють контроль за дотриманням 
трудового законодавства, поділяються 
на державні та громадські. Основними 
органами, які здійснюють контроль за 
дотриманням законодавства про працю, 
є такі: центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у 
сфері охорони праці; центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері ядерної й радіаційної 
безпеки; центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику 
у сфері здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері пожежної безпеки; 
центральний орган виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері 
здійснення державного нагляду (контр-
олю) у сфері техногенної безпеки; цен-
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тральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері 
санітарного й епідемічного благополуч-
чя населення; суди України; органи 
місцевого самоврядування; власники 
підприємств, установ, організацій або 
уповноважені ними органи; трудові ко-
лективи підприємств, установ, організа-
цій через обраних ними уповноважених 
осіб; професійні спілки та інші органи 
(організації), які представляють інтере-
си найманих працівників. Нагляд за до-
триманням і правильним застосуванням 
законодавства про працю здійснюють 
органи прокуратури України».

Таким чином, громадський нагляд і 
контроль професійних спілок має важли-
ву роль у дотриманні трудового законо-
давства. Водночас проектом майбутньо-
го Трудового кодексу України обмежено 
права працівників на створення інших 
органів (організацій), які представляють 
інтереси найманих працівників. Отже, 
необхідно внести відповідні зміни до 
проекту Трудового кодексу України, 
якими передбачити здійснення контро-
лю за дотриманням законодавства про 
оплату праці на підприємствах іншими 
органами (організаціями), які представ-
ляють інтереси найманих працівників, 
та визначити їх правовий статус. Необ-
хідно також статтю 260 Кодексу законів 
про працю України викласти в запропо-
нованій редакції.

Ключові слова: профспілки, кон-
троль, нагляд, трудові права.

У статті розглянуто роль проф-
спілкового контролю в здійсненні 
нагляду й контролю за дотриман-
ням трудового законодавства. Авто-
ром запропоновано зміни до проекту 
Трудового кодексу України, якими 
передбачається здійснення контро-
лю за дотриманням законодавства 
про оплату праці на підприємствах 
іншими органами (організаціями), 
які представляють інтереси найма-
них працівників, та визначення їх 
правового статусу. Запропоновано 
також нову редакцію статті 260 
Кодексу законів про працю України.

В статье рассмотрена роль про-
фсоюзного контроля в осуществле-
нии надзора и контроля за соблюде-
нием трудового законодательства. 
Автором предложены изменения в 
проект Трудового кодекса Украины, 
предусматривающие осуществле-
ние контроля за соблюдением за-
конодательства об оплате труда 
на предприятиях другими органами 
(организациями), представляющи-
ми интересы наемных работников, 
и определение их правового статуса. 
Предложена также новая редакция 
статьи 260 Кодекса законов о труде 
Украины.

In article the role of union control 
in the supervision and monitoring of 
compliance with labor laws. The author 
proposed changes to the draft Labor 
Code of Ukraine, which provides con-
trol over observance of the legislation 
on wages in enterprises other bodies 
(organizations) representing the inter-
ests of employees and determine their 
legal status. The proposed new word-
ing article 260 as the Labor Code of 
Ukraine.
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ВПЛИВ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ  
ІЗ ПОСТАЧАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ  

ТА МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ НА ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

У зв’язку з прийняттям Закону 
України «Про запобігання фінансової 
катастрофи та створення передумов 
для економічного зростання в Україні» 
від 27 березня 2014 року [1] з 1 квітня 
2014 року запроваджено оподаткуван-
ня операцій із постачання на митній те-
риторії України та ввезення на митну 
територію України лікарських засобів 
(далі – ЛЗ) і медичних виробів (далі – 
МВ) за ставкою 7%. Відповідно, рівень 
цін на ці товари підвищився.

Усе це викликало обурення й чис-
ленну критику як із боку громадськос-
ті, так і з боку суб’єктів господарю-
вання, які займаються виробництвом 
і реалізацією ЛЗ та МВ. З огляду на 
те, що державні закупівлі ЛЗ та МВ 
виступають одним із засобів забезпе-
чення потреб населення в необхідних 
медичних товарах, дослідження впливу 
запровадження оподаткування опера-
цій із постачання лікарських засобів і 
медичних виробів на державні закупів-
лі є актуальним та своєчасним.

Дослідження питання щодо впливу 
оподаткування операцій із постачання 
ЛЗ та МВ на державні закупівлі зазначе-
них товарів науковцями не проводилися.

Теоретичне обґрунтування й реалі-
зація соціально-економічних принци-
пів ціноутворення на лікарські засоби  
в Україні було здійснено К.Л. Кося-
ченком [2, с. 1]. Окремі питання до-
слідження впливу оподаткування на 
рівень цін основних лікарських засо-
бів висвітлено в праці А.С. Немченко  
[3, с. 887].

Метою статті є дослідження впливу 
оподаткування операцій із постачання 
ЛЗ і МВ на державні закупівлі зазна-
чених товарів та надання пропозицій 
щодо вдосконалення законодавства 
в цій сфері. Для досягнення вказаної 
мети визначено такі завдання: проана-
лізувати законодавство України у сфері 
державних закупівель та у сфері опо-
даткування операцій із постачання ЛЗ і 
МВ, дослідити погляди науковців щодо 
пільгового оподаткування операцій із 
постачання ЛЗ і МВ, виявити й оха-
рактеризувати вплив оподаткування 
операцій із постачання ЛЗ і МВ на дер-
жавні закупівлі та надати рекомендації 
щодо вдосконалення законодавства.

Невід’ємною складовою права гро-
мадян України на безоплатну медичну 
допомогу є належне забезпечення ЛЗ 
та МВ закладів охорони здоров’я. Од-
ним із засобів забезпечення потреби 
закладів охорони здоров’я в ЛЗ та МВ 
є державні закупівлі останніх.

Рівень цін, за якими закуповують-
ся ЛЗ і МВ в результаті проведення 
торгів, завжди перебуває під пильною 
увагою громадськості, засобів масової 
інформації та контролюючих органів. 
Це й не дивно, адже чим нижчою є 
ціна найбільш економічно вигідної 
пропозиції конкурсних торгів учасни-
ка, тим більшою є економія бюджет-
них коштів, виділених на державні за-
купівлі у сфері охорони здоров’я. Що 
в подальшому, зрозуміло, дозволить 
провести додаткові закупівлі необхід-
них медичних товарів.

© М. Остап’юк, 2014
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До 1 квітня 2014 року операції з 
постачання ЛЗ, дозволених до застосу-
вання в Україні та внесених до Дер-
жавного реєстру лікарських засобів (у 
тому числі й тих, які реалізуються ап-
течними закладами) [4], а також МВ 
за переліком, затвердженим Кабіне-
том Міністрів України [5], звільнялися 
від оподаткування (підпункт 197.1.27 
пункту 197.1 статті 197 Податкового 
кодексу України (далі – ПК України) 
[6] в редакції від 13 березня 2014 року).

З 1 квітня 2014 року, у зв’язку з 
набранням чинності Законом Украї-
ни «Про запобігання фінансової ката-
строфи та створення передумов для 
економічного зростання в Україні», з 
пункту 197.1 статті 197 розділу V ПК 
України виключено підпункт 197.1.27 
пункту 197.1 статті 197, у результаті 
чого скасовано режим звільнення від 
оподаткування операцій із постачання 
ЛЗ та МВ.

Одночасно із цього ж дня запрова-
джено оподаткування таких товарів за 
ставкою 7% (підпункт «в» пункту 193.1 
статті 193 розділу V ПК України).

Таким чином, з 1 квітня 2014 року 
ЛЗ та МВ постачаються з нарахуван-
ням ставки податку на додану вартість 
у розмірі 7%.

А отже, ціни на ЛЗ та МВ зроста-
ють пропорційно до розміру введеного 
податку.

Усе це свідчить про тісну взаємоза-
лежність та взаємопов’язаність ціни як 
критерію оцінки пропозиції конкурсних 
торгів учасника із системою оподатку-
вання. Адже зі зростанням цін на ЛЗ і 
МВ ціна пропозиції конкурсних торгів 
буде вищою, ніж у попередні роки.

Слід зазначити, що позиція держа-
ви щодо скасування пільгового режиму 
оподаткування, у тому числі на ЛЗ і 
МВ, нині, коли в державі складна еко-
номічна ситуація є дещо зрозумілою. 
Адже податкові надходження розгля-
даються як основа доходної частини 
бюджету держави, за рахунок чого від-
бувається у свою чергу фінансування 
більшої частини видатків держави. Як 
зазначає М.М. Свердан, бюджет країни 

має дуже багато «забаганок», проте всі 
вони зводяться до одного – максиміза-
ції доходів. Першочерговим знаряддям 
таких надходжень виступає як велика 
кількість встановлених державою по-
датків, так і висота податкових ставок 
[7, с. 184–185].

Крім того, пільгове оподаткування 
як у науці, так і в законодавстві роз-
глядається в якості певної переваги, 
що надається платнику податків щодо 
інших платників податків.

Так, за змістом пункту 30.1 статті 
30 ПК України податкову пільгу ви-
значено як передбачене податковим 
і митним законодавством звільнення 
платника податків від обов’язку щодо 
нарахування та сплати податку й збо-
ру, сплата ним податку й збору в мен-
шому розмірі за наявності підстав, ви-
значених пунктом 30.2 цієї статті.

У науці господарського права  
Н.Г. Полякова податкові пільги розгля-
дає як засіб державного регулювання 
господарської діяльності, що являє 
собою засоби впливу держави на гос-
подарську діяльність, які полягають у 
наданні певним категоріям суб’єктів 
господарювання певних переваг у фор-
мі податкового вирахування (знижки), 
зменшення податкового зобов’язання 
після нарахування податку та збору, 
встановлення зниженої ставки податку 
та збору, звільнення від сплати податку 
та збору, надання спеціального режиму 
оподаткування з метою підтримання й 
стимулювання господарської діяльності 
таких категорій суб’єктів господарю-
вання [8, с. 6–7].

Д.В. Нікитенко [9, с. 48–56], В.Г. Кор- 
нус [10, с. 20–25] у своїх працях, при-
свячених питанням пільгового оподат-
кування, дійшли висновків, що чинна 
система пільг в оподаткуванні в Укра-
їні не забезпечує поліпшення фінансо-
во-господарського стану підприємств, 
крім того, створює додаткове наванта-
ження на бюджет [11, с. 207].

З огляду на зазначені підходи до ре-
жиму пільгового оподаткування, зокре-
ма те, що звільнення від оподаткування 
сприймається саме як надання певних 
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переваг платнику податків, зрозумілою 
стає також позиція держави щодо ска-
сування режиму звільнення від опо-
даткування операцій із постачання ЛЗ 
та МВ, дозволених для виробництва й 
застосування в Україні та внесених до 
Державного реєстру лікарських засобів 
(у тому числі й тих, які реалізуються 
аптечними закладами), а також МВ за 
переліком, затвердженим Кабінетом 
Міністрів України.

Однак, як показала ситуація, що 
склалася із цінами на медичну про-
дукцію у зв’язку з уведенням податку 
на додану вартість, скасування пільго-
вого режиму оподаткування операцій 
із постачання таких товарів відіграє 
соціальну роль у державі. Адже в ре-
зультаті підвищення цін на ЛЗ та МВ 
постраждали насамперед незахищені 
верстви населення.

Тому погоджуємось із думкою  
Н.Г. Полякової щодо того, що одним із 
критеріїв оцінки ефективності податко-
вих пільг є соціальний: податкова піль-
га повинна сприяти створенню належ-
них умов життєдіяльності суспільства, 
забезпеченню інтересів незахищених 
верств населення [8, с. 10].

Державні закупівлі, у тому числі 
державні закупівлі медичних товарів, 
здійснюються за рахунок державних 
коштів. За змістом підпункту 4 части-
ни 1 статті 1 Закону України «Про 
здійснення державних закупівель» [12] 
державні кошти – це, зокрема, кошти 
Державного бюджету України та місце-
вих бюджетів.

Суми коштів, які передбачені в Дер-
жавному бюджеті України й місцевих 
бюджетах для забезпечення медичних 
заходів, окремих державних програм 
і комплексних заходів програмного 
характеру на 2014 рік, сформовані на 
основі минулорічних показників рівнів 
цін на ЛЗ та МВ. А тому очевидно, що 
у зв’язку з нарахуванням ставки подат-
ку на додану вартість у розмірі 7% до 
ціни ЛЗ та МВ держава зможе закупи-
ти зазначені медичні товари в меншій 
кількості, ніж та, яка планувалася, що, 
відповідно, тягне зменшення забезпе-

чення потреби населення в медичній 
продукції.

Таким чином, скасування пільгового 
режиму оподаткування операцій із по-
стачання ЛЗ та МВ призведе до змен-
шення обсягів державних закупівель 
останніх у цьому році і, відповідно, до 
зменшення забезпечення потреб насе-
лення в них.

Водночас вплив оподаткування опе-
рацій із постачання ЛЗ та МВ на дер-
жавні закупівлі показав, що запрова-
дження такого оподаткування впливає 
не лише на ціни та обсяги державних 
закупівель, які проводяться в цьому 
році, а й на ціни та обсяги державних 
закупівель тих ЛЗ і МВ, закупівля яких 
здійснювалася в період дії пільгового 
режиму, тобто до 1 квітня 2014 року.

Відповідно до листа Міністерства 
доходів і зборів України від 4 квітня 
2014 року № 7860/99-99-04-02-17 [13] 
придбані до 1 квітня 2014 року лікар-
ські засоби й вироби медичного при-
значення реалізуються із застосуван-
ням ставки 7%, незалежно від того, що 
їх придбання здійснювалося в умовах 
дії пільгового режиму оподаткування. 
При цьому згідно з підпунктом 194.1.1 
пункту 194.1 статті 194 розділу V ПК 
України податок визначається в розмі-
рі 7% бази оподаткування та додається 
до ціни лікарського засобу або виробу 
медичного призначення.

Тому поставка ЛЗ та МВ на вико-
нання договорів/додаткових угод про 
державні закупівлі лікарських засобів 
і медичних виробів, які закуплені за 
результатами державних закупівель в 
умовах дії пільгового режиму, з 1 квіт-
ня 2014 року здійснюється за цінами 
з урахуванням податку на додану вар-
тість. Тобто до ціни ЛЗ та МВ додаєть-
ся податок на додану вартість у розмірі 
7% бази оподаткування.

Зазначене не узгоджується з пози-
цією Конституційного Суду України, 
який у Рішенні від 9 лютого 1999 року 
№ 1-рп/99 у справі № 1-7/99 за кон-
ституційним зверненням Національно-
го банку України щодо офіційного тлу-
мачення положення частини 1 статті 
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58 Конституції України (справа про 
зворотну дію в часі законів та інших 
нормативно-правових актів) (далі –  
Рішення КСУ) зазначив, що дію норма-
тивно-правового акта в часі треба ро-
зуміти так, що вона починається з мо-
менту набрання цим актом чинності та 
припиняється зі втратою ним чинності, 
тобто до події, факту застосовується 
той закон або інший нормативно-право-
вий акт, під час дії якого вони настали 
або мали місце [14].

За змістом частини 2 статті 150 
Конституції України Конституційний 
Суд України ухвалює рішення, які є 
обов’язковими до виконання на терито-
рії України, остаточними та не можуть 
бути оскаржені [15].

Таким чином, до операцій із поста-
чання ЛЗ та МВ, які були закуплені 
за результатами державних закупівель 
у період дії пільгового режиму опо-
даткування, тобто до 1 квітня 2014  
року, застосовуються ті нормативно- 
правові акти, у період дії яких їх було 
закуплено.

З огляду на зазначене доцільно вне-
сти зміни до ПК України, звільнивши 
від оподаткування операції з постачан-
ня ЛЗ та МВ, які здійснюються на ви-
конання договорів про державні заку-
півлі, укладених до 1 квітня 2014 року.

Необхідність внесення таких змін 
до законодавства зумовлюється не 
лише неузгодженістю позиції Мініс-
терства доходів і зборів України, ви-
кладеної в листі від 4 квітня 2014 року  
№ 7860/99-99-04-02-17 [13], з Рішен-
ням КСУ [14], а й ситуацією, яка скла-
лася на практиці.

У зв’язку з оподаткуванням операцій 
із постачання ЛЗ та МВ, закуплених у 
період дії пільгового режиму оподатку-
вання останніх, поставка ЛЗ та МВ на 
виконання договорів про закупівлю, як 
уже зазначалося, здійснюється за ціна-
ми з нарахуванням ПДВ.

Відтак склалася ситуація, коли за-
мовники закупили певну кількість ЛЗ 
та МВ за ціною без ПДВ, відповідно, 
сума закупівлі в договорі/додатковій 
угоді визначена без ПДВ, а постачаль-

ники на момент виконання своїх зо-
бов’язань за договорами/додатковими 
угодами поставляють таку ж кількість 
товару за такою ж ціною, тільки з ура-
хуванням ПДВ, відповідно, сума дого-
вору/додаткової угоди збільшується. 
Усе це викликає необхідність внесення 
відповідних змін до договорів.

Однак статтею 40 Закону України 
«Про здійснення державних закупі-
вель» передбачено вичерпний перелік 
випадків, за наявності яких можна змі-
нювати умови договору про закупівлю.

Зміни умов договору в бік збіль-
шення суми договору Законом України 
«Про здійснення державних закупі-
вель» не передбачено. Відповідно, така 
обмеженість зазначеним законом дій 
замовників не дозволяє останнім вне-
сти зміни до договорів про державні 
закупівлі та прийняти певну кількість 
медичних товарів за більшою сумою, 
ніж було закуплено, з огляду на нара-
хування ПДВ. З іншого боку, невнесен-
ня відповідних змін до договорів угод 
про закупівлю ЛЗ та МВ, поставка за 
якими здійснюється станом на сьогод-
ні, призведе до незабезпечення хворих 
у відповідній медичній продукції.

Слід зазначити, що пункт 1 частини 
5 статті 40 Закону України «Про здійс-
нення державних закупівель» дозволяє 
змінювати умови договору про закупів-
лю у випадку зменшення обсягів заку-
півлі, зокрема з урахуванням фактич-
ного обсягу видатків замовника. Тому 
замовники, з метою уникнення зриву 
поставок ЛЗ та МВ, мають право змен-
шувати кількість закупленого товару 
до суми, яка не буде перевищувати 
суму договору.

Однак, незважаючи на зазначе-
не вище, ситуація, що склалася, у 
будь-якому випадку призводить до 
зменшення обсягів закупівлі ЛЗ та МВ, 
не враховуючи навіть того, що останні 
було придбано в період дії пільгового 
режиму оподаткування.

Усе це свідчить про необхідність 
врегулювання на законодавчому рівні 
питання про оподаткування операцій із 
постачання ЛЗ і МВ, які здійснюються 



243

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

на виконання договорів про державні 
закупівлі, укладених до 1 квітня 2014 
року.

Таким чином, за результатами до-
слідження встановлено, що вплив за-
провадження оподаткування операцій 
із постачання ЛЗ та МВ на державні 
закупівлі проявляється в підвищенні 
цін на ЛЗ і МВ, що є предметом дер-
жавних закупівель, та на зменшення 
обсягів державних закупівель ЛЗ і МВ.

З метою врегулювання ситуації, що 
склалася у зв’язку з виконанням дого-
ворів про закупівлю, укладених до 1 
квітня 2014 року, пропонуємо внести 
зміни до абзацу першого підпункту «в» 
пункту 193.1 статті 193 ПК України, 
який передбачає ставку податку 7% за 
операціями з постачання на митній те-
риторії України та ввезення на митну 
територію України лікарських засобів і 
медичних виробів за переліком, затвер-
дженим Кабінетом Міністрів України, 
виклавши його в такій редакції: «в) 7 
відсотків за операціями з: постачання 
на митній території України та вве-
зення на митну територію України 
лікарських засобів, дозволених для 
виробництва й застосування в Україні 
та внесених до Державного реєстру лі-
карських засобів, а також медичних ви-
робів за переліком, затвердженим Ка-
бінетом Міністрів України, крім тих, 
операції з постачання яких здійсню-
ються на виконання договорів про 
державні закупівлі, укладених до  
1 квітня 2014 року».

Внесення таких змін до Податково-
го кодексу України дозволить вирішити 
питання щодо поставки ЛЗ та МВ за 
договорами про закупівлю, укладеними 
до 1 квітня 2014 року, у тій кількості та 
за тими цінами, за якими останні було 
закуплено.

Слід зазначити, що оподаткуван-
ня операцій із постачання ЛЗ та МВ 
на державні закупівлі не обмежується 
лише впливом щодо підвищення цін на 
зазначені медичні товари, що є предме-
том державних закупівель, та на змен-
шення обсягів державних закупівель 
останніх. Запровадження цього виду 

оподаткування відіграє суттєву роль 
під час формування ціни на ЛЗ і МВ як 
предмети державних закупівель та, від-
повідно, на визначення очікуваної вар-
тості державних закупівель, що може 
стати предметом подальших наукових 
досліджень.

Ключові слова: лікарські засоби, 
медичні вироби, державні закупівлі, 
оподаткування, оподаткування опера-
цій із постачання лікарських засобів та 
медичних виробів.

Статтю присвячено досліджен-
ню впливу оподаткування операцій 
із постачання лікарських засобів та 
медичних виробів на державні заку-
півлі цих товарів, запровадженого з 
1 квітня 2014 року, та надання про-
позицій щодо вдосконалення законо-
давства в цій сфері.

Статья посвящена исследованию 
влияния налогообложения операций 
по поставке лекарственных средств 
и медицинских изделий на государ-
ственные закупки таких товаров, 
внедренного с 1 апреля 2014 года, и 
предоставления предложений отно-
сительно совершенствования зако-
нодательства в этой сфере.

The article is devoted research of in-
fluence of taxation of operations from 
the supply of medications and medical 
wares on the public procurement of 
these commodities, inculcated from the 
first of April 2014 and grant of sug-
gestions is in relation to perfection of 
legislation in this sphere.
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ЖУРНАЛИСТ В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В условиях становления граждан-
ского общества и формирования в 
Украине демократического государства 
все большее значение приобретают 
взаимоотношения в медиапространстве 
как внутри страны, так и влияющие на 
общественное мнение информацион-
ные потоки извне. В демократическом 
государстве, важнейшими признаками 
которого являются реальная предста-
вительная демократия и обеспечение 
прав и свобод человека и гражда-
нина, значение информированности 
общества значительно возрастает. 
Ключевую роль здесь играет фигура 
журналиста, чья деятельность является 
основной в функционировании средств 
массовой информации. Журналисты 
призваны обеспечивать реализацию 
принципа свободы информации, донося 
до общественности события и факты, 
тем самым гарантируя право каждого 
человека на возможность свободно по-
лучать информацию. Провозглашенные 
Конституцией Украины ценности явля-
ются одними из основоположных прин-
ципов жизнедеятельности украинского 
общества, основанного на бесспорном 
признании демократии, прав и свобод 
человека и гражданина. В правовом 
государстве система права надежно 
защищает свободу граждан от любого 
произвола власти. Если в неправовом 
государстве на первом месте стоят ин-
тересы самого государства, а интересы 
гражданского общества и отдельной 
личности для властей как бы не су-
ществуют, то в правовом преобладает 
совершенно иная система приорите-
тов. Доминирующее положение есте-
ственно-правовых норм и ценностей 
заставляет систему позитивного права 

целенаправленно проводить стратегию 
взаимного адаптирования и уравнове-
шивания между собой всех трех групп 
интересов: государства, гражданского 
общества и личности [1]. Именно поэ-
тому статус журналиста в правовом го-
сударстве основан на демократических 
ценностях, признании необходимости 
свободы слова и запрета цензуры, воз-
можности свободно получать и распро-
странять информацию. Кроме того, в 
статусе журналиста реализуются те 
профессиональные особые интересы, 
которые являются производными от 
специфики его социальной роли. Речь 
идет о тех важнейших свойствах, ко-
торые в своей совокупности отличают 
журналистику от других профессий, и 
прежде всего о ее творческом харак-
тере и элементах публичной службы 
(public service). Отсюда следует обя-
занность дальновидного законодателя, 
с одной стороны, установить гарантии 
свободы творчества и создать условия 
для эффективного выполнения журна-
листом социальной функции, а с дру-
гой – обеспечить ему повышенную 
правовую защиту при исполнении про-
фессиональных обязанностей как лицу, 
выполняющему общественный долг и 
ответственному перед своей аудитори-
ей [2, с. 88].

Проблема защиты прав журнали-
стов в осуществлении ими професси-
онального долга на сегодняшний день 
является объектом пристального вни-
мания многих как украинских, так и 
зарубежных исследователей. В частно-
сти, ее разработкой занимаются такие 
ученые, как В.А. Карташкин, В.А. Ко- 
пылов, О.В. Нестеренко, Т.О. Присту-
пенко, В.В. Речицкий, А.Г. Рихтер, 
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В.О. Серегин, Т.Н. Слинько, М.А. Фе-
дотов, Т.С. Шевченко и другие.

При ограничении демократии во-
прос о свободе информации может 
подменяться лозунгами о свободе жур-
налиста. Одним из главных утвержде-
ний в такой ситуации является факт 
признания в соответствии с законом 
о печати способности обеспечить пра-
во граждан на информацию. Однако 
на деле все может выглядеть иначе: 
гражданин оказывается исключенным 
из круга тех, кто имеет право непо-
средственного доступа к источникам 
информации. Такой подход формиру-
ет своеобразное понимание свободы 
информации исключительно как пра-
ва государства информировать своих 
граждан не посредством обеспечения 
доступа к информации самих граждан, 
а через пресс-конференции, брифинги 
или вообще любую форму предостав-
ления информации журналистам. Это 
в свою очередь порождает некоторую 
подконтрольность самих журналистов 
государственным «вбросам» информа-
ции в общество, что ведет к образова-
нию некоей «закрытой информации», 
которая становится такой, так как не 
входит в рамки предназначенной для 
журналистского внимания. Статус 
журналиста в этом случае не только 
оказывается ограниченным рамками 
предоставления информации, но и об-
ретает некую «ущербность» вследствие 
снижения социальной значимости са-
мой фигуры журналиста, превращая 
последнего в так называемое звено 
цепи для передачи угодной информа-
ции массам [3].

Примером страны, где существует 
цензура и журналисты подчинены воле 
правительства, сегодня выступает Рос-
сия. Используя различные технологи-
ческие приемы, власть России с 2000 г. 
стала возрождать традиции советской 
пропаганды. В сентябре 2000 г. приня-
та Доктрина информационной безопас-
ности, в которой говорится о необхо-
димости перевести СМИ под полный 
контроль государства. Последствия-
ми такой политики стали репортажи 

о взрывах домов в Москве, операции 
НАТО в Югославии, катастрофа АПЛ 
«Курск», Бесланская трагедия и, нако-
нец, события в Украине. Российские 
медиа производят сегодня продукцию, 
выгодную исключительно Кремлю, тем 
самым нарушая основные принципы 
свободы слова, идей и мнений, про-
тивореча традициям современного де-
мократического общества, где свобода 
искать, получать и распространять ин-
формацию является фундаментальным 
достоянием любой личности.

В законах ряда стран с развитой 
системой демократии отсутствуют ка-
кие-либо специальные юридические 
нормы, касающиеся особых прав жур-
налиста. Во многих странах журнали-
сты основывают свою деятельность на 
соблюдении кодекса профессиональ-
ной этики, который, в частности, тре-
бует распространять только точные и 
сбалансированные сообщения, исправ-
лять неправильную информацию, про-
водить четкое разграничение между 
распространяемой информацией и соб-
ственными комментариями, не допу-
скать распространения клеветнических 
утверждений, уважать право на личную 
жизнь, а также право на справедливое 
судебное разбирательство [4, c. 200].

На IV Европейской конференции 
министров по политике в области 
средств массовой коммуникации (Пра-
га, 7–8 декабря 1994 г.) была принята 
Декларация IV Европейской конферен-
ции «Журналистские свободы и права 
человека». Декларация устанавливает, 
что поддержание и развитие подлинной 
демократии требует наличия и укре-
пления свободной, независимой, плю-
ралистической и ответственной журна-
листики. Это требование воплощается 
в необходимости для журналистов вы-
полнять определенные действия, а 
именно: информировать граждан о 
деятельности органов государствен-
ной власти и частного сектора, таким 
образом предоставляя им возможность 
сформировать собственное мнение; по-
зволять гражданам или общественным 
группам высказывать свое мнение, та-
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ким образом содействуя информирова-
нию органов государственной власти и 
частного сектора, а также всего обще-
ства об этих мнениях; подвергать по-
стоянному и критическому рассмотре-
нию деятельность различных органов 
власти [5, с. 142]. И хотя конституция 
является основным законом демократи-
ческого государства, обычно в самом ее 
тексте признается, что общепризнан-
ные принципы и нормы международно-
го права и международные договоры, 
в которых особое внимание уделяется 
основным правам человека, в том чис-
ле свободе мысли, слова и свободе ин-
формации, являются составной частью 
правовой системы страны, где свобо-
да искать, получать и распространять 
информацию и идеи любым способом 
и независимо от государственных гра-
ниц и есть фундаментальное достояние 
любой личности. Журналисты играют 
особую роль в обеспечении и реализа-
ции права каждого на свободу слова и 
доступ к информации. Свобода массо-
вой информации является важным ус-
ловием реализации этого права. СМИ 
предоставляют публичный форум для 
выражения и обсуждения мнений и 
содействуют конституционному праву 
каждого использовать и распростра-
нять информацию [6, с. 21].

Провозглашенные Основным Зако-
ном Украины конституционные цен-
ности являются одними из основопо-
ложных принципов жизнедеятельности 
украинского общества, основанного 
на бесспорном признании демократии, 
прав и свобод человека и гражданина. 
На статус журналиста самым прямым 
образом влияют степень и качество 
демократизации общества, в котором 
право доступа к информации предо-
ставляется в первую очередь гражда-
нину, а затем уже средствам массовой 
информации, политическим партиям, 
деловым кругам и так далее [7].

Статус журналиста тесно связан и 
произведен от статуса СМИ, что нашло 
свое отражение в определении понятия 
«журналист» в Законе Украины «О пе-
чатных средствах массовой информа-

ции (прессы) в Украине»: творческий 
работник, который профессионально 
собирает, получает, создает и занима-
ется подготовкой информации для пе-
чатного СМИ и действует на основании 
трудовых или других договорных отно-
шений с его редакцией или занимается 
такой деятельностью по ее поручению. 
В этом же законе прописаны его пра-
ва и обязанности. В Законе Украины  
«О телевидении и радиовещании» по-
дано определение телерадиожурна-
листа как штатного или внештатного 
творческого работника телерадиоор-
ганизации, который профессионально 
собирает, получает, создает и готовит 
информацию для распространения.  
И если главное в работе СМИ – достав-
лять аудитории самую свежую, самую 
точную и самую полную информацию 
обо всем, что интересует общество, то 
для журналиста как основного функци-
онального звена массово-информацион-
ной инфраструктуры общества главное –  
право знать, понимать и делать свои 
знания достоянием других. Необходи-
мо отметить, что Конституция Украи-
ны провозглашает каждого субъектом 
права на информацию в форме ее поис-
ка, получения, передачи, производства 
и распространения. Отсюда следует 
право каждого требовать, чтобы пред-
ставляемая журналистами информация 
о фактах была достоверной, их мнения 
были бы непредвзятыми, а их деятель-
ность осуществлялась без посторон-
него вмешательства как со стороны 
властей, так и со стороны заинтересо-
ванных групп.

К 1990 г. в советском государстве 
сложилась ситуация, когда у журнали-
стов был серьезный авторитет, но не 
было никаких юридически закреплен-
ных прав и обязанностей. За время 
горбачевской перестройки и до неза-
висимости Украины и других союзных 
республик радикально поменялась по-
литика власти относительно гласности, 
свободы слова, свободы информации 
[8, с. 203]. Это касалось и СМИ, учиты-
вая их роль в обществе и государстве. 
Вершиной демократических изменений 
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в сфере масс-медиа стало принятие в 
1990 г. Закона СССР «О печати и дру-
гих средствах массовой информации», 
который провозгласил свободу слова и 
запретил цензуру, впервые закрепил не 
разрешительный, а регистрационный 
принцип при создании СМИ.

Большинство из 15 республик СССР 
по существовавшей тогда правовой тра-
диции приняли свои собственные зако-
ны «О печати и других средствах мас-
совой информации» либо «О средствах 
массовой информации». Произошло это 
в 1991–1992 гг. Закон о печати должен 
был стать, по мнению его разработчи-
ков и законодателей, только одним из 
элементов триады массово-информаци-
онного законодательства. Эта триада 
состояла бы из общего закона об ин-
формации (или, как тогда говорили, – 
закона о гласности), закона о печати и 
закона о телевидении и радиовещании.

Закон о телевидении и радиовеща-
нии приняли только в семи из 15 но-
вых независимых государств: в странах 
Прибалтики, в Украине, в Молдавии, 
Таджикистане и Армении. Причём все 
эти страны (кроме Таджикистана), гар-
монизируя своё законодательство с 
правом Европейского Союза и Совета 
Европы, предусмотрели в своем зако-
нодательстве преобразование государ-
ственного национального телевидения 
и радио в систему общественного ве-
щания.

Закон об информации принят толь-
ко в трёх странах: в Украине, в Кир-
гизии и Узбекистане. Литва в 1996 г. 
и Эстония в 2000 г. пошли по доволь-
но популярному в Восточной Европе 
пути, когда принимаемый закон «Об 
общественной информации» включает 
в себя положения, традиционно пред-
ставленные в законе о СМИ, законе 
о доступе к информации и в законе 
о телерадиовещании. Сегодня из всех 
15 республик бывшего СССР Украина 
имеет наиболее развитое информаци-
онное законодательство.

В национальных правовых систе-
мах ряда стран с развитой системой 
демократии не признается массово-ин-

формационное право в собственном 
смысле этого слова. Так, в США, Ка-
наде, Австралии, Великобритании, Гол-
ландии, Испании средства массовой 
информации регулируются нормами 
гражданского и другого законодатель-
ства. Признано, что пресса США яв-
ляется практически самой свободной 
в мире, а сама страна – самым разви-
тым в информационном отношении го-
сударством, что позволяет им активно 
влиять не только на умонастроения 
собственных жителей, но и на собы-
тия, происходящие далеко за границей. 
Достаточно будет сказать, что инфор-
мационными продуктами одного из 
мировых информационных агентств –  
Ассошиэйтед пресс (АП) – широко 
пользуются средства массовой инфор-
мации многих стран мира, а в некото-
рых из них информация АП является 
основной. По поводу свободы слова в 
США С.А. Михайлов приводит слова 
Дж. Мэррилла о том, что американская 
пресса свободна в обыденном смысле 
этого слова. Это не вседозволенность, 
а законно контролируемая, социаль-
но ответственная свобода, разрешен-
ная Первой поправкой к Конституции. 
Естественно, свобода журналистов не 
является абсолютной, так как на сред-
ства информации давят различные со-
циальные факторы. Однако СМИ могут 
публиковать все, что угодно, без пред-
варительной цензуры со стороны пра-
вительства. Это и есть то, что в США 
считается свободой слова. Ее ядром 
является «журналистская автономия». 
Редакционная политика и ее задачи не 
имеют отношения к свободе печати, од-
нако они влияют на свободу рядовых 
журналистов [9, с. 1]. Одной из самых 
демократических стран по отношению 
к СМИ является Германия, статьей 5 
Конституции которой гарантируется 
свобода слова. Эта статья Основного 
Закона Германии защищает прессу как 
институт, являющийся неотъемлемой 
частью демократического государства. 
Свобода печати в государстве отвечает 
интересам не только прессы, но и всех 
граждан Германии. Интерес представ-
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ляет отношение власти к различным 
по экономическому положению СМИ. 
В Германии и во Франции существу-
ют жесткие законы, запрещающие кон-
центрацию печати. В Великобритании 
существует комиссия по монополиям 
и слиянию фирм, которая занимается 
проблемой слияния газет. В таких стра-
нах, как Австралия, Канада, Норвегия, 
Великобритания и США, одновремен-
ное владение различными видами СМИ 
ограничено по закону, а в Австрии, 
Франции, Нидерландах, Норвегии и 
Швеции государство даже предостав-
ляет газетам, которые испытывают 
финансовые трудности, субсидии для 
сохранения различных точек зрения на 
проблемы и для плюрализма мнений. 
Не случайно, что те страны, конститу-
ции которых уделяют особое внимание 
свободе массовой информации, имеют 
специальные законы о печати. В гер-
манских землях (субъектах федерации) 
существуют собственные (хоть и весь-
ма схожие) законы о прессе. В Австрии 
и Швеции есть национальные законы о 
прессе, причём в Швеции такой закон 
является конституционным [10, с. 28].

Таким образом, степень демократи-
зации общества оказывает первооче-
редное влияние на статус журналиста, 
его права и обязанности, возможность 
свободно получать и распространять 
информацию, объективно и непредвзя-
то информируя общество о текущих 
событиях, тем самым обеспечивая 
принцип свободы слова и доступа к 
информации. На сегодняшний день ин-
формационное законодательство Укра-
ины в основном соответствует между-
народно-правовым стандартам, о чем 
свидетельствует дальнейшая модерни-
зация в области информационного пра-
ва и принятые в годы независимости 
Украины Верховной Радой Украины 
нормативно-правовые акты, определя-
ющие права, обязанности и гарантии 
деятельности журналистов.

Ключевые слова: статус журнали-
ста, свобода слова, правовое государ-
ство, информированность общества, 
информационные отношения, цензура.

Статья посвящена изучению ста-
туса журналиста в конституцион-
но-правовом поле стран с развитой 
системой демократии, а также роли и 
состоянию на сегодня правовой базы, 
призванной обеспечивать реализацию 
принципа свободы слова и запрета 
цензуры, возможности свободно полу-
чать и распространять информацию. 
Исследуется международный опыт 
и проводится сравнительный анализ 
правового статуса журналистов в 
демократических государствах.

Статтю присвячено вивченню 
статусу журналіста в конституцій-
но-правовому полі країн із розвине-
ною системою демократії, а також 
ролі й стану на сьогодні правової 
бази, покликаної забезпечувати ре-
алізацію принципу свободи слова й 
заборони цензури, можливості вільно 
отримувати й поширювати інфор-
мацію. Досліджується міжнародний 
досвід і проводиться порівняльний 
аналіз правового статусу журналіс-
тів у демократичних державах.

The article examines the constitu-
tional status of the journalist the legal 
framework of countries with developed 
democracy, and the role and status of 
legal framework for today which is de-
signed to ensure implementation of the 
principle of freedom of expression and 
the prohibition of censorship, to free-
ly receive and impart information. We 
study the international experience and 
a comparative analysis of the legal sta-
tus of journalists in democratic states.

Литература
1. Бачинин В.А. Социология / В.А. Ба-

чинин [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа : http://pidruchniki.ws/15840720/
sotsiologiya/sotsiologiya_-_bachinin_va.

2. Федотов М.А. Правовые основы журна-
листики : [учебник] / М.А. Федотов. – М. :  
Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2002. –  
432 с.

3. Кучер Е.Д. Правовой статус жур-
налиста: дуалистический подход /  
Е.Д. Кучер // Медиаскоп: электронный на-
учный журнал МГУ им. М.В. Ломоносова. –  



250

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2014/5

2011. – Вып. 1. – [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа : http://mediascope.ru/
node/757.

4. Конституционное (государственное) 
право зарубежных стран. Часть общая: 
конституционное (государственное) пра-
во и его основные институты / под ред. 
Б.А. Страшун. – М. : БЕК, 2000. – 430 с.

5. Талимончик В.П. Статус журна-
листов. Международные документы и 
законодательство отдельных стран /  
В.П. Талимончик // Известия Вузов. Се-
рия «Правоведение». – 2007. – № 4.

6. Рихтер А.Г. Правовые основы журна-
листики : [учебник] / А.Г. Рихтер. – М. : 
Изд-во «ВК», 2009. – 352 с.

7. Федотов М.А. Гласность как пред-
мет правового регулирования / М.А. Фе-

дотов [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа : http://www.internet-law.ru/info/
unesco/tom9.htm.

8. Cлинько Т.Н. Свобода слова как 
элемент конституционализма (по-
стсоветские реалии) / Т.Н. Слинько,  
А.Г. Кушниренко // Очерки идеологии по-
стсоветского конституционализма. – Х. : 
Право, 2013.

9. Михайлов С.А. Журналистика Со-
единённых Штатов Америки / С.А. Ми-
хайлов. – СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 
2004. – 448 с. – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://evartist.narod.ru/
text6/01.htm.

10. Рихтер А.Г. Правовые основы жур-
налистики : [учебник] / А.Г. Рихтер. –  
М. : Изд-во «ВК», 2009. – 352 с.



251

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

УДК 343.21.17

П. Ткачук,
аспірант 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

МІЖНАРОДНІ НОРМИ ЩОДО ЗАХИСТУ  
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В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Завдання щодо захисту культурних 
цінностей є одним із пріоритетних напря-
мів діяльності всіх без винятку держав 
світу, оскільки їх пошкодження, руй-
нування або вчинення будь-яких інших 
протиправних діянь може призвести до 
зникнення цих культурних цінностей, 
незалежно від того, якому народу вони 
належать, а отже, і до згубного збіднен-
ня надбання всіх народів світу.

У зв’язку з тим, що злочини, які 
посягають на культурні цінності, набу-
вають статусу транснаціональних зло-
чинів, самостійність держав у боротьбі 
із цими злочинами є безрезультатив-
ною. Усе міжнародне співтовариство 
має брати участь в охороні культурної 
спадщини шляхом колективного спри-
яння, яке, не замінюючи діяльність 
заінтересованої держави, на території 
якої перебуває цінність, ефективно до-
повнить її [1].

Таке колективне сприяння в су-
часному світі здійснюється під егідою 
міжнародних організацій, шляхом під-
писання/ратифікації міжнародних 
конвенцій, міжнародних рекомендацій, 
імплементації міжнародних норм у чин-
не внутрішнє законодавство, криміна-
лізації деяких діянь, що посягають на 
культурні цінності, та встановлення 
більш жорстких санкцій у вже існую-
чих складах злочинів задля більш ефек-
тивної охорони культурних цінностей.

Окремі аспекти, які стосуються 
імплементації міжнародних норм у кри-
мінальне законодавство щодо посягань 
на культурні цінності, розглядалися ок-
ремими російськими науковцями, таки-
ми як А.Х. Абашидзе, А.А. Ахметзянов. 

Загальні питання міжнародно-правового 
захисту культурних цінностей розгля-
далися такими вченими, як М.М. Богу- 
славський, А.Т. Боннер, Л.Н. Гален-
ський, О.Н. Хлестов, А.І. Чудинов, 
Ю.С. Шемшученко та інші. Однак жод-
ним із науковців не аналізувалися між-
народно-правові норми, що стосуються 
охорони культурних цінностей, з точки 
зору їх імплементації в українське кри-
мінальне законодавство та можливості 
його вдосконалення шляхом реалізації 
міжнародних зобов’язань із питань охо-
рони культурних цінностей.

Метою роботи є аналіз уже існую-
чих норм кримінального законодавства, 
що стосуються посягань на культурні 
цінності, які відповідають міжнародним 
стандартам, та можливості подальшої 
імплементації міжнародних норм, що 
містяться в міжнародних конвенціях і 
рекомендаціях щодо захисту культур-
них цінностей, у внутрішнє криміналь-
не законодавство.

Провідне місце серед міжнародних 
організацій щодо ефективного сприян-
ня в охороні культурних цінностей по-
сідає ЮНЕСКО, до якої Україна приєд-
налася ще 12 травня 1954 року.

Шляхом ратифікації 4 жовтня 1988 
року Конвенції ЮНЕСКО «Про охоро-
ну всесвітньої культурної й природної 
спадщини» (1972 року) Україна взяла 
на себе міжнародно-правове зобов’я-
зання щодо забезпечення, виявлення, 
охорони, збереження, популяризації й 
передачі майбутнім поколінням куль-
турної спадщини, а отже, і зобов’язан-
ня щодо вдосконалення законодавства, 
основним завданням якого є ефектив-
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ний захист культурної спадщини кри-
мінально-правовими засобами.

Постає питання про ефективність 
роботи в цьому напрямі України, яка 
знаходиться в складі ЮНЕСКО.

Отже, існує низка конвенцій ЮНЕ-
СКО, які Україна зобов’язалася вико-
нувати, насамперед шляхом імплемен-
тації (реалізації) норм у внутрішнє 
законодавство задля уникнення проти-
річ і труднощів, оскільки згідно зі ст. 9 
Конституції України та ст. 19 Закону 
України «Про міжнародні договори»  
(а до конвенцій ЮНЕСКО повною мі-
рою застосовуються норми й загально-
відомі принципи міжнародного права, 
що стосуються міжнародних договорів) 
чинні міжнародні договори, згоду на 
обов’язковість яких надано Верховною 
Радою України, є частиною національ-
ного законодавства України. Якщо між-
народним договором, який набрав чин-
ності, встановлено інші правила, ніж 
передбачені у відповідному акті зако-
нодавства України, то застосовуються 
правила міжнародного договору [2; 3].

До таких конвенцій, які безпосеред-
ньо відносяться до охорони культурних 
цінностей та які підписала Україна, 
слід віднести:

1) Конвенцію щодо захисту куль-
турних цінностей у випадку військово-
го конфлікту від 14 травня 1954 року 
(Україна ратифікувала її в 1957 році);

2) Конвенцію щодо заходів, спря-
мованих на заборону й попередження 
незаконного ввозу, вивозу та передачі 
власності на культурні цінності, від 14 
листопада 1970 року (Україна ратифі-
кувала її в 1988 році);

3) Конвенцію щодо охорони всес-
вітнього культурного та природного 
надбання від 16 листопада 1972 року 
(Україна ратифікувала її в 1988 році);

4) Конвенцію щодо охорони немате-
ріального культурного надбання від 17 
жовтня 2003 року (Україна ратифікува-
ла її в 2008 році):

5) Конвенцію щодо охорони підвод-
ного культурного надбання від 6 листо-
пада 2001 року (Україна ратифікувала 
її в 2006 році).

Окрім міжнародних конвенцій, які 
стосуються охорони культурних цін-
ностей, існують також рекомендації 
ЮНЕСКО, що мають відмінні характе-
ристики щодо свого змісту (це прави-
ла рекомендаційного характеру). Вони 
не вимагають ратифікації або приєд-
нання, проте повинні бути схвалені 
законодавчим або адміністративним 
органом держави-члена організації, що 
означає віднесення права використан-
ня рекомендацій на розсуд цієї держави  
[4, с. 388]. Такими рекомендаціями, що 
були схвалені Україною, можна вважа-
ти Рекомендації про охорону рухомих 
культурних цінностей від 28 листопа-
да 1978 року, Рекомендації із заходів, 
що спрямовані на заборону й попере-
дження ввозу, вивозу та передачі пра-
ва власності на культурні цінності, від  
19 листопада 1964 року, Рекомендації 
про охорону на національному рівні 
культурної й природної спадщини від 
16 листопада 1972 року та інші.

Слід зазначити, що оскільки Укра-
їна є членом ЮНЕСКО, ратифікувала 
згадані конвенції й схвалила низку 
рекомендацій, багато міжнародних по-
ложень (як міжнародних конвенцій, 
так і міжнародних рекомендацій) було 
успішно впроваджено в кримінальне 
законодавство, і це є успішним досві-
дом українського законодавця в напря-
мі продовження такої діяльності. Так, 
шляхом підписання Конвенції «Про 
охорону всесвітньої культурної й при-
родної спадщини», ст. 11 якої передба-
чає визнання незаконними вимушений 
вивіз і передачу права власності на 
культурні цінності, що є прямим або 
опосередкованим наслідком окупації 
країни іноземною державою [1], з’я-
вилася ст. 438 Кримінального кодексу 
України, що передбачає розграбування 
національних цінностей на окупованій 
території [5]. До речі, схожий склад 
злочину передбачається також кримі-
нальними кодексами Іспанії, Польщі.

Незаконне проведення пошукових 
робіт на об’єкті археологічної спадщи-
ни, знищення, руйнування або пошко-
дження об’єктів культурної спадщини, 
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що кваліфікується за ст. 298 Кримі-
нального кодексу України, цілком від-
повідає міжнародним рекомендаціям 
ЮНЕСКО. Так, п. 47 Рекомендації про 
охорону на національному рівні куль-
турної й природної спадщини визначає, 
що згідно з юридичними й конститу-
ційними положеннями кожної держа-
ви-члена організації кримінальне пока-
рання має застосовуватися до будь-якої 
особи, яка свідомо зруйнує чи зіпсує 
пам’ятку, ансамбль або пам’ятне місце, 
що мають археологічну, історичну чи 
мистецьку цінність [6].

Поява таких складів злочинів, 
як незаконне привласнення особою 
знайденого або такого, що випадко-
во опинилося в неї, чужого майна чи 
скарбу, що має особливу історичну, на-
укову, художню чи культурну цінність  
(ст. 193 Кримінального кодексу Украї-
ни), контрабанда історичних або куль-
турних цінностей (ст. 201 Криміналь-
ного кодексу України) є невипадковою, 
результатом цілеспрямованої роботи 
законодавця в процесі вдосконалення 
кримінального законодавства шляхом 
запровадження міжнародних норм. 
Так, Рекомендація про охорону рухо-
мих культурних цінностей від 28 ли-
стопада 1978 року передбачає введен-
ня санкцій або будь-яких відповідних 
кримінальних заходів у разі крадіжки, 
пограбування, приховування чи неза-
конного привласнення рухомих куль-
турних цінностей [7].

Зазначене дає можливість ствер-
джувати, що робота щодо вдосконален-
ня вітчизняного кримінального законо-
давства та його стандартизації згідно з 
міжнародними нормами ведеться, од-
нак не повною мірою, доволі повільно 
та не в такому ракурсі, як передбача-
ється міжнародною спільнотою, оскіль-
ки національне кримінальне законо-
давство демонструє культурні цінності 
переважно як вид громадської влас-
ності (громадських об’єктів), а не як 
незамінне культурне надбання всього 
людства, тоді як міжнародні докумен-
ти щодо захисту культурних цінностей 
уже достатньо давно використовують 

риторику важливості культурних цін-
ностей для всього людства та їх невід-
творюваність [8, с. 85]. До того ж іс-
нують деякі важливі неімплементовані 
міжнародні норми, хоча багато сусідніх 
країн, схожих за своєю ментальністю 
й побудовою юридичних конструкцій, 
успішно провели роботу в цьому на-
прямі (Російська Федерація, Білорусь, 
інші країни-члени Співдружності Неза-
лежних Держав).

Так, Конвенція щодо захисту куль-
турних цінностей у випадку збройного 
конфлікту від 14 травня 1954 року пе-
редбачає зобов’язання сторін-учасниць 
приймати в межах свого криміналь-
ного законодавства заходи, необхідні 
для того, щоб було виявлено й піддано 
кримінальним санкціям осіб незалежно 
від їх громадянства, які порушили або 
надали наказ порушити цю конвенцію. 
Мається на увазі зобов’язання кра-
їн-членів ЮНЕСКО криміналізувати 
низку діянь, які передбачають таке:

– скоєння нападу або управління 
такими нападами на культурні цінності, 
спричинення їм значної шкоди, якщо 
такі цінності не розташовані в безпо-
середній близькості від воєнних цілей 
або не використовуються ворогом для 
ведення бойових дій;

– незаконне використання відмін-
них знаків, що охороняються міжна-
родними договорами, у випадку вико-
ристання під час бойових дій всупереч 
міжнародним договорам.

Такі кримінально-правові норми, які 
передбачають відповідальність за зло-
чинні порушення норм міжнародного 
права щодо культурних цінностей під 
час збройних конфліктів, з’явилися в 
результаті імплементації у внутріш-
нє законодавство положень Конвенції 
щодо захисту культурних цінностей у 
випадку збройного конфлікту від 14 
травня 1954 року в сусідніх країнах, 
таких як Азербайджан (ст. 116.0.8) [9], 
Вірменія (ст. ст. 390, 397) [10], Біло-
русь (ст. ст. 136, 138) [11], Таджикис-
тан (ст. 403) [12]. Серед європейських 
країн слід відмітити Іспанію, Польщу, 
Литву. Україна, хоч і є повноправним 
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членом ЮНЕСКО та ратифікувала 
Конвенцію щодо захисту культурних 
цінностей у випадку збройного кон-
флікту від 14 травня 1954 року, таких 
положень у Кримінальному кодексі не 
містить. Вважаємо за необхідне скори-
статися досвідом країн, які вже містять 
подібні норми, та передбачити їх у ві-
тчизняному законодавстві, звичайно, 
зважаючи на специфіку правих кон-
струкцій України. Така робота надасть 
можливість ефективного захисту невід-
творюваного культурного надбання та 
підкреслить значущість цих об’єктів, 
змінить ставлення українського законо-
давця до культурних цінностей з пози-
ції звичайного громадського об’єкта на 
позицію унікального невідтворюваного 
надбання як українського народу, так і 
всього людства.

Невипадково міжнародна спільнота 
в конвенціях і рекомендаціях звертає 
увагу на злочинні посягання, об’єктом 
(предметом) яких можуть стати куль-
турні цінності. Шляхом визначення тих 
або інших діянь незаконними та при-
йняття рекомендацій щодо забезпечен-
ня захисту таких культурних цінностей 
шляхом розробки проектів законів і 
регламентуючих текстів виявляється 
можливість більш правильної кваліфі-
кації злочинних діянь, а отже, і ефек-
тивність роботи правоохоронних орга-
нів у питаннях протидії посяганням на 
культурні цінності.

Яскравим прикладом цього слугують 
положення Конвенції про охорону всес-
вітньої культурної й природної спадщи-
ни від 16 листопада 1972 року, Кон-
венції щодо заходів, спрямованих на 
заборону й попередження вивозу, вво-
зу та передачі права власності на куль-
турні цінності, від 19 листопада 1964 
року та відповідних Рекомендацій щодо 
заходів, спрямованих на заборону й по-
передження вивозу, ввозу та передачі 
права власності на культурні цінності, 
від 19 листопада 1964 року, які з ме-
тою забезпечення захисту культурних 
цінностей зобов’язують піддавати кри-
мінальному покаранню всіх осіб, відпо-
відальних за порушення заборони щодо 

незаконного ввозу, вивозу та передачі 
права власності на культурні цінності, 
неповернення у відповідний строк на 
територію відповідної держави вивезе-
них за її межі предметів і документів 
художнього, історичного, культурного 
й археологічного надбання народів цієї 
держави й зарубіжних країн, якщо таке 
повернення є обов’язковим.

Україна, незважаючи на рекоменда-
ції ЮНЕСКО, не містить і таких норм, 
хоча деякі країни успішно запровадили 
їх у своє кримінальне законодавство. 
Такими країнами є, наприклад, Росій-
ська Федерація, Республіка Білорусь, 
Киргизька Республіка.

Кримінальний кодекс Російської Фе-
дерації містить ст. 190 «Неповернен-
ня на територію Російської Федерації 
предметів художнього, історичного та 
археологічного надбання народів Ро-
сійської Федерації і зарубіжних країн» 
[13]. У ст. 206 Кримінального кодексу 
Киргизької Республіки встановлено 
аналогічну норму, що передбачає від-
повідальність за неповернення на тери-
торію Киргизької Республіки предметів 
художнього, історичного й археологіч-
ного надбання народів Киргизької Рес-
публіки та зарубіжних країн [14].

У Кримінальному кодексі Республіки 
Білорусь міститься ст. 230 «Неповернен-
ня на територію Республіки Білорусь іс-
торико-культурних цінностей» [11].

Вважаємо за необхідне впровадити 
такі норми в законодавство України, 
посилаючись на досвід сусідніх кра-
їн, зокрема Республіки Білорусь і Ро-
сійської Федерації, оскільки завдяки 
такій імплементації вдосконалюється 
процес кваліфікації злочинних пося-
гань на культурні цінності, зокрема 
з’являється можливість розмежовува-
ти неповернення на територію держави 
культурних цінностей та їх контрабан-
ду. Україна, не маючи у своєму кри-
мінальному законодавстві норм щодо 
повернення культурних цінностей на 
територію держави, у всіх випадках 
кваліфікує такий злочин як контрабан-
ду, припускаючись помилок, оскільки 
між цими двома складами існує суттє-
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ва різниця в об’єктивній і суб’єктивній 
стороні злочинів.

Так, неповернення культурних цін-
ностей, на відміну від контрабанди, 
може бути скоєне лише шляхом без-
діяльності, тобто втілюється в невико-
нанні обов’язків, які передбачаються 
договором про повернення культурних 
цінностей. Із суб’єктивної сторони не-
повернення культурних цінностей пе-
редбачає лише прямий умисел. Тому, 
виникаючи на практиці, проблеми роз-
межування контрабанди культурних 
цінностей та їх неповернення повинні 
вирішуватися шляхом встановлення 
моменту формування злочинного умис-
лу [15, с. 22].

Отже, основою міжнародно-право-
вої охорони культурних цінностей є 
концептуальні положення, реалізовані 
в міжнародних конвенціях, угодах, ре-
комендаціях, прийнятих у межах між-
народних організацій, а також на між-
державному рівні.

У сучасному світі захист та охоро-
на культурних цінностей не є лише 
внутрішньою справою країн, а й части-
ною їх міжнародних зобов’язань. Так, 
Україна, ставши повноправним членом 
ЮНЕСКО 12 травня 1954 року та рати-
фікувавши 4 жовтня 1988 року Конвен-
цію ЮНЕСКО «Про охорону всесвіт-
ньої культурної й природної спадщини» 
(1972 року), взяла на себе міжнарод-
но-правове зобов’язання щодо охорони 
культурних цінностей.

Саме із цього часу стало необхід-
ним враховувати положення міжнарод-
но-правових актів, розпочинати процес 
удосконалення кримінального законо-
давства в питаннях протидії злочинам, 
що посягають на культурні цінності, 
приводити чинне законодавство, зо-
крема Кримінальний кодекс України, у 
відповідність до міжнародних стандар-
тів. На сьогодні Україна провела низку 
заходів у цьому напрямі, однак їх не 
достатньо для того, щоб говорити про 
сприйняття культурних цінностей як 
унікальних, невідтворюваних, ексклю-
зивних елементів людства, сприйнят-
тя культурного надбання України як 

унікальної й невідтворюваної частини 
культурного надбання всього світу.

Вважаємо, що існують можливості 
для подальшого вдосконалення кримі-
нального законодавства щодо охорони 
культурних цінностей шляхом активно-
го використання міжнародних норм, які 
містяться в міжнародних конвенціях і 
рекомендаціях, а також їх закріплення в 
Кримінальному кодексі України. Насам-
перед необхідно закріпити такі норми: 
1) які спрямовані на заборону й попере-
дження вивозу, ввозу та передачі права 
власності на культурні цінності, тобто 
такі, що передбачають відповідальність 
за неповернення на територію держави 
культурних цінностей; 2) які передбача-
ють відповідальність за злочинні пору-
шення норм міжнародного права щодо 
культурних цінностей під час збройних 
конфліктів, що необхідно зробити шля-
хом запозичення досвіду зарубіжних 
країн, таких як Російська Федерація, 
Республіка Білорусь, Литва, Іспанія, Ві-
рменія та інші.

Ключові слова: культурні цінності, 
ЮНЕСКО, злочинні посягання, імпле-
ментація, внутрішнє законодавство.

Статтю присвячено аналізу 
міжнародно-правових норм, які міс-
тяться в конвенціях і міжнародних 
рекомендаціях ЮНЕСКО, стосують-
ся охорони культурних цінностей, їх 
обов’язкової імплементації у вітчиз-
няне кримінальне законодавство.

Статья посвящена анализу меж-
дународно-правовых норм, которые 
содержатся в конвенциях и между-
народных рекомендациях ЮНЕСКО, 
касаются охраны культурных цен-
ностей, их обязательной имплемен-
тации в отечественное уголовное 
законодательство.

This article analyzes the interna-
tional legal norms contained in inter-
national conventions and recommen-
dations of UNESCO concerning the 
protection of cultural property, their 
mandatory implementation in domestic 
criminal law.
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ЩОДО ПОНЯТТЯ ЗРОЗУМІЛОСТІ  
КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ

Беззаперечно, право впливає на 
свідомість і волю людей за допомогою 
мови. Для нашої правової системи ха-
рактерним є те, що закон орієнтований 
на звичайних громадян, на відміну від 
статутних норм англо-американської 
правової сім’ї, звернених передусім 
на професійних юристів – суддів, ад-
вокатів. Презумпція знання закону у 
вигляді формули «Незнання закону не 
звільняє від юридичної відповідально-
сті» (ч. 2 ст. 68 Конституції України), 
на нашу думку, не повинна зводитися 
лише до формального опублікування 
нормативно-правового акта, адже з по-
няттям знання пов’язується не лише 
наявність носія певної інформації, а 
й осмисленої, зафіксованої в пам’яті 
інформації. Тому дослідження зрозу-
мілості нормативно-правового акта, 
зокрема кримінального закону, є акту-
альним.

До поняття зрозумілості в розрізі 
праволінгвістичних досліджень якості 
нормативно-правових актів зверталися 
Н.В. Артикуца, П.М. Балтанджи, Т.В. Гу- 
баєва, С.П. Кравченко, І.І. Онищук, 
А.С. Піголкін, Ю.Ф. Прадід, Р.О. Сте-
фанчук, А.С. Токарська, Л.І. Чулінда; 
окремі аспекти мови кримінального за-
кону висвітлено в роботах І.І. Рощиної, 
Н.Л. Радаєвої, О.Ю. Прадід, Л.О. Си- 
моненко, Н.С. Третьякової, З.А. Тро-
стюк, М.І. Хавронюка. Однак комплек-
сно поняття зрозумілості кримінально-
го закону в науці не досліджувалося.

Мета статті – визначити поняття 
зрозумілості кримінального закону як 
однієї з його властивостей, а також 
розмежувати суміжні з ним поняття 
ясності, простоти, доступності.

У юридичній техніці зрозумілість 
відносять до вимог мови права, до сво-
єрідних мовних правил.

Стосовно мовних вимог до норматив-
но-правових актів у науці спостеріга-
ється певна неконкретність, багаточи-
сельність, неузгодженість, відсутність 
чіткої системи таких вимог. Часто вка-
зується їх перелік без конкретизації, 
розкриття їх значення. Так, на ясність, 
точність, доступність, стислість, від-
сутність пафосності, декларативності, 
офіційність стилю правових документів 
вказує Т.В. Кашаніна [4, с. 130–135]. 
На такі мовні правила, як ясність, 
точність, стислість, доступність, від-
сутність пафосності, декларативності 
правового документа, офіційність сти-
лю правових документів звертає увагу  
Д.Г. Манько [12, с. 31]. Вимоги до мови 
нормативного акта розглядає Т.В. Губа-
єва в контексті аналізу загальних прин-
ципів словесної організації норматив-
них висловлювань, серед яких вказує 
на принцип коректності, стабільність 
мовного вираження, інформативності, 
які забезпечуються єдністю правових 
понять, ясністю приписів, зрозумілі-
стю, простотою, точністю мовних за-
собів [3, с. 45]. З.А. Тростюк, узагаль-
нивши вимоги до мови законодавства, 
окреслила систему вимог, об’єднавши 
деякі з них одним терміном, усунувши 
таким чином їх змістовну повторюва-
ність. Так, такі використані терміни, 
як «точність», «вичерпність», «вираз-
ність», «чіткість», учений об’єднує 
терміном «чіткість» як таким, який є 
найбільш широким за обсягом, вклю-
чає інші вимоги, близькі за змістом 
[18, с. 43]. Аналогічно об’єднує такі 
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використовувані в літературі терміни, 
як «однорідність», «стандартизація та 
формалізованість», «єдність», відповід-
но, терміном «єдність». Таким чином, 
З.А. Тростюк окреслила лише п’ять ви-
мог до понятійного апарату Особливої 
частини Кримінального кодексу Украї-
ни (далі – КК України), ототожнюючи 
їх із вимогами до мови законодавства: 
1) офіційний характер; 2) чіткість;  
3) зрозумілість; 4) єдність термінології; 
5) стислість [19, с. 45].

Термінологічний зворот «зрозумі-
лість кримінального закону» вимагає 
з’ясування змісту лексеми «зрозумі-
лість» та словосполучення «криміналь-
ний закон».

У словниках «зрозумілість» визна-
чається як властивість за значенням 
«зрозумілий», а «зрозумілий» має два 
значення: «1. Доступний для сприй-
мання, ясний, дохідливий; який має 
близькі кому-небудь думки, погляди, 
інтереси і т. ін.; 2. Який має підставу, 
закономірний» [16, с. 712]. У нашому 
випадку слід зосередитись на першо-
му значенні. Лексема «доступний» оз-
начає «який підходить багатьом, усім; 
легкий для розуміння; дохідливий»  
[17, с. 390]; «дохідливий» – «який 
легко сприймається; зрозумілий»  
[17, с. 397]. «Ясний» у тому значенні, 
яке використовується в цьому дослі-
дженні, – «логічний, переконливий, чіт-
кий» [18, с. 656]. Як бачимо, найбільш 
широким за змістом є термін «зрозумі-
лість», що охоплює всі інші, використо-
вувані в науковій літературі, мовні 
вимоги до нормативно-правового акта. 
На доказ того, що «зрозумілість» –  
найбільш вдалий термін, свідчить і те, 
що вказані слова утворюють синоніміч-
ний ряд, стрижневим словом якого є 
«зрозумілий», а стрижневе слово – це 
те, що найбільш повно відображає зна-
чення слова, є найуживанішим в мові 
та стилістично нейтральним.

Отже, семантичний аналіз лексеми 
вказує на те, що термін «зрозумілість» 
видається найбільш доцільним, таким, 
що охоплює такі вимоги до мови зако-
нодавства, як ясність, доступність, до-

хідливість, простота нормативно-право-
вого акта.

Звернемось до юридичної літера-
тури, у якій також неоднозначно роз-
глядаються аналізовані терміни. Так,  
Т.В. Кашаніна надає таке визначення: 
«Ясність – це простота, зрозумілість 
правового документа. Правовий доку-
мент повинен бути створений так, щоб 
бути зрозумілим усім особам, на яких 
він поширюється» [4, с. 130]. Вимозі 
доступності учений не дає визначення, 
вказуючи лише на те, що це «дещо інше 
мовне правило юридичної техніки. Тут 
мається на увазі не стільки контингент 
адресатів правового документа, скільки 
коло осіб, щодо яких здійснюється пре-
вентивна, виховна робота. У цьому ви-
падку мова йде переважно про правові 
акти, які виконують охоронну функцію 
(Кримінальний кодекс Російської Фе-
дерації, Кодекс Російської Федерації 
про адміністративні правопорушення)» 
[4, с. 132–133]. Тобто Т.В. Кашаніна 
вимогу доступності відносить лише до 
актів окремих галузей права, а ясність 
або простоту – до усіх.

Іноді доступність розглядають не як 
властивість мови нормативно-правово-
го акта, а як самостійну категорію. Ма-
ється на увазі оприлюднення, опублі-
кування нових нормативних актів, змін 
до них, тобто належного забезпечення 
зацікавлених адресатів правовою ін-
формацією. Тут у термін «доступність» 
вкладається зовсім інше поняття, ніж 
«мовна доступність».

На доступність тексту норматив-
них правових актів як певний ступінь 
їх зрозумілості, що забезпечується їх-
ньою ясністю, простотою та стислістю, 
вказує І.Б. Биля-Сабадаш [1, с. 37]. 
Погоджуємося із цією думкою, адже 
й наш попередній семантичний аналіз 
таких суміжних понять, як «зрозумі-
лість», «доступність», «ясність», вказує 
на те, що більш широким за обсягом є 
перше поняття.

Науковці підкреслюють, що зрозу-
мілість документа значною мірою за-
лежить від мови, якою він написаний, 
від правильного застосування мовних 
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норм. Найбільше значення мають точ-
ність, доступність, ясність викладу про-
блеми та висновків [15, с. 85–86]. Та-
ким чином, термін «зрозумілість» слід 
тлумачити як властивість документа, 
яка залежить від дотримання певних 
мовних вимог, зокрема доступності, яс-
ності, простоти.

Зрозумілість – це передусім влас-
тивість юридичного тексту, однак 
це поняття тісно пов’язане з понят-
тям розуміння як певної дії суб’єк-
та. У психології розуміння визнача-
ється як психологічний стан, який 
виражає собою правильність при-
йнятого рішення й супроводжуєть-
ся почуттям впевненості в точності 
сприйняття або інтерпретації якої-не-
будь події, явища, факту [13, с. 672].  
Виходячи з такої інтерпретації, у пси-
хології звертається увага насамперед 
на суб’єктивний фактор. Однак, роз-
глядаючи поняття розуміння, необхід-
но враховувати обов’язкове співпадан-
ня розуміння як психологічного стану 
адресата з думкою адресанта певної ко-
мунікативної одиниці (у нашому випад-
ку – нормативно-правового акта). На 
це у свій час вказував ще Є.В. Вась-
ковський: «Сутність процесу розумін-
ня полягає з психологічної точки зору 
в тому, що умовні знаки, що служать 
засобом духовного спілкування людей 
між собою (тобто слова, написи, обра-
зи і т. д.), викликають у сприймаючого 
ті ж уявлення, поняття та відчуття, які 
пов’язувалися із цими знаками в душі 
особи, яка їх використала» [2, с. 30].

Звертаючись до поняття «кримі-
нальний закон», що входить до аналі-
зованого термінологічного звороту, не 
можна оминути дискусію, яка донині 
ведеться в науковій літературі щодо 
того, як же найточніше називатися за-
кону, який охороняє найбільш вагомі 
суспільні відносини. Те, що це не лише 
«закон про кримінальну відповідаль-
ність», уже не викликає сумнівів, про 
це мова йтиме далі. А от на тому, чи 
це «карний», «уголовний», «антикри-
мінальний» або все ж «кримінальний» 
закон, вважаємо доречним зупинити-

ся. Відома позиція М.Й. Коржанського 
стосовно того, щоб повернути Законові 
України його споконвічну київсько-русь-
ку назву «уголовний», яка пов’язуєть-
ся з назвою вбивців та покарання. У 
ст. 3-5 Руської Правди вбивці назива-
лись «головниками», а покарання –  
«головництвом». На цій основі були 
створені правові норми давньоруського 
права, за порушення яких відповідали 
головою. Термін «кримінальний», за 
словами вченого, походить від латин-
ського «criminalis» – злочинний [7; 8]. 
У подальшому М.Й. Коржанський у на-
зві курсу лекцій використовує термін 
«кримінальний», хоча й називає його 
неправильним, таким, що призводить 
до мовних збочень, і обґрунтовує свою 
позицію тим, що змушений це зроби-
ти, оскільки його пропозицію поверну-
ти назву «уголовний» не було прийня-
то [9, с. 3–4]. Стосовно позиції цього 
науковця зауважимо, що походження 
терміна «кримінальний» пов’язують не 
лише з латинським «criminalis», а з ла-
тинським «crimin» – злочин [10] або 
ж «jus criminate» – кримінальне право 
[21]. Не можна також не враховувати, 
що й «criminalis» перекладається не 
лише як «злочинний», а також як «який 
стосується злочину» [20, с. 135], тобто 
суфікс «-alis» вказує на приналежність 
до злочину. Отже, доцільніше дослівно 
перекласти не «злочинний закон», а «за-
кон, пов’язаний зі злочинами» або «за-
кон про злочин».

Щодо іншого терміна – «карний», 
який є синонімом до «кримінальний» 
в українській мові, – зауважимо, що 
«карний» походить від слова «кара», 
«карати», а завдання кримінального 
закону не вичерпуються лише пока-
ранням за вчинене. Призначення су-
часного закону – реагувати на вчинене 
суспільно небезпечне діяння за допо-
могою різноманітних кримінально-пра-
вових заходів, зокрема покарання, кара 
відходить на другий план, про що пря-
мо зазначається в Кримінальному ко-
дексі України: «покарання має на меті 
не тільки кару…». Отже, обираючи з 
двох синонімів, перевагу слід надати 
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терміну «кримінальний» як такому, що 
більш вдало передає назву закону.

Ще декілька зауважень щодо термі-
на «антикримінальний» запропоновано 
групою науковців (О.А. Кириченко, 
А.С. Тунтула, Ю.О. Ланцедова, О.І. 
Шаповалова), які вказують на «не 
зовсім доречну україномовну співзвуч-
ність найменування галузі права з кри-
мінальними угрупованнями» [11, с. 89]. 
Однак важко погодитися з таким під-
ходом, оскільки назва закону чи взага-
лі назва, заголовок будь-якого тексту 
виражає те, про що йдеться в ньому, а 
ніяк не його ідею (ніхто не заперечує, 
що кримінальний закон покликаний за-
побігати злочинам, направлений «про-
ти них»).

Отже, серед пропонованих термі-
нів «кримінальний закон» є найбільш 
точним, інформативним, також він є 
традиційним для української правничої 
лексики, а тому прийнятний, зрозумі-
лий для широкого загалу.

У криміналістичній теорії склалося 
класичне розуміння поняття криміналь-
ного закону, яке містить певні ознаки: 
по-перше, це письмовий акт, який має 
вищу юридичну силу, приймається в 
установленому порядку, по-друге; цей 
акт містить кримінально-правові нор-
ми, що визначають, які суспільно-не-
безпечні діяння є злочинними та які 
покарання слід застосовувати до осіб, 
винних у їх вчиненні, а також інші 
кримінально-правові наслідки вчинення 
кримінального правопорушення.

Не заперечуючи першої ознаки, 
додамо, що саме текст кримінального 
закону, тобто письмове словесне його 
вираження, є формою виразу його змі-
сту. Що стосується другої вказаної оз-
наки в сучасній кримінально-правовій 
науці, то дедалі частіше наголошується 
на більш широкому розумінні змісту 
закону: кримінальний закон містить 
інформацію про те, які діяння мають 
ознаки злочину і які заходи впливу мо-
жуть застосовуватися до осіб, що вчи-
нили такі діяння [5, с. 188]; він містить 
положення, які визначають підстави 
кримінальної відповідальності та інші 

кримінально-правові поняття, що за-
безпечують виконання завдань, які 
стоять перед кримінальним кодексом  
[6, с. 16]; кримінальний закон Украї-
ни через різні обставини визначає та-
кож окремі питання, не пов’язані зі 
злочинністю діяння та кримінальною 
відповідальністю за його вчинення. Се-
ред останніх, зокрема, можна назвати 
такі: межі чинності та дії кримінально-
го закону України в просторі й у часі; 
деякі види обставин, що виключають 
злочинність діяння; примусові заходи 
виховного й медичного характеру, що 
не є покаранням, випадки їх застосу-
вання тощо [14]. Тобто сучасна наука 
справедливо спростовує традиційну 
тезу про зміст кримінального закону: 
«Кримінальний закон – це закон про 
злочин та покарання». Формою ж кри-
мінального закону є його текст як нор-
мативно-правового акта, прийнятого в 
порядку, встановленому Конституцією 
України, для прийняття законів.

Говорячи про кримінальний закон у 
розрізі дослідження поняття його зрозу-
мілості, слід вказати на те, що це пев-
ний соціокультурний конструкт, який 
орієнтований на регулювання групової 
та індивідуальної активності шляхом 
комплексного впливу як на всіх учас-
ників кримінальних правовідносин, так і 
інших осіб. Таким чином, якщо це кон-
структ, то кримінальний закон вимагає 
підвищення вимог до його тексту. Якщо 
він впливає на всіх, а не тільки на тих, 
хто його застосовує (слідчі, прокуро-
ри, судді) або бере участь у відносинах 
(правопорушник, суб’єкти кримінально-
го провадження), то це вимагає застосу-
вання такої мови, яка є зрозумілою не 
тільки фахівцям у галузі юриспруденції, 
а й іншим особам, які глибоких юридич-
них знань не мають.

Виходячи з викладеного, зрозумі-
лість кримінального закону можна 
визначити як властивість тексту 
кримінального закону, яка полягає 
в дотриманні законодавцем сукуп-
ності мовних засобів, направлених 
на досягнення легкого сприймання й 
розуміння словесно виражених нор-
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мативних приписів усіма суб’єкта-
ми кримінально-правових відносин, 
а також тими суб’єктами, які є по-
тенційними їх учасниками.

З такого визначення подальшого 
аналізу вимагають критерії дотримання 
мовних засобів, направлені на досяг-
нення зрозумілості тексту криміналь-
ного закону, які слід досліджувати на 
всіх рівнях мови: морфологічному, лек-
сичному, синтаксичному, а також сти-
лістичному; взаємозв’язок зрозумілості 
з такими вимогами до кримінального 
закону, як точність, чіткість терміноло-
гії; залежність зрозумілості від суб’єк-
тів сприйняття тексту тощо.

Ключові слова: зрозумілість, вимо-
ги до мови закону, кримінальний закон, 
зрозумілість кримінального закону.

У статті подається визначення 
зрозумілості кримінального закону 
як властивості його тексту. Розмеж-
овуються терміни «зрозумілість», 
«ясність», «простота», «доступ-
ність» нормативно-правового акта. 
Розкривається поняття криміналь-
ного закону як певного соціокультур-
ного конструкту, що орієнтований 
як на учасників кримінальних право-
відносин, так і інших осіб.

В статье определяется понят-
ность уголовного закона как свой-
ство его текста. Разграничиваются 
термины «понятность», «ясность», 
«простота», «доступность» нор-
мативно-правового акта. Раскры-
вается понятие уголовного закона 
как определенного социокультурного 
конструкта, ориентированного как 
на участников уголовных правоот-
ношений, так и других лиц.

In the article it is determined the 
concept of criminal law as properties 
of his text is certain. A concept terms 
“clearness”, “clarity”, “simplicity” is 
“availability” of normatively-legal acts. 
The concept of criminal law opens up 
as certain sociocultural constructure 
that is directed as on the participants of 
criminal realization so of other persons.
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МІСЦЕ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, 
ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ РЕЦИДИВІСТАМИ  

В СИСТЕМІ МЕТОДИК РОЗСЛІДУВАННЯ

Криміналістична методика є заключ-
ним та важливим розділом криміналіс-
тики. У ньому закріплюються, синтезу-
ються, конкретизуються та набувають 
специфіки теоретичні положення кри-
міналістики, на основі яких розробля-
ються методичні рекомендації щодо 
стратегії й технології розслідування.

Перші наукові уявлення про зміст 
криміналістичної методики можна 
знайти в підручниках 30–40 рр. ХХ 
ст. Проблемам розробки теоретич-
них основ криміналістичної методики 
присвячено монографічні досліджен-
ня О.Н. Колесніченка, І.О. Возгріна,  
Ю.П. Гармаєва, О.Ф. Лубіна, С.Н. Чу- 
рилова, А.В. Шмоніна, В.В. Тіщен-
ка, В.Є. Корноухова, С.Ю. Косарева,  
Б.В. Щура, А.В. Журавеля. Питанням 
аналізу й удосконалення криміналістич-
них методик приділялась увага в працях 
Ю.П. Аленіна, В.П. Бахіна, Р.С. Бєл- 
кіна, О.М. Васильєва, А.В. Іщенка, 
В.О. Образцова, В.Г. Танасевича,  
В.Ю. Шепітька, М.П. Яблокова та ін.

Під час вчинення тяжких злочинів 
для досягнення поставленої мети зло-
чинцем використовується певна система 
дій, зумовлена об’єктивними й суб’єк-
тивними факторами, тому, розглядаючи 
окремий вид кримінальних правопору-
шень, можна виділити досить чіткі зако-
номірності в механізмі їх вчинення. Саме 
тому перед криміналістикою поставлено 
важливе завдання – удосконалення ме-
тодичних основ розслідування злочинів, 
що буде сприяти досягненню позитивних 
результатів у роботі слідчого.

Важливим кроком на цьому шляху є 
здійснення науково обґрунтованої кла-

сифікації окремих методик розслідуван-
ня злочинів. На цьому етапі розвитку 
криміналістики існує велика кількість 
методик розслідування різного ступеня 
узагальненості й різної спрямованості, 
у яких знаходять відображення особли-
вості вчинення й розслідування відпо-
відної групи злочинів.

Під час проведення класифікації 
методик розслідування злочинів на-
самперед виділяються методики із ві-
дображенням родових і видових осо-
бливостей, обумовлених об’єктом та 
об’єктивною стороною злочину, тобто 
класифікація здійснюється за розділа-
ми та статтями особливої частини Кри-
мінального кодексу України (далі – КК 
України). Проте практика показує, що 
нерідко методики, які розробляються 
за кримінально-правовим критерієм, не 
забезпечують ефективного розслідуван-
ня злочину. Адже специфіка вчинення 
окремих їх видів вимагає врахування 
додаткових факторів, більшої деталіза-
ції, як наслідок, деякі науковці вислов-
люються про необхідність розробки ме-
тодик нового рівня [1].

Як зазначає В.В. Тіщенко, вивчення 
слідчої практики показує, що тради-
ційні видові та підвидові методики не 
завжди забезпечують належну ефек-
тивність розслідування. Пояснюється 
це, зокрема, тим, що такі методики орі-
єнтовані або на конкретний криміналь-
но-правовий вид злочинів (вбивство, 
крадіжка тощо), або на його різновид, 
виділений за кримінально-правовими 
чи криміналістичними ознаками (на-
приклад, вбивство на замовлення) [2]. 
При цьому менше уваги приділяється 
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іншим досить важливим криміналістич-
ним критеріям (наприклад, дані щодо 
особи злочинця). Тому в криміналіс-
тичній літературі висловлюються дум-
ки про доцільність виділення методик 
розслідування злочинів за криміналіс-
тичними критеріями [3]. Подібні мето-
дики будуть направлені на виявлення 
особливостей розслідування злочину 
через специфічний криміналістичний 
критерій, який стає відомим на одному 
з етапів розслідування.

Так, можна виділити методики роз-
слідування злочинів з огляду на слідову 
картину злочину, місце вчинення зло-
чину, спосіб вчинення злочину, особу 
потерпілого або ж злочинця. У таких 
методиках особливості криміналістич-
ного чинника, наприклад суб’єкта зло-
чину (особи злочинця), є основою для 
розробки низки специфічних рекомен-
дацій із метою врахування своєрідності 
протиправної діяльності таких осіб. По-
дібні рекомендації пропонується об’єд-
нати під спільною назвою «позавидові 
методики розслідування злочинів». Че-
рез те, що в цих методиках криміна-
лістичним ознакам відводиться «основ-
на роль», в одній такій методиці буде 
об’єднано широке коло злочинів, вчи-
нених специфічним суб’єктом, з огляду 
на який перед слідчим відкриваються 
найбільш раціональні прийоми та спо-
соби розкриття та розслідування, необ-
межені конкретним видом злочину.

Варто зазначити, що багатьма вче-
ними підтримується сама ідея існуван-
ня такої групи методичних рекоменда-
цій [4], проте думки з приводу того, яке 
найменування використовувати для 
позначення цієї категорії, різняться. 
Наприклад, О.Д. Солодов вважає, що 
термін «позавидові» методики не є зов-
сім вдалим, оскільки він не дає чіткого 
уявлення про зміст позначеного ним 
явища. Більш точним, на його думку, 
є термін «особливі» або «категоріальні» 
методики, враховуючи, що ці методики 
спрямовані на оптимізацію розсліду-
вання групи різнорідних злочинних по-
сягань певної категорії, об’єднаних за 
якими-небудь криміналістично значу-

щими ознаками. При цьому він виділяє 
методику розслідування злочинів, що 
вчиняються рецидивістами за критері-
єм соціально-психологічних особливос-
тей особистості винного [5].

Б.Є. Лук’янчиков [6] такі методики 
називає «вневидовими», проте слід вка-
зати неточний переклад терміну з росій-
ської мови, який правильніше звучить 
«позавидові» методики. Автор виділяє 
методику розслідування злочинів, що 
вчиняються рецидивістами на підставі 
специфічного суб’єкта злочину. І.А. Воз-
грін називає подібні методики особливи-
ми – окремими методиками, розроблени-
ми не за видами злочинів, установлених 
законом, а за іншими підставами, напри-
клад, залежно від особи злочинця [7].  
А от С.В. Веліканов розглядає поняття 
«методик-модифікаторів» – особливого 
різновиду методик, які існують у нау-
ковій та навчальній літературі. На його 
думку, це такі побудови, які адресовані 
до невизначеного або дуже широкого 
переліку злочинів (методики «розсліду-
вання злочинів, що вчиняються органі-
зованими злочинними групами», «роз-
слідування злочинів, що вчиняються 
рецидивістами» тощо) [8].

Враховуючи деякі розбіжності, на 
наш погляд, найбільш точно відобра-
жати суть категорії буде термін «по-
завидові методики», серед яких варто 
розглядати групу методик розслідуван-
ня за суб’єктом вчинення злочину – це 
розслідування злочинів, що вчиняють-
ся неповнолітніми, жінками, особами з 
психічними відхиленнями, іноземцями, 
професіоналами, особами, що входять 
до організованих злочинних форму-
вань, а також рецидивістами.

Питання розслідування злочинів, 
що вчиняються рецидивістами, у різ-
ний час досліджувалась у роботах  
А.А. Закатова [9], С.І. Болтенка [11], 
В.І. Батищева [12], Р.Д. Мусабирова 
[13]. Проте в них висвітлювались лише 
окремі проблеми методики розсліду-
вання таких злочинів. Враховуючи 
значний відсоток рецидиву злочинів у 
загальній структурі злочинності, осо-
бливості, що спостерігаються в меха-
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нізмі рецидивної злочинної діяльності, і 
той факт, що на території України мето-
дика розслідування злочинів, які вчиня-
ються рецидивістами, не досліджувалась, 
ця проблема не тільки не втрачає своєї 
актуальності, але й набуває значущості.

Розробляючи методики розсліду-
вання злочинів, що вчиняються реци-
дивістами, необхідно визначити, що 
ми розуміємо під рецидивом злочину.  
У ст. 36 КК України рецидивом злочи-
ну визнається вчинення нового злочи-
ну особою, яка має судимість за умис-
ний злочин. Тобто ознаками рецидиву 
злочину є такі: 1) вчинення особою 
двох чи більше самостійних одиночних 
злочинів; 2) новий злочин має бути 
вчинений у період наявності в особи 
судимості (ст. ст. 88–91 КК України); 
3) злочин, за який особа має судимість, 
і злочин, вчинений в нею під час цієї 
судимості, мають бути умисними [14].

На відміну від кримінально-правово-
го поняття, у кримінології під рециди-
вом злочину розуміють вчинення нового 
злочину незалежно від форми його вини 
та наявності незнятої судимості [10].

Вважаємо, що під час досліджен-
ня криміналістичних аспектів рециди-
ву злочинів варто його розглядати як 
повторне вчинення нового умисного 
злочину особою, яка має судимість за 
вчинений умисний злочин, у тому чис-
лі судимість, яка була знята чи пога-
шена. У такому разі враховується, що 
всі вчинені особою злочини є умисни-
ми (що позначається на їх механізмі), 
і вона відбувала покарання хоча б за 
один із них (наявність судимості, на-
віть якщо вона вже знята чи погаше-
на). Водночас виключаються злочини, 
вчинені з необережності, та випадки 
вчинення повторних злочинів особою, 
яка ще ні разу не відбувала покаран-
ня хоча б за один із них. Адже біль-
шість можливостей, які відкриваються 
перед слідчим у випадку появи версії, 
що злочин вчинено рецидивістом, ґрун-
туються на основі того, що особа від-
бувала покарання за свою попередню 
злочинну діяльність. Через це вона вже 
попадала в поле зору правоохоронних 

органів, відомості про неї містяться в 
криміналістичних обліках, наявні архів-
ні кримінальні справи з інформацією, 
яка може принести користь у пошуку 
й встановленні особи підозрювано-
го. Рекомендації щодо розслідування 
саме такого кола злочинів пропонуєть-
ся розробляти в межах методики роз-
слідування злочинів, що вчиняються 
рецидивістами. Особливості розсліду-
вання цієї категорії злочинів пропону-
ється систематизувати та об’єднати в 
цілісну позавидову методику. У такому 
випадку, за наявності достатніх підстав 
вважати, що злочин вчинено рецидиві-
стом, з’явиться можливість розглянути 
увесь спектр специфічних факторів, 
що виділяються в силу особливостей 
суб’єкта вчинення злочину.

Потрібно зазначити, що методика 
розслідування злочинів, що вчиняються 
рецидивістами, не є окремою, повноцін-
ною методикою, оскільки вона охоплює 
широке коло злочинів, які різняться за 
предметом, мотивами, способом та ін-
шими обставинами. Внаслідок цього в 
її межах важко врахувати особливості 
розслідування усіх цих видів злочинів, 
для цього існують видові методики.

Зазначена методика може розгля-
датися як допоміжна, спрямована на 
врахування обставин, які в видових 
методиках відходять на другий план, 
порівняно з факторами, обумовленими 
видом вчиненого діяння. Іншими сло-
вами, метою її існування є заповнення 
прогалин видових методик, адже видові 
та позавидові методики не є взаємови-
ключними. Вчинення злочину такою 
специфічною особою, як рецидивіст, 
вимагає від слідчого проведення ряду 
слідчих та розшукових дій з урахуван-
ням особливостей суб’єкта злочину. Це 
буде вносити свої корективи в хід роз-
слідування. Щодо цього питання варто 
погодитись із думкою Б.Є. Лук’янчико-
ва про те, що в одних випадках, коли 
існує достатня інформація, розсліду-
вання злочинів пропонується одразу 
починати за «вневидовою» методикою, 
а в інших, коли такої інформації недо-
статньо, процес розслідування почи-
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нається за видовою методикою. Після 
того, коли слідчий отримає необхідну 
інформацію про подію злочину, він має 
доповнити видову методику «вневидо-
вою». Він додає, що подальша розробка 
«вневидових» методик ні в якому разі 
не виступає підміною видових, а сприяє 
лише розробці нових найдосконаліших 
методів розслідування й попередження 
суспільно небезпечних явищ, найефек-
тивнішому використанню в цій галузі 
засобів і прийомів криміналістичної 
техніки та тактики [6].

Таким чином, обґрунтованим стра-
тегічним рішенням буде за необхідно-
сті доповнювати видову методику по-
завидовою й у результаті отримувати 
алгоритм розслідування злочину, що 
враховує не лише вид злочину, але і 
його особливий суб’єкт. Адже під час 
розслідування злочинів, що вчиняють-
ся рецидивістами, виникають деякі спе-
цифічні моменти, які не спостерігають-
ся під час розслідування злочинів, що 
вчиняються особами вперше.

Особливості суб’єкта вчинення цієї 
категорії злочинів проявляють себе на 
різних етапах розслідування й залиша-
ти цей факт поза увагою було б великою 
помилкою. Так, більшості злочинів, що 
вчиняються рецидивістами, притаман-
на системність, логічність, внутрішня 
злагодженість, але попри це, на жаль, 
донині в межах криміналістичної науки 
не створено окремої методики розслі-
дування таких злочинів. Як зазначає 
В.В. Ніколайченко, спроба механіч-
ного перенесення методики розсліду-
вання простих кримінальних справ на 
підґрунтя розслідування рецидиву не 
приносить бажаного результату, а іг-
норування особливостей, які притаман-
ні тактиці та методиці розслідування 
злочинів, що вчиняються рецидивіста-
ми, тягне за собою негативні наслідки 
для розслідування й породжує складні 
практичні слідчі ситуації для осіб, які 
розслідують злочини.

Розробка позавидової методики роз-
слідування злочинів, що вчиняються 
рецидивістами, відображає потреби 
практики і є одним із напрямів подаль-

шого розвитку криміналістичної мето-
дики [15]. Погоджуючись із цим твер-
дженням, варто зауважити, що такий 
підхід буде сприяти оптимізації роз-
слідування та побудові методики, яка 
б враховувала особу злочинця-рециди-
віста залежно від характеру та ступеня 
його суспільної небезпечності, вчине-
них ним злочинів, колишньої злочинної 
діяльності та інших особливостей.

Враховуючи те, що методика розслі-
дування злочинів, які вчиняються реци-
дивістами, є допоміжною, варто вказати 
на деякі відмінності в її структурі порів-
няно з видовими методиками. Зокрема, 
із цього приводу С.Ю. Косарєв, який 
підтримує ідею існування «особливих 
методик», тобто комплексних методик 
розслідування широкого невизначеного 
кола (групи) злочинів, що виділяють-
ся за окремими криміналістичними оз-
наками, зазначає, що структура таких 
методик може зазнавати деяких змін 
відповідно до характеру й призначення 
конкретної методики [16].

Погоджуючись із таким тверджен-
ням, відмічаємо, що структура ме-
тодики розслідування злочинів, що 
вчиняються рецидивістами, повинна 
включати ті елементи, які або зовсім 
відсутні, або недостатньо розглянуті у 
видових методиках. Зокрема, у кримі-
налістичній характеристиці злочинів 
такої методики основну увагу доцільно 
приділити таким елементам:

– дані про особу злочинця-реци-
дивіста. Досвід знаходження в місцях 
позбавлення волі викривляє свідомість 
такої особи. Поступово людина почи-
нає звикати до фізичної ізоляції, все 
більше втрачаючи здатність жити на 
свободі без порушення закону. Зво-
ротним боком адаптування рецидивіс-
тів до умов місця позбавлення волі є 
втрата ними навичок нормального жит-
тя поза ним. Тому таких осіб об’єднує 
недостатня внутрішня спроможність до 
саморегуляції поведінки, схильність до 
імпульсивних реакцій без обміркуван-
ня наслідків власних вчинків, прагнен-
ня задовольнити свої бажання негайно 
будь-яким засобом. З іншого боку, ре-
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цидивісти, набуваючи злочинного дос-
віду шляхом аналізу своїх злочинних 
дій та обмінюючись інформацією щодо 
«ефективних» способів підготовки, вчи-
нення й приховування злочинів, вико-
ристовують отримані знання в подаль-
шій злочинній діяльності;

– опис слідів злочину як обставин, 
що вказують на імовірність вчинення 
злочину рецидивістом;

– особливості способів та обста-
новки вчинення злочину, адже модель 
майбутнього злочину будується ре-
цидивістом із врахуванням набутого 
досвіду, здобутих знань та навичок із 
підготовки, вчинення та приховування 
злочину.

При цьому варто зазначити, що під 
час розробки криміналістичної харак-
теристики злочинів, що вчиняються 
рецидивістами, важливе місце займає 
вивчення зв’язків та залежностей між 
її елементами. Як зазначає М.П. Ябло- 
ков, елементам криміналістичної ха-
рактеристики злочинів, відомим на 
початку розслідування, відповідають 
інші, ще не відомі в цей момент [17], 
тому виявлення таких зв’язків відіграє 
значну роль під час розробки методики 
розслідування.

Окрім того, важливими завданнями 
методики розслідування злочинів, що 
вчиняються рецидивістами, є дослі-
дження:

– імовірних джерел інформації про 
рецидивіста – криміналістичних об-
ліків, архівних справ, які дозволять у 
порівняно короткий термін отримати 
значний обсяг інформації, як наслідок, 
індивідуалізувати особу злочинця;

– організаційно-тактичних особли-
востей розслідування, у тому числі й 
щодо проведення окремих слідчих дій 
за участю рецидивістів, подолання про-
тидії з боку рецидивіста.

Тобто акцент повинен робитися на 
тих складових методиках, у яких осо-
бливості суб’єкта злочину – рециди-
віста – проявляються найбільш повно.

Отже, підсумовуючи все вищеска-
зане, варто зазначити, що розроб-
ка методик розслідування злочинів 

нового ступеня узагальненості –  
позавидових методик – є одним із пер-
спективних напрямів розвитку кримі-
налістики. При цьому методика роз-
слідування злочинів, що вчиняються 
рецидивістами, потребує значно біль-
шої уваги, ніж нині приділено в нау-
ковій літературі нашої держави. Адже 
рецидивна злочинність була, є й буде 
гострою проблемою громадянського 
суспільства. Особливості особистості 
злочинця-рецидивіста, спосіб його дій, 
а також можливості, що відкривають-
ся внаслідок колишнього знаходження 
цієї особи в полі зору правоохоронних 
органів, позначаються на основних 
складових вчинення злочину та, як 
наслідок, визначають специфіку роз-
слідування справ такого типу. Усе це 
дозволяє слідчому використовувати 
поряд із загальними також і специфіч-
ні тактичні прийоми та методи під час 
запобігання, розкриття та розслідуван-
ня злочинів, вчинених такою особою. 
А об’єднання наукових методичних 
рекомендацій стосовно розслідування 
злочинів, що вчиняються рецидивіста-
ми, у єдину позавидову методику є 
вкрай необхідним заходом, що дозво-
лить ефективно використовувати її під 
час розслідування різних видів злочи-
нів.

Ключові слова: криміналістична 
методика розслідування, рецидивна 
злочинність, розслідування злочинів, 
позавидова методика.

Стаття присвячена дослідженню 
місця методики розслідування злочи-
нів, що вчиняються рецидивістами в 
системі криміналістичних методик. 
Значна увага приділена питанню не-
обхідності розробки такої методики 
та особливостям її структури.

Статья посвящена исследова-
нию места методики расследова-
ния преступлений, совершаемых 
рецидивистами в системе кримина-
листических методик. Значительное 
внимание уделено вопросу необходи-
мости разработки такой методики 
и особенностям ее структуры.
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The article is dedicated to the place 
of the methods of investigating the 
crimes committed by recidivists in the 
system of criminalistic methods. Much 
attention in the article is paid to the 
question of the necessity of developing 
such a method and to the features of 
its structure.
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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛІСТИКИ»

21 листопада 2014 року в приміщені 
музею рідкісної книги Національного 
університету «Одеська юридична ака-
демія» відбулася міжнародна науко-
во-практична конференція «Актуальні 
проблеми цивілістики».

Учасників конференції привітали 
віце-президент, проректор із міжна-
родних зв’язків Національного універ-
ситету «Одеська юридична академія», 
член-кореспондент Національної ака-
демії правових наук України, професор 
В.О. Туляков та проректор із наукової 
роботи Національного університету 
«Одеська юридична академія», член-ко-
респондент Національної академії пра-
вових наук України України, професор 
В.М. Дрьомін.

Також із привітаннями виступи-
ли кандидат юридичних наук, доцент, 
декан факультету цивільної та госпо-
дарської юстиції Національного універ-
ситету «Одеська юридична академія» 
А.О. Неугодніков і кандидат юридич-
них наук, доцент, завідувач кафедри 
міжнародного права та міжнародних 
відносин Національного універси-
тету «Одеська юридична академія»  
М.І. Пашковський.

Відкрила конференцію доповіддю 
доктор юридичних наук, професор, за-
відувач кафедри цивільного процесу 
Національного університету «Одеська 
юридична академія» Р.М. Мінченко, 
яка зазначила, що під час проведення в 
Україні судово-правової реформи за не-
обхідності реформування механізму су-
дового захисту цивільних прав, свобод 

та інтересів фізичних і юридичних осіб 
склалася нагальна потреба для поєд-
нання теоретичних концепцій розвитку 
цивільної та цивільної процесуальної 
науки. Спробою об’єднати зусилля за-
для плідної, творчої праці над окресле-
ними завданнями є запровадження що-
річної міжнародної науково-практичної 
конференції «Актуальні проблеми циві-
лістики».

Ідея запровадження міжнародної на-
уково-практичної конференції з метою 
комплексного вирішення актуальних 
теоретичних і практичних питань, що іс-
нують у сучасній цивілістичній науці, є 
результатом багаторічної плідної науко-
вої праці кафедри цивільного процесу –  
однієї з провідних кафедр Національ-
ного університету «Одеська юридична 
академія», яка успішно забезпечує на-
укове дослідження та викладання фун-
даментальної галузі права – цивільного 
процесу.

Така вагома робота дала можли-
вість дійти висновку щодо необхідності 
проведення міжнародної науково-прак-
тичної конференції, присвяченої про-
блемам сучасної цивілістики, для 
об’єднання наукової думки вчених, 
провідних фахівців із права, які займа-
ються дослідженнями в галузі цивіль-
ного права та цивільного процесу.

Цікавими й плідними в науковому 
аспекті були доповіді учасників конфе-
ренції.

Так, зокрема, кандидат юридичних 
наук, доцент, голова Малиновського 
районного суду м. Одеси Л.Г. Лічман 

© Р. Гонгало, 2014
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у своїй доповіді розглянув питання су-
дового тлумачення категорії «безпорад-
ний стан спадкодавця» в спадковому 
праві України.

Тему правовідносин у цивільному 
процесі продовжили доктор юридичних 
наук, професор О.С. Кізлова в доповіді 
«Поняття категорій майнових прав у за-
ставних правовідносинах» та кандидат 
юридичних наук, доцент В.М. Зубар у 
доповіді «Правоздатність юридичних 
осіб публічного права». Дискусійним 
виявилося питання про поєднання 
приватноправових і публічних засад у 
регулюванні цивільних правовідносин, 
про що зазначив кандидат юридичних 
наук, доцент, суддя апеляційного суду 
Одеської області, секретар палати з 
розгляду цивільних справ А.І. Дріш-
люк. Кандидатом юридичних наук, до-
центом, головою Київського районного 
суду м. Одеси С.А. Чванкіним було ви-
світлено проблемні питання розгляду 

заяви про надання особі психіатричної 
допомоги в примусовому порядку.

Слід зазначити, що захист прав та 
інтересів громадян, юридичних осіб, 
забезпечення повної їх реалізації – це, 
безумовно, одне з найголовніших за-
вдань правової, демократичної держа-
ви. Саме тому проведення такої конфе-
ренції задля можливості плідної творчої 
праці провідних науковців, практиків і 
вчених-правників є гідною спробою ок-
реслити й вирішити наявні проблеми в 
сучасній цивілістиці та механізмі захи-
сту прав громадян.

З нагоди міжнародної науково-прак-
тичної конференції «Актуальні про-
блеми цивілістики» кафедрою цивіль-
ного процесу було видано ювілейний 
буклет, у якому висвітлюється історія 
створення кафедри цивільного процесу 
Національного університету «Одеська 
юридична академія», а також надруко-
вано збірник матеріалів конференції.
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СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ФЕНОМЕН МІСЬКОГО ПРАВА1

Цілісність та різноманіття сучасного 
права є однією з найбільш важливих і 
складних теоретико-правових проблем 
сучасності. Дійсно, на різних рівнях 
правової реальності по-різному прояв-
ляються іпостасі права, воно може за-
хищати різні цінності, встановлювати 
відмінні системи суб’єктивних прав і 
юридичних обов’язків, однак при цьо-
му залишатися правом як за ідеєю, так 
і за формою. Саме тому дослідження, 
спрямовані на виявлення нових граней 
права, завжди викликають інтерес.

У монографічному дослідженні  
О.С. Мельничук розкриває надзвичай-
но цікавий аспект буття сучасного пра-
ва, надає характеристику особливостей 
міської правової системи. Варто під-
креслити, що ця тематика має не лише 
теоретичну, а й практичну значущість. 
Як абсолютно справедливо стверджує 
автор, ідея міського права безпосеред-
ньо пов’язується з децентралізацією 
влади, задекларованою як пріоритетний 
напрям реформ після Революції гідно-
сті. Слід зазначити, що сама по собі 
децентралізація влади – абстрактна 
ідея, реальне втілення якої є надзвичай-
но складним завданням. У монографії  
О.С. Мельничук пропонує цілком кон-
кретний і, як вважаємо, перспективний 
план реалізації цієї реформи.

Саме тому ідея правової автономії 
міст є ключовою в монографії. Автор 
доводить, що сьогодні не державні ін-
ституції, а саме міста стають центрами 
правового, економічного й соціального 
розвитку. А це вимагає кардинального 
переосмислення усталених теоретич-
них конструкцій, у яких існування пра-
ва прямо або опосередковано пов’язу-
ється з існуванням держави.

Перше, що одразу привертає увагу 
під час ознайомлення з монографією, –  
оригінальність розгляду самого фено-
мена міського права. Зазвичай це по-
няття вживають історики права під час 
розгляду певного періоду становлення 
середньовічного правового порядку з 
притаманним йому плюралізмом право-
вих систем (з одночасним існуванням 
королівського, церковного, міського та 
феодального права). Автор сміливо про-
понує інший ракурс розуміння цього 
феномена, акцентуючи увагу на тому, 
що міське право може мати також су-
часне розуміння, яке виражається в ба-
ченні міста як центру життя сучасно-
го суспільства, як джерела інновацій, 
соціальних цінностей і смислів. Міста 
створюють нові форми правової нор-
мативності, у яких по-новому відобра-
жаються суб’єктивні права, юридичні 
обов’язки та законні інтереси людей і 

© Л. Корчевна, Б. Пережняк, 2014

1 Рецензія на монографію: Мельничук О.С. Міська правова система: поняття та структура / О.С. Мель- 
ничук. – О. : Фенікс, 2014. – 292 с.
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соціальних груп. Сучасне міське право –  
це урбаністичне право (с. 55–57).

Такий теоретичний «поворот» в 
осягненні міського права, який пропо-
нує О.С. Мельничук, дозволив розро-
бити цікаву концепцію, згідно з якою 
розуміння міської правової системи іде 
не від права, а від міста. Це зумови-
ло також використання так званого 
урбаністичного підходу, релевантність 
проблемам юриспруденції якого автор 
пов’язує з відмовою від класичної ідеї 
щодо рівномірності правового простору 
та однаковості правового впливу неза-
лежно від територіальних особливос-
тей. У монографії поряд із державною, 
функціональною та міжнародною дифе-
ренціацією права пропонується виділя-
ти просторову диференціацію, сутність 
якої виражається в тому, що міста ма-
ють свого роду «гравітаційні поля», які 
викривлюють цілісний правовий про-
стір, внаслідок чого розуміння, засто-
сування й формування права не може 
бути повністю уніфікованим (с. 11–13). 
Складно однозначно стверджувати, на-
скільки позитивною чи негативною є 
така тенденція, проте її використання 
автором для обґрунтування ідеї місько-
го права можна вважати доволі сміли-
вим та оригінальним кроком.

Центральна ідея рецензованої мо-
нографії постає як цілісна теоретична 
конструкція, у якій О.С. Мельничук 
доводить, що правові системи в сучас-
ному суспільстві можуть виходити за 
межі існування національних держав. І 
якщо ця ідея вже використовується під 
час обґрунтування інтегративних пра-
вових систем, тобто правових систем, 
які стоять «над» державами, то доволі 
оригінальною є її інтерпретація під час 
обґрунтування міської правової систе-
ми, що знаходиться в межах держави 
та за її кордонами одночасно.

Розвиваючи ідею існування міської 
правової системи, автор вказує на не-
обхідність розмежування безпосеред-
ньо міських правових систем та право-
вих систем міст. Якщо перші постають 
як правові системи, що охоплюють ве-
лику кількість міст однотипними нор-

мами, інститутами й процедурами (на-
приклад, Магдебурзьке право як міська 
правова система), то правові системи 
міст постають як створені в межах од-
ного конкретного міста, відображають 
його унікальну специфіку й колорит. 
Використовуючи такий підхід, в авто-
ра з’являється можливість говорити 
про несхожість міського права Одеси, 
Львова, Києва тощо, адже всі ці міста 
формують власні унікальні та відмінні 
правові системи (с. 88–89). Формулю-
ючи дефініцію міської правової системи 
як зумовленої особливостями й зако-
номірностями розвитку конкретного 
міста ціннісно-нормативної цілісності 
феноменів і процесів, що інституціона-
лізуються в правовому житті городян 
та використовуються жителями міста 
й муніципальними органами для досяг-
нення приватних і публічних цілей та 
забезпечення сталого розвитку міської 
системи (с. 115–116), автор підкрес-
лює, що міська правова система є ас-
пектом міської системи як утворення 
більш високого рівня.

Одне з основних питань, яке постає 
під час розгляду міського права, – його 
співвідношення з муніципальним пра-
вом. У монографії цій проблемі також 
приділено достатньо уваги. Основні 
аргументи автора на користь розмеж-
ування цих двох феноменів є такими: 
1) муніципальне право є галуззю націо-
нальної правової системи зі своїм пред-
метом, методом і правовим режимом, 
тоді як міське право постає самостій-
ною правовою системою, у якій своєю 
чергою формуються самостійні галузі 
(с. 86); 2) муніципальне право не ро-
бить жодних розрізнень щодо того, 
де саме функціонують муніципалітети 
(у містах, селах чи селищах), тоді як 
міське право можливе лише в містах, 
оскільки воно формується на міській 
правосвідомості (с. 87); 3) міське пра-
во не обмежується проблемами муні-
ципального управління, оскільки воно 
розглядається як ціннісно-нормативна 
регулятивна система, що встановлює 
й закріплює суб’єктивні права, законні 
інтереси та юридичні обов’язки міських 
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жителів, а також містить систему пра-
вових засобів і процедур, за допомогою 
яких здійснюється міське адміністру-
вання (с. 78).

Цікаву думку наводить О.С. Мель-
ничук щодо співвідношення міста й 
держави в сучасному соціумі. Вико-
ристовуючи теорію центр-периферій-
них відносин (яка зрідка зустрічаєть-
ся в юридичних дослідженнях), автор 
стверджує, що міста постають центра-
ми політичного й правового життя, на 
цій основі формують навколо себе пе-
риферійні зони, підкорюючи їх, напов-
нюючи певними смислами та ідеями. 
На основі концепції теорії центр-пери-
ферійних відносин у монографії про-
понується свіжий погляд на проблему 
децентралізації державної влади, яка 
наразі є актуальною для українсько-
го суспільства. Згідно з ідеєю автора 
децентралізація має відбуватися з ак-
центом не на регіонах, оскільки вони 
є доволі розмитими й неоднорідни-
ми політико-правовими структурами, 
а на містах, оскільки саме вони, як 
правило, є рушійною силою економіч-
ного розвитку. Автономні міста, які 
мають можливість самостійно визна-
чати пріоритетні напрями свого роз-
витку, стимулюватимуть і периферію  
(с. 150–158). Можна визнати про-
дуктивною також ідею виокремлення 
моноцентричних і поліцентричних дер-
жав як нового аспекту їх класифікації 
(с. 157).

Аналізуючи суб’єктну складову 
міської правової системи, особливу 
увагу О.С. Мельничук приділяє право-
суб’єктності міста. Автор виділяє три 
можливі види правового статусу міста: 
загальний, спеціальний і винятковий. 
Загальний статус міста поширюється 
на всі міста без винятку. Спеціальний 
статус надається містам, які мають 
чітку функціональну специфіку (на-
приклад, міста – промислові центри, 
міста-курорти, закриті міста тощо). Ви-
нятковий статус надається тим містам, 
які через політичні, історичні та інші 
обставини мають унікальні особливос-
ті організації своєї правової системи  

(в Україні такими є Київ і Севастополь) 
(с. 163–176).

Особлива увага в роботі приділя-
ється питанням структури міської пра-
вової системи. Цікавою є авторська 
інтерпретація нормативної складової 
міської правової системи. У монографії 
використовується ідея поділу джерел 
міського права на зовнішні та внутріш-
ні. До зовнішніх джерел міського пра-
ва належать ті формальні документи, 
які знаходяться за межами міської 
правової системи, тобто формуються в 
національному й міжнародному праві. 
Внутрішні джерела міського права ро-
зуміються автором як ті форми права, 
які виражаються й інституціоналізу-
ються в межах міської правової системи 
(с. 182–190). Це прямо кореспондує з 
питанням локальної нормотворчості –  
ще однією білою плямою сучасної за-
гальнотеоретичної юриспруденції.

О.С. Мельничук прагне вийти на 
комунікативні аспекти функціонування 
міської правової системи, що є досить 
правильним. У монографії зроблено ці-
кавий висновок, що міста як повноцін-
ні суб’єкти міського права вступають у 
комунікації прямо, без посередництва 
держави. Інститут міст-побратимів, на 
думку автора, є підтвердженням цього.

У цілому можна констатувати, що 
рецензована монографія досягла своєї 
мети. Дослідження являє собою ре-
тельно обґрунтовану й продуману тео-
ретичну конструкцію міської правової 
системи, що є актуальною й корисною 
як для загальнотеоретичної юриспру-
денції, так і для практики сучасного 
право- й державотворення. Безумовно, 
монографії О.С. Мельничук «Міська 
правова система: поняття та структу-
ра» відкрито нові горизонти в справі 
осягнення сучасного правового різно-
маніття.

Однак звернемо увагу також на ті 
аспекти проведеного дослідження, які є 
недостатньо аргументованими й диску-
сійними. Автор наполегливо декларує 
прагнення аналізувати міську право-
ву систему як аспект міської системи 
в цілому, роблячи акцент на урбаніс-
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тичному підході. Це логічно приводить 
до необхідності використання в дослі-
дженні ідей урбаністики. Принципова 
ідея автора виражається в тому, що 
«місто виступає автономною просто-
ровою одиницею, у якій відбувається 
формування особливого правового по-
рядку, інституціоналізація якого утво-
рює специфічну правову систему»  
(с. 17). Продовжуючи цю лінію, дослід-
ник аналізує проблематику міського 
правового простору, який вона розуміє 
як структуроване навколо правового 
образу міста та на основі міської пра-
восвідомості явище, пов’язане зі спе-
цифічними правовими ситуаціями й 
подіями, що визначають ціннісно-нор-
мативну наповненість центр-перифері-
йних відносин у межах території місь-
кого впливу (с. 136).

Ідея простору, таким чином, є ключо-
вою в монографії. Проте не можна ска-
зати, що самого лише існування право-
вого простору достатньо для утворення 
правової системи. Інституціоналізація 
правового порядку завжди передбачає 
певну чітку межу, визначену принайм-
ні на нормативному рівні, яка дозволяє 
відрізнити одну правову систему від ін-
шої. На державному рівні такою межею 
виступають кордони. Навіть якщо вони 
стають менш помітними (як, наприклад, 
у Європейському Союзі), усе одно ви-
значають межі правового порядку кон-
кретної країни. Чи можна говорити про 
існування подібної межі на рівні міського 
правового простору? Чим він відмежо-
вується від державного простору, де 
пролягає кордон? Сучасні міста суттєво 
відрізняються від середньовічних, коли 
достатньо було перетнути лінію міського 

муру, щоб потрапити до нового правово-
го порядку. Вважаємо, що ця проблема 
потребує додаткових зусиль щодо надан-
ня більш резонної аргументації.

Недостатньо переконливим є та-
кож зміст підрозділу «Інституційне за-
безпечення міської правової системи». 
Фактично автор не наводить прикладів 
організаційних або функціональних ін-
ститутів, які були б властивими винят-
ково міському праву та не дублювали 
б муніципальні інститути. Можна було 
б зауважити, що такі інститути ще не 
сформувалися, проте це не так. Існують 
такі організаційні й функціональні інсти-
тути, які діють на основі норм міського 
права (наприклад, міські омбудсмани, 
активність яких є особливо помітною в 
Скадовську та Вінниці). На основі місь-
кого права діють також інфраструктурні 
комплекси, такі як метрополітен. Вва-
жаємо, що цим питанням можна було 
приділити більше уваги. Сподіваємося, 
що це знайде відображення в майбутніх 
наукових розробках автора.

Загалом рецензована монографія 
визначається тим, що очевидно виріз-
няється з-поміж багатьох сучасних за-
гальнотеоретичних досліджень своєю 
ідею, а також її новаторським і сміли-
вим утіленням. Це повною мірою ком-
пенсує ті незначні неточності й про-
галини, які містить будь-яке серйозне 
дослідження. Одна з головних переваг 
аналізованої роботи – її надвисока ак-
туальність. Монографія О.С. Мельни-
чук «Міська правова система: поняття 
та структура» може стати основою но-
вої моделі децентралізації української 
держави та вдосконалення національ-
ної правової системи.


