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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 повин-
ні 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, завдан-
ня поданого матеріалу по обраній проблемі, висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Ліворуч 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 квадрат-
них дужках. Наприкінці 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: constodessa@ukr.net

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 (після-

платою — 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 прийма� замовлення на рекламу 
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УКАЗ ПРЕЗиДЕНТА УКРАїНи № 548/2013

ПРО ВІДзНАЧЕННя  
ДЕРжАВНИМИ НАГОРОДАМИ УКРАїНИ  

з НАГОДИ ДНя ЮРИСТА

(Витяг)

За вагомий особистий внесок у реалізацію державної правової 
політики, зміцнення законності та правопорядку, розвиток юридичної 
науки, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм постанов-
ляю:

Присвоїти почесні звання:

«ЗАСЛУЖЕНиЙ ЮРиСТ УКРАїНи»

КІВАЛОВІЙ Тетяні Сергіївні — професорові кафедри Національно-
го університету «Одеська юридична академія»

Президент України
Віктор ЯНУКОВИЧ

8 жовтня 2013 року

УКАЗ ПРЕЗиДЕНТА УКРАїНи № 355/2013

ПРО ВІДзНАЧЕННя  
ДЕРжАВНИМИ НАГОРОДАМИ УКРАїНИ  
з НАГОДИ ДНя КОНСТИТУцІї УКРАїНИ

(Витяг)

За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-
економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Украї-
ни, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм постановляю:

Присвоїти почесні звання:

«ЗАСЛУЖЕНиЙ ПРАЦІВНиК ОСВІТи УКРАїНи»

ОЗЕРНЮК Людмилі Аркадіївні — заступникові проректора Націо-
нального університету «Одеська юридична академія» 

Президент України
Віктор ЯНУКОВИЧ

27 червня 2013 року
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© О. Скакун, 2013

МЕТОДОЛОгІЯ ТЕОРІї  
І пРАкТики ЮРиСпРуДЕнцІї

 
УДК 340.12

О. Скакун,
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правового регулювання економіки 
Кримського економічного інституту Київського національного економічного університету  
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ПАРИТЕТ ПРАВА ТА ЕКОНОМІКИ: 
МІжДИСцИПлІНАРНИЙ ПІДхІД

Економічна наука є могутнім інструментом 
аналізу широкого кола правових питань. 
 Р. Познер [1, 3]

Життєдіяльність суспільства постій-
но змінюється, що вимагає реформу-
вання правових і економічних систем. 
Процес реформування (перехід до рин-
кової економіки і правове урегулювання 
нових соціальних відносин) уже більше 
двадцяти років проходить в Україні і 
країнах — членах СНД. Інші держави 
світу також перебувають у стані пос-
тійного вдосконалення своїх систем. 
До того ж під впливом низки чинників, 
як економічних, так неекономічних — 
(гео)політичних, ідеологічних, культу-
рологічних, цивілізаційних — відбу-
вається глобалізація на універсальному 
рівні міждержавної взаємодії. Світова 
суспільна зв’язаність всеосяжною ін-
форматизацією та продукуванням знань 
в галузі економіки, права та інших 
наук, відсутність жорсткої географіч-
ної локалізації факторів виробництва 
через схожість економічної організації 
держав, об’єктивно потребує глобально-
го економічного простору. Формуються 
відповідні економічні підстави для роз-
ширення можливостей міжнародного 
правового регулювання цього простору. 
Саме практичний взаємозв’язок права і 
економіки, який все більше проявляєть-
ся у внутрішній і міжнародній діяльності 
державно-організованих суспільств, ак-
туалізує постановку даної проблеми.

Крім того. внаслідок об’єктивних 
суспільних змін розширюються і по-
глиблюються знання, переглядаються 
устояні точки зору, розвивається здат-
ність формулювати вимоги сучасного 
права і економіки точніше, чим раніше. 
Наступність наукових правових і еконо-
мічних ідей, теорій, доктрин виступає 
закономірним і послідовним процесом їх 
доповнення й узагальнення, а не чергою 
виникнення й занепаду в результаті їх 
заперечення. На кожному історичному 
витку вивчення проблеми співвідношен-
ня права і економіки виступає її новиз-
на, яка полягає у переосмисленні нових 
прагматичних фактів, формулюванні 
теорій, переформульовуванні і перекла-
сифікації понять, а не у відкиданні їх 
чи здійсненні самодостатнього роздуму-
вання над ними. Вже чимало зроблено 
у напрямку вивчення багатьох аспектів 
співвідношення права і економіки, про-
те цілісної концепції щодо цієї проблеми 
в юридичній літературі поки не склало-
ся. Даною статтею автор прагне внести 
свою лепту у процес розроблення такої 
концепції.

Проблема співвідношення права і 
економіки — предмет уваги багатьох 
поколінь юристів і економістів. Над нею 
задумувалися в минулому вітчизняні і 
зарубіжні вчені — прихильники ринко-
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вих і неринкових відносин (С. С. Алек-
сєєв, Г. Беккер, Т. Веблен, Дж. Гел-
брейт, Дж. Кейнс, Дж. Коммонс, 
К. Маркс, Л. Мізес, Д. Норд, Є. Пашу-
каніс, Р. Познер, А. Сміт, П. Стучка, 
М. І. Туган-Барановський, М. Фрідман, 
Ф. Хайек, Р. Харрод, Дж. Хікс та ін.).

У наші дні зріс інтерес до пізнання 
співвідношення права і економіки як у 
теоретичній, так і практичній площині в 
середовищі українських і російських еко-
номістів і юристів (О. Алпатов, Г. Баль-
севич, Г. Гаджієв, Д. Вовк, А. Гри-
ценко, О. Гриценко, П. Добродумов, 
І. Єфименко, В. Кисельов, М. Одінцова, 
Г. Орєхова, О. Петров, Д. Скринька, 
В. Тамбовцев та ін.). Вивчення праць 
названих учених та їх попередників дав 
певний теоретичний матеріал для роз-
криття теми статті.

Зазначена проблема аналізується че-
рез призму економічної теорії права1 — 
дисципліни, що сформувалася на стику 
економічної теорії і юриспруденції. Вва-
жаємо, що кожне покоління юристів і 
економістів повинно приділити части-
ну розумового капіталу на підтримку 
певного рівня розвитку цієї наукової 
дисципліни. Таким способом можна пе-
редати традицію економіко-правового 
мислення наступному поколінню.

Отже, метою статті є концептуальне 
прирощення знань про співвідношення 
двох суспільних феноменів — права і 
економіки при опорі на сучасні теоре-
тико-методологічні підходи, що влас-
тиві економічній теорії права. Саме у 
залученні досягнень економічної теорії 
права до аналізу юридичних проблем 
та врахуванні глобалізації (економічної 
і правової), що надбали невідворотно-
го розвитку в країнах світу, й полягає 

1 Економічну теорію права (економіку пра-
ва), що вивчається економістами і юристами, 
слід відрізняти від дисципліни «економічне 
право (публічне економічне право)» або «право 
економіки» ’2], яка розробляється юристами в 
наукових і учбових цілях. Відбиваючи проце-
си спеціалізації та інтеграції в правовій сфері 
як спеціального регулювання питань держав-
ного втручання в економіку, економічне право 
(публічне економічне право) виключає розгляд 
діяльності економічних суб’єктів.

«сучасний погляд» на пізнання співвід-
ношення права і економіки. Адекватно 
меті поставлені наступні задачі: коротко 
розкрити поняття економічної теорії пра-
ва та її методологічні підходи до пізнан-
ня права; виробити загальнотеоретич-
ну модель впливу права на економіку 
і економіки на право; схарактеризувати 
роль глобалізації в оновленні погляду на 
співвідношення права і економіки.

Що являє собою економічна теорія 
права та які її методологічні підходи до 
дослідження права? Економічна теорія 
права (економіка права) — нова інтег-
ральна дисципліна (напрям наукової 
діяльності і предмет юридичної освіти), 
що здійснює аналіз/пізнання права з 
позицій методології економічної науки. 
Як напрям наукової діяльності економіч-
на теорія права сформувалася в США 
в 1960 — на початку 1970-х рр. завдя-
ки науковому внеску (Г. Беккер, Г. Ка-
лабрезі, Р. Коуз, Р. Познер) [3, 17], а в 
кінці ХХ ст. набула розвитку та стала 
предметом юридичної освіти в країнах 
Західної Європи, Північної та Латинсь-
кої Америки, Азії. Ізраїлі; на почат-
ку ХХІ ст. — в ряді країн СНД (ліди-
рує РФ).

Як правило, категорії «економічна те-
орія права» і «економіка права» оціню-
ються вченими як взаємозамінні. Проте 
деякі сучасні фахівці, наголошуючи на 
взаємопов’язаності цих категорій, дещо 
їх розрізняють. Так, у базовому підруч-
нику США з економічної теорії права 
(Law and economics / R. Cooter, T. Ulen. 
USA, 2000), підготовленому Р. Кутером 
із Каліфорнійського університету (Берк-
лі) і Т. Уленом із університету Ілліной-
са (Урбака-Шампань), що готується до 
опублікування у перекладі на російську 
мову, є дві частини: «Економічна теорія 
права» і «Економіка права». У першій 
частині «Економічна теорія права» міс-
титься економіко-теоретичний аналіз, 
про що свідчать його розділи: «Еконо-
мічна теорія контрактів», «Економіч-
на теорія деліктного права (цивільних 
правопорушень)», «Економічна теорія 
судовиробництва», «Економічна теорія 
злочинів і покарань»). У другій час-
тині — «Економіка права» — розгля-
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дається економіка специфічних галузей 
і інститутів: контрактного права, від-
повідальності за цивільні правопору-
шення, злочинів і покарань [4, 21].

Середовище адептів економічної те-
орії права з часів її формування роз-
ділилося на течії, школи, що відрізня-
лися методологічними підходами. Одні 
сучасні вчені (Ц. Вельяновські) вважа-
ють, що історично склалося дві тради-
ції (позитивна і нормативна), які роз-
виваються нинішніми послідовниками. 
Інші (Ф. Стефан), як засвідчує вчений 
А. Шмаков у примітці до перекладеної 
ним праці Ц. Вельяновські, указують на 
становлення трьох напрямків: прогнозу-
ючого (інструменталізм), описового (де-
скриптивного) і наказуючого [5].

Етапами історичного розвитку нау-
ково-правових шкіл з економічної теорії 
права їх дослідниками виокремлено три: 
1) позитивізм, доктриналізм (ХVIII — 
початок XX ст.); 2) правовий реалізм 
(1920–1970 рр.); 3) школа критичних 
правових досліджень (1970 р. — тепе-
рішній час). А до шкіл, що сформували-
ся в межах загального економічного під-
ходу до права, віднесено чикагську (що 
і досі лідирує серед вказаних шкіл), авс-
трійську, інституціоналізм [6, 61–65].

Не вдаючись до детального аналізу 
системи ідей представників цих напрям-
ків та шкіл (що не є нашою задачею), 
дамо загальну характеристику особли-
востей «нормативного» (чикагська шко-
ла); «позитивного» (австрійська школа) 
та «інституціонального» підходів до 
розгляду права. Попередньо зазначи-
мо, що «новий» економічний підхід до 
аналізу права відрізняється від поперед-
ніх підходів, по-перше, строгістю тео-
ретичного аналізу, по-друге, предметом 
вивчення — неринкове право, як от: 
масові безпорядки, расова дискриміна-
ція, відвідування церкви, самогубства, 
сім’я, шлюб, розлучення, позашлюбні 
відносини, аборти тощо. Щодо предтечі 
«нового» підходу, тобто названих вище 
напрямів та шкіл, то вони виникли і 
розвивалися, головним чином, з метою 
пізнання і осмислення дії економічних 
інститутів в умовах ринкового права.

Звідси є зрозумілим той факт, що 

нормативний підхід чикагської школи 
(Р. Коуз, Г. Калазбері1, Р. Познер) до 
економічного аналізу права покладено у 
підставу методологічної будови теореми 
ефективності ринку і свободи договорів. 
Адже теорія раціонального вибору цієї 
школи завдяки її нормативній інтерпре-
тації, стала ядром сучасної мікроеконо-
міки2. Якщо Р. Коуз [7] і певною мірою 
Г. Калабрезі застосували економічний 
підхід до правових інститутів у цілому, 
тобто до права як соціального інституту 
і таким чином вийшли за межі власне 
економіки як сфери раціональних дій 
людей з розподілу та використання об-
межених ресурсів, то Р. Познер у праці 
«Економічний аналіз права» [1] обґрунту-
вав доцільність уживання економічного 
інструментарію до розгляду конкретних 
галузей права (контрактного, сімейно-
го, трудового, фінансового, криміналь-
ного), а також до законодавства про 
ненавмисне заподіяння шкоди, антимо-
нопольного законодавства та ін. Р. Поз-
неру належить й авторство розробки 
теорії економічної ефективності права: 
він аргументував судження про те, що 
система загального права передбачує 
мету — діяти відповідно до критерію 
економічної ефективності та сприяти 

1 Підхід юриста Г. Калабрезі мав більш нор-
мативний характер порівняно з іншими пред-
ставниками чикагської школи. Як зазначав 
Р. Познер у промові, проголошеній на Секції 
юриспруденції Американської ассоціації шкіл 
права 5 січня 1979 р., «праці Калазбері були в 
основному нормативними» [8, 318]. Крім того, 
Г. Калабрезі цікавився проблемами справедли-
вості, а не тільки ефективності правових норм 
(для нього справедливість — обмеження, а 
ефективність — мета).
2 Макроекономіка і мікроекономіка — дві 
частини економічної теорії, що оформилися з 
початку 30-х рр. ХХ ст. Якщо макроекономі-
ка — це частина економічної теорії, що вивчає 
народне господарство в цілому (рівень націо-
нального доходу, валовий внутрішній продукт, 
інфляція, безробіття, бюджетний дефіцит, ін-
вестиції, державний борг, закономірності еко-
номічного зростання тощо), то мікроекономіка 
пізнає поведінку окремих (атомарних) еконо-
мічних суб’єктів (фірм, домашніх господарств) 
ринкової економіки, ціни, обсяг продукції на 
окремих ринках, фактори впливу на зміни по-
питів і пропозицій окремих товарів тощо.
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підвищенню добробуту суспільства. Під 
економічною ефективністю права він 
розумів найбільшу результативність дії 
правових норм при найменших соціаль-
них витратах, визначав, якими мають 
бути норми, щоб відповідати цим кри-
теріям.

У сучасній юридичній літературі 
дається визначення економічної ефек-
тивності правового впливу, що є близь-
ким до розуміння його Р. Познером: 
це — «зниження витрат функціону-
вання державно-правового механізму» 
[9, 150]. Вважається, що недовраху-
вання економічної ефективності в пра-
вотворчій (передусім, законотворчій) 
діяльності держави призводить до таких 
дефектів системи, як корупція, бюрок-
ратія, політичне лобіювання та ін. Отже, 
ідеї чикагської школи (значна їх части-
на) є актуальними й нині: до них звер-
таються нові вчені різних країн світу.

Австрійська школа економіки права 
(М. Ніццо та ін.) ігнорувала аксіологіч-
ний підхід, зокрема можливість оціню-
вати соціальні вигоди і витрати, спира-
лася головним чином на праксіологічну 
методологію (самоаналіз, дедуктивна 
логіка). Поставивши під сумнів ідею чи-
кагської школи про можливість поясню-
вати право з точки зору ефективності, 
вона аналізувала існуючі закономірності 
(те, що є, а не те, що має бути), зосере-
дилася на вивченні поведінки індивіда як 
діяльної особи та аргументувала залеж-
ність напрямів зміни його поведінки від 
зміни законів. Якщо чикагська школа, 
вимагаючи внесення змін до норм пра-
ва на базі висновків економічної теорії 
права, прагнула змінити світ відповідно 
до вимоги «так повинно бути», то авс-
трійська школа права, перебуваючи під 
впливом маржиналізму1 австрійських 
економістів, у дусі останніх, зводила 
всі економічні процеси до суб’єктивних 
пріоритетів індивідів, їх економічних 

1 Маржиналізм — це економічна теорія, що 
відводить першорядне значення в усіх проце-
сах виробництва та обміну товарів, робіт або 
послуг граничним економічним величинам 
— максимальним або мінімальним («гранична 
корисність», «гранична продуктивність», «гра-
ничні втрати» та ін).

потреб та інтересів як визначальних для 
правових інститутів та норм.

Щодо інституціонального підходу 
(Т. Веблен, Дж. Коммонс, Дж. Гел-
брейт та ін.), то його назва походить від 
лат. institutum — установлення, устрій, 
установа, тобто цей підхід ґрунтуєть-
ся на системному аналізі процесів та 
явищ, називаних інститутами. Методо-
логію інституціоналізму (як і неоінсти-
туціоналізму) зближує з австрійською 
школою права визнання первинності 
індивідів і вторинності інститутів. На-
приклад, Дж. Коммонс вважав призна-
ченням колективних інститутів (корпо-
рацій, профспілок і політичних партій) 
діяти як «групи тиску» на індивідів та 
спрямовувати їх поведінку.

На відміну від австрійської школи 
права Дж. Коммонс у статті «Інститу-
ціональна економіка», опублікованій в 
«Американському економічному жур-
налі», робить основною одиницею аналі-
зу трансакцію, а не індивіда, визнає в 
договорі-трансакції базовий інститут 
суспільства, розуміючи під трансакцією 
(від лат. transactio — здійснення, до-
говір) «не обмін товарами, а відчуження 
і присвоєння прав власності та свобод, 
створених суспільством» [10, 652]. Суд-
ження Дж. Коммонса про різницю між 
обміном, що вказує на фізичне пере-
міщення благ, і трансакцією, що вказує 
на переміщення прав власності на ці 
блага, наводяться в публікаціях учених 
з країн СНД, які досліджують пробле-
ми співвідношення права і економіки 
[11, 29]. Тим самим підкреслюється 
інша характерна риса інституціоналіз-
му — визнання ключової ролі права 
(«правових факторів») у його співвідно-
шенні з економікою.

З позицій визнання зверхності права 
над економікою апологети інституціо-
нального підходу критикують прихиль-
ників маржиналізму за недостатність 
аналізу юридичних норм, доводять мож-
ливість уладнати економічні протиріччя 
за допомогою законодавчої діяльності де-
ржави, а також юридичних угод (угодам 
відводиться особливе місце в ринковій 
економіці) та незалежного правосуддя 
(судові рішення по конкретних справах 
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розцінюються як здійснення контролю 
над економікою).

Отже, зазначені школи і підходи еко-
номічної теорії права (економіки права), 
зробили свій (і немалий) внесок у роз-
виток цього міждисциплінарного напря-
му, який за допомогою економічного ме-
тодологічного інструментарію допомагає 
вирішити задачі, що стоять перед юрис-
пруденцією. Економічний аналіз права, 
здійснюваний ними (а вони є переваж-
но економістами), хоч іноді неявно, але 
є нормативним, проте не настільки, як 
це притаманно юристам. За висловом 
Р. Познера, який певний час був феде-
ральним суддею, «юристи непоправно 
нормативні» [8, 334]. Тим не менш пош-
товхом до формування економістами і 
юристами «економічної теорії права» та 
ключовою категорією останньої стала 
правова категорія — право власності.

Безумовно, юрист застосовує еконо-
мічну теорію права інакше, чим еконо-
міст, та з іншими цілями. Використову-
ючи її «для одержання дескриптивних1 
теорій про економічний зміст та послі-
довності правових систем», юрист «під-
німає проблему як методологічного, так 
і емпіричного плану» [5]. Тому, як мето-
дологічна доктрина, економічний підхід 
до права є надзвичайно корисний уже 
тим, що дозволяє розширити інструмен-
тарій вивчення поведінки людини в кон-
кретних ситуаціях, надати рекомендації 
для проведення ефективної економіч-
ної політики. Цінно й те, що в центрі 
уваги багатьох дослідників економіки 
права перебувають питання справедли-
вості — законодавчого забезпечення 
вирівнювання доходів, перерозподілу 
багатства, створення «держави добро-
буту» для всіх громадян.

Паритетне співвідношення права і 
економіки. Відомо, що економіка являє 
собою систему відносин із виробниц-

1 Дескриптивними є описові (економіко-ста-
тистичні) теорії, які фіксують події, що відбу-
ваються, або особливості економічної системи 
чи її частини, що винайдені в процесі пізнан-
ня. Інтерес дескриптивних теорій обертається 
тільки навколо того, як побудована економіка, 
і не поширюється на те, як вона повинна бути 
побудована.

тва, розподілу, обміну та споживання 
матеріальних благ. А право регулює 
економічні відносини, що виникають 
з приводу цих явищ. За справедливим 
твердженням Г. А. Гаджієва, «право-
ве регулювання економічних відносин 
складається в кінцевому рахунку з 
безлічі економічних актів (зміст рішен-
ня), які при цьому є правовими актами 
(форма рішення)» [12, 8]. Саме харак-
тер економічних відносин (а ними є не 
тільки товарообмінні, а й кредитні, стра-
хові, фінансові, включаючи податкові і 
бюджетні, відносини, а також відносини 
по управлінню власністю) конкретною 
мірою визначає механізм їх правового 
регулювання. Крім права в природі не-
має більш адекватних інституціональ-
них форм регулювання економічних 
відносин. В умовах ринкової економі-
ки, розвиток якої відбувається у понад 
200 країнах сучасного світу (лише 30 з 
них, відповідно до класифікації МВФ, 
вважаються розвинутими [13, 70]), 
право не можуть замінити ні звичаї, ні 
релігія, ні мораль, ні директиви держави 
тощо. Роль права, як найбільш точної 
форми економічних відносин, є консти-
тутивною. Отже, право є тією природ-
ною інституціональною формою еконо-
мічних відносин, що викликана ними до 
життя.

Зазвичай, економічні відносини є 
первинними щодо права, призначено-
го закріплювати норми економічної 
діяльності суспільства та його окремих 
суб’єктів. Виникаючи у відповідь на 
економічні потреби і інтереси, норми і 
інститути права виступають важливим 
фактором соціально-економічних відно-
син. Як стверджує російський професор, 
доктор економічних наук В. В. Колєсні-
ков, «розвиток суспільних відносин у 
сфері господарської діяльності історично 
передував виникненню і еволюції норм 
її регулювання» [4, 16]. З цим не можна 
не погодитись.

Однак було б несправедливим абсо-
лютизувати економічний фактор, пояс-
нювати всі ті явища і події, що відбува-
ються в суспільстві, лише економічними 
мотивами, а тим більш ототожнювати 
«соціальне» з «економічним». Як прави-
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ло, зміни в економіці і праві здійсню-
ються у взаємозалежності. Але це не 
означає, що право не може передувати 
трансформації економіки, визначати і 
стимулювати напрямок її розвитку. Так, 
під час транзитивності (перехідності) 
національних економік країн СНД, пра-
во «перетворилося у стратегічну силу 
організації життя суспільства, регулю-
вання його розвитку» [3, 6], стало ка-
талізатором прискорення переходу до 
функціонування ринкової економіки, 
про що свідчить створена у ті роки по-
чаткова нормативно-правова база. І це 
відбулося, незважаючи на те, що «пере-
будова» в СРСР застала юристів знена-
цька, без наявності необхідних напрацю-
вань, пов’язаних з радикальною зміною 
економічної і політичної ситуації.

Відомо, що закладанню основ нової 
нормативно-правової бази, орієнтова-
ної на розвиток ринкових відносин, та 
забезпеченню її реалізації надає мож-
ливість обсяг фінансових ресурсів, на-
явних у держави на той час, та реаль-
ний розмір надходжень у бюджет (або 
казну). Навіть у разі, якщо суспільні 
відносини визріли настільки, що потре-
бують появи нової норми права, остан-
ня набуває формального закріплення 
лише тоді, «коли держава в змозі забез-
печити механізм її реалізації» [9, 149]. 
Звідси слідує, що реальне включення 
правових норм в економічні механізми 
здійснюється в процесі їх реалізації, за-
стосування.

В умовах, коли у вітчизняній і за-
рубіжній літературі немає одностай-
ності в питанні, що (право чи економі-
ка) передує, слід визнати їх паритет: 
право і економіка взаємно зв’язані, бо 
їх родинним субстратом є суспільство. 
Взаємодіючи з усіма сферами суспіль-
них відносин, економіка своєю політи-
ко-економічною основою вторгається в 
публічну сферу життя, «соціалізуєть-
ся» [14, 15], та набуває там правового 
оформлення, метою якого є здійснення 
державного впливу на економіку в ці-
лому  — в інтересах людини і суспіль-
ства. По суті, об’єктивною основою 
формування права є взаємодія двох 
сторін матеріальних відносин: економіч-

на сторона матеріального виробництва 
в широкому значенні цього поняття і 
соціальна сфера суспільства, що забез-
печує існування і відтворення фізичного 
життя людини. Отже, конкретним еко-
номічним відносинам відповідає правова 
форма, яка їх закріпляє.

Право — через норми як форму 
організації діяльності держави і сус-
пільства — додає соціальним зв’язкам 
визначеність і усталеність, забезпе-
чує необхідну стабільність і організо-
ваність економічної системи, що являє 
собою упорядковану сукупність взаємо-
залежних економічних елементів, які 
утворюють цільну економічну структу-
ру суспільства з єдністю відносин, що 
складаються на основі чинних організа-
ційних форм власності з приводу вироб-
ництва, розподілу, обміну і споживан-
ня економічних благ. Право оформлює 
оптимальний економічний порядок 
у суспільстві: закріплює сформовані 
економічні відносини, гарантує їх ста-
більність; стимулює виникнення нових 
економічних відносин, якщо для цього 
є відповідні умови; підтримує, охороняє 
і захищає існуючі економічні відносини 
[15, 294–295]. Право зумовлює відно-
сини між рівними суб’єктами, визначає 
правила гри, однакові для всіх, що й є 
«передумовами встановлення ринкової 
угоди» [16, 135]. У разі адекватного ві-
дображення основ економічного укладу 
право урівноважує інтереси економічно-
го класу, суспільства і кожної людини.

Тому природа економіки і права 
з’ясовується законом співвідношення 
«форми і змісту» [14, 14], де основою 
змісту є економічні відносини, а фор-
мою — право, його норми, що утілені 
в конституції, безлічі законів, підзакон-
них актів, у правових прецедентах, нор-
мативно-правових договорах та інших 
нормативно-правових джерелах.

Слід віддати належне тим сучасним 
економістам, які, поділяючи визначен-
ня економіки як «королеви суспільних 
наук» [17, 2], наголошують на тому, 
що необхідною умовою її успішного 
функціонування виступає правовий 
«фундамент у вигляді прав власності 
і верховенства закону» [18, 179] або 
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стверджують, що «законодавство, пра-
вопорядок и безпека — усі ці соціальні 
інститути в сучасній економічній науці 
називаються суспільними благами, які 
не здатний відтворювати ринок сам по 
собі, а монопольне право їх виробниц-
тва належить державі» [4, 16]. Дійсно, 
зусиллями держави і суспільства право 
не тільки підтягується до рівня економі-
ки, а й впливає на економіку, починаю-
чи із забезпечення порядку як основи 
взаємодії права і економіки та закінчую-
чи результатами економічної діяльності. 
Щоправда, економічна діяльність де-
ржави, крім економічних досягнень, має 
чимало прорахунків, однак як досягнен-
ня, так і прорахунки перебувають у без-
посередній залежності від національно-
го законодавства. Як правило, зміни в 
законодавстві тягнуть за собою зміни в 
економіці і навпаки.

Без економічних відносин і еконо-
мічних категорій неможливе виникнен-
ня ряду правових відносин і понять. 
Саме у ході правового регулювання 
основні економічні поняття та інститу-
ти (наприклад, економічні форми влас-
ності) набувають нормативного змісту, 
оформленого в приписах певних форм 
права (право власності). Своєчасно ко-
ректувати їх економіко-правовий зміст 
дозволяє як юридична, так і економічна 
діагностика, що проводиться за допомо-
гою методології економічного аналізу 
права.

Закономірним є те, що право, виз-
начаючись економікою, впливає на 
економіку — або сприяє розвитку еко-
номіки, прискорює його, або гальмує 
поступальний рух уперед. Гальмування 
відбувається в тому випадку, коли еко-
номічні вимоги в праві відбиваються у 
перекрученому вигляді. Прикладом є за-
конодавство часів СРСР, яке, на жаль, 
протягом декількох десятиліть установ-
лювало такі методи правового регулю-
вання і закріплювало таку структуру 
управління народним господарством, 
що перешкоджали розвитку ринкових 
відносин, підривали економічні стиму-
ли трудової діяльності. Та й у перші 
роки незалежної України законодав-
ство нерідко ставило бар’єри на шляху 

економічного розвитку (наприклад, у 
податковій сфері, конфлікти в якій час-
то приводили людей до арбітражного/
господарського суду). Й досі спостері-
гаються законодавчі перешкоди у функ-
ціонуванні малого і середнього бізнесу. 
Відбуваються також порушення двох 
рівноваг, установлених одночасно на 
ринку — еквівалентного і вільного об-
міну між суб’єктами, що хазяюють, та 
балансу прав власності безпосередньо в 
корпорації.

При визнанні тісного співвідношення 
права і економіки, у разі його розгля-
ду через призму властивостей людини 
— учасниці правових і економічних від-
носин, проявляється їх суттєва різниця. 
Право формується і функціонує завдяки 
вольовій діяльності людини (що нерід-
ко призводить до відхилень від вимог 
об’єктивних законів) і впливає на волю 
людей (котрі також не завжди дотриму-
ються правових приписів). На відміну 
від права, економіка зазнає впливу еко-
номічних законів, що мають об’єктивний 
характер, не підвладний людині, та й 
економіка є поблажливою до людсько-
го егоїзму, «який в ідеалі повинен бути 
приборканий правом» [11, 42].

Отже, вплив права на економічні від-
носини не є безмежним та визначається 
відповідністю норм права економічним 
відносинам, що об’єктивно складають-
ся. Якщо право впливає на економіку 
зсередини, то вплив держави є зовніш-
нім та полягає у забезпеченні зовніш-
ніх умов функціонування економіки. Як 
тільки держава під час здійснення пра-
вового регулювання вторгається у сфе-
ру дії об’єктивних економічних законів, 
намагається перебудувати їх в залеж-
ності від свого розсуду, правові норми 
вступають у протиріччя з соціальними 
відносинами, що спричиняє їх конф-
лікт та згубно відображається на стані 
суспільства [19, 5]. Значить, право і 
економіка — дві різні, але нерозривно 
пов’язані між собою, сфери життєдіяль-
ності суспільства: «економіка немисли-
ма без права, а право втрачає свою зна-
чимість без економіки» [20, 26]. Зв’язок 
між ними виявляється яскравіше на 
переломних етапах соціально-економіч-
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ного розвитку — «в період масштабних 
реформ» [21, 8].

Певна річ, економічні відносини пот-
ребують найбільш адекватних собі пра-
вових інститутів. Сама ж економічна де-
термінація, слугуючи одним із факторів 
формування правових відносин, не за-
вжди є визначальною в процесі право-
вого регулювання. При цьому економіка 
здійснює вплив на право як прямо і без-
посередньо, так і опосередковано — че-
рез політику, правосвідомість, поведінку 
людей, але найбільше — через державу 
(визначає розмір податків, мінімум за-
робітної плати, термін відпустки, уста-
новлює правила екологічної і технічної 
безпеки та ін.).

Враховуючи особливості кожного 
з феноменів (право і економіка), що 
розглядаються у співвідношенні з по-
зицій економічного аналізу права, слід 
навести влучне висловлювання амери-
канського економіста Д. Фрідмена щодо 
призначення такого аналізу: «Економіч-
ний аналіз права включає три різні, але 
зв’язані галузі. Перша — використання 
економічної теорії для того, щоб пере-
дбачити наслідки юридичних правил. 
Друга — використання економічної те-
орії для того, щоб визначити, які юри-
дичні правила економічно ефективні, 
і рекомендувати, якими вони повинні 
бути. Третя — застосування економіч-
ної теорії для того, щоб передбачити, 
якими будуть юридичні правила. У пер-
шому випадку мова йде насамперед про 
прикладання теорії ціни, у другому — 
про економічну теорію добробуту, а у 
третьому — про теорію суспільного ви-
бору» [22, 233]. Завдяки економічному 
аналізу права висвічується чимало фак-
тів складних економічних відносин, які 
можуть залишитися поза увагою фахів-
ців іншого профілю. Економічний аналіз 
права додає глибини і точності приро-
щеним знанням у цій сфері, забезпечує 
єдність окремих галузей права, чого в 
усій повноті не може надати суто юри-
дичний аналіз.

Роль глобалізації в оновленні погля-
ду на співвідношення права і економі-
ки. У сучасному світовому науковому 
співтоваристві стала усе більш популяр-

ною так звана концепція «глобального 
суспільства» або «глобального грома-
дянського суспільства», в юридичному 
середовищі — концепція глобального 
правового порядку або глобальної пра-
вової системи, в економічному колі — 
концепція глобальної економічної сис-
теми. Слово «глобальний» виражає 
просторовий вимір соціальної (правової, 
економічної) системи типу «планетар-
ний» або «транснаціональний», тобто 
«за межами національних кордонів». 
Але цією зовнішньою ознакою воно не 
вичерпується, бо є глибшим за суттю 
— стосується загальних і нагальних 
проблем людей в усьому світі, їх співіс-
нування і виживання (економічного, 
екологічного тощо), використання пра-
вових регуляторів для упорядкування 
взаємодії національних, регіональних 
(на макрорівні), міжрегіональних (пра-
вових, економічних) систем.

Глобалізація є новою стадією роз-
витку економіки і права, новою якістю 
взаємовідносин між країнами, їх еконо-
міками, правовими системами, що пот-
ребує оновленого погляду на співвідно-
шення права і економіки. Будучи досить 
складним процесом формування єдиної 
планетарної організації, глобалізація по-
чалася зі сфери економіки і технології, 
а її стимулятором була і є економічна 
конкуренція у світовому масштабі. Нині 
процес глобалізації торкнувся всіх сфер 
життя людини — економіки, політики, 
стратегії, інформації, екології, міжна-
родного права [23, 47].

Наголошуючи на першості та інтен-
сивності процесів глобалізації, що про-
тікають у сфері економіки та проявля-
ються у формуванні єдиного світового 
економічного простору, не варто забува-
ти про конститутивну роль права в цьо-
му процесі. Адже основою глобалізації є 
правові норми, що регулюють ті чи інші 
суспільні відносини. Тому економіко-
технологічна і правова глобалізації від-
буваються у взаємному зв’язку й визна-
ченому співвідношенні та виявляються, 
насамперед, у реформуванні існуючих 
правових принципів регулювання еко-
номіки, розробці єдиної юридичної мови 
і економіко-правових категорій, а також 
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стандартизованих норм права, регулюю-
чих економічні відносини, що є загаль-
ними для всіх держав-учасників міжна-
родних відносин.

Першим етапом глобалізаційного 
процесу можна вважати перехід до вста-
новлення глобального економіко-право-
вого порядку, коли держави добровіль-
но (за сумісною згодою) відказуються 
від частини своїх правових прерогатив 
в економічній сфері і передають їх на 
глобальний рівень, залишаючи у влас-
ній компетенції регулювання відносин 
у сферах культури, релігії та ін. Пере-
лік суспільних відносин, що піддаються 
одноманітному регулюванню, досить 
широкий і постійно зростає. Другий 
етап — узгоджені, активні і відносно 
стабільні, економіко-правові взаємовід-
носини між державами із залученням 
усіх форм їх правової взаємодії (імп-
лементація, гармонізація, уніфікація та 
ін.), стимульованих розвитком сучасно-
го міжнародного права.

Рівень розвитку економіки та техно-
логічний прогрес визначають пріоритет-
ні напрямки правової політики держави, 
що розробляються з урахуванням наяв-
них прорахунків у правовому регулю-
ванні економічних відносин. Не можна 
закривати очі на той факт, що глобаліза-
ція, будучи природним етапом розвитку 
світового співробітництва, має не тільки 
плюси (відкриває нові можливості для 
самовираження і самореалізації кож-
ної людини в бізнесі, політиці, науці, 
культурі, освіті), а й мінуси (її еконо-
мічна і правова неупорядкованість). 
До мінусів, крім інших, слід віднести 
можливість недержавної іноземної фір-
ми, в руках якої зосередилась достатня 
кількість світового капіталу, вплинути 
на політику, в тому числі й на правову 
політику, майже всякої держави. Задля 
запобігання таким «мінусам», створю-
ваним глобалізацією для держави, здій-
снюється процес уніфікації правових 
норм, обов’язкових для усіх учасників 
міжнародних відносин, та конкретних 
механізмів, що реально забезпечують їх 
виконання.

Уніфікацію права, особливо норм 
матеріального права, вчені називають 

основним інструментом глобалізацій-
ного процесу [24, 17], оскільки вона 
слугує конститутивною формою збли-
ження економічних і правових систем, 
що функціонують на планеті. Не менш 
значущою правовою формою глобаліза-
ції служить імплементація, що є проце-
сом своєчасної і повної реалізації норм 
міжнародного права на внутрішньо-
державному рівні. Забезпечує єдність 
у правовому різноманітті гармонізація 
законодавства, яка зміцнює зв’язки де-
ржав у глобальному просторі шляхом 
зближення різних інститутів права.

Нині все більше виявляється еко-
номіко-правова когерентність (від 
лат. coherens — той, що перебуває у 
зв’язку) — реальна зв’язаність націо-
нальної економіки і права з міжнарод-
ною, що є показником багатопланового 
процесу наростання загального в еконо-
мічних і правових сферах держав світу. 
В економічній сфері — це глобальне 
пересування людей, товарів, капіталу, 
ідей, зростання економічної інтеграції, 
яка, у свою чергу, стимулюється роз-
ширенням торгівлі та інвестицій. В пра-
вовій сфері — це дотримання правових 
принципів демократичного державного 
устрою, прав людини і прав держави, за-
хист права власності, зростання правової 
інтеграції, яка стимулюється практикою 
застосування судами норм міжнародно-
го права, передусім норм міжнародних 
договорів. Слушним є зауваження аме-
риканського вченого-юриста П. Спіро, 
наведене В. В. Гавриловим: «Глобаліза-
ція сьогодні все робить міжнародним» 
[25, 138] — ця констатація потребує від 
вітчизняних юристів (вчених і практи-
ків) активного використання досягнень 
міжнародного права з тим, щоб уникну-
ти теоретичних і практичних прорахун-
ків і помилок.

Вважається, що процес економічної 
і правової глобалізації є необоротним. 
Дійсно, йому зараджує ряд факторів: 
інтенсифікація капіталу та міжнародно-
го торговельного обігу, міграція робочої 
сили, інформаційна відкритість світу, 
швидке технологічне оновлення, пря-
мий нормативно-правовий обмін (імпорт 
і експорт норм права) між державами, 
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навіть між тими, які раніше не були 
утягнуті в цей процес.

Розвиток економічної теорії права 
розширює предметну галузь юрисп-
руденції, формує новітню економічну 
методологію пізнання права. Завдяки 
застосуванню методологічних підходів 
і інституціонального інструментарію 
економічної теорії права відкривається 
можливість вирішити питання, які на-
бувають все більшого значення, а саме: 
яка природа і закономірність розвитку 
права, які фактори стимулюють виник-
нення правових норм і як вони вплива-
ють на поведінку людей.

Теорія держави і права як світогляд-
на, методологічна основа для юридич-
них наук, що базується на сполученні 
різних методологій (формально-логічна, 
діалектична, соціологічна, системна, ак-
сіологічна, історична, культурологічна, 
антропологічна та ін.), має збагатити 
свою методологію за рахунок концепту-
альних ідей, парадигм, методів, принци-
пів економічної методології.

У країнах світу існують різні моделі 
співвідношення права і економіки, що 
обумовлено неоднаковою роллю еконо-
мічної системи та її окремих інститутів 
у генезисі та еволюції права. Не стабіль-
ним є домінування економіки (у її спів-
відношенні з правом) на всіх етапах їх 
розвитку, оскільки у певні кардинально-
перехідні періоди розвитку держав про-
відну роль нерідко бере на себе право. 
Різняться у державах й комбінації юри-
дичних засобів, режимів, економічних і 
неекономічних методів. Якщо в кожній 
країні взаємодія права і економіки має 
свою специфіку через розходження в 
релігії, культурі, моральних цінностях, 
укладі життя та ін., то співвідношення 
між правом і економікою, які складають-
ся під час такої взаємодії в публічному 
житті, націлені на їх соціалізацію — за-
безпечення гідного рівня життя людини, 
зріст добробуту усього суспільства.

При усій специфічності розвитку 
економіки і права у державно-організо-
ваних суспільствах світу останні пере-
живають період глобалізації, коли за-
кономірністю стає зближення їх права, 
правових систем внаслідок економічної 

необхідності, породженої проблемою 
виживання людства.

Важливо, щоб глобалізація була про-
цесом взаємної інтеграції, природного 
зближення, а не штучного однобічного 
поглинення або поступового придушен-
ня самобутності та перспектив розвитку 
однієї національної правової системи ін-
шою або тією чи іншою сім’єю правових 
систем.

Для України, щоб упевнено увійти в 
постіндустріальну сферу світового роз-
витку, потрібно виробити модель гло-
бального інтегрування, в якій провідне 
місце повинна зайняти системна модер-
нізація економіки і права держави на 
шляхах інноваційних перетворень.

Ключові слова: економічна теорія 
права, економіка права, міждисциплі-
нарний підхід, паритет права та еконо-
міка, глобальний економіко-правовий 
порядок.

Стаття присвячена вивченню 
співвідношення права і економіки 
як у теоретичній, так і практичній 
площині. Зазначена проблема аналі‑
зується за допомогою дисципліни, що 
сформувалася на стику економічної 
теорії і юриспруденції — економічної 
теорії права.

Статья посвящена изучению со‑
отношения права и экономики як в 
теоретической, так и практической 
плоскости. Данная проблема ана‑
лизируется с помощью дисциплины, 
которая сформировалась на стыке 
экономической теории и юриспруден‑
ции — экономической теории права.

This article is devoted to the study 
of the correlation between law and eco‑
nomics both in theoretical and practi‑
cal level. This issue is analyzed by the 
economic theory of law — discipline, 
formed at the intersection of economics 
and law.
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МІжНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР  
ПРАВОВОГО БУТТя лЮДИНИ

У період радикальних перетворень 
зростає інтерес до суті подій, їх ос-
мислення та розуміння. Повною мірою 
це стосується того, що відбувається у 
зв’язку з антропологізацією правової ре-
альності. Так, після Другої світової вій-
ни у світі з’явився великий масив пра-
вових актів стосовно прав людини, що 
стало революційним кроком у розвитку 
правового захисту людини, зробивши її 
вперше в історії істотою універсальною. 
Права людини стають глобальним міри-
лом права [1].

Проблема становлення та розвитку 
державності, зверненої «обличчям» до 
людини, на основі норм Конституції є 
одним із найбільш актуальних завдань 
реформування політичної, економічної 
та правової систем суспільства, вход-
ження України до європейської спіль-
ноти. Процес державотворення на де-
мократичних засадах відбувається від 
моменту проголошення незалежності 
України, однак він проходить доволі 
складно, що зумовлено перехідним ета-
пом розвитку Української держави та 
суспільства; низьким рівнем політичної 
та правової культури населення та полі-
тичної еліти країни; відсутністю чіткої 
і послідовної стратегії державотворення 
та правотворення; перманентним станом 
політичної кризи, що супроводжуєть-
ся жорсткою конфронтацією владних 
структур; поширенням корупції та ор-
ганізованої злочинності тощо. До внут-
рішніх чинників, які гальмують процес 
утвердження державності, додаються 
ще й зовнішні [2].

Головним елементом міжнародних 
стандартів у антропологічному вимірі є 
людина, захист її прав та свобод. Інкор-
порація міжнародних договорів, згода 
на обов’язковість яких надана Верхов-

ною Радою України, до національного 
законодавства і, відповідно, зростання 
за їх рахунок ролі нормативно-правових 
договорів серед інших юридичних дже-
рел права; поновлення свого значення 
правовими звичаями (звичаями ділового 
обороту, торговельними звичаями, між-
народними звичаями тощо) й узвичаєн-
нями (адміністративними, торговель-
ними); визнання Україною юрисдикції 
Європейського суду з прав людини, 
поширення регулюючого впливу його 
прецедентної практики на національні 
правовідносини; породжений рішення-
ми та висновками КСУ феномен право-
вих позицій підкреслюють необхідність 
переосмислення категорії «система дже-
рел права» та поглибленого досліджен-
ня системних зв’язків між джерелами 
права, як традиційними, так і нетради-
ційними [3].

«Усі права людини універсальні, не-
подільні, взаємозв’язані й взаємозалеж-
ні. Міжнародне співтовариство повинне 
ставитись до прав людини глобально, 
справедливо та з однаковим підходом і 
увагою. Хоча значення національної та 
регіональної специфіки і різних історич-
них, культурних і релігійних особливос-
тей необхідно мати на увазі, держави, 
незалежно від політичних, економічних 
і культурних систем, зобов’язані заохо-
чувати та захищати усі права людини й 
основні свободи» [4].

Можна сперечатися про те, які пра-
ва, закріплені в Загальній декларації, є 
правами імперативними та не підляга-
ють обмеженням, а які — звичайними, 
основними (фундаментальними).

На думку О. Руднєвої, проблема мож-
ливості існування загальнолюдських, 
універсальних начал, основ, принципів 
є важливою не лише зі світоглядних, 
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філософських позицій. Це питання має 
важливе значення і для правознавства. 
Це пов’язане з тим, що від вирішення 
питання про існування певних загально-
людських основ буття залежать також 
побутування загальнолюдських принци-
пів права, способи їх обґрунтування.

Із розвитком філософії головним 
предметом досліджень філософів стали 
не проблеми природи, а етико-правові 
питання. У результаті цього роздуми 
про першопричину всіх явищ і природу 
змін (натурфілософський період) були 
замінені роздумами про загальні, універ-
сальні (загальнолюдські) право, мораль, 
політичний ідеал.

Проте саме питання можливості іс-
нування загальнолюдських, універсаль-
них норм чи принципів вирішувалось 
у світовій філософії не однаково. Так, 
починаючи із софістів (Протагор, Ан-
тифонт, Фразімах), було започатковано 
напрям, представники якого заперечу-
вали можливість існування єдиних і за-
гальних для всіх людей основ буття. Со-
фісти, розмірковуючи над проблемами 
соціальної регуляції людської поведінки, 
стверджували, що ні мораль, ні право 
не мають всезагальних об’єктивних за-
сад. На противагу софістам, Сократ, а 
потім і Платон наполягали на існуванні 
загальних норм, принципів, що мають 
інтелігібельний характер.

У період пізньої античності у працях 
стоїків з’являється концепція універ-
сального розуму, що наявний у кожній 
людині. Важливою характеристикою 
вчення стоїків було визнання ними того, 
що людині від народження притаманне 
почуття зв’язку з іншими людьми, вона 
може вважати себе «громадянином сві-
ту», а не тільки окремої держави.

Середньовічний світогляд можна на-
звати теоцентричним, з абсолютною мо-
нополією церкви на його формування. 
Центральною категорією середньовічної 
філософії став Бог, що сприймався май-
же аксіоматично [2].

Закріплення прав на свободу дум-
ки, совісті та релігії також спершу від-
булося на національному рівні. Так, у 
Швейцарії, згідно з першою Каппель-
ською мирною угодою 1529 р., кожен 

кантон набув права вирішувати, яка з 
релігійних доктрин — реформаторська 
чи католицька — вважатиметься вірою 
його громадян і всіх, хто проживає на 
підвладній йому території. У другій 
Каппельській мирній угоді 1531 р. 
було підтверджено, що всі громадяни 
та мешканці вільних кантонів перебу-
вають у виключній підпорядкованості 
тієї Церкви, яку буде обрано більшістю. 
У 1798 р. до унітарної конституції було 
закладено принцип, відповідно до яко-
го дозволялися всі види відправ — за 
умови, що при цьому не буде порушено 
громадського порядку і не буде претен-
зій на якусь особливу владу чи привілеї. 
Однак повну свободу віри було вперше 
затверджено у Швейцарії лише у феде-
ральній конституції 1874 р. [5].

В Англії різні види обмежень щодо 
свободи думки, совісті та релігії скасо-
вувалися поступово. Першим позитив-
ним законодавчим актом, у якому іна-
кодумці отримали певне визнання, був 
Акт про толерантність від 1698 р., який 
вилучив протестантів, що відкололи-
ся від Англіканської Церкви, зі списку 
осіб, які підпадають під санкції певних 
законів. Таким чином, протестантсько-
му нонконформізму було надано певно-
го статусу. Актами 1829 та 1832 рр. про 
католицьку емансипацію надано певного 
статусу римо-католикам. У 1846 р. Ак-
том про релігійну неправоздатність Акт 
про толерантність було поширено й на 
іудеїв. Витоки міжнародного регулюван-
ня свободи віросповідання беруть поча-
ток із підписання у 1648 р. Вестфаль-
ського миру, наголошуючи, скоріше, на 
терпимості, ніж на правах [6].

Продовженням релятивістської тра-
диції з запереченням можливості іс-
нування фактів, явищ, феноменів за-
гальних та універсальних для всіх (чи 
хоча б великої кількості) людей є філо-
софія англійських сенсуалістів Дж. Бер-
клі та Д. Юма.

Ф. В. Г. Гегель вважав, що існує 
більш широкий спектр трансценден-
тальних передумов. Трансцендентальні 
передумови однієї культури на певно-
му етапі її історії не завжди є транс-
цендентальними передумовами інших 
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культур. Гегель стверджував, що транс-
цендентальні передумови створюються 
історією та є культурно-релятивними.

Філософська думка другої половини 
ХІХ — ХХ століття характеризується 
різноманіттям підходів і напрямів в ос-
мисленні реальності.

Як реакція на спекулятивний харак-
тер кантівсько-гегелівської філософії, в 
Європі зародився напрям, представники 
якого називали себе позитивістами. На 
їх думку, позитивна наука має відмови-
тися від спроб віднайти «першопричини 
буття і пізнання», оскільки таке знання 
є принципово недосяжним та в ньому 
відсутня практична потреба.

Головними напрямами філософії 
ХХ століття були насамперед персо-
налізм, прагматизм, структуралізм, 
неопозитивізм, а також концепції 
інтерсуб’єктивного напрямку — феноме-
нологія, екзистенціалізм, герменевтика.

На антропологізацію національної 
правової системи суттєво впливає між-
народне право. Розширення обсягу пра-
вового регулювання та вплив на націо-
нальне право загальних гуманітарних 
цінностей зумовлюють трансформацію 
системи джерел права [6].

Найсуттєвіших змін ця система за-
знала з ухваленням Конституції України 
1996 р., якою було визнано та закріпле-
но принцип верховенства права. «Одним 
із проявів верховенства права, — наго-
лошується в п. 4.1 Рішення Конститу-
ційного Суду України від 02.11.2004 р. 
№ 15-рп/2004 (у справі про призначен-
ня судом більш м’якого покарання), — є 
те, що право не обмежується лише за-
конодавством як однією з його форм, а 
нараховує й інші соціальні регулятори... 
які легітимовані суспільством і зумов-
лені історично досягнутим культурним 
рівнем суспільства. Усі ці елементи пра-
ва об’єднуються якістю, що відповідає 
ідеології справедливості, ідеї права, яка 
значною мірою отримала відображення 
в Конституції України» [7].

Право на свободу совісті та віро-
сповідання є одним із фундаментальних 
прав, що закріплено в усіх міжнародних 
документах, які містять перелік прав 
людини. Починаючи з другої половини 

ХХ ст., відбувалося активне формуван-
ня міжнародної судової та квазісудової 
практики захисту цього права, що надало 
його змісту певної динаміки. Стаття 22 
Договору Ліги Націй зобов’язувала 
мандатні держави гарантувати свободу 
совісті та релігії. Реалізація принципу 
верховенства права також вимагає від 
держави, якщо визнавати її конститу-
ційною або такою, що прагне до цього 
статусу, втілення верховенства права в 
правотворчу та правозастосовну діяль-
ність [6].

Слід зазначити, що кінець ХХ — по-
чаток XXI ст. позначився суттєвим пе-
реглядом усталених політичних, еконо-
мічних і соціальних теорій і практики 
їх втілення. Образ соціального миру, 
втіленням якого була національна де-
ржава, стрімко зазнає змін. Трансфор-
муються завдання та функції держави, 
змінюється державна влада, змінюючи 
свою сутність і соціальне призначен-
ня, порядок реалізації своїх суверен-
них прав і повноважень, формується 
мережевий політичний простір тощо. 
При цьому процес трансформації де-
ржави відбувається на тлі нових явищ 
соціальної дійсності: глобалізація та 
сталий розвиток; новий світовий поря-
док, відновлення імперських традицій, 
створення інтеграційних об’єднань, 
внутрішньодержавна регіоналізація 
та збереження суверенної держави як 
ключового суб’єкта міжнародних відно-
син; відданість ринковим принципам і 
механізмам та їх нездатність подолати 
глобальну фінансово-економічну кризу 
тощо [2].

Крім того, слід зважати на той факт, 
що в умовах сьогодення [8] частіше вис-
ловлюються недостатньо обґрунтовані 
ідеї на кшталт таких: необхідне прове-
дення «десуверенізації» шляхом поши-
рення демократії західного зразка в ін-
тересах транснаціональної солідарності; 
в глобальній системі світового порядку 
відбувається «розчинення державного 
суверенітету» [2]; суверенітет має ста-
ти привілеєм, який необхідно заслу-
жити [9]; застаріле міжнародне право, 
в основу якого покладено принцип не-
порушності суверенітету, не відповідає 
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реаліям сьогодення — йому на зміну 
повинні прийти нові принципи, що ба-
зуються на обмеженні суверенітету на 
користь дотримання прав людини [10]; 
принцип суверенітету слід замінити на 
принцип незалежності [11] тощо. Оче-
видно, що популяризація подібних ідей 
може бути небезпечною у зв’язку з іс-
нуванням подвійних стандартів щодо 
застосування прав людини на міжнарод-
ному рівні.

Ідеї та цінності демократичної, пра-
вової держави є головними орієнтирами 
відродження та розбудови української 
державності, здійснення комплексу со-
ціально-економічних і політико-право-
вих перетворень [2].

У ст. 53 Віденської конвенції про 
право міжнародних договорів (1969 р., 
набула чинності у 1980 р.) вказуєть-
ся, що «імперативна норма загального 
міжнародного права є нормою, що при-
ймається і визнається міжнародною 
спільнотою держав загалом як норма, 
відхилення від якої неприпустиме та яка 
може бути змінена тільки наступною 
нормою загального міжнародного права, 
що носить такий самий характер» [11].

Безсумнівно, що основу становлять 
такі права, як право на життя (ст. 3), 
заборона рабства (ст. 4), заборона кату-
вання та жорстокого поводження, забо-
рона принизливих для гідності покарань 
(ст. 5), право на незастосовність зво-
ротної сили закону при кримінальному 
переслідуванні (ст. 11, ч. 2). Європей-
ська конвенція про захист прав люди-
ни й основних свобод (1950 р.) внесла 
в цей перелік право не бути засудже-
ним чи покараним двічі за один і той 
же злочин (ст. 4 Протоколу № 7). При-
йнята згодом Американська конвенція 
з прав людини (1969 р.) і Африканська 
хартія прав людини й народів (1981 р.) 
розширили цей перелік. Посягання на 
ці норми розглядається як посягання на 
основи світового правопорядку. Отже, 
логічно зробити висновок, що основу 
сучасного світового правопорядку ста-
новлять імперативні, непорушні права 
людини [12].

Щоб уявлення про міжнародні стан-
дарти прав людини були повними, спро-

буємо представити більш-менш упоряд-
кований перелік цих стандартів.

Громадянські та політичні права [13]: 
право на життя; заборона катувань і 
жорстокого, нелюдського і принижуючо-
го гідність покарання; заборона рабства; 
покарання виключно на підставі закону; 
право на свободу та особисту безпеку; 
право на свободу пересування; право на 
справедливий судовий розгляд; право на 
повагу приватного та сімейного життя, 
житла й кореспонденції; право на одру-
ження; право на свободу думки, совісті 
та віросповідання; свобода вираження 
думок; свобода зборів і об’єднань; право 
на власність; право на ефективний засіб 
правового захисту; рівність перед зако-
ном; інші суміжні права (право виступа-
ти як фізична чи юридична особа, право 
на прізвище та ім’я, право на громадянс-
тво і гарантії прав у випадку відсутності 
громадянства та ін.).

Економічні, соціальні та культур-
ні права: право на працю; право на 
справедливі й сприятливі умови праці; 
профспілкові права; право на гідний (до-
статній) рівень життя; право на здоров’я 
та соціальний захист, захист сім’ї, мате-
ринства й дитинства; право на здобуття 
середньої й вищої освіти; право на ко-
ристування досягненнями культури.

Колективні права: право на мир, 
заборону геноциду й апартеїду; право 
народів на самовизначення; права на-
ціональних меншин; право на розвиток; 
право на сприятливе навколишнє сере-
довище [14].

У міжнародно-правовій доктрині іс-
нують різні думки про те, чи може ін-
дивід бути суб’єктом міжнародного пра-
ва. Загалом це залежить від поглядів 
того чи іншого автора на проблему спів-
відношення міжнародного та національ-
ного права. Поширена думка, згідно з 
якою в міжнародному праві немає за-
борони наділяти індивідів міжнародною 
правосуб’єктністю, і вирішення цього 
питання визначається наміром договір-
них держав. Наявність у індивідів міжна-
родної правосуб’єктності пов’язуються з 
наданням їм можливості прямого досту-
пу в міжнародні органи як позивачів, 
відповідачів тощо [15].
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У вітчизняній доктрині існує також 
думка, суть якої зводиться до того, що 
індивіди об’єктивно не можуть бути 
учасниками міжвладних міждержав-
них відносин і таким чином суб’єктами 
міжнародного права. Тенденція, що 
спостерігається сьогодні, свідчить про 
розширення прямого доступу індивідів 
у міжнародні органи. Це пов’язано зі 
зростаючим прагненням до захисту прав 
людини за допомогою міжнародних ме-
ханізмів. Сам по собі такий доступ не 
перетворює їх на суб’єктів міжнародно-
го права, а означає лише те, що учас-
ники відповідного договору беруть на 
себе взаємне зобов’язання забезпечити 
цей доступ наявними в їхньому розпо-
рядженні правовими й організаційними 
засобами [16].

Тенденція розвитку міжнародного 
права полягає не тільки в регулюванні 
різноманітних відносин між держава-
ми, а й у посиленні ролі людини, що 
стала одним з учасників міжнародних 
відносин і суб’єктом міжнародного 
права При цьому треба мати на увазі, 
що первісні суб’єкти міжнародного 
права — держави — не тільки мають 
права й обов’язки з міжнародного пра-
ва, а й, на відміну від індивідів, ство-
рюють його норми та принципи. Тому 
можна зробити висновок, що індивід є 
суб’єктом міжнародного права з обме-
женою правосуб’єктністю [17].

Однак по мірі розвитку міжнародно-
го права та міждержавних відносин об-
сяг прав і обов’язків індивіда збільшу-
ватиметься, а його роль на міжнародній 
арені — зростатиме.

На сьогодні дискусійним є питання 
щодо міжнародної правосуб’єктності 
людини. Класичне міжнародне право 
суб’єктами права та міжнародних відно-
син визнавало виключно держави, міжу-
рядові міжнародні організації та народи, 
які борються за самовизначення. Сут-
тєві зміни у міжнародному гуманітар-
ному праві, що відбулися після Другої 
світової війни, зокрема, визнання лю-
дини суб’єктом міжнародних злочинів 
та злочинів міжнародного характеру 
поставило на порядок денний питання 
про правосуб’єктність людини у між-

народному праві. Першим звернув на 
це увагу видатний юрист, уродженець 
України, випускник Львівського універ-
ситету професор Герш Лаутерпахт [18]. 
Він був першим у науці міжнародного 
права, хто не тільки заявив, але й пе-
реконливо довів таку правосуб’єктність 
фізичної особи.

Міжнародна практика все частіше 
доводить, що людина має міжнародну 
правосуб’єктність, передусім, через те, 
що вона володіє основним елементом 
правосуб’єктності — а саме, правами 
та обов’язками у міжнародному праві. 
У комплексі таких прав та обов’язків 
вирішальне значення має право звер-
нення людини до міжнародних судових 
та контрольних конвенційних органів зі 
скаргами та іншими заявами. Так, нап-
риклад, на підставі багатьох міжнародно-
правових актів з прав людини фізична 
особа має право звертатися в позасудові 
(Комітет з прав людини, Комісія з прав 
людини та ін.) та судові (Європейський 
суд з прав людини, Міжамериканський 
суд з прав людини) міжнародні органи за 
захистом своїх прав. Як указано вище, 
фізична особа може нести міжнародну 
кримінальну відповідальність за вчинен-
ня міжнародних злочинів. Більше того, 
Статутом Міжнародного криміналь-
ного суду визначено, що така відпові-
дальність може покладатися виключно 
на фізичних осіб, що закріплено ч. 1 
ст. 25: «Суд володіє юрисдикцією щодо 
фізичних осіб згідно з цим Статутом». 
Зазначимо також таку антропологічну 
властивість Статуту МКС, як врахуван-
ня віку, з настанням якого є можливим 
притягнення людини до міжнародної 
кримінальної відповідальності. За ст. 26 
Статуту МКС з юрисдикції Суду виклю-
чаються особи, які не досягли 18-річно-
го віку на момент передбачуваного вчи-
нення злочину.

Сучасна доктрина міжнародного пра-
ва оперує висновком про те, що індивід 
володіє міжнародною правосуб’єктністю, 
яка має функціональний (для певних 
цілей) та похідний (на основі між-
державних угод) характер [19].

Звичайно, визначені в численних 
міжнародно-правових актах з прав лю-
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дини права і свободи фізичних осіб є пе-
редусім проявом суверенної волі держав. 
Але для міжнародної правосуб’єктності 
суттєвим є не те, ким розроблені пра-
ва та обов’язки, а їхня суть. Скажімо, 
обов’язки фізичних осіб не вдаватися 
до піратства, не використовувати неза-
конно прапор випливали з міжнародних 
звичаїв, які лише в 1982 р. були кодифі-
ковані в конвенціях. За злочини проти 
миру, проти людяності відповідальність 
у статуті Міжнародного воєнного три-
буналу (Нюрнберг) було передбачено 
вже після їх вчинення. Відповідальність 
за повітряне піратство та викрадення лі-
таків передбачена цілою системою між-
народних конвенцій.

Отже, сьогодні можна констату-
вати розширення міжнародної право-
суб’єктності індивіда. Так, у грудні 
2011 р. Генеральна Асамблея ООН 
прийняла третій Факультативний про-
токол до Конвенції про права дитини, 
який сьогодні відкритий для підписан-
ня та набуде чинності при ратифікації 
його десятьма країнами — учасницями 
Конвенції. Протокол передбачає мож-
ливість розгляду Комітетом із прав 
дитини скарг на порушення Конвенції 
проти країн — учасниць протоколу. Це 
ще один аргумент на користь антропо-
логізації міжнародного права, яке дедалі 
більше перетворюється з права держав 
на право людей.

Отже, антропологічний принцип у 
юридичній науці почав реалізовува-
тися практично лише в ХХ ст., однак 
його неявне використання та розробка 
здійснювалися у філософії античності, 
середньовіччя, Нового часу, німецькій 
класичній філософії, марксизмі. Звер-
нення до різних аспектів вказаної про-
блематики має поглибити її розуміння 
та доповнити ідею прав людини як ос-
новоположного ціннісного вибору су-
часного розвитку [2].

Формування наднаціонального рів-
ня влади, в який поступово переходить 
дедалі більше владних повноважень, 
закономірно призводить до трансфор-
мації змісту такого фундаментального 
принципу правової держави, як поділ 

влади, що проявляється в зміні функцій 
гілок влади і співвідношенні між ними.

Визначення Конституцією України 
головним обов’язком держави утвер-
дження та забезпечення прав і свобод 
людини, а також проголошення курсу 
на формування соціальної держави не-
минуче висувають на перший план про-
блему захисту прав людини.

Впровадження в національну юри-
дичну практику міжнародних стандартів 
прав людини, які закріплені Конститу-
цією та законами України, потребує не 
тільки створення відповідного юридич-
ного механізму, а й усвідомлення того, 
що права людини, її життєдіяльність є 
найвищою соціальною цінністю. За цих 
умов виникає потреба в розробці но-
вих методологічних підходів, які дали б 
змогу розглядати права людини як за-
гальнолюдську цінність, найважливіший 
елемент людського буття. У зв’язку з 
цим виникає необхідність оцінки кож-
ного правового акта й впровадження в 
практику законів і норм права з погляду 
міжнародних стандартів прав людини. 
Проте розпочати слід із формування 
ідеї загальних, універсальних ціннісних 
стандартів, що можуть бути застосо-
вані для регулювання суспільних відно-
син [2].

Таким чином, антропологічний підхід 
може бути корисний для подолання ет-
ноцентристського погляду на соціальний 
розвиток людини та суспільства, його 
використання є необхідно передумовою 
налагодження зв’язків між цивілізація-
ми, правовими системами, державами та 
людьми, що представляють різні правові 
культури. Антропологізація виступає 
певним ядром раціоналізації та ідеоло-
гізації культури. Юридична антрополо-
гія є продуктом діяльності людини, ос-
кільки надає можливість вивчити певні 
суспільні процеси і впливати на них, а 
також використовувати її потенціал у 
формуванні правової реальності.

Ключові слова: міжнародно-пра-
вовий вимір, юридична антропологія, 
міжнародний вимір, антропологічний 
підхід.
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Антропологізація виступає певним 
ядром раціоналізації та ідеологізації 
культури. Юридична антропологія 
є продуктом діяльності людини, ос‑
кільки надає можливість вивчати 
певні суспільні процеси і впливати 
на них, а також використовувати її 
потенціал у формуванні правової ре‑
альності. Впровадження в національ‑
ну юридичну практику міжнародних 
стандартів прав людини, які закріп‑
лені Конституцією та законами Ук‑
раїни, потребує не тільки створення 
відповідного юридичного механізму, а 
й усвідомлення того, що права люди‑
ни, її життєдіяльність є найвищою 
соціальною цінністю.

Антропологизация выступает оп‑
ределенным ядром рационализации 
и идеологизации культуры. Юриди‑
ческая антропология является про‑
дуктом деятельности человека, пос‑
кольку дает возможность изучить 
определенные общественные процес‑
сы и влиять на них, а также исполь‑
зовать ее потенциал в формировании 
правовой реальности. Внедрение в на‑
циональную юридическую практику 
международных стандартов прав че‑
ловека, которые закреплены Консти‑
туцией и законами Украины, требует 
не только создания соответствую‑
щего юридического механизма, но и 
осознание того, что права человека, 
его жизнедеятельность являются на‑
ивысшей социальной ценностью.

Anthropologization serves a specific 
core rationalization and cultural indoc‑
trination. Legal Anthropology is the 
product of human activity, as it gives 
the opportunity to study certain social 
processes and influence, as well as its 
potential in shaping the legal realities. 
The introduction of national jurispru‑
dence of international human rights 
standards, which are secured by the 
Constitution and laws of Ukraine, re‑
quires not only the establishment of an 
appropriate legal mechanism, but also 
the realization that the rights of man, 
his vital functions are the highest social 
value.
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Ю. Д. Рудкина, О. Ф. Скакун, Ю. Г. Ти-
хомирова, В. В. Трофимова, P. O. Хал-
финой, и других авторов.

Несмотря на значительное количес-
тво научных работ по вопросам право- 
и законотворчества, следует отметить, 
что это не снижает актуальности темы 
исследования, наоборот, комплексный 
научный анализ особенностей законо-
дательной процедуры, ее соотношения 
с правотворчеством и правоотношения-
ми позволяет всесторонне исследовать 
форму и содержание технологий созда-
ния законов. Поэтому предложенная 
статья органично дополняет указанные 
работы, а их наличие не уменьшает ак-
туальности исследования.

Основной целью статьи является 
установление порядка соотношения 
между законотворческой процедурой и 
правоотношением, а также анализ пра-
воотношений, возникающих в связи с 
осуществлением технологий законот-
ворчества.

Достижение целей статьи предо-
пределяет необходимость общетеоре-
тического анализа соотношения таких 
категорий, как правообразование, пра-
вотворчество, законотворчество, право-
отношение.

Правотворчество представляет собой 
финальную стадию правообразования, 
на которой происходит формализация 
сложившихся или санкционируемых от-
ношений и потребностей.

Формирование права — это слож-
ный, многоаспектный социальный про-
цесс, обусловленный взаимодействием 
объективных условий и субъективных 
факторов, определяющих и обеспечива-
ющих образование новых норм права.

По мнению Ю. А. Ведерникова, пра-
вотворчество представляется государс-
твенной деятельностью по созданию 
правовых предписаний. Ученый указы-
вает, что «этот процесс состоит из не-
скольких этапов. На первом этапе этого 
процесса происходит формирование оп-
ределенных общественных отношений, 
которые в результате многократного 
повторения приобретают нормативный 
характер. На втором этапе (право-
закрепление) происходит государствен-

ное санкционирование общественной и 
государственной (в историческом аспек-
те прежде судебной) практики, ее раз-
вернутое законодательное закрепление. 
Путем правозакрепления складываются 
основы правового регулирования обще-
ственных отношений. На третьем этапе 
государство с целью конкретизации и 
детализации основ правового регулиро-
вания самостоятельно создает широкий 
круг правовых предписаний. именно 
этот этап и называется правотворчест-
вом. итак, правообразования не сводят-
ся к правотворчеству, которое является 
лишь последним этапом этого процес-
са» [1, 120].

В свою очередь О. Ф. Скакун опреде-
ляет правотворчество как правовую фор-
му деятельности государства с участием 
гражданского общества (в предусмотрен-
ных законом случаях) по установлению 
(санкционированию), изменению, отме-
не юридических норм. Правотворчест-
во выражается в формировании, систе-
матизации, принятии и обнародовании 
нормативно-правовых актов.

Законотворчество является исклю-
чительной монополией представитель-
ных высших органов государства (в 
Украине — Верховной Рады) либо на-
рода (гражданского общества) в предус-
мотренных законом случаях. Законот-
ворчество — важная составная часть 
правотворчества, заканчивающаяся 
принятием законов. Результат правот-
ворчества — все нормативно-правовые 
акты: законы, указы, распоряжения, ре-
шения и др. Они появляются на свет 
вследствие сложной деятельности вы-
сших государственных органов, органов 
местного самоуправления, местной го-
сударственной администрации, коммер-
ческих и некоммерческих организаций, 
трудовых коллективов» [2, 319].

Хотя автор и декларирует их нетож-
дественность: «правотворчество нельзя 
сводить к законотворчеству», здесь на-
прашивается вывод, что право состоит 
из законов и подзаконных актов. и в 
этом контексте законотворчество отли-
чается от правотворчества (включаю-
щего создание не только законов, но и 
подзаконных актов).
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Безусловно, правотворчество, по объ-
ему своего логического содержания, зна-
чительно шире законотворчества. Пос-
леднее, для континентальной правовой 
семьи, является стержневой составляю-
щей правотворчества, однако не единс-
твенной. Более того, в отдельных пра-
вовых семьях закон вообще не является 
основным источником права. Соответс-
твенно, если мы принимаем нетождест-
венность права и закона, необходимость 
закона быть основанным на праве, то 
мы должны признавать в качестве права 
всю совокупность письменных правовых 
актов, а не только нормативно-правовых 
(законов и подзаконных актов).

Ю. Н. Оборотов определяет, что 
«право — это исторически сложившая-
ся, морально обоснованная и религиоз-
но выверенная, легализованная ценност-
ная нормативная система, рассчитанная 
на всеобщее признание (легитимацию) 
и соответствующее поведение людей, 
организаций, социальных общностей, в 
которой используются процедуры, фор-
мализованные решения и государствен-
ное принуждение для предупреждения 
и разрешения конфликтов, сохранения 
социальной целостности» [3, 54].

В свою очередь С. С. Алексеев ука-
зывает, что «в догме права выделяются 
три составляющих: а) атомистические 
компоненты права — правовые нормы, 
правоотношения, индивидуальные акты 
и др. категории; б) внешние формы пра-
ва — источники права, содержащие 
правовые нормы и принципы; реальные 
факты, отображающие действие права, 
— акты реализации права, применения 
права, толкования права и т. д. [4, 114].

Однако содержательные характерис-
тики права не должны быть отражены 
исключительно догмой права и могут 
быть представлены под другими углами 
зрения. Так, в содержании права выде-
ляются такие важнейшие компоненты:

1) модели поведения индивидуаль-
ных и коллективных субъектов (правовые 
принципы, правовые дефиниции и т.п.);

2) нормативные и ненормативные 
средства правового регулирования (пра-
вовые нормы, правоприменительные 
акты и т.д.);

3) иерархизированные ценности и 
ценностные ориентиры (ценности права 
и правовые ценности);

4) конвенциональные (договорные) 
средства (правовые договоры) [5, 51].

В этой связи необходимо обозна-
чить, что субъектами правотворчест-
ва выступают — все субъекты права, 
а не только уполномоченные на такую 
деятельность государственные органы. 
Сущность правотворчества — это вы-
ражение в письменном правовом акте 
возможного, должного, желаемого 
предписания, имеющего юридическое 
значение.

Соответственно правотворчество, 
представляется как выражение сложив-
шегося предписания в форме письмен-
ного правового акта.

В этой связи безапелляционно можно 
утверждать, что правотворчество пред-
ставляет собой определенный юриди-
ческий алгоритм — последовательность 
действий, ожидаемым результатом ко-
торых является принятие письменного 
правового акта. Однако, является ли 
такой алгоритм правоотношением? Ана-
лиз природы права показывает, что не 
во всех случаях.

Так при рассмотрении конвенци-
альных средств и такой формы права, 
как нормативно-правовой договор, мы 
можем однозначно идентифицировать 
здесь наличие правоотношения. Здесь 
есть субъекты, объект, взаимные права 
и обязанности. Наряду с этим, при ис-
следовании законотворчества, устано-
вить все неотъемлемые составляющие 
структуры и содержания правоотноше-
ния не представляется возможным.

Законодательная процедура является 
совокупностью действий, результатом 
которой является создание письмен-
ного нормативно-правового акта. Но в 
этой процедуре отсутствует необходи-
мый состав субъектов правоотношения 
(уполномоченное и обязанное лицо), 
нет взаимно-корреспондируемых прав и 
обязанностей, а с учетом историческо-
го подхода, мы можем определить, что 
«первый закон» принимался и в отсут-
ствие закона, на основе которого возни-
кают правоотношения.
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Более ярко разница проявляет себя 
при анализе религиозной правовой се-
мьи, основывающейся на приоритете 
Богоустановленной нормы, которой 
должна подчиняться вся общественная 
жизнь. Здесь основным источником 
права являются религиозные нормы. 
Соответственно, если следовать «по-
зитивистской логике», основным субъ-
ектом правовых отношений здесь есть 
Бог, но кто сможет доказать его сущест-
вование, а соответственно определить в 
качестве субъекта правовых отношений 
(правотворческих, в данном случае)?

По своей сути, правоотношения, 
являющиеся разновидностью обще-
ственных отношений, имеют динамич-
ный характер, так как возникают и 
развиваются на основе правовых норм. 
Правовые нормы, в свою очередь, уста-
навливаются и обеспечиваются особы-
ми субъектами в зависимости от раз-
личного рода условий: политических, 
экономических, социальных и других, 
которые стремительно меняются и на-
ходятся в постоянной динамике. имен-
но поэтому правоотношения могут и 
должны меняться так же, как и другие 
общественные явления. Они живут со-
циальной и правовой жизнью: возника-
ют, изменяются, прекращаются.

Как указывает А. Ф. Крыжановский, 
«правоотношения — это общественные 
отношения, которые урегулированные 
правовыми нормами, а их участники 
связаны субъективными правами и юри-
дическими обязанностями. Правовые 
отношения возникают на пересечении 
общественных отношений и права, об-
ретают правовой характер, однако не 
утрачивают при этом своего первичного 
фактического содержания — экономи-
ческого, политического, имущественно-
го, семейного и т.д. При этом именно 
социальное происхождение и природа 
правовых отношений питают и усилива-
ют упорядочивание тех отношений, ко-
торые охватываются сферой правового 
регулирования. С другой стороны, пра-
вовые отношения представляют собой 
способ воплощения предписания право-
вых норм в жизнь. Они объединяют ин-
дивидуальные, групповые, социальные 

и правовые аспекты сосуществования 
людей в различных сферах в обособлен-
ную сферу правового бытия» [6, 52].

итак, установив особенности со-
отношения правообразования и право-
творчества, определив особую роль и 
значение в континентальной правовой 
семье законотворчества, проанализи-
ровав сущность и правовую природу 
правоотношения, следует раскрыть 
сущность законодательной процедуры и 
связанных с её осуществлением право-
отношений.

Основные положения законотвор-
ческой процедуры сформулированы в 
разделе IV Закона Украины «О регла-
менте Верховной Рады Украины» от 
10.02.2010 г. [7, 52], где указывается 
перечень необходимых действий (от за-
конодательной инициативы до опублико-
вания закона), при соблюдении которых 
и при обязательном условии «положи-
тельного» (в соответствии с действую-
щим законодательством) голосования 
народных депутатов, Верховная Рада 
Украины принимает закон. Фактически, 
в рамках указанной процедуры прописа-
но, что и кому необходимо сделать, для 
того, чтобы закон был создан.

Если взять за аналогию общество с 
ограниченной ответственностью, в ко-
тором уставной капитал распределен 
между тремя участниками (физически-
ми лицами, гражданами Украины), один 
из числа которых на общем собрании 
был избран (назначен) в качестве ди-
ректора этого предприятия. Причем у 
такого директора широкие полномочия 
и «завидная» должность, однако может 
ли он действовать против воли учреди-
телей? Нет, этой воле он подчиняется и 
осуществляет свои полномочия в инте-
ресах компании. Так и с парламентом. 
Народ, из числа своих представителей, 
избрал самых достойных, установив им 
«особые» (законотворческие) полномо-
чия, не говоря уже об «особом» статусе 
и неприкосновенности.

Причем очень важно подчеркнуть, 
что именно представителей. Учитывая 
постулаты гражданского права, необ-
ходимо признать, что представитель, 
выполняя возложенные на него дове-
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рителем полномочия, не имеет права 
действовать в своих личных интересах, 
лишь в интересах доверителя, за что, 
собственно, он и получает оговоренную 
плату.

В этой связи не следует смеши-
вать отношения: «депутат — народ», 
«депутат — создание закона». Если в 
первом случае правоотношения, то во 
втором — исполнение обязанностей 
(фактически — реализация компетен-
ции), возникших не как противопостав-
ление установленным правам, но как их 
воплощение в жизнь.

Причем, наряду с указанными, совер-
шенно особой формой законотворчест-
ва является референдум (всенародное 
волеизъявление), протекание которого 
регламентируется отдельным законом 
и предусмотрено Конституцией Украи-
ны. Здесь народ «самостоятельно» осу-
ществляет имеющуюся у него власть. 
Однако и в этом случае констатировать 
наличие правоотношения не представ-
ляется возможным.

Возвращаясь к анализу деятельности 
Верховной Рады, следует отметить, что 
подготовка и оформление законопроек-
та, его регистрация и предварительное 
рассмотрение, принятие к рассмотрению 
и открытие дела проекта закона, а наря-
ду с этим отношения, связанные с дора-
боткой, рассмотрением, альтернативным 
решением и т.д., будучи правоотноше-
ниями, в отдельности и самостоятельно, 
не являются законотворческими право-
отношениями. В результате каждого от-
дельного такого правоотношения закон, 
как особый письменный правовой акт, 
не создается. Является ли такая «мно-
жественность связанных между собой 
правоотношений» (причем, как матери-
альных, так и процессуальных) особой 
формой правоотношения — нет, так как 
нарушается конструктивная природа 
правоотношения.

Возможно, не стоит слишком услож-
нять объективные явления и искать пра-
воотношения, где их нет. А есть четко 
установленный алгоритм юридически 
значимых действий, основанных на ма-
териальном критерии. Есть процедура 
осуществления компетенции. Есть упол-

номоченный орган государства (причем 
с закрепленным в Конституции правом 
(и, по сути, обязанностью) принимать 
законы, есть принцип разделения влас-
тей, согласно которому законодательная 
ветвь власти создает законы (единствен-
ным органом законодательной власти 
в Украине является Верховная Рада). 
А соответственно, особая процедура 
формализации правообразования. Прос-
то конкретный орган осуществляет воз-
ложенные на него обязанности.

С учетом того, что высшим носи-
телем власти является народ, а соот-
ветственно, он и только он (разве что 
через уполномоченных им же органов 
и представителей) для себя же закреп-
ляет определенные правила и предписа-
ния, формализируя их в виде законов, 
то становится очевидным, что законо-
творческая процедура — это по сути 
соответствующая (легитимная) духу 
народа последовательность выполнения 
предусмотренных действий уполномо-
ченного органа, легализирующая оп-
ределенные ценности, либо их охрану, 
либо распределение, либо упорядочива-
ние (в том числе изменение или отмену 
действующих норм).

В этой связи необходимо разделять 
правотворчество и законотворчество, а 
соответственно законотворческую про-
цедуру и правоотношения связанные с 
законотворчеством.

Однако совершенно иная позиция 
является традиционной для российской 
юриспруденции.

Так Б. В. Дрейшев указывал, что, 
«выделение правотворческих отноше-
ний в самостоятельную группу не ли-
шено оснований. Объясняется это тем, 
что данные правоотношения служат не 
только средством реализации правовых 
установлений, но и средством создания 
(изменения, отмены, соединения воеди-
но) самих норм права, выражающих го-
сударственную волю» [8, 29].

В свою очередь Д. А. Керимов, ис-
следуя источники права, обосновывал, 
что «правотворческие отношения, как 
и иные правовые отношения, представ-
ляют собой необходимые социальные 
связи между конкретными субъекта-
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ми. Однако в отличие от всех других 
социальных связей, они имеют более 
сложный характер, поскольку в процес-
се своего осуществления одновременно 
регулируются материальными и процес-
суальными нормами» [9, 88].

Систематизируя и совершенствуя 
указанные наработки, Ю. Д. Рудкин, 
проводя исследование природы вопло-
щаемых в жизнь норм права, приходит 
к заключению, что при законотворчест-
ве реализуются как материальные, так 
и процессуальные нормы права. Автор 
указывает, «что с помощью материаль-
ных правотворческих отношений обес-
печиваются правотворческие действия, 
связанные с составлением проекта 
нормативного акта, его совершенство-
ванием и подготовкой к утверждению 
в качестве общеобязательного прави-
ла поведения. С помощью же процес-
суальных правотворческих отношений 
обеспечивается практическое осущест-
вление материальных правотворчес-
ких отношений (последовательность, 
порядок их реализации и т.п.) в целях 
формирования эффективно действую-
щего государственного волеизъявления 
органа в форме нормативного акта. из 
сказанного с неизбежностью вытекает 
то обстоятельство, что процессуальные 
правоотношения всегда являются про-
изводными от материальных, имеют по 
отношению к последним служебный, 
вспомогательный характер. Для процес-
суальных правотворческих отношений 
характерным, на наш взгляд, является 
и то, что по времени своего существова-
ния, они «короче» материальных, кото-
рые возникают раньше и завершаются 
позже.

Так, принятие правотворческим ор-
ганом решения об издании нормативно-
го акта и разработке его проекта (ма-
териальное правоотношение) вызывает 
к жизни целый комплекс процессуаль-
ных правоотношений, следующих одно 
за другим. Это отношения по составле-
нию проекта, его согласованию, пред-
варительному обсуждению, в которых 
принимает участие более широкий круг 
субъектов, нежели в материальных пра-
воотношениях. В связи с этим заслу-

живает одобрения мнение о том, что 
процессуальные правоотношения носят 
дискретный характер, чем отличаются 
от стабильных материальных отноше-
ний [10, 68].

Все указанные работы относятся к 
советскому периоду, в котором «описы-
валось» доминирование государства в 
качестве субъекта, который не только 
знает, но и понимает, что «нужно» об-
ществу. Однако современный уровень 
развития общественных отношений, 
приоритетность прав и свобод человека 
и гражданина, инструментальная цен-
ность государства, как одного из средств 
достижения состояния комфортного со-
существования индивидов, заставляют 
по-иному оценить и осмыслить роль из-
бранного народом органа законодатель-
ной власти.

и в этой связи, в определенном смыс-
ле, «переходным» видится сформулиро-
ванное В. В. Трофимовым определение 
правообразующих (правотворческих) 
правоотношений в качестве «опреде-
ленной совокупности специфических 
по содержанию и характеру правовых 
отношений, связанных с разработкой, 
принятием и изданием правотворчес-
кими органами правовых актов различ-
ной формы, а также участием граждан 
и организаций в данном процессе пос-
редством выражения волеизъявления 
относительно характера и содержания 
принимаемых правовых норм».

Повторяя выводы Б. В. Дрейшева, 
В. В. Трофимов указывает, что «главное 
назначение (функция) указанных отно-
шений состоит в том, что они выступают 
средством создания (изменения, отме-
ны) норм права. Этим определяется их 
особое место среди остальных правовых 
отношений, которые непосредственно 
связаны с реализацией уже созданных 
правовых норм» [11, 25].

В определении В. В. Трофимова, так 
же есть дискуссионные моменты, пре-
жде всего, отождествление понятий: 
«правообразование» и «правотворчест-
во». Это явно не тождественные явле-
ния, где первое шире второго.

Не менее важным вопросом явля-
ется идентификация правовых актов. 
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В. В. Трофимов, указал: «правовых ак-
тов различной формы». Однако подоб-
ное утверждение не применимо к за-
конотворчеству, результатом которого 
является принятие закона — опреде-
ленного правового акта.

Законотворческих правоотношений 
нет, есть лишь правоотношения связан-
ные с осуществлением законотворчес-
кой процедуры. Где законотворческая 
процедура представляет собой юри-
дически значимый алгоритм, порядок 
принятия, внесения изменения или от-
мены закона. В свою очередь, правоот-
ношения, связанные с осуществлением 
законотворческой процедуры, — это 
материальные и процессуальные право-
отношения, наличие которых является 
необходимым условием осуществления 
процедуры создания и вступления в 
силу законов.

Ключевые слова: право; правообра-
зование; правотворчество; законотвор-
чество; правоотношения, возникающие 
в связи с осуществлением законотвор-
чества.

В статье анализируется соотно‑
шение понятий правообразование, 
правотворчество, законотворчество, 
устанавливается природа правоот‑
ношений возникающих в связи с осу‑
ществлением законотворческой про‑
цедуры.

У статті досліджуються особли‑
вості співвідношення правоутворен‑
ня та законотворчості. Обґрунто‑
вується неможливість використання 
терміна «законодавчі (правотворчі) 
правовідносини» щодо правових від‑
носин, які супроводжують здійснення 
законодавчої процедури.

The article is devoted to research 
the relationship between the concepts of 
law‑creation and legislation, establish 

the nature of relations arising in con‑
nection with the legislative procedure.
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ГЕНЕзИС СОцИАльНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
(ИСТОРИКО-фИлОСОфСКИЙ АНАлИз)

В жизни современного общества про-
исходят два широкомасштабных процес-
са: нарастание объема и остроты гло-
бальных проблем человечества, а также 
интенсивные глобальные процессы, про-
являющиеся в интеграции мировой эко-
номики, политики, финансов, в создании 
универсальной культуры. Такие измене-
ния имеют как позитивные моменты, так 
и негативные свои проявления. Наряду 
с мощным наращиванием в глобальной 
экономике производительных сил, на-
блюдается рост человеческой нищеты, а 
также усиление преступной деятельнос-
ти и рост организованной преступнос-
ти. Такие изменения, с одной стороны, 
дают возможность людям гораздо ост-
рее чувствовать огромную ответствен-
ность за судьбу всего человечества и 
все больше ценить неприкосновенность 
жизни каждого человека, а с другой — 
возникает осознание того что, в совре-
менных реалиях все чаще возникают 
ситуации когда, ответственность не на-
ступает даже за серьезные проступки, в 
том числе связанные с гибелью людей. 
Происходящие в современном мире, и 
в украинском обществе, объективно 
ведут к тому, чтобы осознать степень 
социальной ответственности различных 
субъектов общественно-исторической 
деятельности, что обусловливает акту-
альность исследуемой нами проблемы.

изученность разных аспектов про-
блемы (ответственность как социальное 
явление, природа и признаки социальной 
ответственности, виды социальной от-
ветственности, взаимосвязь социальной 
ответственности и юридической ответс-

твенности) нашла отражение в работах 
отечественных и зарубежных авторов. 
В разный период времени важную роль 
в осмыслении проблемы социальной от-
ветственности сыграли труды: Аристо-
теля, Н. А. Головко, Л. и. Грядуновой, 
и. А. ильина, и. Канта, В. В. Козлов-
ского, О. Э. Лейста, В. и. Ленина, 
А.С. Панарина, Платона, В. и. Спиран-
ского, В. П. Тугаринова.

Начало изучению ответственнос-
ти было положено в Древней Греции. 
Так, Платон одним из первых поставил 
вопрос об ответственности человека за 
свои поступки. Платоновская филосо-
фия не давала плохому человеку надеж-
ды на покой, ведь порочная душа, по 
Платону, «блуждает... одна во всякой 
нужде и стеснении, пока не исполнятся 
времена, по прошествии коих она си-
лою необходимости водворяется в оби-
талище, какого заслуживает. А души, 
которые провели свою жизнь в чистоте 
и воздержанности, находят и спутников 
и вожатых среди богов, и каждая посе-
ляется в подобающем ей месте» [5, 80]. 
Проблеме ответственности уделил зна-
чительное внимание немецкий философ 
и. Кант. Углубление содержания поня-
тия ответственности у Канта происходит 
на основе представления о достоинстве 
человеческой личности. и. Кант писал: 
«Человек ответственен за человечество 
в своем лице» [2, 478]. В. и. Ленин рас-
сматривал ответственность в неразрыв-
ной связи с дисциплиной и организо-
ванностью, указывая на необходимость 
«особенно большое внимание обратить 
на развитие и укрепление товарищес-
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кой дисциплины трудящихся и всесто-
роннее повышение их самодеятельности 
и сознания ответственности» [3, 96].

В рамках данной статьи перед нами 
стоит задача выяснить момент возникно-
вения ответственности как социального 
явления и проследить ее генезис. Как 
известно, ответственность органически 
включена во всю совокупность много-
образных отношений личности и обще-
ства, во все сферы жизнедеятельности 
людей, во все формы общественного 
индивидуального сознания. Ответствен-
ность личности, как и ответственность 
общества и государства, имеет соци-
альную природу. Она предопределена 
общественным характером отношений, 
особенностями личности, ее местом 
в системе общественных отношений, 
особенностями самого общества. В ре-
зультате развития человеческого обще-
ства происходят преобразования, рас-
ширяющие объем свободы субъекта, к 
нему предъявляются все новые, более 
высокие требования. Это обусловлено 
историческим ходом развития нашего 
общества, усложнением общественных 
отношений, прогрессом в научно-техни-
ческой сфере.

Если говорить о моменте возникно-
вения ответственности как социальном 
явлении, то большинство ученых при-
держиваются точки зрения, что она поя-
вилась вместе с зарождением человечес-
кого общества. В доклассовом обществе 
постепенно складывались обычаи и нор-
мы морали, регулировавшие первобыт-
нообщинные отношения. В этот период 
своей истории человечество уже имело 
механизм регулирования общественных 
отношений, институт ответственности 
нравственной так же имел место. исто-
ки нравственности связаны с формиро-
ванием человека как разумного социаль-
ного существа, поэтому для выяснения 
вопроса об условиях и обстоятельствах 
происхождения нравственности истори-
ки обращаются к далекому прошлому 
человеческого рода. Ученые утвержда-
ют, что человеческий род существует на 
нашей планете около двух миллионов 
лет. Собрав данные, они выяснили, что 
процесс возникновения нравственных 

отношений и ответственности как со-
циального явления носили длительный 
характер. Особенность ответственнос-
ти как социального явления состоит в 
том, что она включается во все виды 
человеческой деятельности как их ка-
чественный показатель. исторически 
нравственность возникает тогда, когда 
человек становится личностью. истори-
ки приводят убедительные доказатель-
ства того, что труд по изготовлению 
орудий особым образом организовывал 
психику древнейших людей, развивая 
в их головном мозге те структурные 
подразделения, которые контролируют 
внимание, сдержанность, самодисцип-
лину, т. е. те качества, которые необ-
ходимы для подавления агрессивности 
и выработки социального поведения 
индивида и формирования личности как 
автономной системы. Все это приводит 
и к возникновению такого социально-
го явления, как ответственность. Уже 
на уровне первобытного человеческого 
стада внутри стада постепенно начали 
складываться динамические стереотипы 
поведения. К числу первичных стерео-
типов поведения у неандертальцев от-
носились: добросовестный труд, подчи-
нение старшим, охрана детей, дружба 
и взаимная привязанность. Жизнь пер-
вобытного общества регламентирова-
лась положительными предписаниями и 
запретами, система которых в истори-
ческой литературе получила название 
«табу». Страх перед непонятными си-
лами и стихийная привычка — именно 
это обеспечивало безотказное действие 
табу. Табу, по существу, выступало 
единственным элементом механизма 
регулирования действия людей. Од-
ним из первых табу выступает табу на 
убийство. Желание убить и невозмож-
ность это совершить стали многократ-
но проигрываться в воображении чле-
нов рода, порождает запрет (табу). Это 
уже внутренний запрет, основанный 
на собственной воли, это рождение со-
вести, это утверждение социальности. 
Примерно в этот же период времени 
возникает еще один вид табу, табу на 
кровосмешение, которое представля-
ет не меньший интерес. известно, что 
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первобытно-родовой строй складывался 
по материнской линии. Матриархат ох-
ватывает исторический период продол-
жительностью около 40 тыс. лет. При 
материнском родовом строе сформиро-
валась обязанность не вступать в брак 
внутри рода, за несоблюдение которой 
предусматривалась ответственность 
вплоть до лишения жизни. Так, винов-
ных мужчин публично подвергали жес-
токим мучениям и вешали, а виновных 
женщин живыми сжигали на кострах. 
Если нарушенное родство было менее 
близким, то в большинстве случаев это 
заканчивалось тоже смертью. Принци-
пы поведения, сформированные и за-
крепленные в табу, осознавались пер-
вобытным человеком как непреложные 
правила, нарушение которых влечет за 
собой тягчайшие последствия. В период 
матриархата индивид в процессе нрав-
ственного воспитания получал двойную 
нравственную ориентацию, и, соответс-
твенно, у него формировалась такая же 
(двойная) позитивная ответственность. 
Послушание, скромность, ответствен-
ность были обязательными нормами 
поведения индивида только среди со-
родичей и соплеменников, за предела-
ми же рода и племени, в отношениях с 
чужими, действовали совершенно иные 
принципы и нормы: подозрительность, 
злобность, мстительность.

Как показывает история, кровная 
месть присутствовала у всех народов 
мира. Ее универсальный характер объ-
ясняется не только системой воспита-
ния родового общества, но и необхо-
димостью — иного способа защитить 
жизнь и свободу не существовало. На 
члена рода возлагалась обязанность 
кровной мести, в случае неисполнения 
этого долга ему грозило изгнание из 
рода. В тот период времени в случае 
защиты своей безопасности отдельный 
человек полагался на покровительство 
рода и мог рассчитывать на него. Тот, 
кто причинял зло представителю како-
го-либо рода и племени, причинял зло 
всему роду и племени, и должен был 
быть отомщен. Кровная месть имела 
широкое распространение у народов 
Кавказа и Закавказья, Центральной и 

Южной Америки, Азии, Африки и Авс-
тралии. Так, у ирокезов, если члена 
рода убивал кто-нибудь из чужого рода, 
весь род убитого был обязан ответить 
кровной местью. У арабов месть счита-
лась доблестью, мстителей восхваляли 
в песнях, а отказ от мести считался 
всеобщим позором. С возникновения 
родового общества социальный меха-
низм регулирования общественных от-
ношений был чрезвычайно прост: дейс-
твия отдельных людей и их общностей 
регулировались привычками. Механизм 
регулирования усложнился, когда вмес-
те с развитием производства человек 
превратился в сознательного субъекта 
общественных отношений и приобрел 
способность оценивать свои поступки. 
Единственным регулятором обществен-
ных отношений становится обычай, соб-
людение которого обеспечивало внутри 
рода необходимый порядок, а в случае 
его нарушения применялись меры об-
щественной ответственности.

Обычай есть сгущение стереотип-
ности, повторяемости жизненных собы-
тий, это объективизация общественного 
мнения, коллективной ответственнос-
ти, сложившихся исторически [6, 614]. 
Обычай мог требовать от представите-
лей различных социальных групп испол-
нения различных действий. Так, напри-
мер, по обычаю древних ацтеков пить 
вино разрешалось только старикам. Мо-
лодой же человек, нарушивший обычай, 
должен был быть наказан. Наказания 
так же не были одинаковыми для всех 
за одинаковый поступок. Чем выше со-
циальное положение провинившегося, 
тем тяжелее было наказание. Возник-
нув, обычаи живут долго и носят кон-
сервативный характер, они передаются 
из поколения к поколению в качестве 
регуляторов общественных отношений 
и общественной ответственности. В ро-
довом обществе у всех народов обычаи 
и нравственность находились в тесной 
связи, a с возникновением и развити-
ем религии сложились воззрения, что 
обычаи являются заветами богов, поэ-
тому нарушение обычая — проступок 
против бога. Соблюдение обычаев стало 
обеспечиваться не только обществен-
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ной ответственностью, но религиозным 
сознанием. Так, примером религиозной 
ответственности могут служить положе-
ния, представленные в «Книге мертвых» 
сборнике египетских гимнов и религи-
озных текстов. Эта книга представля-
ла собой своего рода руководство для 
умершего, который после смерти пред-
стает перед загробным судом и несет от-
ветственность за свои поступки. Далее 
в процессе исторического разложения 
первобытного общества мы наблюдаем 
формирование новой формы социальной 
ответственности — юридической от-
ветственности.

история государства и права всех 
народов свидетельствует о том, что 
важнейший источник формирования 
права — это санкционирование пер-
вобытных обычаев. С возникновением 
классов и государства часть обычаев 
трансформировалась в право. Обычное 
право, так же как и государство, в сво-
ем развитии постепенно обнаруживает 
классовый характер — оно выражает 
волю господствующего класса. Возник-
шее в классовом обществе обычное пра-
во стало глубоко отличным от обычаев 
первобытного строя. В процессе форми-
рования и развития права наблюдается 
вытеснение обычаев обычным правом, и 
вместе с тем появляются органы госу-
дарства — суд и специальные должност-
ные лица, которые привлекают к ответс-
твенности нарушителей правовых норм. 
Об этом свидетельствуют, например, 
Законы Хаммурапи — сборник законов 
шестого царя первой Вавилонской ди-
настии Хаммурапи. Законы Хаммурапи 
представляют собой запись обычного 
права, судебной практики, узаконений 
царя Хаммурапи [4, 102–104]. Можно 
сказать, что в этот период начинает 
формироваться новая форма социаль-
ной ответственности — юридическая 
ответственность. Возникновение юри-
дической ответственности было обус-
ловлено тем, что система социальной 
ответственности первобытного обще-
ства оказалась неприспособленной для 
классового общества. Формирующиеся 
государство и право нуждались в та-
ком институте, который бы смог стать 

средством применения государственной 
силы принуждения к правонарушите-
лям. Правовая наука имеет дело, пре-
жде всего, с юридической ответствен-
ностью, которая представляет для нее 
профессиональный интерес и предмет 
специального изучения. Говоря о юри-
дической ответственности, следует оп-
ределить, что это — особая, властная 
разновидность социальной ответствен-
ности, связанная с действием юридичес-
ких норм, за которыми, как известно, 
стоит государство. Следует отметить, 
что любая социальная ответственность, 
в том числе и правовая, может насту-
пить лишь при наличии двух условий: 
свободы воли индивида и возможнос-
ти выбора варианта поведения. Первое 
условие означает, что ответственность 
может нести только дееспособное лицо, 
т.е. лицо, которое отдает отчет своим 
действиям, способное руководить ими. 
Второе условие предполагает, что субъ-
ект не может и не должен нести ответс-
твенность за единственно возможное в 
данной конкретной ситуации действие, 
так как человек не мог поступить иначе, 
у него не было другого выбора. За это 
его нельзя ни осуждать, ни наказывать. 
Такие обстоятельства применительно 
к правонарушениям и юридической от-
ветственности перечисляются в самом 
законе.

С развитием государства и права воз-
никают различные разновидности юри-
дической ответственности, из которых 
следует отметить: уголовно-правовую, 
гражданско-правовую, процессуальную 
ответственность. Так, «Русская прав-
да» — свод законов, самый известный 
памятник древнерусского княжеского 
законодательства, хотя и не содержит 
четкого указания на существование 
уголовной и гражданско-правовой от-
ветственность, тем не менее, нормы, со-
держащиеся в ней, делились по своему 
характеру на: уголовное и гражданское 
право. Между тем такие различия на-
блюдались уже в Древнейшей Правде 
(Правда Ярослава 1016 г.). В качестве 
примера сошлемся на ст. 18 (по Ака-
демическому списку), касающуюся ис-
требления чужого имущества, в данной 
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статье зафиксировано гражданско-пра-
вовое нарушение — посягательство на 
имущественные отношения. Характер 
противоправности заключается в запре-
те их государством с помощью имущес-
твенных санкций: изъятие имущества 
у незаконного владельца, выплата ком-
пенсаций за испорченную вещь, возме-
щение убытков. Анализ же «Русской 
Правды» свидетельствует о том, что во 
многих случаях правонарушений пре-
дусматривалась одновременно ответс-
твенность двух видов: гражданско-пра-
вовая и уголовно-правовая [1, 26–29]. 
Например, для государственной власти 
уголовные штрафы (виры и продажи) 
имели большое значение, так как из 
них извлекалась материальная выгода. 
Возникновение в наиболее завершен-
ном виде гражданско-правовой ответс-
твенности связано с развитием римско-
го государства и права.

Наиболее разработанной частью рим-
ского права в классический период было 
гражданское право, особенно его важ-
нейший институт — обязательственное 
право. Было дано довольно четкое опре-
деление договора, который считался не-
рушимым и должен был строго соблю-
даться. Невыполнение или нарушение 
договорного обязательства влекло за 
собою юридическую ответственность. 
В период возникновения юридической 
ответственности, на раннем этапе римс-
кого права, ответственность носила лич-
ный характер: в случае неисполнения 
должником своей обязанности его могли 
заключить в тюрьму, продать в рабство, 
лишить жизни. Указания на такую от-
ветственность содержатся уже в поста-
новлениях XII таблиц, где на должника 
возлагалась уголовная ответственность 
[4, 214–217]. С течением времени фор-
ма ответственности была изменена: за 
неисполнение обязательств должники 
стали отвечать не своей личностью, а 
своим имуществом, то есть уже возни-
кала гражданская ответственность.

Если говорить о таком виде ответ-
ственности, как процессуальная, то 
следует обратиться к истории уголов-
ного процесса. Можно заметить, что 
одним из первых возник так называ-

емый «состязательный» (обвинитель-
ный) процесс, в основе которого были 
методы разрешения конфликтов, сущес-
твовавшие еще в эпоху родоплеменных 
отношений. Вместе с тем, заимствовав 
обычные процессуальные нормы, госу-
дарственная власть изменила их, при-
способив к условиям классового обще-
ства. Процессуальная ответственность 
находится в тесной взаимосвязи с госу-
дарственным принуждением и ее можно 
определить как особую форму государс-
твенного принуждения. Состязательная 
форма процесса существовала всегда 
там, где государство имело демократи-
ческую форму. Состязательный процесс 
рабовладельческих государств характе-
рен для таких античных государств, в 
которых существовала рабовладельчес-
кая демократия, как Древняя Греция, 
Древний Рим. Восточные деспотии не 
знали состязательной формы процесса 
или знали только отдельные ее эле-
менты. Рабовладельческому обществу 
соответствует широкая состязательная 
форма процесса, когда рабовладельцы 
судят рабовладельцев. В феодальном об-
ществе состязательная форма процесса 
(с судебным поединком и ордалиями) 
имела место в суде равных. В наибо-
лее классическом виде состязательный 
процесс существовал в Древнем Риме. 
В Московском государстве существо-
вала такая форма судопроизводства, 
как розыск. Дело возбуждалось судом 
по собственной инициативе, главным 
способом получения доказательств 
была пытка. Огромных размеров пытки 
достигли при иване Грозном, в ХVI в. 
инквизиционный процесс приобретает 
все большее значение [1, 87]. По рели-
гиозным и государственным преступле-
ниям пытка применялась ко всем по-
дозреваемым без исключения. Только 
судебная реформа 1864 г. положила ко-
нец пыткам на предварительном следс-
твии. Практика применения пыток во-
зобновилась сразу же после победы 
Октябрьской революции и создания 
ВЧК. В настоящее время вследствие 
гуманизации общества и развития прав 
человека применение пыток становится 
неприемлемым.
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итак, подводя итог, следует конста-
тировать, что возникновение социаль-
ной ответственности становится воз-
можным при условии предварительного 
предъявления к поведению людей опре-
деленных требований, закрепленных в 
социальных нормах. Сама ответствен-
ность обусловлена уровнем развития 
общественного сознания, уровнем со-
циальных отношений, существующими 
социальными институтами. Каждая ис-
торическая эпоха создает свою систе-
му ценностей, в силу чего содержание 
социальной ответственности и ее виды 
претерпевают изменения. Независимо 
от вида социальной ответственности, 
действующей в тот или иной историчес-
кий период в обществе, все они имеют 
единую цель — обеспечить нормальное 
функционирование общества.

Ключевые слова: социальная от-
ветственность, личность, общество.

Как ответственность личности, 
так и ответственность общества 
и государства имеют социальную 
природу. Она предопределена обще‑
ственным характером отношений, 
особенностями личности, ее местом 
в системе общественных отношений, 
особенностями самого общества и 
его исторического развития.

Як відповідальність особистості, 
так і відповідальність суспільства і де‑
ржави мають соціальну природу. Вона 
зумовлена суспільним характером від‑
носин, особливостями особистості, її 
місцем у системі суспільних відносин, 
особливостями самого суспільства та 
його історичного розвитку.

As the individual’s responsibility 
and the responsibility of society and the 
state have a social nature. It is predeter‑
mined by the social nature of the rela‑
tionship, personality characteristics, its 
place in the system of social relations, 
features of the society and its historical 
development.
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СПІВВІДНОшЕННя ПРИРОДНОГО І ПОзИТИВНОГО 
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Актуальність теми даного досліджен-
ня обумовлена такими обставинами. 
По-перше, тим, що на сучасному етапі 
розвитку вітчизняної правової науки, 
поряд з використанням досягнень захід-
ної цивілізації, все більшої актуальності 
набуває звернення до власної науково-
правової спадщини, особливо творчості 
вітчизняних учених-юристів дорадянсь-
кого періоду. По-друге, необхідністю 
заповнення прогалин у знаннях про 
минуле вітчизняної правової думки, у 
вивченні історії формування та розвит-
ку українського правознавства в їх зна-
чущості для сучасності. По-третє, тим, 
що воно присвячено теоретико-методо-
логічній правовій спадщині несправед-
ливо забутого вітчизняного правознав-
ця доктора державного права Миколи 
Юхимовича Чижова (1853–1910) [1, 2], 
з ім’ям якого пов’язано вивчення за-
гальнотеоретичного правознавства в Ім-
ператорському Новоросійському універ-
ситеті. Тим часом ідеї вченого до цих 
пір не стали предметом самостійного 
дослідження.

Метою цієї роботи є аналіз одного 
з аспектів науково-правової творчості 
М. Ю. Чижова, а саме — його поглядів 
на такі теоретичні питання, як співвід-
ношення двох важливих аспектів пра-
ва — природне та позитивне право.

М. Ю. Чижов відзначає, що думка 
про природне право, протилежно праву 
позитивному (тобто позитивному, діючо-
му праву як «сукупність загальних норм, 
що виходять і санкціоновані верховною 
суспільною владою й обов’язково діють 
у зовнішньому спільному житті людей 
між собою»), виникла дуже давно. Слі-
ди уявлення про природне право мож-
на зустріти в давньосхідних народів 
і в греків. Так, Сократ поділяв закони 

на два розряди: на закони позитивні, 
обов’язкові для всіх членів даної держа-
ви, і закони неписані, не видані держав-
ною владою, обов’язкові для всіх лю-
дей, загальнолюдські закони, джерело 
яких — світовий розум; велика частина 
неписаних законів, загальнолюдських, 
природних, розумних входить у зміст 
позитивних законів держави, — природ-
ні закони суть досконала форма законів 
позитивних. Подібне ж уявлення можна 
зустріти у творах Платона й Арістоте-
ля. В істориків виражена ясно думка 
про перевагу природного права над нра-
вами, звичаями і законами держави, над 
тим правом, що історики вперше назва-
ли правом за станом і яке дотепер про-
довжує називатися позитивним правом, 
на відміну від природного права [3, 23]. 
Головними заслугами природно-право-
вих учень є: відстоювання незалежності 
природного права від визнання або не-
визнання його державою; виявлення 
онтологічного місця права; визначення 
права за його джерелом; синкретизм 
права і моралі; теологічний підхід до 
права, відображений у теорії гештальту; 
зв’язок ідеї справедливості з принципом 
договору [4, 267].

На думку М. Ю. Чижова, уявлення 
римлян про природне право були більш 
або менш визначеними. Як відомо, рим-
ляни створили три поняття права: jus 
naturale, jus civile та jus gentium. Під jus 
naturale римляни розуміли сукупність 
юридичних норм, заснованих тільки на 
naturel, naturalis ratio, тобто на природ-
них визначеннях. Римські юристи диви-
лися на jus naturаle як на право, що за-
лишається завжди твердим і незмінним, 
бо воно, на їхню думку, як natura чи 
naturalis ratio є щось необхідне, що не 
може бути змінюване, сутність кожного 
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фактичного життєвого відношення: при-
родні закони. На противагу jus naturale 
у римлян існувало jus civile — позитив-
не право, що кожний народ сам собі 
встановлював, право даної держави. 
Природне право, jus naturale, право за-
гальнолюдське, відносно jus civile пере-
бувало в римлян в троякому відношенні: 
по-перше, воно доповнювало позитивне 
право з приводу тих життєвих відносин, 
що не були ще визначені позитивним 
правом; по-друге, воно підкріплювало 
силу juris civilis, відшукуючи для jus 
civile основу в natura, naturalis ratio; по-
третє, воно виправляло jus civile, якщо 
позитивне право застаріло чи заснова-
но було на хибних поглядах. Під jus 
gentium римляни розуміли сукупність 
тих юридичних засад, що були визнані 
на всьому просторі Римської імперії і 
були обов’язковими для всіх підданих 
імперії. Поняття jus naturale, що склало-
ся більш або менш у визначених формах 
у римлян, перейшло і до нових народів. 
Це поняття проходить через усі серед-
ні століття і дійшло до сучасності. На 
християнському ґрунті в середні століт-
тя jus naturale розумілося як виражен-
ня божественної волі, ототожнювалося 
з божественним правом, що перебуває 
у Св. Євангелії та 10 заповідях, назива-
лося також одкровенням вічного закону 
в почутті й свідомості розумних творінь 
Бога. З XVI ст. схоластика знемагає під 
ударами світської ліберальної реакції, 
розпочатої епохою Відродження; начала 
людського розуму дедалі більш і більш 
проникають у знання і життя, право на-
буває, так би мовити, людської природи 
[3, 23–24; 5, 73].

З XV ст., на думку М. Ю. Чижова, 
відбувається близьке стикання (а часто 
і збіг) думки і життя, що майже ніде так 
яскраво не виявилося, як у Європі. Унас-
лідок цього близького зіткнення думки і 
життя розум диктував, а життя прий-
мало зазначене думкою, що дає життю 
новий напрям для нового влаштування 
юридичного і політичного порядку. Із 
XVII ст. погляди вчених спрямовуються 
на вільну людську особистість, на її при-
роду, — в її природі шукають і засади 
права. У період «згоди думки і життя» 

з’являється цілий ряд мислителів, вини-
кає ціла течія за назвою школи природ-
ного права. Але жодна школа, згідно з 
М. Ю. Чижовим, не була гідна посісти 
настільки видне місце в розряді юри-
дичного і політичного знання, як школа 
природного права [5, 72].

На думку вченого, ідея природного 
права, у розумінні права абсолютного, 
була пануючою в XVII і XVIII ст., коли 
вірили в безумовну силу людського ро-
зуму, коли вважали шляхом логічних 
міркувань установити суспільні явища 
(моральність, право, релігію, мистец-
тво та ін.), не вивчаючи самих явищ. 
Із зусиллям довіри до людського розу-
му наприкінці XVIII ст. стали визнавати 
розум єдиним джерелом усякого пра-
ва, і право, що виплило з чистих начал 
розуму, намагалися ввести в кодекси 
і зробити його обов’язковим. І дійсно, 
до кінця XVIII ст. Європа наводнюється 
ідеями природного права, які проникли 
в кодекси (Фрідріха Великого, 1794 р.), 
в австрійське цивільне уложення 
(1811 р.). Вони ввійшли й у знамениту 
«Декларацію прав людини і громадяни-
на» як її підстава [5, 27–28]. У Деклара-
ції зазначено: «Ми вважаємо ці істини 
самоочевидними: що всі люди створені 
рівними, що вони наділені своїм Твор-
цем певними невідчужуваними правами, 
серед яких право на життя, право на 
свободу і бажання щастя». Не можна не 
погодитися з думкою німецького правоз-
навця Лео Штрауса, що нація, віддана 
цій заяві, сьогодні є найбільш могутнь-
ою і процвітаючою на Землі [6].

На основі детального аналізу пог-
лядів головних представників школи 
природного права (Г. Гроція, Т. Гоббса, 
Б. Спінози, С. Пуфендорфа, К. Томазія, 
Г. Лейбница, І. Канта та І.-Г. Фіхте) 
[5, 80–150]. М. Ю. Чижов пропонує 
таку оцінку основних положень цієї 
школи.

Представники школи природного пра-
ва, відповідно до погляду вченого, різко 
протиставляли природне право позитив-
ному праву, навіть зрівнюючи юридичні 
норми із законами природи. Вони вва-
жали, що природне право має своєю під-
ставою людський розум; джерелом при-
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родного права є сама людська природа. 
Але вони, як зауважує М. Ю. Чижов, 
«забули, що природа людини така, що 
якщо з неї виключити історичні особли-
вості та якості, якими люди відрізняють-
ся один від одного, то від неї нічого не 
залишиться, крім спільної анатомічної 
будови і відомих фізіологічних схильнос-
тей і здібностей» [3, 25].

Хоча мислителі природної школи 
мали шляхетне бажання вивести пра-
во на природу людини, однак слаб-
ке знайомство з людською природою 
не дало їм можливості досягти більш 
або менш задовільного результату. За-
лишивши релігійне джерело права, 
вони знайшли його в іншій крайності:  
«...вони вдалися у фікцію і змішали за-
кони фізичного існування з верховним 
принципом права» [5, 79].

Особливість думок більшості пред-
ставників школи природного права, згід-
но з М. Ю. Чижовим, полягала в тому, 
що вони допускали існування людей 
у природному побуті, у додержавному 
стані, в якому люди керувалися тіль-
ки природним правом. Природний стан 
представники школи природного права 
трактували по-різному. Для одних (Гро-
цій) він був райським станом, для інших 
(Гоббс) — війною всіх проти всіх, для 
деяких (Руссо) — станом безвинності 
та ін. Люди з цього стану, на думку 
одних (Гроцій), вийшли за прагненням 
своїм до співжиття, на погляди інших 
(Гоббс) — для припинення міжусоб-
ної війни, противної людській природі, 
з точки зору інших (Руссо) — унаслі-
док розвитку цивілізації та ін. [5, 79]. 
Люди залишили свій природний стан за 
договором між собою. На підставі цьо-
го договору люди встановили державу і 
діюче в ній право — право позитивне. 
Отже, з погляду школи природного пра-
ва, позитивне право є витвір людської 
волі, — воно утворюється на підставі 
суспільного договору, сама державна 
влада — результат спільної угоди осіб. 
Природне право вічне і незмінно, а по-
зитивне право підлягає постійній зміні. 
Перше є зразком для другого.

Думка представників школи при-
родного права про природний стан лю-

дей, про додержавне право, коли люди 
жили в природному стані й керувалися 
природним правом, коли люди були всі 
рівні, на думку М. Ю. Чижова, є відоб-
раженням фантастичних міркувань мис-
лителів. Згідно з М. Ю. Чижовим, «те 
природне право, про яке мріяли пред-
ставники школи природного права, вір-
ніше було б назвати не природним, бо з 
поняттям права з’єднується ідея поряд-
ку, організації спільного життя, а тим 
часом “ідеальний” природний стан цієї 
школи може бути тільки станом непри-
борканих фізичних прагнень людей, пов-
ним поневоленням однією особистістю 
іншої, абсолютною відсутністю поняття 
про рівність людей між собою» [3, 25].

Разом з тим учення про утворення 
держави і позитивного права на основі 
договору, за яким люди відмовляються 
від своїх природних прав, як вважав 
М. Ю. Чижов, може мати за собою в 
деяких випадках підставу, але за інших 
умов, які вбачали представники школи 
природного права. Як приклад, учений 
указує на міжнародне право (яке розви-
вається поступово, шляхом угод, у які 
вступають держави міжнародного союзу, 
наприклад Паризький договір 1856 р.) і 
державне право (шляхом договору ство-
рюються союзи держав, наприклад Гер-
манський союз 1815 р.) [3, 25–26].

Критикуючи школу природного пра-
ва, М. Ю. Чижов вважає невірним її 
положення про те, що природне право 
є вираження чистого розуму, є вічний 
закон розуму: право природне вічне, як 
вічний і сам розум, вічно, як сама істи-
на, справедливо, як чисте втілення прав-
ди. Невірність цього положення, згідно 
з М. Ю. Чижовим, доводиться вже тим, 
що право є не тільки вираженням розу-
му, але витвором сукупної дії багатьох 
суспільних факторів, серед яких людсь-
кий розум є тільки одним із моментів. 
Далі, немає і не було завжди вічного і 
незмінного права, універсального права 
у всіх народів. Таке право, відтворю-
ючи вислів Р. Єринга, М. Ю. Чижов 
пише, — те саме, що універсальні ліки 
від усіх хвороб і для всіх хворих. «Крім 
того, незважаючи на спільність відомих 
юридичних інститутів у багатьох на-



Юридичний вісник, 2013/3  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

�0  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

родів, у дійсності право становить роз-
маїтість, що відповідає характеру народу 
і духу часу, економічним, кліматичним і 
іншим умовам» [3, 26].

На думку М. Ю. Чижова, спільним 
недоліком представників школи природ-
ного права до К. Томазія було також 
недостатнє відмежування моралі від 
права. Саме останньому вдалося обме-
ження сфери права зовнішніми діями 
людей і визнання за ним примусового 
характеру, а моралі — внутрішніми 
[5, 135]. Людська проникливість уже з 
Томазія підходила до духовної сторони 
людського побуту, щоб роздивитися в 
ній джерело права. Але ця прив’язка, як 
вважав учений, була нерішучою, слаб-
кою. Право і мораль не були суворо від-
ділені одне від одного; обов’язкова сила 
права, його примусовий характер були 
ще не з’ясовані [5, 144].

Оцінюючи внесок І. Канта у визна-
чення співвідношення права і моралі, 
М. Ю. Чижов відзначає, що, знайшов-
ши моральний критерій для особис-
тих дій у суб’єкті, І. Кант указав на 
загальність цього критерію, довів, що 
моральна особистість можлива тільки 
при автономії, самостійності суб’єкта. 
Кантівський категоричний імператив 
не вигадка, а є чиста вимога людської 
духовно-моральної природи. Цей імпера-
тив, що вимагає вільної моральної діяль-
ності суб’єкта, так властивий людській 
свідомості, як властива їй думка про по-
чаток і кінець людського буття. Якщо 
відняти в людини свободу, то не буде ні 
знання, ані мистецтва, ані моральності. 
Визнавши людину вільною, Кант умож-
ливив моральну відповідальність (за 
гріх) і юридичне поставлення (злочину) 
[5, 147–148].

М. Ю. Чижов викладає своє ставлен-
ня також до «відродження природного 
права». Під цією течією, за М. Ю. Чи-
жовим, розуміють сукупність вимог, що 
ставляться суспільством, яке змінилося 
протягом часу, чи окремими його кла-
сами до правотворчої влади. Представ-
ники цієї течії вважають, що природне 
право — це суть ті положення, що в 
емпіричних умовних відносинах міс-
тять теоретично правильне право; ці 

положення, саме собою зрозуміло, не 
мають ніякої позитивної сили дії, але 
звертаються до правотворчого джерела 
позитивного права з вимогою зміни чи 
перетворення діючого права. На відмі-
ну від старої школи природного права, 
вчені не виводять свої природно-правові 
норми безпосередньо з природи чи Бо-
жественного розуму, а визнають їх мін-
ливими, підлягаючими еволюції і лише 
відносно кращими для даного часу. 
Якщо природне право є тільки ідея пра-
ва, ідеальне право, що повинно здійсни-
тися в житті, то в такому разі воно буде 
тільки суб’єктивним уявленням мисли-
теля чи ж кращих розумів суспільства 
про найкращий правовий порядок, а не 
загальнообов’язковою і вічною систе-
мою права, як вважали представники 
старої школи природного права.

Учений порушує питання: може, на 
протилежність природного права пози-
тивному праву варто дивитися як на 
протилежність ідеї права, ідеального 
права позитивному? Може, природне 
право подібне до ідеї права, що повин-
на здійснюватися в житті? Намагаючись 
відповідати на ці запитання, М. Ю. Чи-
жов відзначає, що під висловом «при-
родне право» можна розуміти культурні 
ідеали часу, обумовлені всією сукупніс-
тю даних суспільних умов. Те, що тіль-
ки повинно бути правом, не є ще пра-
во, правові ідеали і судження про право 
не право, бо відмітна ознака юридичної 
норми полягає в її суворому зовнішнь-
ому наказі, що регулює зовнішні взає-
мовідносини. Усяке право — право по-
зитивне, під яким розуміється звичаєве 
право і закон. Воно є продуктом влади в 
суспільному союзі — організованої (за-
кон) і неорганізованої (звичаєве право) 
[3, 26–27].

М. Ю. Чижов запитує далі: чи не 
хотіли представники школи природно-
го права позначити словосполученням 
«природне право» законовідповідність, 
що існує у фактичних відносинах, які 
підлягають визначенню права? Чи не 
означає «природне право» законів фак-
тичних відносин, обумовлених правом, 
з якими повинні узгоджуватися норми 
права? За М. Ю. Чижовим, якщо дати 
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позитивну відповідь на ці запитання, то 
вже тут не буде йтися про право, а прос-
то про природну законовідповідність 
явищ, з якою право, звичайно, не по-
винне перебувати в суперечності. При-
родна законовідповідність засвоюється 
правом тоді, коли одухотвориться люд-
ською свідомістю, коли виразиться через 
людську волю, через орган політичного 
авторитету суспільства. Системи при-
родного права не можуть бути визнані 
вираженням вічного і завжди незмінно-
го права вже у вигляді тієї однієї обста-
вини, що ці системи є витвором окре-
мих особистостей, отже, не становлять 
щось закінчене, вічне, вільне від поми-
лок і суперечностей. До того ж системи 
природного права як витвір одиничних 
осіб більш неспроможні й мінливі, чим 
позитивне право суспільства, що є про-
дуктом різноманітних факторів спільно-
го життя людей [3, 27].

М. Ю. Чижов заявляє: «Ми додер-
жуємося тієї думки, що немає і не може 
бути вічних і природжених прав; права 
даються суспільством чи ж набувають-
ся в суспільстві» [3, 28]. На його думку, 
право не становить будь-яку незмінну 
засаду, уроджене людині правило, але 
правила людських відносин, що постій-
но утворюються, розвиваються і змі-
нюються разом з розвитком і зміною 
життєвих умов і фактичних відносин 
у суспільстві, тобто у групах людей, 
зв’язаних між собою солідарністю (сві-
домістю спільності інтересів і взаємної 
залежності один від одного). Людина 
природного стану з природженими іде-
ями і правом, незалежним від суспіль-
ства, ніколи не існувала. Сучасна істо-
рична наука знаходить людей живучими 
в тих чи інших суспільних групах, тобто 
не природну, але суспільну людину, а 
сучасна психологія не визнає існування 
природжених ідей. І сама людина вели-
чезною мірою — витвір соціального се-
редовища [3, 27–28].

Підкреслюючи важливе значення 
вчення школи природного права про 
природне право і договір у розвитку 
цивільно-політичних прав у сучасних 
цивілізованих народів, М. Ю. Чижов 
відзначає, що, проте, особа одержує 

право тільки в організованому суспіль-
стві, від суспільства; держава і право 
виникають природничоісторичним шля-
хом, розвиваються органічно і не скла-
дають, за загальним правилом, продукту 
договору особистостей, що самовизна-
чаються. Права завжди даються чи на-
буваються, але вони ніколи не вроджені 
людині [3, 26]. М. Ю. Чижов відзначає, 
що після Французької революцій ясно 
було усвідомлено, що системи природ-
ного права не суть уявлення безумовних 
вічних засад, а, як витвір одиничних ро-
зумів, повні недоліків і не можуть замі-
нити право як продукту всього народно-
го життя [3, 28].

Ключові слова: природне право, 
позитивне право, наукова спадщина 
М. Ю. Чижова.

У даній статті досліджуються 
погляди Миколи Юхимовича Чижова 
на походження, становлення та спів‑
відношення природного та позитив‑
ного права, а також визначаються їх 
основні елементи.

В данной статье исследуются 
взгляды Николая Ефимовича Чижо‑
ва о происхождении, становлении и 
соотношении естественного и пози‑
тивного права, а также определяют‑
ся их основные элементы.

This paper examines the views of 
Nikolai Efimovich Chizhov on the ori‑
gin, formation and value of natural and 
positive law, and defined their basic el‑
ements.
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КОНСТИТУцІЙНІ ПРАВА лЮДИНИ:  
ДО ПИТАННя УДОСКОНАлЕННя РЕГлАМЕНТАцІї

З моменту проголошення незалеж-
ності України один з пріоритетних на-
прямків побудови демократичної де-
ржави полягав у пріоритетності питань 
прав і свобод особистості, у т. ч. у їх 
належному нормативному закріпленні. 
При проектуванні Конституції України 
значна увага приділялась саме їм, і було 
досягнуто значного прогресу. У порів-
нянні із текстом Основного Закону 
УРСР 1978 р., у Конституції 1996 р. 
розділ ІІ «Права, свободи та обов’язки 
людини і громадянина» було розміщено 
значно ближче до початку, а його зміст 
та структура відповідають сучасним 
міжнародним стандартам прав людини. 
Національні та іноземні експерти — як 
вчені, так і практичні працівники — у 
цілому схвально характеризували роз-
діл ІІ «Права, свободи та обов’язки лю-
дини і громадянина». Своєрідним показ-
ником може слугувати і те, що до цього 
розділу ніколи не вносились зміни та 
доповнення.

Наразі в Україні працює Конститу-
ційна асамблея, основною метою якої є 
розробка тексту нового Основного За-
кону України. До кола уваги асамблеї 
входять усі розділи Конституції, у т. ч. 
розділ ІІ «Права, свободи та обов’язки 
людини і громадянина». Виникає чимало 
питань та дискусій стосовно як переліку 
прав, що мають бути закріплені у цьому 
підрозділі, так і стосовно змісту статей, 
присвячених тому чи іншому окремому 
суб’єктивному праву. Відповідно, важ-
ливим науковим завданням є забезпе-
чення цього процесу аргументованими 
науковими пропозиціями.

Видання «Конституційна асамблея: 
політико-правові аспекти діяльності», 
яке висвітлює роботу асамблеї та дру-
кує матеріали її членів та експертів, є 
джерелом новітніх тенденцій у сферах, 
за якими працюють структурні підрозді-
ли асамблеї. У публікаціях, присвячених 
проблематиці прав і свобод людини, про-
сліджується досить чітка тенденція — 
тенденція занепокоєння питанням забез-
печення, гарантованості прав і свобод 
людини. Про це свідчать точки зору та-
ких вчених, як А. О. Селіванов («Забез-
печення прав і свобод людини має стати 
головним у конституційному процесі в 
Україні», 2013 р.) [1], П. М. Рабінович, 
Д. Гудима та ін. («Захист прав і правова 
допомога : проблеми конституційно-су-
дової інтерпретації», 2013 р.) [2], Ю. Ки-
риченко («Щодо конституційного закріп-
лення захисту прав і свобод людини і 
громадянина», 2013 р.) [3], ін.

Ціллю статті є виявлення актуаль-
них питань, вирішення яких вбачається 
нагальним при оновленні Конституції 
України 1996 р. у частині прав і свобод 
людини.

Висловлюючи свою точку зору, вод-
ночас підкреслю, що я далеко не пере-
конана у необхідності внесення змін до 
чинної Конституції чи прийняття нової 
Конституції України. Тим не менш у 
разі її оновлення стосовно питання прав 
і свобод людини доцільним було б вирі-
шити такі проблемні питання.

По-перше, стосовно переліку конс-
титуційних прав людини — яким має 
бути його зміст? Основною пробле-
мою вбачається така: включати чи не 

© Н. Мішина, 2013 
 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ  ��



Юридичний вісник, 2013/3  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

��  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

включати до нього ті права, виконання 
яких наразі практично не гарантується 
державою? Здебільшого це позитивні 
права, що належать до групи соціаль-
них прав — право на житло, право на 
достатній життєвий рівень, ін.

Для деяких країн наявність таких 
«перспективних» прав у конституціях та 
поточному законодавстві є неприйнят-
ним (країни англо-американської право-
вої родини, в яких судовий прецедент 
визнається джерелом права). Україна 
не належить до них, тому концептуаль-
не вирішення цього питання залежить 
від волі нормотворців.

З одного боку, соціальні права є од-
нією з основних суспільних цінностей в 
Україні для багатьох поколінь. Револю-
ція 1917 р. одним з основних своїх здо-
бутків мала саме ці права, та мільйони 
людей, що жили за часів СРСР, звикли 
пишатися їх наявністю. З іншого боку, 
сучасна економічна криза та перехід 
України до ринкової економіки транс-
формували зміст поняття «соціальна 
держава», наблизивши його до сучасних 
світових стандартів. Соціальна держава 
за радянських часів тяжіла до лозун-
гу «від кожного за його здібностями, 
кожному — за його потребами», а її 
побудова супроводжувалась пропаган-
дою всілякої рівності, у т. ч. соціальної. 
Зокрема, М. В. Вітрук у 1985 р. зазна-
чав, що «мета комунізму — це не тільки 
юридична, але й повна (фактична) рів-
ність людей» [4, 26].

Наразі ж виходимо з того, що «со-
ціальна нерівність — це природний і 
нормальний стан суспільства, і його 
знищення не може і не повинно ... 
включатися у визначення соціальної 
демократичної держави... Коли йдеться 
про соціальну державу, ставиться за-
вдання не знищення соціальної нерів-
ності та досягнення соціальної рівності 
(тим більш повної), а згладжування со-
ціальної нерівності, подолання її край-
ніх форм, особливо у зв’язку з тим, що 
така нерівність є перешкодою на шля-
ху реалізації прав і свобод особистості, 
правової рівності громадян» [5, 21].

При прийнятті Конституції України 
1996 р. було зроблено крок у бік відмови 

від радянських цінностей — права лю-
дини було викладено у такій послідов-
ності, яка відповідає міжнародним стан-
дартам (особисті, політичні тощо), а не 
комуністичній ідеології (соціально-еко-
номічні, культурні, політичні, особисті). 
Наразі, у разі перегляду Основного За-
кону, прогресивним кроком уперед буде 
перероблення переліку конституційних 
прав людини у бік його оптимізації.

Вважається, що, намагаючись вклю-
чити до Конституції вражаючий своїм 
розмахом перелік прав та свобод, нор-
мотворці використовують дещо за-
старілий підхід, який має свої корені у 
плановій економіці. Адже тільки її на-
явність та ефективне функціонування 
дозволяє за рахунок державних кош-
тів гарантувати ці права. Ринкова еко-
номіка базується на інших принципах. 
Наприкінці ХІХ ст. представник амери-
канської школи прагматизму У. Джеймс 
запропонував мітку фразу ‘fruits, not 
roots’, яка буквально перекладається як 
«плоди, а не коріння». її доволі часто 
застосовують до конституційних прав 
у контексті того, що «права людини є 
плодами, а не коріннями Конституції». 
Іншими словами, першочергову увагу 
необхідно звернути на належне функ-
ціонування органів публічної влади, яке 
гарантуватиме забезпечення прав люди-
ни — і не тільки конституційних.

По-друге, при оновленні розділу ІІ 
Конституції України не можна оминути 
проблему формулювання того чи іншо-
го конституційного права в Основному 
Законі. Тим більше що про це свідчить 
практика застосування конституційних 
норм. Вище вже йшлося про те, що 
розділ ІІ не зазнавав змін та доповнень 
з 1996 р., на відміну від деяких інших 
розділів Основного Закону. Однак якщо 
взяти інший показник — кількість 
офіційних тлумачень положень розді-
лу ІІ, то за ним розділ «Права, свобо-
ди та обов’язки людини і громадянина» 
виглядає дещо по-іншому. Станом на 
1 вересня 2013 р. положення 48 статей 
цього розділу зазнали офіційного тлума-
чення. І одразу ж постає питання — ця 
тенденція є позитивною чи негативною? 
Якщо вона є позитивною, то навряд чи 
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доцільно переробляти зміст статей, при-
свячених відповідним правам — адже 
він наразі здебільшого відповідає ос-
новним міжнародним стандартам. Якщо 
вона є негативною, то зазначена робота 
стає необхідною і актуальною.

Вважається, що при вирішенні цієї 
проблеми доречно виходити як з вису-
нутого вище аргументу про те, що «пра-
ва людини є плодами, а не коріннями 
Конституції», а також із наступних мір-
кувань.

Здавалося б, особливо за умови ско-
рочення переліку прав, що доцільно 
якомога детальніше «виписати» ті пра-
ва, які увійдуть до Конституції, — уміс-
тивши до присвячених кожному з них 
статей і детальний опис цього права, і 
можливості його порушення, і вказівку 
на те, як поводитись у разі конкурен-
ції конституційних прав. Наразі існує 
багато досліджень окремих конститу-
ційних прав, у яких вчені надають виз-
начення прав, детально аналізують їхні 
структурні елементи (об’єкт, суб’єкти, 
зміст).

З іншого боку, Конституція має зали-
шатися лаконічною, не перевантаженою 
деталізацією, але головне — зрозумілою 
для кожного громадянина, незалеж-
но від віку та освітнього рівня. Значна 
кількість освітніх програм спрямована 
на те, щоб підвищити обізнаність гро-
мадян зі своїми правами, понад усе — з 
конституційними правами. З цієї точки 
зору, лаконічність є перевагою, а конк-
ретизація може відбуватися за рахунок 
норм поточного законодавства, а також 
офіційних тлумачень Конституційного 
Суду України. Це дозволить уникнути 
деталізації конституційних норм, мож-
ливої необхідності їхнього перегляду у 
разі, якщо Суд розширить зміст того чи 
іншого права.

Прикладом такого підходу є вико-
ристання норм Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод 
1950 р. з урахуванням правових пози-
цій Європейського суду з прав людини з 
приводу прав, що містяться у ній. Прак-
тика Європейського суду з прав люди-
ни успішно використовується значною 
кількістю європейських країн, та ефек-

тивність такого рішення доводилась не-
одноразово. Однак при цьому в Україні 
проблемою може стати те, що наразі при 
виконанні рішень Суду акцент ставиться 
на заходи індивідуального характеру, а 
не на заходи загального характеру (од-
нократні та постійні), які передбачають-
ся Законом «Про виконання рішень та 
застосування практики Європейського 
суду з прав людини» «з метою забезпе-
чення додержання державою положень 
Конвенції, порушення яких встановлене 
Рішенням, забезпечення усунення не-
доліків системного характеру, які ле-
жать в основі виявленого Судом пору-
шення, а також усунення підстави для 
надходження до Суду заяв проти Украї-
ни, спричинених проблемою, що вже 
була предметом розгляду в Суді» [6].

Отже, у разі перегляду розділу ІІ 
Конституції України «Права, свободи 
та обов’язки людини і громадянина» 
доцільним уявляється скорочення пере-
ліку прав і свобод та зменшення рівня 
конкретизації при викладенні окремих 
прав і свобод. Це матиме позитивний 
ефект на правову систему у цілому та 
сприятиме євроінтеграційним процесам 
в Україні у частині гармонізації націо-
нального законодавства із правовими 
позиціями Європейського суду з прав 
людини. Перспективи подальших до-
сліджень у цьому напрямку полягають 
у випрацюванні конкретних нормотвор-
чих пропозицій.

Ключові слова: конституційні пра-
ва людини, Конституційна Асамблея, 
проект Конституції України.

У разі перегляду розділу ІІ Конс‑
титуції України «Права, свободи та 
обов’язки людини і громадянина» до‑
цільним уявляється скорочення пе‑
реліку прав і свобод та зменшення 
рівня конкретизації при викладенні 
окремих прав і свобод. Це матиме по‑
зитивний ефект на правову систему 
у цілому та сприятиме євроінтегра‑
ційним процесам в Україні у частині 
гармонізації національного законо‑
давства із правовими позиціями Єв‑
ропейського суду з прав людини.
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При пересмотре раздела II Конс‑
титуции Украины «Права, свободы 
и обязанности человека и граждани‑
на» целесообразным представляется 
сокращение перечня прав и свобод и 
уменьшение уровня конкретизации при 
изложении отдельных прав и свобод. 
Это будет иметь позитивный эффект 
для правовой системы в целом и будет 
способствовать евроинтеграционным 
процессам в Украине в части гармо‑
низации национального законодатель‑
ства с правовыми позициями Европей‑
ского суда по правам человека.

Changing Chapter II of the Constitu‑
tion of Ukraine “Rights, freedoms and 
duties of man and citizen” two changes 
seems to be appropriate. Firstly, it is 
adviced to reduce the list of rights and 
freedoms. Secondly, there might be a 
sense to reduce the detalization in the 
articles about individual rights and free‑
doms. This will allow to achieve better 
harmonization of national legislation 
with the legal positions of the European 
Court of Human Rights.
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КОНСТИТУцІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУлЮВАННя 
ІНфОРМАцІЙНИх ВІДНОСИН

Суспільні відносини, що виникають з 
приводу інформації, відіграють винятко-
во важливу роль у життєдіяльності су-
часних держави і суспільства. Будь-яка 
соціальна взаємодія індивідів, соціаль-
них груп, держав базується на процесах 
обміну інформацією. А можливість зби-
рати, накопичувати, обробляти та пере-

давати інформацію сформувала людину 
як соціальну істоту, здатну передавати 
досвід і знання іншим членам суспільс-
тва та майбутнім поколінням, що є од-
ним з ключових факторів суспільного 
розвитку. Сучасні процеси глобалізації 
та інформатизації суспільства лише під-
силюють суспільне значення цієї кате-

��  
 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ  

© Б. Кормич, 2013



ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ  ��

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ конституція україни у дії

горії суспільних відносин, виводячи їх 
на провідні місця.

Конституція України, безумовно, 
є одним з найважливіших джерел ін-
формаційного права, формуючи основи 
правового регулювання в цій галузі. 
Питанням конституційного регулюван-
ня інформаційних відносин було при-
свячено цілий ряд наукових розвідок 
як вітчизняних, так і зарубіжних фах-
івців з інформаційного права. Зокрема, 
можна назвати роботи таких правників, 
як І. Арістова, І. Бачило, Г. Виноградо-
ва, Р. Калюжний, В. Копилов, І. Чиж 
тощо.

Але, як правило, конституційно-
правове регулювання розглядається в 
аспекті визначення конституційними 
нормами правового статусу людини як 
суб’єкта інформаційних відносин. У той 
же час роль відповідних конституційних 
норм у системі правового регулюван-
ня інформаційних відносин є набагато 
ширшою. Тож в рамках даної статті ми 
розглянемо роль та значення конститу-
ційних норм для формування інформа-
ційного права в цілому та відповідних 
способів правового впливу на інформа-
ційні відносини.

Характеризуючи суспільні відноси-
ни, що виникають з приводу інформації, 
вітчизняне законодавство використовує 
дефініцію «інформаційні відносини». 
Той факт, що ці суспільні відносини вре-
гульовано правом, дозволяє назвати їх 
інформаційними правовідносинами.

У самому загальному вигляді інфор-
маційні правовідносини являють собою 
«врегульовані інформаційно-правовою 
нормою суспільні відносини, сторони 
яких виступають в якості носіїв взаєм-
них прав та обов’язків, встановлених та 
гарантованих інформаційно-правовою 
нормою» [1].

Згідно з нормами ст. 4 Закону Украї-
ни «Про інформацію» об’єктом інформа-
ційних відносин виступає безпосередньо 
інформація [2].

Слід відзначити також складну сис-
тему класифікації суб’єктів інформацій-
них правовідносин, яка передбачає не-
рівність даних суб’єктів. Згідно з вже 
згаданою ст. 4 Закону України «Про ін-

формацію», передбачено також чотири 
категорії суб’єктів інформаційних відно-
син, до яких належать: фізичні особи, 
юридичні особи, об’єднання громадян та 
суб’єкти владних повноважень.

Всі ці категорії суб’єктів мають різ-
ний правовий статус, який реалізується 
в рамках інформаційних відносин. При 
чому витоки різноплановості правового 
статусу суб’єктів інформаційних відно-
син лежать ще у площині конституцій-
но-правового регулювання.

Так щодо фізичних осіб, то основою 
їх інформаційно-правового статусу є 
громадянські права і свободи.

У випадку суб’єктів владних пов-
новажень велике значення мають нор-
ми, що визначають функції держави в 
інформаційній сфері, обмеження щодо 
втручання в інформаційні відносини і 
зобов’язання щодо сприяння реалізації 
інформаційних прав і свобод людини 
тощо.

Що ж стосується юридичних осіб та 
об’єднань громадян, то тут ключовою є 
урегульованість конституційними нор-
мами їх інформаційної діяльності, основ-
ними видами якої, згідно з ст. 9 Закону 
України «Про інформацію», є створен-
ня, збирання, одержання, зберігання, 
використання, поширення, охорона та 
захист інформації.

Конституційні норми, спрямовані на 
регулювання інформаційних відносин, 
можна умовно поділити на три основні 
групи:

1. Норми, що встановлюють права і 
свободи людини у сфері інформації.

2. Норми, що визначають особливості 
регулювання інформаційної діяльності.

3. Норми, що регулюють функції де-
ржави та компетенцію окремих органів 
публічної влади в інформаційній сфері.

Більша частина конституційних норм, 
що регулюють інформаційні відносини, 
зосереджена у розділі ІІ Конституції Ук-
раїни «Права, свободи та обов’язки лю-
дини і громадянина». Слід відзначити, 
що в аспекті регулювання інформацій-
ної сфери функції даних норм є набага-
то більш широкими, ніж встановлення 
сукупності прав та обов’язків фізичної 
особи.
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Головною особливістю правового ре-
гулювання інформаційних відносин є те, 
що його основу, його юридичний базис, 
складають інформаційні права і свобо-
ди [3].

Фактично структура правового регу-
лювання інформаційної сфери базуєть-
ся на одному загальному дозволі, який 
трактується к принцип свободи інфор-
мації або право на інформацію, та пе-
редбачає свободу щодо отримання та 
поширення інформації. Дана свобода 
інформації збалансована системою за-
борон, які обмежують в певних випад-
ках право на доступ до інформації або 
обмежують її вільне розповсюдження. 
У своїй сукупності дані заборони мо-
жуть розглядатися як виключення із за-
гального принципу свободи інформації. 
Комбінація подібних дозволів та заборон 
і створює систему правового регулюван-
ня інформаційних відносин.

Як вже зазначалося вище, така систе-
ма дозволів і заборон базується на конс-
титуційних нормах. При цьому дозволам 
відповідають позитивні права на доступ 
і розповсюдження інформації, а заборо-
нам — права, які обмежують втручання 
в особисте життя, та норми, що визна-
чають випадки обмеження гарантованих 
Конституцією прав і свобод.

Ключовими для визначення, як прав 
і свобод людини в інформаційній сфері, 
так і загальних принципів регулювання 
інформаційних відносин, є норми ст. 34 
та ст. 32 Конституції України [4].

Положення ст. 34 Конституції Украї-
ни визначають змістовні характеристи-
ки права на інформацію, згідно з яким:

— кожному гарантується право на 
вільне вираження своїх поглядів і пере-
конань;

— кожен має право вільно збирати, 
зберігати, використовувати і поширю-
вати інформацію усно, письмово або в 
інший спосіб — на свій вибір.

Законодавством передбачаються від-
повідні механізми забезпечення реаліза-
ції права на інформацію, зокрема, згідно 
з ч. 1 ст. 6 Закону України «Про інфор-
мацію», дане право забезпечується:

— створенням механізму реалізації 
права на інформацію;

— створенням можливостей для віль-
ного доступу до статистичних даних, ар-
хівних, бібліотечних і музейних фондів, 
інших інформаційних банків, баз даних, 
інформаційних ресурсів;

— обов’язком суб’єктів владних пов-
новажень інформувати громадськість 
та засоби масової інформації про свою 
діяльність і прийняті рішення;

— обов’язком суб’єктів владних 
повноважень визначити спеціальні 
підрозділи або відповідальних осіб для 
забезпечення доступу запитувачів до ін-
формації;

— здійсненням державного і громад-
ського контролю за додержанням зако-
нодавства про інформацію;

— встановленням відповідальності 
за порушення законодавства про інфор-
мацію.

Як ми бачимо, вплив відповідних 
конституційних норм є набагато шир-
шим, ніж лише встановлення комплексу 
суб’єктивних прав. Вплив даних норм 
охоплює, зокрема:

— компетенцію суб’єктів владних 
повноважень, встановлюючи відповідні 
обов’язки щодо надання і поширення 
інформації;

— правовий режим інформаційних 
ресурсів, визначаючи порядок доступу 
до них;

— правове регулювання безпосе-
реднього об’єкта інформаційних відно-
син — інформації, дозволяючи та га-
рантуючи вільний обіг інформації.

Сформований завдяки реалізації 
загального дозволу щодо права на ін-
формацію вільний обіг інформації обме-
жується певною системою заборон, які 
також мають своє закріплення в Конс-
титуції.

Частина 3 ст. 34 Конституції Украї-
ни містить вичерпний перелік випадків 
обмеження права на інформацію, тобто 
правових заборон, покликаних обмежи-
ти сферу застосування загального доз-
волу, що міститься у ч. 1 та 2 цієї ж 
статті. До даних обмежень належать: 
інтереси національної безпеки, тери-
торіальної цілісності або громадського 
порядку, запобігання заворушенням чи 
злочинам, охорона здоров’я населен-
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ня, захисту репутації або прав інших 
людей, запобігання розголошенню ін-
формації, одержаної конфіденційно, під-
тримання авторитету і неупередженості 
правосуддя.

Також складовою подібних обмежень 
є гарантії щодо невтручання в особисте 
життя, що базуються на нормі ст. 32 
Конституції, яка, зокрема, забороняє 
збирання, зберігання, використання та 
поширення конфіденційної інформації 
про особу без її згоди, крім випадків, 
визначених законом, і лише в інтересах 
національної безпеки, економічного доб-
робуту та прав людини.

Похідним від права на невтручання 
в особисте життя є право на таємни-
цю кореспонденції (ст. 31 Конституції 
України), оскільки фактично даною нор-
мою лише встановлюються додаткові 
гарантії таємниці особистого життя. До-
сить часто, зокрема в рамках Конвенції 
про захист прав і основних свобод лю-
дини (ст. 8), дані права розглядаються 
в комплексі.

Такими само похідними від основних 
прав і свобод людини є норми ст. 54 
Конституції України, які встановлюють 
гарантії свободи літературної, худож-
ньої, наукової та технічної творчості та 
передбачають захист інтелектуальної 
власності, авторських прав, моральних 
та матеріальних інтересів, що виника-
ють у зв’язку з різними видами інтелек-
туальної діяльності.

Всі зазначені заборони можна поді-
лити на два типи:

— перший тип заборон обмежує до-
ступ до інформації (її отримання, надан-
ня, збирання);

— другий тип заборон обмежує віль-
не розповсюдження певних категорій 
інформації.

Заборони першого типу знайшли 
своє відображення у законодавстві, що 
регулює питання інформації з обмеже-
ним доступом.

У той же час заборони другого типу 
характерні для законодавства про за-
хист суспільної моралі. Зокрема, згід-
но з ст. 1 Закону України «Про захист 
суспільної моралі» встановлюється дер-
жавне регулювання і контроль обігу 

продукції, що негативно впливає на сус-
пільну мораль, яке реалізується шляхом 
«визначення законом і прийнятими на 
його основі нормативно-правовими ак-
тами порядку й умов обігу відповідної 
продукції та контроль за ним» [5].

Таким чином, принцип свободи ін-
формації, так пов’язана з ним система 
обмежень є основою для таких ключо-
вих для інформаційної сфери правових 
режимів, як порядок доступу до інфор-
мації та порядок обігу інформаційних 
продуктів.

Особливе значення конституційних 
норм для регулювання інформаційної 
діяльності також обумовлюється так 
званим принципом «дуалізму публічно-
го та приватного» [6]. Цей принцип по-
лягає в тому, що суб’єкти інформаційної 
діяльності (засоби масової інформації, 
оператори та провайдери телекомуніка-
цій, виробники інформаційної продук-
ції, суб’єкти, що надають послуги щодо 
захисту інформації, власники інформа-
ційних ресурсів тощо), постачаючи ін-
формаційні продукти та послуги, одно-
часно вирішують завдання і публічного, 
і приватного характеру. Приватний ха-
рактер даної діяльності виражається в 
її комерційному змісті та спрямованості 
на отримання прибутку, в задоволенні 
інформаційних потреб конкретних спо-
живачів, публічний — в сприянні реалі-
зації прав і свобод у сфері інформації, 
здійсненні інформаційних функцій де-
ржави та суспільства.

Публічна складова інформаційної 
діяльності обумовлює її безпосереднє ре-
гулювання конституційними нормами. До 
подібних аспектів конституційного регу-
лювання інформаційної діяльності можна 
віднести встановлену ст. 15 Конституції 
норму щодо заборони цензури, важли-
вою для формування правових основ 
інформаційної діяльності є норми ст. 92 
Конституції, згідно з якими виключно за-
конами України визначаються:

— основи організації та експлуатації 
систем зв’язку;

— основи створення та діяльності 
засобів масової інформації;

— організація державної статистики 
та інформатики.
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Зазначені норми фактично є конс-
титуційною реалізацією вищезгаданого 
принципу дуалізму публічного і приват-
ного в інформаційній діяльності. Адже 
визначення на рівні Конституції необ-
хідності прийняття відповідних законів 
не лише підкреслює суспільну важ-
ливість інформаційної діяльності, але 
й виділяє її з-поміж інших видів госпо-
дарської діяльності. Адже, передбачаю-
чи необхідність окремого, специфічного 
правового регулювання, тим самим ви-
знається існування специфіки відповід-
них суспільних відносин, що виникають 
в рамках даних видів діяльності.

Фактично зазначені вище положен-
ня знайшли своє відображення у зако-
нах України «Про інформацію», «Про 
телекомунікації», «Про телебачення і 
радіомовлення», «Про друковані засоби 
масової інформації (пресу) в Україні», 
«Про державну статистику» тощо.

Нарешті остання група конституцій-
них норм, що регулюють інформаційні 
відносини, спрямована на визначення 
функцій держави та окремих її органів 
в інформаційній сфері. Насамперед, слід 
згадати норму ст. 17 Конституції, згід-
но з якою захист інформаційної безпе-
ки називається однією з найголовніших 
функцій держави.

Безпосередньо поняття інформаційної 
безпеки базується на загальних поло-
женнях про національну безпеку, визна-
чених Законом України «Про основи на-
ціональної безпеки» та конкретизовано 
у нормах Закону України «Про Основ-
ні засади розвитку інформаційного сус-
пільства в Україні на 2007–2015 роки». 
Згідно з останнім, інформаційна безпека 
це — «стан захищеності життєво важ-
ливих інтересів людини, суспільства і де-
ржави, при якому запобігається нанесен-
ня шкоди через: неповноту, невчасність 
та невірогідність інформації, що викорис-
товується; негативний інформаційний 
вплив; негативні наслідки застосування 
інформаційних технологій; несанкціоно-
ване розповсюдження, використання і 
порушення цілісності, конфіденційності 
та доступності інформації» [7].

Також нормами Конституції України 
(п. 20 ст. 85 та п. 13 ст. 106) визнача-

ються основи формування Національної 
ради з питань телебачення і радіомов-
лення — конституційного, постійно дію-
чого колегіального органу, метою якого 
є нагляд за додержанням законів Украї-
ни у сфері телерадіомовлення, а також 
виконання регуляторних повноважень, 
передбачених цими законами. Причому 
на конституційному рівні передбачені 
навіть квоти (по чотири особи) від Вер-
ховної Ради та Президента України.

Конституційний статус має також і 
Державний комітет телебачення і радіо-
мовлення (п. 24 ст. 85 Конституції Ук-
раїни).

Крім того, цілий ряд інших питань 
регулювання інформаційної сфери вирі-
шується в рамках загальної компетенції 
органів публічної влади, регламентова-
них на конституційному рівні.

Підсумовуючи вищесказане, слід від-
значити, що сама природа інформацій-
ного права обумовлюється його безпо-
середньою спрямованістю на реалізацію 
прав і свобод людини у сфері інформації. 
І, відповідно, більшість його інститутів 
спрямовані на створення механізмів ре-
алізації відповідних суб’єктивних прав 
або безпосередньо громадянами, або на 
регулювання діяльності суб’єктів влад-
них повноважень та юридичних осіб з 
метою сприяння реалізації відповідних 
прав та забезпечення інформаційних по-
треб суб’єктів інформаційних відносин. 
Тим самим пояснюється безпосередній 
вплив конституційних норм на кожен з 
інститутів інформаційного права.

Ключові слова: інформаційне пра-
во, інформаційні відносини, конституція, 
права людини, право на інформацію.

У статті розглядається значен‑
ня конституційних норм у системі 
інформаційного права в цілому та в 
окремих його інститутах. Також ви‑
значаються основні способи правово‑
го впливу на інформаційні відносини.

В статье рассматривается значе‑
ние конституционных норм в систе‑
ме информационного права в целом, 
а также в отдельных его институ‑
тах. Кроме того, определяются основ‑
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ные способы правового воздействия 
на информационные отношения.

The present article provides a review 
of the importance of the constitutional 
rules for informational law and for its 
separate institutes. Besides, the main 
means of legal influence upon the infor‑
mational relations are also determined.
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ПАРлАМЕНТСьКИЙ РЕГлАМЕНТ  
яК фОРМА ПРАВОВОї ПРОцЕДУРИ

Еволюція системи парламентсько-
го права України знаходить свій прояв 
у трансформації джерел та інститутів 
відповідної підгалузі конституціоналіз-
му. Необхідність визначення напрям-
ків та перспектив відповідного розвит-
ку потребує на дослідження проблеми 
усвідомлення змісту такого інституту 
парламентського права, як парламент-
ський регламент. Наведене висвітлює 
актуальність зазначеної теми наукової 
статті. Метою статті є визначення спе-
цифіки парламентського регламенту як 
форми правової процедури. Для цього 
необхідно виконати такі завдання: оха-
рактеризувати специфіку регуляторів 
парламентської процедури, дослідити 
розвиток механізмів регламентного ре-
гулювання в Україні, дослідити стан 
справ у науковій думці із зазначених 

питань. Необхідно констатувати, що пи-
тання парламентського права майже не 
досліджувалися у пострадянській прав-
ничій думці. Втім аспектів регламентно-
го регулювання торкалися Д. А. Кова-
чев, К. О. Колесник, І. М. Корольова, 
М. А. Маркуш, С. В. Сас та ін., водно-
час аналізу усього спектра відповідних 
відносин та їх регуляторів навіть у фор-
маті вітчизняної правової системи вка-
заними авторами не проводилося.

Аналіз інституту парламентського 
регламентного регулювання обумовлює 
потребу у визначенні специфіки категорії 
процедури, зокрема юридичної та парла-
ментської процедур. Адже саме потре-
ба у дотриманні таких процедур може 
визначати роль регламенту у правових 
механізмах. Є. О. Ігнатов констатує 
латинські корені терміна «процедура» 
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(з «procedere»), що означає просування 
чого-небудь або офіційно встановлений 
порядок дій при обговоренні, веденні 
якої-небудь справи [3]. М. С. Смолья-
нов вказує, що як соціальне явище про-
цедура являє собою заздалегідь вста-
новлену послідовність дій, спрямовану 
на досягнення певного результату, вона 
несе в собі момент обмеження свавілля 
суб’єкта, поведінку якого вона впоряд-
ковує, та дає можливість знати, що буде 
робити той чи інший суб’єкт і чим це 
може закінчитися [40, 166].

На думку В. М. Протасова, будь-яка 
процедура, як загально-соціальне явище, 
є системою, орієнтованою на досягнення 
конкретного соціального результату, що 
складається з актів поведінки або сту-
пенів діяльності, що послідовно зміню-
ють один одного, створює закріплену на 
нормативному рівні ієрархічно побудо-
вану, динамічну модель розвитку, руху 
якого або явища, яка виступає у ролі 
засобу реалізації головних для неї сус-
пільних відносин [33, 7]. Подібні ознаки 
В. М. Протасов у власній докторській 
дисертації 1993 р. переносить й на юри-
дичну (правову) процедуру, як систему, 
орієнтовану на досягнення конкретного 
правового результату, досліджуючи її за 
допомогою «процесуально-правової ме-
татеорії» [32, 132–147, 298].

Не можна ототожнювати категорії 
юридичного процесу та юридичної про-
цедури. Сучасні автори вказують на 
доробок з питань процедурних (регла-
ментних) норм, наданий радянськими 
професорами В. О. Лучіним та Д. А. Ко-
вачевим [5, 6]. Цікаво, що В. О. Лучіним 
у дослідженні 1976 р. обумовленість іс-
нування державно-правових процесу-
альних норм розкривалася через визна-
чення процесуальних норм, окреслення 
сфери їх використання, їх класифікації, 
визначення природи їх джерел, встанов-
лення специфіки процесуальних форм 
правотворчості тощо [7], але у радянсь-
кій правовій доктрині чіткої межі між 
процесом та процедурою (і, відповідно, 
процесуальним актом та регламентом) 
проведено не було.

М. С. Смольянов, розподіляючи юри-
дичні процедури за правовим критерієм, 

виокремлює правовстановлюючі проце-
дури, до яких можна віднести й значну 
кількість парламентських процедур; вод-
ночас правозастосовчу та адміністратив-
ні процедури, наведені за запропонова-
ною класифікацією, також можуть бути 
включеними до парламентських. На 
думку дослідника, функціональне при-
значення правовстановлюючої процеду-
ри полягає в упорядкуванні діяльності 
щодо встановлення офіційних право-
вих актів, направленому на мінімізацію 
ймовірності навмисного чи помилкового 
прийняття неправових актів. Така про-
цедура, додає М. С. Смольянов, при-
пускає наявність низки процедурних 
гарантій, таких як «суворе дотримання 
порядку, етапів, термінів діяльності, не-
припустимість форсованого прийняття 
акта», гласність і змагальність, участь 
у правовстановлюючій процедурі різних 
суб’єктів та розподіл між ними проце-
дурних повноважень тощо [40, 165].

Багато дослідників, намагаючись 
визначити правову природу регламен-
ту, звертаються не лише до феномена 
юридичної процедури, але й до інститу-
ту парламентської процедури. На думку 
М. І. Левіної, парламентські процедури 
необхідні для застосування права, опо-
середковують його; «їх важливість поля-
гає в тому, що вони надають правовий 
характер діяльності парламенту і, отже, 
законам, ним прийнятим [6, 9].

О. В. Клєнкіна пропонує розуміти під 
парламентськими процедурами інститут 
підгалузі конституційного права — пар-
ламентського права, юридично закріп-
лену сукупність правил, які визнача-
ють порядок роботи парламенту, склад, 
спосіб формування та порядок функціо-
нування його органів, права і обов’язки 
суб’єктів, що беруть участь у діяльності 
парламенту, і на підставі яких він ре-
алізує свої права і виконує обов’язки 
в якості державного владного органу 
[4, 176]. Додамо, що М. А. Маркуш про-
понує розуміти порядок роботи ВРУ «як 
налагоджену послідовність здійснення 
нею парламентської (законодавчої) про-
цедури», ґрунтуючись на визначеннях 
категорії порядку та процедури, наведе-
них у орфографічних словниках [37].
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У свою чергу І. М. Рязанцев про-
понує класифікувати парламентську 
процедуру залежно від повноважень 
парламенту, території застосування, за 
об’єктом (актом) прийняття, за стадія-
ми законодавчого процесу, за формою 
закріплення, за структурою парламенту 
тощо [38, 186]. А. Л. Сівков вказує, що 
аналіз джерел парламентських процедур 
зумовлює потребу у визначенні місця 
парламентського права як системи, що 
динамічно розвивається, та як підгалузі 
конституційного права, і, що особливо 
важливо, особливої ролі парламентсь-
кого регламенту у цих процесах та у 
співвідношенні із реальною парламент-
ською практикою [39, 142]. М. А. Мар-
куш вказує, що категорії «організація і 
порядок діяльності ВРУ», вжиті в п. 21 
ч. 1 ст. 92 Конституції України, не є то-
тожними, на її думку, поняттю «порядок 
роботи ВРУ», використане у ч. 5 ст. 83 
Конституції України, «є ширшим, ніж 
останнє» [37], критикуючи науковців 
(зокрема, А. З. Георгіцу [2, 347]), які ці 
поняття не розділяють. Відзначимо, що 
саме термін «порядок діяльності парла-
менту» є близьким до прийнятої у євро-
пейських правових стандартах категорії 
парламентської процедури як предмета 
регламентного правового забезпечення.

Таким чином можна визнати, що 
роль юридичних процедур у правот-
ворчих та правозастосовних процесах 
є безперечною; участь парламенту у 
відповідних процесах викликає потребу 
у парламентській процедурі. Але при 
цьому усі наведені визначення парла-
ментської процедури не дозволяють ви-
рішити ключове питання її відмінності 
від інших юридичних процедур правот-
ворчості та правозастосування. Водно-
час правила будь-яких юридичних про-
цедур є регламентом у широкому сенсі 
вказаного терміна, тому визначення 
відмінності парламентської процедури 
дозволить визначити відмінність між 
парламентським та іншими регламент-
ними актами.

К. С. Вершініна вказує на «стійкий 
консервативний стереотип», за яким 
«регламент являє собою особливий нор-
мативний правовий акт, що відноситься 

виключно до сфери адміністративно-
правового, техніко-організаційного регу-
лювання» [1, 168]. Водночас цей самий 
автор також пропонує розуміти рег-
ламент, як особливий засіб соціальної 
регуляції релевантних різнопланових 
видів (процесів, станів) людської діяль-
ності, що має своєрідну структуру, яка 
виконує специфічні функції, спрямовані 
на підтримку, зміцнення і розвиток еко-
номічного і політичного володарювання 
відповідного в даній державі і суспіль-
стві. М. А. Маркуш вказує, що регла-
мент містить положення, які детально 
визначають внутрішній порядок функ-
ціонування органу державної влади у 
процесі здійснення ним повноважень, 
закріплених законом (динаміку, проце-
дуру функціонування). Вона визначає 
такий регламент, як нормативний акт, 
який відзначається високим ступенем 
деталізації щодо упорядкування внут-
рішньої структури і відносин, що вини-
кають у процесі реалізації органом де-
ржавної влади своїх повноважень [37].

У свою чергу, правовий регламент 
розуміється К. С. Вершініною, як нор-
мативний правовий акт різної юридичної 
сили, що приймається уповноваженими 
суб’єктами правотворчості, положення 
якого спрямовані на впорядковування 
процесу здійснення юридичної діяль-
ності за допомогою встановлення кола 
суб’єктів, що беруть у ній участь, про-
цедур здійснення окремих операцій, 
вимог до їх результатів, їх докумен-
тального оформлення, до середовища, 
в якому вони здійснюється, з метою 
реалізації приписів іншого, первинного 
стосовно регламенту, юридичного доку-
мента. Правовий регламент розуміється 
цією дослідницею, як поліструктурний, 
багатофункціональний юридичний фе-
номен, який має логічну, функціональ-
ну і генетичну структури, а виконувані 
їм функції утворюють складну систему 
[1, 169].

Але таке широке розуміння регла-
менту призводить до використання від-
повідної форми правового регулюван-
ня у різних соціальних сферах. Крім 
парламенту регламентні акти сьогодні 
існують у більшості представницьких 
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органів влади та місцевого самовряду-
вання України.

Зокрема, як вказано у ст. 3 Зако-
ну України «Про Верховну Раду АРК» 
від 10 лютого 1998 р. № 90/98-ВР 
[11], правові засади діяльності Верхов-
ної Ради Автономної Республіки Крим 
(далі — ВР АРК) мають, серед іншого, 
визначатися регламентом ВР АРК. У 
п. 19 ч. 2 ст. 9 цього закону відзначено, 
що затвердження регламенту ВР АРК 
належить до її відання; сам чинний рег-
ламент ВР АРК було затверджено пос-
тановою ВР АРК від 30 червня 1998 р. 
№ 109-II (ще 26 постановами ВР АРК 
1998–2011 рр. до нього вносилися змі-
ни та доповнення) [9]. При цьому харак-
терно, що за ч. 3, 4 ст. 10 згаданого За-
кону України від 10 лютого 1998 р. ВР 
АРК приймає постанови з питань, що 
мають нормативно-правовий характер 
(з питань організаційно-розпорядчого 
характеру ВР АРК приймає рішення); 
отже, Регламент ВР АРК розглядався 
його авторами як нормативно-правовий 
акт.

Регламент ВР АРК 1998 р. скла-
дається з 6 розділів та 15 глав, що 
об’єднують 120 статей, цікавою особ-
ливістю цього регламенту є наявність 
у ньому додатків: зразків порівняльних 
таблиць до проектів постанов ВР АРК 
[9]. Додамо, що до схвалення регламен-
ту ВР АРК 1998 р. процедуру діяльності 
легіслатури Кримської автономії виз-
начав Регламент Верховної Ради Кри-
му (далі — ВРК) від 22 квітня 1993 р. 
[34], затверджений і введений в дію від-
повідно до закону Республіки Крим від 
22 квітня 1993 № 289/а-1 [8].

Інша ситуація склалася в Україні із 
правовим закріпленням процедур діяль-
ності місцевих рад. У ч. 1 ст. 26 Зако-
ну України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» від 21 травня 1997 р. 
№ 280/97-ВР затвердження регламенту 
сільської, селищної, міської рад віднесе-
но до їх виключної компетенції та має 
здійснюватися на пленарних засіданнях 
цих рад. Аналогічний порядок передба-
чено у ст. 43 цього закону для регламен-
тів обласних та районних рад, водночас 
ці ради також приймають положення 

про президію (колегію) обласної, район-
ної ради як окремий регулятивний доку-
мент (п. 3 ст. 45). У ст. 41 не передба-
чено відповідних повноважень районних 
у містах рад, водночас аналіз ст. 46, яка 
розповсюджується на усі місцеві ради 
України, дозволяє стверджувати, що і 
районні у містах ради мають мати рег-
ламент (хоча порядок його схвалення 
законом від 21 травня 1997 р. не виз-
начено) [26].

Так, згідно з ч. 3, 13, 14, 15 ст. 46 
вказаного закону від 21 травня 1997 р. 
усі місцеві ради не пізніш як на другій 
сесії після обрання мають затверджува-
ти регламент роботи відповідної ради, а 
також положення про постійні комісії 
ради; саме за вимогами регламенту 
ради голова ради або міський, селищ-
ний, сільський голова має вести її пле-
нарні засідання. Спеціально вказується, 
що до прийняття регламенту ради чер-
гового скликання застосовується рег-
ламент ради, що діяв у попередньому 
скликанні [26]. Таким чином, ключовою 
відмінністю регламентів усіх місцевих 
рад є його тимчасовий характер, адже 
він має схвалюватися новообраною ра-
дою незалежно від її волі. Дослідження 
низки регламентів місцевих рад дозво-
ляє стверджувати про виконання ними 
вказаних вимог законодавства про са-
моврядування. Як правило, у схвалених 
регламентах їх визначення та об’єкт 
регулювання встановлюються із циту-
ванням зазначених положень закону від 
21 травня 1997 р., з певними відміннос-
тями.

Так, Регламент роботи обласної ради 
VІ скликання, схвалений рішенням За-
карпатської обласної ради від 30 листо-
пада 2010 р. № 34, визначається у ст. 2 
як нормативний акт, обов’язковий для 
виконання обласною радою, який пе-
редбачає порядок її діяльності за вка-
заними у законі від 21 травня 1997 р. 
напрямами [28]. Регламент обласної 
ради шостого скликання, схвалений рі-
шенням Волинської обласної ради від 
22 грудня 2010 р. № 2/2, у ст. 1.6 ви-
значається, як документ, обов’язковий 
для виконання обласною радою, який 
встановлює порядок її діяльності за 



ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ  ��

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ конституція україни у дії

аналогічними напрямами [27]. У свою 
чергу, Регламент Чернівецької обласної 
ради, схвалений рішенням цієї ради від 
2 грудня 2010 р. № 7-1/10 ,«визначає 
порядок діяльності обласної ради, її ор-
ганів та посадових осіб», як вказано у 
його ст. 1.1 [31].

Подібні завдання, кореговані із вка-
заними вимогами закону, містять й рег-
ламенти міських рад, наприклад, Рег-
ламент роботи Сумської міської ради 
VІ скликання, затверджений рішен-
ням міської ради від 15 грудня 2010 р. 
№ 21-МР [19], Регламент Харківської 
міської ради VI скликання, затвердже-
ний рішенням міської ради від 22 грудня 
2010 р. № 17/10 [21] чи Регламент Ми-
колаївської міської ради VІ скликання, 
затверджений рішенням міської ради від 
9 грудня 2010 № 1/8 [16]. Додамо, що 
Регламент Миколаївської міської ради 
визначено його авторами, як норматив-
но-правовий акт, при цьому у його ст. 4 
встановлено певні процедурні гарантії 
його статусу та дотримання (чого в ін-
ших регламентах місцевих рад ми не 
виявили).

Отже, можна побачити певну варіа-
тивність регламентних актів представ-
ницьких органів, але ними питання рег-
ламенту, як форми кодифікації правил 
юридичної процедури, у вітчизняному 
праві не обмежено. Адже наведені вище 
регламенти ВР АРК та місцевих рад, 
маючи істотні формальні відмінності від 
парламентського регламенту, все ж ре-
гулюють подібні за змістом відносини, 
стають правовим відображенням правил 
подібних процедур представницького ор-
гану, що мають ґрунтуватися на загаль-
них засадах демократичного здійснен-
ня народовладдя обраною структурою. 
Інші ж вітчизняні органи та структури 
влади, не здійснюючи представницьку 
функцію, також вживають регламент-
не регулювання. У цьому контексті, 
як приклад, можна навести регламент 
спільних засідань Президії Верховної 
Ради України (ВРУ) і Президії Кабіне-
ту Міністрів України (КМУ), схвалений 
спільною постановою цих органів від 
20 листопада 1995 р. № 729/95-ПВ, що 
визначає порядок скликання, проведен-

ня, головування під час такого засідан-
ня, визначення порядку денного, схва-
лення рішень [29].

Крім того, є усталеною вітчизняна 
практика використання регламенту як 
правового регулятора в адміністративно-
правових відносинах. У цьому контексті 
слід вказати на Тимчасовий регламент 
КМУ, схвалений постановою КМУ від 
5 червня 2000 р. № 915, що встанов-
лював «порядок організації діяльності 
КМУ, пов’язаної з виконанням його 
повноважень» [22], та Регламент КМУ, 
затверджений постановою КМУ від 
18 липня 2007 р. № 950 (сьогодні у ре-
дакції постанови від 9 листопада 2011 р. 
№ 1156), який «встановлює порядок 
проведення засідань КМУ, підготовки 
та прийняття рішень, визначає інші про-
цедурні питання його діяльності» [14].

У свою чергу, Типовий регламент міс-
цевої державної адміністрації, схвалений 
постановою КМУ від 11 грудня 1999 р. 
№ 2263, мав регулювати «організаційні 
та процедурні питання діяльності місце-
вої державної адміністрації» [24]. Типо-
вий регламент центрального органу ви-
конавчої влади, схвалений постановою 
КМУ від 19 вересня 2007 р. № 1143 
(втратила чинність у 2011 р.), встанов-
лював «порядок організації діяльності 
центрального органу виконавчої влади, 
пов’язаної із здійсненням його повно-
важень» [25]. Регламент Ради міністрів 
АРК, схвалений постановою цього орга-
ну АРК від 23 вересня 1998 р. № 295, 
також визначає «порядок організації 
діяльності» Ради міністрів АРК, прове-
дення засідань, підготовки та прийняття 
рішень, інші процедурні питання її діяль-
ності, при цьому у постанові 23 вересня 
1998 р. органам виконавчої влади АРК 
(а не лише структурним підрозділам 
Ради міністрів) у своїй діяльності при-
писується «в організації своєї діяльності 
керуватися цим Регламентом» [10].

Таке розуміння завдання регламен-
ту, запозичене в урядовій постанові від 
5 червня 2000 р., можна зустріти й у 
Регламенті Міністерства юстиції Украї-
ни, схваленому наказом цього міністерс-
тва від 7 листопада 2007 р № 1053/5 
(втратив чинність у 2011 р.) [15], та 
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в інших регламентах цього органу, та-
ких як Регламент Головного управлін-
ня юстиції Міністерства юстиції Украї-
ни в АР Крим, затверджений наказом 
цього управління від 17 січня 2012 р. 
№ 61/01-13 [13].

Подібне ставлення до регламенту іс-
нує й у інших вищих органах державної 
влади. Наприклад, регламенти Цент-
ральної виборчої комісії, затверджені 
її постановами від 13 серпня 1998 р. 
№ 352 [30] та від 26 квітня 2005 р. 
№ 72 [20], визначали «порядок органі-
зації і внутрішньої роботи» та «порядок 
організації роботи» Центральної вибор-
чої комісії відповідно. Водночас Тимча-
совий регламент Пленуму Верховного 
Суду України, схвалений постановою 
цього Пленуму від 23 січня 1998 р. № 2 
[23], передбачав участь цього акта, по-
руч із нормами законодавства України, 
у визначенні порядку діяльності Плену-
му. Регламенти ж Пленуму Верховного 
Суду України, затверджені відповідно 
постановами Пленуму від 10 червня 
2002 р. № 7 [36], від 23 грудня 2011 р. 
№ 6 [17] та від 9 квітня 2012 р. № 5 
[18], вказували на участь регламенту у 
визначенні як порядку діяльності Пле-
нуму, так і правових засад та організації 
цього органу.

Також варто згадати Регламент 
Конституційного Суду України (КСУ), 
затверджений рішенням КСУ від 5 бе-
резня 1997 р., який потім було затвер-
джено у новій редакції за рішенням 
цього ж Суду від 14 жовтня 2008 р. 
№ 34-р/2008. У преамбулі цього рег-
ламенту відзначено, що він визначає 
порядок низки процедур (обрання Го-
лови КСУ та його заступників, призна-
чення секретарів колегій суддів та ін.), 
повноваження та порядок проведення 
засідань колегій суддів, засідань і пле-
нарних засідань КСУ, порядок розгляду 
справ, основні правила етикету на пле-
нарних засіданнях КСУ, особливості ді-
ловодства та інші питання внутрішньої 
діяльності КСУ [35].

Таким чином, цей регламент визна-
чає як правила процедури, так і вста-
новлює порядок конституційного про-
цесу, підмінюючи собою законодавче 

конституційно-процесуальне регулюван-
ня. Водночас цікаво, що, як і у пред-
ставницьких органах, рішенням КСУ 
від 11 січня 2008 р. № 2рп(вд) було 
утворено комісію з питань регламенту 
та етики КСУ та затверджене положен-
ня про неї [12]. Отже, будь-який право-
вий регламент є правилами юридичної 
процедури, але правила парламентської 
процедури відображено лише у парла-
ментських регламентах та, у певній мірі, 
в регламентах інших представницьких 
обраних колегіальних органів влади (ВР 
АРК та місцевих рад).

Таким чином слід дійти такого вис-
новку. Парламентський регламент є 
джерелом та водночас інститутом пар-
ламентського права, що є специфічним 
регулятором відносин із дотримання 
юридичної, зокрема парламентської, 
процедур (процедурних відносин). Про-
цедурні відносини є специфічною фор-
мою процесуальних відносин, що відбу-
ваються насамперед у межах окремої 
публічної структури та є пов’язаними 
із реалізацією нею власних завдань та 
функцій; відповідно парламентські про-
цедурні відносини в Україні відбувають-
ся у форматі діяльності Верховної Ради 
України. Коло таких відносин є неви-
черпним, їх перелік вітчизняна доктри-
на не містить, що призводить до невирі-
шеності питання предмета регулювання 
парламентського регламенту.

Широке розуміння регламенту як 
регулятора процедурних відносин при-
зводить до використання регламентної 
форми регулювання у різних соціальних 
сферах, адже регламентні акти сьогод-
ні діють у більшості представницьких 
органів влади та місцевого самовряду-
вання України, у вищих та централь-
них органах виконавчої влади, органах 
судової влади та конституційного кон-
тролю тощо. Таке поширення викликає 
потребу у відмежуванні парламентських 
регламентів від інших регламентних ак-
тів, що застосовуються у представни-
цьких та інших колегіальних органах. 
Зважаючи на те, що окремі регламенти 
(місцевих рад, Верховної Ради АРК) за 
змістом та передбаченими механізмам 
є подібними до регламентів ВРУ, таке 
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розмежування сьогодні носить насампе-
ред суб’єктний, формальний характер. 
Інші критерії такого розмежування ма-
ють стати предметом нових наукових 
досліджень.

Ключові слова: парламентська 
процедура, парламентське право, регла-
мент, процедурні відносини, юридична 
процедура.

У статті розглянуто питання 
створення та розвитку правових 
стандартів парламентської проце‑
дури та відповідних регламентних 
регуляторів. Досліджено відповідний 
вітчизняний досвід регламентного 
правового регулювання, розвиток від‑
повідної правової доктрини.

В статье рассмотрены вопросы 
создания и развития правовых стан‑
дартов парламентской процедуры 
и соответствующих регламентных 
регуляторов. Исследован соответс‑
твующий отечественный опыт рег‑
ламентного правого регулирования, 
развитие соответствующей право‑
вой доктрины.

In the article the aspects of creating 
and development the legal standards of 
the parliamentary procedure and coher‑
ent regalement regulators are looked 
at. The coherent Ukrainian experience 
of regalement regulation is researched, 
development of coherent legal doctrine 
are watched at.
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ДЕРЖАВнЕ упРАВЛІннЯ  
ТА МІСцЕВЕ САМОВРЯДуВАннЯ

 
УДК 342.553(477)

к. Москальчук,
кандидат юридичних наук, ст. викладач кафедри конституційного права  
та державного управління Міжнародного гуманітарного університету

МІжНАРОДНІ СТАНДАРТИ МУНІцИПАльНОї 
СлУжБИ Й ПРАВО ДОСТУПУ ГРОМАДяН УКРАїНИ ДО 
СлУжБИ В ОРГАНАх МІСцЕВОГО САМОВРяДУВАННя

Наразі в Україні триває реформа 
публічної служби. Найбільша увага при 
цьому приділяється такому її виду, як 
державна служба. Що ж до служби в 
органах місцевого самоврядування, то 
відповідні питання залишаються мало-
дослідженими. Це стосується і пробле-
матики, пов’язаної з правом доступу 
громадян України до служби в органах 
місцевого самоврядування. У зв’язку з 
вищезазначеним важливим науковим 
завданням є ліквідація цієї прогалини.

Право доступу громадян до служби 
в органах місцевого самоврядування 
досліджувала низка вчених (Л. Р. Бі-
ла-Тіунова, С. В. Ківалов, П. А. Трачук 
та ін.), однак ці автори не аналізували 
питання відповідності конституційної 
регламентації цього права міжнародним 
стандартам у сфері прав людини та в 
інших сферах.

Ціль цієї статті — проаналізувати 
міжнародні, у т.ч. європейські стан-
дарти у сфері прав людини та в інших 
сферах, які мають відношення до права 
доступу громадян України до служби 
в органах місцевого самоврядування, з 
метою виявлення відповідності їм норми 
Конституції України, що закріплює це 
право.

Право доступу громадян України до 
служби в органах місцевого самовряду-
вання передбачено ч. 2 ст. 38 Конститу-
ції України.

У найсучаснішому коментарі Основ-
ного Закону — у науково-практично-

му коментарі Конституції Національної 
академії правових наук України (2-ге 
видання, 2011 р.) зазначено, що редак-
ція ст. 38 відповідає загальновизнаним 
міжнародним документам з прав лю-
дини і запозичена з них [1, 287]. Таке 
саме твердження міститься і в історич-
но першому доктринальному коментарі 
Основного Закону України — у Комен-
тарі до Конституції України Інституту 
законодавства Верховної Ради 1996 р. 
[2, 103–104].

Однак ні в цих, ні в інших комента-
рях Основного Закону України не конс-
татовано, що ч. 2 ст. 38 Конституції Ук-
раїни має навіть більш широкий зміст, 
ніж норми основних світових стандар-
тів (Загальної декларації прав людини, 
Міжнародного пакту про громадянські і 
політичні права). Адже ч. 2 ст. 38 сто-
сується не тільки права доступу грома-
дян України до державної служби, але 
й до служби в органах місцевого само-
врядування (і участі не тільки у вирі-
шенні державних справ, але й справ 
місцевого значення). Ця ситуація є не 
дуже типовою — як правило, як влучно 
зазначає В. М. Шаповал, «ті, що міс-
тяться у прийнятих в пострадянських 
країнах Основних Законах положення 
про права людини і їх гарантії, сформу-
льовані з урахуванням змісту ключових 
міжнародних документів гуманітарного 
характеру, які встановлюють стандарти 
у сфері прав людини, але ці стандарти 
не завжди належним чином реалізова-
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но у законотворчості та правозастосу-
ванні» [3, 57]. Порівняння ж тексту ч. 2 
ст. 38 Конституції України із текстами 
основних міжнародних стандартів надає 
підстави зробити висновок про те, що 
вона є більш широкою за змістом, так 
як у ній йдеться не тільки про право 
доступу громадян до державної служ-
би, але й про право доступу громадян 
України до служби в органах місцевого 
самоврядування.

З іншого боку, дослідження від-
повідних міжнародних стандартів надає 
підстави зробити висновок про те, що 
наразі положення документів, які сто-
суються права доступу до державної 
служби, використовуються за аналогією 
для регламентації права доступу гро-
мадян до публічної служби, — у тому 
числі тому, що у більшості зарубіжних 
країн становлення муніципальної служ-
би як окремого від державної служби 
виду публічної служби відбулося після 
прийняття основного масиву цих доку-
ментів.

У залежності від свого рівня міжна-
родні документи, які містять стандарти 
про право доступу громадян до публічної 
служби, можна поділити на: а) універ-
сальні (світового рівня); б) регіональні.

Основними стандартами світового 
рівня, коли йдеться про політичні пра-
ва, є Загальна декларація прав людини 
та Міжнародний пакт про громадянські 
і політичні права.

Стаття 21 Загальної декларації прав 
людини має три частини. Частина 1 
ст. 21 передбачає, що кожна людина має 
право брати участь в управлінні своєю 
країною безпосередньо або через віль-
но обраних представників; ч. 2 — що 
кожна людина має право рівного досту-
пу до державної служби у своїй країні. 
У ч. 3 йдеться не про право на службу 
в органах місцевого самоврядування, а 
про те, що воля народу повинна бути 
основою влади уряду; ця воля повинна 
виявлятися у періодичних і нефальсифі-
кованих виборах, які повинні провади-
тись при загальному і рівному виборчо-
му праві шляхом таємного голосування 
або ж через інші рівнозначні форми, що 
забезпечують свободу голосування [4]. 

Таким чином, Загальна декларація прав 
людини не містить норм стосовно права 
доступу громадян до служби в органах 
місцевого самоврядування і, коли йдеть-
ся про це право, може бути використа-
на виключно за аналогією — адже у ній 
згадується про державну службу.

Таке ж саме зауваження можна від-
нести і до змісту ст. 25 Міжнародно-
го пакту про громадянські і політичні 
права. У ньому зазначено, що «кожен 
громадянин повинен мати без будь-якої 
дискримінації, згаданої в ст. 2, і без не-
обґрунтованих обмежень право і мож-
ливість: a) брати участь у веденні де-
ржавних справ як безпосередньо, так і 
за посередництвом вільно обраних пред-
ставників; b) голосувати і бути обра-
ним на справжніх періодичних виборах, 
які проводяться на основі загального і 
рівного виборчого права при таємному 
голосуванні й забезпечують свободу во-
левиявлення виборців; c) допускатися 
у своїй країні на загальних умовах рів-
ності до державної служби» [5].

Отже бачимо, що ані Загальна декла-
рація прав людини, ані Міжнародний 
пакт про громадянські і політичні пра-
ва не містять згадки про право доступу 
громадян до служби в органах місцево-
го самоврядування. У них йдеться лише 
про право доступу до державної служ-
би. Таким чином, ці норми мають опо-
середковане відношення до нормативно-
правової регламентації права доступу 
громадян України до служби в органах 
місцевого самоврядування (використо-
вуються за аналогією).

Існує і низка документів, у яких не 
згадується про право доступу грома-
дян до служби в органах місцевого са-
моврядування (чи про право доступу 
до державної служби), але закріплено 
принципи, важливі для реалізації і га-
рантування, в т.ч., аналізованого права. 
Прикладами можуть бути Конвенція про 
політичні права жінок 1952 р. [6], Кон-
венція про дискримінацію в галузі праці 
та занять 1958 р. [7].

Регіональних документів за кількіс-
тю набагато більше, ніж універсаль-
них. У зв’язку із наявністю обмежень 
до обсягу статті, регіональні документи 
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будуть розглядатися на прикладі тих, 
що містять європейські стандарти. Для 
України євроінтеграція є дуже важли-
вою, а тому доцільно звертати увагу і 
формулювати пропозиції з вдоскона-
лення конституційного законодавства, 
використовуючи європейські стандарти. 
Вони містяться здебільшого в актах ор-
ганів Ради Європи.

Переходячи до розгляду регіональ-
них стандартів на матеріалах європейсь-
ких стандартів зазначимо, що основним 
європейським стандартом, коли йдеться 
про політичні права, є Європейська кон-
венція про захист прав людини і основ-
них свобод 1950 р., ратифікована Ук-
раїною у 1997 р. [8]. Конвенція містить 
основоположні права і свободи грома-
дянського і політичного характеру. Од-
нак у ній не йдеться про право доступу 
громадян до служби в органах місцевого 
самоврядування (як і про право досту-
пу громадян до державної служби). Тим 
самим можна зробити висновок про те, 
що європейські країни не розглядають 
право доступу громадян до служби в 
органах місцевого самоврядування як 
основоположне право, захист якого на 
європейському рівні додатково до судів 
загальної юрисдикції здійснює також Єв-
ропейський суд з прав людини (до речі, 
Хартія основних прав Європейського 
Союзу 2000 р. також не містить цього 
права). Але право на доступ до держав-
ної служби, але не до служби в органах 
місцевого самоврядування, міститься у 
підсумковому документі Копенгагенсь-
кої наради Конференції з людського 
виміру НБСЄ (1990 р.). У ньому держа-
ви-учасниці підтвердили свою повагу до 
права громадян добиватися політичних 
чи державних посад в особистій якості 
або як представників політичних партій 
чи організацій без дискримінації [9].

Значно більш детальними у відно-
шенні стандартів, на яких базується 
конституційне право доступу громадян 
України до служби в органах місцевого 
самоврядування, є європейські муніци-
пальні стандарти. У них згадується вже 
не про право доступу громадян до де-
ржавної служби, а про право доступу 
громадян до служби в органах місцевого 

самоврядування. Основним серед них є 
Європейська хартія місцевого самовря-
дування 1985 р.

Хартія не закріплює право доступу 
до служби в органах місцевого самовря-
дування з точки зору прав і свобод гро-
мадянина. Натомість воно розглянуто з 
позиції важливості доступу кваліфікова-
них кадрів до служби у муніципальних 
органах. Пункт 2 ст. 6 Європейської 
хартії місцевого самоврядування перед-
бачає, що «умови служби співробітни-
ків органів місцевого самоврядування 
повинні дозволяти добір висококваліфі-
кованого персоналу з урахуванням осо-
бистих якостей та компетентності; для 
цього забезпечуються належні можли-
вості професійної підготовки, винагоро-
ди та просування по службі» [10]. У Ко-
ментарі до Хартії зазначено, що «окрім 
створення відповідних управлінських 
структур, для ефективної діяльності ор-
ганів місцевого самоврядування дуже 
важливою є можливість добирати та 
утримувати персонал, кваліфікація яко-
го відповідає колу повноважень цих 
органів. У значній мірі це залежить від 
спроможності органів місцевого само-
врядування запропонувати достатньо 
сприятливі умови служби» [11].

В Експертному висновку щодо від-
повідності національного законодавства 
України положенням Європейської хар-
тії місцевого самоврядування 2010 р. 
стосовно п. 2 ст. 6 резюмується: «Умо-
ви служби визначаються законом «Про 
службу в органах місцевого самовряду-
вання» і, загалом, відповідають вимогам 
Хартії. Слід зазначити, що до числа 
службовців місцевого самоврядування 
віднесено лише вузьке коло адміністра-
тивних працівників виконавчого органу 
ради. Закон не поширюється на людей, 
що виконують практичні муніципальні 
функції — вчителів, лікарів, працівників 
комунальних підприємств тощо. Вони 
можуть бути віднесені до числа служ-
бовців місцевого самоврядування, або 
краще це питання має бути врегульова-
но національним законодавством, оскіль-
ки вони виконують функції державних 
службовців на місцевому рівні. Не нала-
годжено також систему перепідготовки 
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та навчання працівників органів місце-
вого самоврядування ані на державному 
рівні, ані на рівні асоціацій органів міс-
цевого самоврядування» [12].

Хоча Хартія і не закріплює безпо-
середньо право доступу громадян до 
служби в органах місцевого самовряду-
вання, її положення є важливими тому, 
що сприяють реалізації цього права. 
А Експертний висновок є значущим не 
тільки тому, що відображає з позиції 
експертів оцінку відповідності частини 
конституційного законодавства Украї-
ни, що стосується права доступу грома-
дян України до служби в органах міс-
цевого самоврядування. У ньому чітко 
просліджується зв’язок між державною 
службою і муніципальною службою. 
І слід звернути увагу, що Експертний 
висновок містить посилання на те, що 
питання муніципальної служби можуть 
(у висновку йдеться про те, що у певних 
випадках мають) бути врегульованими 
національним законодавством, — а не, 
наприклад, актами органів місцевого са-
моврядування.

Висунуту тезу про те, що положення 
європейських стандартів про державну 
службу використовуються за аналогією 
для регламентації служби в органах міс-
цевого самоврядування, підкреслює і 
п. 2 Рекомендації 182 (2005) Конгресу 
місцевих і регіональних влад Ради Євро-
пи «Про участь громадськості у справах 
місцевого значення і виборах». За зміс-
том ця Рекомендація цілком присвячена 
здійсненню місцевого самоврядування, 
але на її початку Конгрес «звертає увагу 
на те, що згідно з Преамбулою до Хартії 
«право громадян на участь в управлінні 
державними справами є одним з демо-
кратичних принципів, які поділяються 
всіма державами — членами Ради Єв-
ропи», та що «це право найбільш безпо-
середньо може здійснюватися саме на 
місцевому рівні» [13].

Серед європейських стандартів існує 
ще одна група актів, які є ще більш де-
тальними, коли йдеться про конститу-
ційне право доступу громадян України 
до служби в органах місцевого самовря-
дування, особливо про його реалізацію. 
Це стандарти державної та муніципаль-

ної служби, що стосуються різних її 
аспектів — наприклад, антикорупційні 
стандарти (Кримінальна конвенція про 
боротьбу з корупцією 1999 р., Цивіль-
на конвенція про боротьбу з корупцією 
1999 р. та ін.).

Отже, в європейських стандартах 
йдеться переважно про державну служ-
бу (і тільки інколи про службу в орга-
нах місцевого самоврядування). Крім 
того, їхні норми мають переважно не 
нормативно-правову, а адміністративно-, 
кримінально- та цивільно-правову спря-
мованість. У зв’язку із цим детально у 
роботі вони не розглядаються. Однак 
ці та інші стандарти є важливими для 
України тому, що наразі відбувається 
приведення законодавства про держав-
ну службу і службу в органах місцевого 
самоврядування у відповідність до них. 
Заходи, до яких вдаються державні ор-
гани, передбачено Указом Президента 
від 5 березня 2007 р. «Про Концепцію 
адаптації інституту державної служби 
в Україні до стандартів Європейського 
Союзу», Концепцією Державної цільо-
вої програми реформування державно-
го управління та державної служби на 
2011–2015 рр.

Приведення законодавства України, 
в тому числі актів, що регламентують 
конституційне право доступу громадян 
України до служби в органах місцево-
го самоврядування, у відповідність до 
європейських стандартів покладено на 
Центр адаптації державної служби до 
стандартів Європейського Союзу. Від-
повідно до рішення Кабінету Міністрів, 
Центр функціонує при Національному 
агентстві України з питань державної 
служби. Він є активним учасником за-
конопроектної діяльності.

Завдяки активності цього та інших 
органів державної влади в Україні ці 
стандарти здебільшого втілено у націо-
нальне законодавство. Наприклад:

— Закон України від 5 жовтня 
1995 р. «Про боротьбу з корупцією» 
втратив чинність, і наразі діючий За-
кон від 7 квітня 2011 р. «Про засади 
запобігання і протидії корупції» перед-
бачає, що «суб’єктами відповідальності 
за корупційні правопорушення є особи, 
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уповноважені на виконання функцій де-
ржави або місцевого самоврядування»;

— на громадян, які реалізують своє 
конституційне право доступу до служ-
би в органах місцевого самоврядуван-
ня, працюючи в цих органах, розповсю-
джується законодавство про працю з 
урахуванням особливостей, передба-
чених Законом України від 7 червня 
2001 р. «Про службу в органах місцево-
го самоврядування». Таким чином, при 
розгляді конституційного права доступу 
громадян України до служби в орга-
нах місцевого самоврядування доціль-
но звертатися і до таких джерел галузі 
трудового права, як Кодекс законів про 
працю України та ін.

На підставі дослідження міжнарод-
них, у т.ч. європейських, стандартів 
прав людини і громадянина та муніци-
пальних стандартів сформульовано ви-
сновок про відповідність їм ч. 2 ст. 38 
Конституції України, яка закріплює за 
громадянами України право доступу до 
служби в органах місцевого самовря-
дування. Перспективи подальших роз-
відок у даному напрямку вбачаються у 
дослідженні відповідності цим стандар-
там чинного законодавства про право 
доступу громадян України до служби в 
органах місцевого самоврядування.

Ключові слова: місцеве самовряду-
вання, право доступу громадян до служ-
би в органах місцевого самоврядування, 
служба в органах місцевого самовряду-
вання, політичні права, права громадян, 
міжнародні стандарти.

У статті на підставі досліджен‑
ня міжнародних, у т.ч. європейських, 
стандартів у сфері прав людини та в 
інших сферах сформульовано висновок 
про відповідність їм ч. 2 ст. 38 Кон‑
ституції України, яка закріплює за 
громадянами України право доступу 
до служби в органах місцевого само‑
врядування. Висновок зроблено після 
розгляду таких актів, як Загальна 
декларація прав людини 1948 р., Між‑
народний пакт про громадянські та 
політичні права 1966 р., Конвенція 
про політичні права жінок 1952 р., 

Конвенція про дискримінацію в галузі 
праці та занять 1958 р., Конвенція 
про захист прав людини і основопо‑
ложних свобод 1950 р., Європейська 
хартія місцевого самоврядування 
1985 р. та ін.

В статье на основании исследова‑
ния международных, в т.ч. европейс‑
ких, стандартов в сфере прав чело‑
века и в некоторых других сферах 
сформулирован вывод о соответствии 
им ч. 2 ст. 38 Конституции Украины, 
которая закрепляет за гражданами 
Украины право доступа к службе в 
органах местного самоуправления. 
Вывод сделан после рассмотрения 
таких актов, как Всеобщая деклара‑
ция прав человека 1948 г., Междуна‑
родный пакт о гражданских и поли‑
тических правах 1966 г., Конвенция о 
политических правах женщин 1952 г., 
Конвенция о дискриминации в области 
труда и занятий 1958 г., Конвенция о 
защите прав человека и основных сво‑
бод 1950 г., Европейская хартия мест‑
ного самоуправления 1985 г. и др.

The article is dedicated to the com‑
parative research of the international, 
including European, standards of hu‑
man rights and other spheres, and the 
Part 2 of Art. 38 of the Constitution of 
Ukraine. The last legal norm establishes 
the right of citizens of Ukraine the right 
to access the municipal service. Accord‑
ing to the research, this article is even 
wider, than the international standards. 
Such a conclusion was made based on 
the analysis of such standards as the 
Universal Declaration of Human Rights 
1948, International Covenant on Civil 
and Political Rights 1966, Convention 
on the Political Rights of Women 1952, 
Discrimination (Employment and Occu‑
pation) Convention 1958, the Conven‑
tion for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms 1950, the 
European Charter of Local Self‑Govern‑
ment in 1985 and others.

Література
1. Конституція України : наук.‑практ. 

комент. / редкол.: В. Я. Тацій (голова ред‑



ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ  ��

ZZZZZZZZZZZ  державне управління та Місцеве саМоврядування

кол.), О. В. Петришин (відп. секретар), 
Ю. Г. Барабаш [та ін.] ; Нац. акад. право‑
вих наук України. — 2‑ге вид., переробл. і 
допов. — Х. : Право, 2011. — 1128 с.

2. Коментар до Конституції України. 
— К. : Ін‑т законодавства Верховної Ради 
України, 1996. — 378 с.

3. Шаповал В. Н. Об особенностях кон‑
ституционного развития постсоветских 
стран // Конституционное и муниципаль‑
ное право. — 2007. — № 7. — С. 57–61.

4. Загальна декларація прав людини 
1948 р. [Електронний ресурс]. — Режим до‑
ступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/995_015.

5. Міжнародний пакт про громадянські 
та політичні права 1966 р. [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://search.
ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU66003U.
html.

6. Конвенция о политических правах 
женщин 1952 г. [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.
ua/laws/show/995_156.

7. Конвенція про дискримінацію в га‑
лузі праці та занять 1958 р. [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/993_161.

8. Про ратифікацію Конвенції про за‑
хист прав людини і основоположних свобод 

1950 року, Першого протоколу та прото‑
колів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : Закон 
України від 17 лип. 1997 р. // Відомості 
Верховної Ради України. — 1997. — № 40. 
— Ст. 263.

9. Документ Копенгагенского совеща‑
ния Конференции по человеческому измере‑
нию СБСЕ 1990 г. [Електронний ресурс]. 
— Режим доступу : http://hri.ru/docs/
?content=doc&id=284.

10. Європейська хартія місцевого само‑
врядування 1985 р. [Електронний ресурс]. 
— Режим доступу : http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/994_036.

11. Коментар до Європейської хартії 
місцевого самоврядування [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.
oga.mk.ua/

12. Експертний висновок щодо відповід‑
ності національного законодавства Украї‑
ни положенням Європейської хартії місце‑
вого самоврядування 2010 р. [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.
csi.org.ua/www/?p=2364.

13. Про участь громадськості у справах 
місцевого значення і виборах : Рекомендація 
182 (2005) Конгресу місцевих і регіональних 
влад Ради Європи [Електронний ресурс]. 
— Режим доступу : http://www.coe.kiev.
ua/docs/kmpbe/r182%282005%29.htm.



Юридичний вісник, 2013/3  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

��  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

РЕфОРМи В укРАїнІ

 
УДК 342.84:321.015

М. Афанасьєва,
кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного права  

Національного університету «Одеська юридична академія», член Конституційної Асамблеї

ТЕлЕОлОГІЧНА СКлАДОВА ВИБОРЧОї ІНжЕНЕРІї

У сучасних умовах, що характеризу-
ються прискоренням темпів соціально-
го розвитку, політико-правові явища та 
процеси надто складні для того, щоб в 
їхньому дослідженні обмежитися лише 
юридичними методологічними підхода-
ми. Конституційно-правові відносини 
відрізняються надзвичайним різноманіт-
тям, що обумовлює складність їх пізнан-
ня та прогнозування виключно в межах 
юридичного методологічного та понятій-
ного арсеналу. Завдання їх всебічного 
дослідження може бути успішно ви-
рішене шляхом методологічного між-
дисциплінарного запозичення. Мова 
йде про впровадження «неюридичних» 
методів у конституційно-правову пло-
щину. Прикладом такого міждисциплі-
нарного методологічного запозичення, 
здійснюваного конституційним правом 
для відображення нових граней консти-
туційно-правової дійсності, є соціоінже-
нерний підхід, який, будучи застосова-
ний до виборчої сфери, набуває нового 
предметного наповнення та проявляєть-
ся у виборчій інженерії. Аналізуючи 
конституційно-правову сутність вибор-
чої інженерії як міждисциплінарного 
феномена, виходимо з тези, що остання 
є цілеспрямованою, раціональною, на-
уково та прагматично обґрунтованою 
діяльністю з конституційно-правового 
конструювання сутнісно-змістовних 
елементів виборчої системи та консти-
туційно-правових технологій виборчого 
процесу, з метою отримання заданого 
політико-правового результату.

Виборча інженерія — це стратегічно 
осмислена діяльність, заснована на пев-
ній системі цілей, орієнтирів, критеріїв, 

які відображають сутнісно-змістовні 
конституційно-правові характеристики 
майбутньої виборчої системи та тех-
нологій виборчого процесу. Вона опи-
рається не на причинну обумовленість, 
незалежну від свідомості суб’єкта, а на 
обумовленість, джерелом якої виступає 
мета, що переслідується суб’єктом. Те-
леологічна детермінація надає процесу 
конституційно-правового конструюван-
ня творчий активний початок.

Методологічним орієнтиром аналі-
зу телеологічності виборчої інженерії 
можуть послужити ідеї Арістотеля, 
І. Канта, Ф. Шеллінга, І. Фіхте, Г. Геге-
ля, К. Маркса, Ф. Енгельса. Найбільш 
значне в античній філософії навчання 
про мету розвив Арістотель, що тлу-
мачив ціль як «те, заради чого» щось 
існує. У новий час склалося раціоналіс-
тичне трактування діяльності людини 
як цілеспрямованого процесу. І. Кант 
зв’язував мету зі сферою практичного 
розуму, вільної моральної діяльності 
людини. Телеологія І. Канта пов’язана 
з доцільним характером людської діяль-
ності, що по самій своїй природі не 
може бути зрозуміла поза цілей, що 
свідомо формулюються, та їхнього руху. 
У цьому змісті телеологія виступає як 
діалектика діяльності. Після І. Канта 
цю лінію розвиває І. Фіхте, у якого те-
леологія є навчання про моральні цілі 
людини та разом з тим спосіб пояснен-
ня історії. У філософії Ф. Шеллінга та 
Г. Гегеля навчання про мету носило ха-
рактер об’єктивної телеології, кантовсь-
ка внутрішня мета перетворюється в 
об’єктивне відношення самої дійсності, 
що тлумачиться як царство духу. Г. Ге-
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гель у формі телеології висуває ідею 
об’єктивної закономірності розвитку 
суспільства. У Г. Гегеля ціль стає од-
нією з основних сил, що рухає процес 
становлення самої реальності. Вбачаю-
чи в меті один з елементів діяльності 
людини з перетворення навколишньо-
го світу, марксизм-ленінізм підкреслює 
об’єктивну обумовленість мети: «...цілі 
людини породжені об’єктивним світом і 
припускають його…» [1].

Телеологічність в праві обґрунто-
вується тим, що його зміст цілеспрямо-
ваний, ціль правового припису виходить 
за межі змісту норми, але пояснює його 
[2]. У сучасній юриспруденції питан-
ня цілі та цільової детермінації право-
вих явищ досліджували: В. Бобров, 
В. Крусс, А. Миронов, Т. Насирова, 
Н. Ропаків, Ю. Тихомиров, А. Чернен-
ко, К. Шундіков, Р. Ященко.

Телеологічна складова виборчої ін-
женерії проявляється у таких її сут-
нісних характеристиках, як цілеспря-
мованість, доцільність, раціональність. 
Цілеспрямованість пов’язана з тим, що 
діяльність у межах виборчої інженерії 
неможлива без постановки суб’єктами 
конкретних цілей, орієнтирів, без по-
переднього прогнозування шляхів та 
строків їх реалізації, а також майбут-
ніх змін, без ідеального передбачення 
результатів. Доцільність виборчої інже-
нерії як відповідність певному (відносно 
завершеному) стану, ідеальна модель 
якого представляється як мета [3], як 
специфічна форма взаємодії, що дозво-
ляє виявити певну спрямованість про-
цесів, їхню обумовленість кінцевими 
результатами [4]. Раціональність вибор-
чої інженерії пов’язана з відповідністю 
рішень, що приймаються, тим зовніш-
нім обставинам, які склалися, їх адек-
ватність характеру тенденцій розвитку 
політико-правової ситуації.

Про необхідність цільової складової 
в соціальній інженерії писав у свій час 
К. Поппер: «…прибічники соціальної ін-
женерії вважають, що наукова основа 
політики … складається зі збору фак-
тичної інформації, необхідної для побу-
дови або зміни суспільних інститутів у 
відповідності з нашими цілями або ба-

жаннями» [5]. «…Інженер або технолог 
віддає перевагу раціональному розгляду 
інститутів як засобів, що обслуговують 
певні цілі, і оцінює їх виключно з точки 
зору їх доцільності, ефективності, про-
стоти та ін.» [6].

Вибір цілі у виборчій інженерії має 
важливе значення, тому що зміна зміс-
товно-сутнісних характеристик полі-
тико-правових інститутів та обрання 
шляхів підвищення їх ефективності 
відбувається відповідно до цілей, виз-
начених суб’єктом. Цілі суб’єктів ви-
борчої інженерії дуалістичні, вони яв-
ляють собою єдність суб’єктивного та 
об’єктивного. Суб’єктивна сторона має 
прояв в усвідомлено-вольовій природі, 
в її зв’язку з мисленням та соціальною 
практикою суб’єктів. З іншого боку, 
мета законодавчого конструювання має 
бути об’єктивно обумовлена конкрет-
ними тенденціями, закономірностями, 
протиріччями, потенціалами політико-
правової дійсності та ціннісними орієн-
таціями сучасного конституціоналізму, 
які можуть наблизити до оптимального, 
з точки зору загального блага, резуль-
тату.

Об’єктивізація цілей суб’єктів ви-
борчої інженерії обумовлена їх органіч-
ним та функціональним взаємозв’язком 
з конкретними правовими засобами та 
механізмами. Перш ніж втілитися у ма-
теріальний результат, ціль проходить 
декілька етапів розвитку, на кожному з 
яких вона об’єктивно втілюється у пев-
них правових формах [7]. Початковим 
етапом об’єктивації правових цілей ви-
борчої інженерії має стати їх закріплен-
ня у супровідних, пояснювальних доку-
ментах до проекту законодавчого акта, у 
концепціях проектів законів, прогнозах 
потенційної ефективності законодавчих 
новацій, далі у преамбулах або початко-
вих статтях законодавчих актів. Стосов-
но виборчого законодавства визначення 
телеологічних орієнтирів не стало тра-
диційним прийомом, у текстах діючих 
виборчих законів цілі їх прийняття не 
зазначаються.

Сформулювавши мету, суб’єкт ви-
борчої інженерії приступає до збору не-
обхідної інформації. Він має чітко орієн-
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туватися в проблемі, тому звертається 
до будь-яких джерел, включаючи нау-
кові дослідження, статистичні дані, дані 
соціологічних опитувань, які дозволяють 
уточнити зміст актуалізованих потреб 
та інтересів різних соціальних груп су-
спільства [8]. Пріоритет віддається тим 
відомостям, в яких зафіксований сучас-
ний рівень пізнання об’єкта — виборчої 
системи та технологій виборчого про-
цесу. Крім того, перед обговорюванням 
нормативно-правового акта необхідне 
всебічне науково-правове, соціально-
економічне та моральне обґрунтування 
новацій, що пропонуються у системі 
законодавчо врегульованих суспільних 
відносин [9].

На базі отриманої інформації скла-
дається завдання на конструювання 
об’єкта виборчої інженерії з описом 
тих критеріїв, параметрів, яким він має 
відповідати. Формулювання завдання 
розглядається як частина концепції за-
конопроекту, що може включати різні 
варіанти рішення. Концепція проекту 
закону являє собою сукупність науково 
обґрунтованих положень, що виража-
ють його зміст. Власне, мета підготовки 
концепції полягає у: детальному визна-
ченні очікуваного результату та точно-
му визначенні предмета регулювання; 
аналізі сучасної правничої ситуації та 
урахуванні змін, що мають бути внесені 
до чинного законодавства; визначення 
належного рівня майбутнього законо-
давчого акта та відповідної нормативної 
щільності [10].

В Україні підготовка концепцій зако-
нопроектів не є поширеним механізмом 
забезпечення якісного правотворчого 
процесу, більш того їх розробка взагалі 
не передбачена Законом України «Про 
Регламент Верховної Ради України», а 
дефініція концепції законопроекту за-
кріплена на рівні підзаконного акта. 
Згідно з наказом Міністерства України 
з питань надзвичайних ситуацій та у 
справах захисту населення від наслід-
ків Чорнобильської катастрофи «Про 
методичні рекомендації з підготовки та 
оформлення проектів законів України, 
нормативно-правових актів Президента 
України, Кабінету Міністрів України, 

МНС та дотримання правил нормопро-
ектної техніки» [11] концепція законо-
проекту — це документ, який містить 
опис проблеми, що підлягає новому 
правовому регулюванню, аналіз чинно-
го правового регулювання у цій сфері 
та спосіб встановлення чи зміни пра-
вового регулювання, що пропонується 
суб’єктом законотворчого процесу.

Проект Закону України «Про нор-
мативно-правові акти» (реєстраційний 
№ 0922 від 12 грудня 2012 р., ініціатор 
законопроекту народний депутат Ук-
раїни Ю. Р. Мірошниченко) визначає 
розробку концепції проекту норматив-
но-правового акта як організаційно-тех-
нічну дію в межах стадії нормотворчого 
процесу з підготовки проекту норматив-
но-правового акта. Стаття 32 зазначе-
ного законопроекту передбачає, що під 
час розроблення концепції проекту нор-
мативно-правового акта: 1) проводиться 
аналіз суспільних відносин та стану їх 
правового регулювання; 2) визначаєть-
ся можливість врегулювання відповід-
них суспільних відносин без прийняття 
нормативно-правового акта; 3) вста-
новлюються причини необхідності та 
правові підстави розроблення проекту 
нормативно-правового акта; 4) визнача-
ються цілі проекту нормативно-правово-
го акта, предмет правового регулювання 
та основні правові механізми реалізації 
нормативно-правового акта, обґрунто-
вується їх ефективність; 5) передба-
чаються результати виконання норма-
тивно-правового акта; 6) визначаються 
сума коштів і ресурси, необхідні для 
виконання нормативно-правового акта; 
7) здійснюється організаційно-технічне 
та фінансове забезпечення підготовки 
проекту нормативно-правового акта.

У сучасній українській законотворчій 
практиці концепції законів фактично за-
мінюються пояснювальними записками 
до законопроектів, що зовнішньо спро-
щує процес законотворчості, але реально 
його знецінює [12], оскільки підготовка 
пояснювальних записок до проектів за-
конів, як правило, носить формальний, 
поверховий характер, змістовно вони 
обмежуються 1–2 сторінками загальних 
фраз, що не може позитивно відзна-
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читися на якості майбутнього закону. 
Сформульовані у супровідних записках 
до проектів виборчих законів цілі є да-
лекі від справжніх політико-правових 
цілей, що ставляться розробниками і не-
залежно від того, які саме зміни пропо-
нувалося внести до виборчих законів, їх 
телеологічне обґрунтування залишаєть-
ся однаково незмінним: удосконалити 
виборчий процес, зробити його прозорі-
шим та ефективнішим, щоб якомога 
краще представити інтереси суспільства 
у виборному органі [13]. Багато в чому 
такій ситуації сприяє досить загальний, 
неконкретний перелік питань, які мають 
бути висвітлені у цьому документі. Так, 
згідно зі ст. 91 Закону України «Про 
Регламент Верховної Ради України» 
[14] пояснювальна записка має містити: 
1) обґрунтування необхідності прийнят-
тя законопроекту, цілей, завдань і основ-
них його положень та місця в системі 
законодавства; 2) обґрунтування очіку-
ваних соціально-економічних, правових 
та інших наслідків застосування закону 
після його прийняття; 3) інші відомості, 
необхідні для розгляду законопроекту. 
У свою чергу зазначимо, що відповідно 
до ст. 145 Закону України «Про Регла-
мент Верховної Ради України» поясню-
вальна записка до законопроекту про 
внесення змін до Конституції України, 
крім зазначених вище загальних поло-
жень, додатково вимагає висвітлювання 
питань, серед яких, зокрема, такі: щодо 
політичної, соціальної, економічної до-
цільності (чи необхідності) прийняття 
такого законопроекту взагалі; про на-
явність чи відсутність у законопроекті 
таких положень (або подібних до них), 
які в раніше наданих висновках та при-
йнятих рішеннях Конституційного Суду 
України визнавалися такими, що скасо-
вують чи обмежують права та свободи 
людини і громадянина або спрямовані 
на ліквідацію незалежності чи на пору-
шення територіальної цілісності Украї-
ни; стосовно того, чи існують сумніви 
(зокрема, у комітету, науковців, екс-
пертів) щодо відповідності законопро-
екту вимогам ст. 157 Конституції Ук-
раїни; стосовно правових наслідків для 
суб’єктів правовідносин, які можуть на-

стати у зв’язку із внесенням до чинної 
Конституції України запропонованих у 
законопроекті змін; щодо повноти, чіт-
кості, несуперечливості та системності 
регулювання положеннями запропоно-
ваного законопроекту відповідних сус-
пільних відносин на конституційному 
рівні та чи потребуватиме поданий зако-
нопроект прийняття до нього пропози-
цій і поправок, у тому числі редакційно 
уточнюючого характеру. Уявляється до-
цільним розповсюдити зазначені вимоги 
як загальні на зміст пояснювальних за-
писок до всіх законопроектів, що стало 
б додатковою запорукою їх якості.

Слід зазначити, що передбачений 
у «Методичних рекомендаціях з підго-
товки та оформлення проектів законів 
України, нормативно-правових актів 
Президента України, Кабінету Міністрів 
України, МНС та дотримання правил 
нормопроектної техніки» та у проекті 
Закону України «Про нормативно-пра-
вові акти» зміст концепції частково збі-
гається зі змістом пояснювальної запис-
ки до законопроекту, зокрема, в частині 
наведення обґрунтування необхідності 
розроблення або прийняття проекту, 
його цілі, розрахунки розміру витрат, 
необхідних для його виконання, тощо. 
Оскільки згідно з розділом V Методич-
них рекомендацій та ч. 1 ст. 30 проек-
ту закону разом з концепцією проекту 
нормативно-правового акта готується 
і пояснювальна записка до нього, то 
відповідні відомості у цих документах 
будуть дублюватися, що є недоціль-
ним. Як уявляється, назва супровідного 
до законопроекту документа, в якому 
обґрунтовується необхідність та доціль-
ність законодавчого вирішення пробле-
ми, не є принциповим питанням, важ-
ливим є його змістовне навантаження. 
Супровідний пояснювальний документ 
за будь-якою назвою має містити такі 
положення:

1) обґрунтування необхідності та 
доцільності прийняття законопроекту 
(стислий опис проблеми, на розв’язання 
якої спрямований акт, причини її виник-
нення; політична, соціальна, економічна 
доцільності (чи необхідність) прийняття 
такого законопроекту; загальна характе-
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ристика відповідних суспільних відносин 
та оцінка сучасного стану їх правового 
регулювання, із зазначенням недоліків 
та суперечностей в законодавстві (на-
явність застарілих, неефективних норм 
права, положень, що не мають належно-
го механізму реалізації);

2) основна ідея, цілі та завдання 
законопроекту (розкриття суті найваж-
ливіших концептуальних положень про-
екту закону; цілі, які планується досяг-
нути з його прийняттям; завдання, на 
вирішення яких спрямований законо-
проект);

3) правове підґрунтя законопро-
екту (наводяться правові підстави 
розроблення проекту закону; місце та 
значення майбутнього закону в системі 
законодавства; зазначається чи передба-
чає прийняття проекту закону внесен-
ня змін до чинних актів або визнання 
актів такими, що втратили чинність, а 
також необхідність розроблення нових 
правових актів або зазначається, що ре-
алізація акта не потребує внесення змін 
до чинних чи розроблення нових актів; 
вказується на наявність чи відсутність 
у законопроекті таких положень (або 
подібних до них), які в раніше наданих 
висновках та прийнятих рішеннях Кон-
ституційного Суду України визнавалися 
неконституційними);

4) сутнісні пропозиції проекту за-
кону щодо встановлення або зміни пра-
вового регулювання (вказується коло 
зацікавлених осіб, яких стосується за-
конопроект, нові права та обов’язки 
суб’єктів правовідносин та правові на-
слідки, які можуть для них настати у 
зв’язку із прийняттям запропонованих 
у законопроекті положень; за наяв-
ності, стисло наводяться альтернатив-
ні варіанти правового регулювання та 
обґрунтування підстав їх відхилення; за-
значаються механізми та гарантії реалі-
зації положень законопроекту, обґрун-
товується їх ефективність у порівнянні 
з іншими варіантами);

5) впровадження закону (наводить-
ся фінансово-економічне обґрунтування 
проекту закону, розрахунок необхідних 
матеріальних та фінансових витрат, їх 
обсяг та джерела покриття, а також 

оцінка доцільності таких витрат з ог-
ляду на очікувані результати; якщо ре-
алізація акта не потребує додаткових 
матеріальних та інших витрат, це за-
значається окремо; наводиться перелік 
адміністративних, організаційних, тех-
нічних, кадрових та інших заходів, що 
мають бути здійснені для впровадження 
положень проекту закону);

6) прогноз результатів (дається 
прогнозна оцінка результатів реалізації 
проекту закону: політичних, соціально-
економічних, фінансових, юридичних, 
екологічних, демографічних та інших; 
зазначаються критерії (показники), за 
якими оцінюється його потенційна ефек-
тивність, аналізуються можливі ризики 
та заходи щодо їх мінімізації);

7) відповідність нового правового 
регулювання міжнародним стандартам 
(зазначається відповідність вимогам 
міжнародних договорів України, згода 
на обов’язковість яких надана Верхов-
ною Радою України; огляд загальновиз-
наних норм і принципів міжнародного 
права, європейського доробку у сфері 
предмета проектованого закону; аналіз 
зарубіжної правозастосовної практики);

8) позиція заінтересованих органів, 
громадська та наукова думка (стисло 
викладається позиція заінтересованих 
органів публічної влади щодо положень 
проекту закону, зазначається чи прово-
дилися переговори, консультації, робочі 
зустрічі, наради тощо з заінтересова-
ними органами публічної влади, щодо 
необхідності та доцільності прийняття 
проекту закону; відображаються ре-
зультати статистичних, соціологічних, 
політологічних досліджень, проведених 
консультацій з громадськістю, отри-
мані пропозиції та зауваження, ступінь 
їх врахування, запропоновані шляхи 
мінімізації негативних наслідків невра-
хування таких пропозицій та заува-
жень, а також способи врегулювання 
конфлікту інтересів; у разі якщо проект 
акта не потребує консультацій з громад-
ськістю, про це зазначається окремо; 
зрозумілість і прийнятність для грома-
дян та інших суб’єктів нового правового 
регулювання, доктринальні пропозиції 
вчених-юристів).
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Такі розгорнуті та конкретизовані 
положення пояснювального супровідно-
го до проекту закону документа мають 
сприяти недопущенню формального по-
верхового підходу до розробки законів, 
у тому числі виборчих. Ґрунтовно під-
готовлений пояснювальний супровідний 
документ забезпечить вірний вибір пра-
вових цілей та способів їх досягнення, 
стане запорукою мінімізації негативних 
наслідків впровадження в дію неопра-
цьованого, прийнятого наспіх законо-
давчого акта. Інакше не уникнути по-
верховості та правової інфляції.

Телеологічна складова виборчої 
інженерії вимагає наукового обґрун-
тування сформульованих цілей зако-
нодавчих інновацій, визначення основ-
них конституційно-правових орієнтирів 
суспільного розвитку у виборчій сфері, 
відсутність чого не дозволяє скласти 
чіткого стратегічного прогнозу право-
творчої діяльності та спричиняє певну 
залежність процесу правотворчості від 
політичної доцільності [15]. Відносно 
виборчого законодавства своєчасна 
розробка концептуальних, стратегічних 
орієнтирів розвитку, прогнозування та 
моделювання результатів використан-
ня тих чи інших правових засобів при 
конструюванні виборчої системи та виб-
орчого процесу має особливе значення. 
Як уявляється, вказівка на цілі прийнят-
тя закону має стати його обов’язковим 
структурним елементом, оскільки поз-
бавлений чітких цільових орієнтирів за-
кон виявляється слабко захищеним від 
досить вільних трактувань його окремих 
положень органами публічної влади, 
суб’єктами виборчого процесу на ко-
ристь суб’єктивістським інтересам і на 
шкоду виборчим правам громадян, що 
безперечно знижує ефективність його 
правового впливу.

Ключові слова: вибори, виборча 
інженерія, концепція проекту закону, 
теологічна (цільова) складова, ціль за-
конопроекту.

Стаття присвячена аналізу те‑
леологічної складової виборчої інже‑
нерії, як діяльності з конституційно‑

правового конструювання виборчої 
системи та технологій виборчого 
процесу.

Статья посвящена телеологичес‑
кой составляющей избирательной 
инженерии как деятельности по кон‑
ституционно‑правовому конструиро‑
ванию избирательной системы и тех‑
нологий избирательного процесса.

The article is devoted to the teleolog‑
ical component of electoral engineering 
as constitutional design of the electoral 
system and the electoral process tech‑
nologies.
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О. погібко,
радник начальника Генерального штабу —  
Головнокомандувача Збройних Сил України

КОНцЕПТУАльНІ зАСАДИ НОВОї  
ВОєННОї ДОКТРИНИ УКРАїНИ

Принциповим завданням для органів 
влади є формування політики у сфері на-
ціональної безпеки і оборони держави.

На думку російського фахівця 
О. І. Малишева, «…швидкі зміни вій-
ськово-політичної обстановки у світі по-
требують адекватного уточнення мети і 
задач діяльності держави з нейтралізації 
нових загроз воєнній безпеці…», цими 
обставинами обумовлена необхідність 
уточнення Концепції національної без-
пеки і розробки нової Воєнної доктри-
ни [1].

Існування незалежної України свід-
чить, що неможливо сформувати ефек-
тивну політику безпеки, якщо не прове-

дений аналіз існуючих та потенційних 
загроз, а також не напрацьовані прин-
ципи взаємодії силових структур.

Важливо, базуючись на аналізі 
викликів та загроз національній без-
пеці, проаналізувати спектр ймовірних 
ситуацій щодо застосування сил безпе-
ки та оборони на довгострокову перс-
пективу. Передусім, доцільно визначи-
ти шляхи організації системи воєнної 
протидії будь-якій військовій агресії. 
Проголошений курс на позаблоковий 
статус держави в першу чергу потребує 
коригування оборонної політики Украї-
ни. Основні засади державної політики 
у сфері оборони необхідно спрямувати 
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на захист національних інтересів, щодо 
забезпечення в новій геополітичній си-
туації національної безпеки України.

Ключовим елементом системи на-
ціональної безпеки є формування нор-
мативно-правової бази, яка повинна 
визначити цілі, пріоритетні напрямки 
та завдання, принципи і процедури ре-
алізації політики держави у сфері націо-
нальної безпеки і оборони.

З цього приводу слушною є думка 
І. С. Романченка, В. Ю. Богдановича, 
що важливою умовою ефективної побу-
дови та функціонування системи забез-
печення оборони є правильна та обґрун-
тована постановка завдань у вигляді 
національних концепцій, стратегій та 
державних програм розвитку, розробле-
них на основі точно сформульованих на-
ціональних цінностей, концентрованим 
виразом яких є національні інтереси та 
національна безпека [2].

У зв’язку з цим уявляється, що 
трансформація Воєнної організації дер-
жави в Сектор безпеки і оборони та 
законодавче закріплення цього поняття 
дозволить більш ефективно здійснюва-
ти коригування пріоритетів державної 
політики безпеки та оборони, оптималь-
но об’єднати військові інші можливості 
усіх складових системи національної 
безпеки для запобігання і нейтралізації 
існуючих і потенційних воєнних загроз, 
а також підтримувати оборонний по-
тенціал держави на рівні, що гарантує 
воєнну безпеку України.

Суттєвий аналіз щодо побудови та 
діяльності Воєнної організації держави 
здійснив І. Петрів [3].

Ефективне функціонування скла-
дових сектора безпеки і оборони та 
висока боєготовність збройних сил є 
найголовнішою складовою внутрішньої 
політичної стабільності країни. Саме 
тому потрібне єдине розуміння алго-
ритму заходів у галузі реформування 
збройних сил.

Варто також зауважити щодо про-
довження конструктивного партнерства 
з НАТО з усіх питань взаємної зацікав-
леності, стосовно розвитку військового 
формування [4]. У той же час з іншого 
боку в Законі України «Про засади внут-

рішньої і зовнішньої політики» визначе-
но нову зовнішню політику України сто-
совно заперечення вступу в альянс [5].

Потрібно також мати на увазі, що 
в рішенні Ради національної безпеки і 
оборони України «Про виклики та за-
грози національній безпеці України» не 
в повному обсязі визначено завдання 
МО України з опрацювання нової ре-
дакції Стратегії національної безпеки та 
Воєнної доктрини України [6–8].

У цілому напрацюванню та обґрун-
туванню стану законодавства у сфері 
безпеки та оборони й наповнення їх 
реальним змістом приділяється увага 
в державі і за кордоном. Зазначене є 
в роботах вітчизняних вчених і політи-
ків В. Ю. Богдановича, О. С. Бодрука, 
С. П. Герасимчука, О. М. Гончаренка, 
В. П. Горбуліна, О. І. Гриненка, О. І. За-
тинайка, М. Н. Іващенка, Г. Ф. Кос-
тенка, С. В. Ківалова, Б. А. Корміч, 
О. І. Кузьмука, В. А. Ліпкана, О. В. Ма-
начинського, С. П. Мосова, Б. А. Переж-
няка, В. Ф. Погорілка, І. С. Романчен-
ка, О. І. Семенченка, В. О. Шевченка 
та ін. Серед російських вчених слід 
відзначити напрацювання Н. А. Бог-
данова, В. Н. Додонова, В. А. Золо-
тарьова, І. І. Єфремова, О. І. Мали-
шева, Б. М. Лазарєва, В. О. Озєрова, 
С. Л. Печурова та інших.

У статті розглядаються правові ас-
пекти нової редакції Воєнної доктрини 
України та висвітлено основні напрями 
удосконалення концептуального законо-
давчого акта з урахуванням збройного 
протиборства.

У військовому будівництві та від-
повідно у сфері підготовки держави до 
оборони одним з пріоритетних напрям-
ків є законодавче забезпечення.

Як відомо, нормативно-правове су-
проводження політики у сфері націо-
нальної безпеки та оборони протягом 
незалежного існування України має 
певний шлях розвитку та трансформації. 
Зокрема, розробка засад системи націо-
нальної безпеки стала можливою лише 
після досягнення нашою державою полі-
тичної незалежності. При цьому основ-
ними принципами забезпечення націо-
нальної безпеки України визначалось: 
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пріоритет прав людини і верховенство 
права; додержання балансу інтересів 
особи, суспільства та держави, їх взає-
мовідповідальність, а також адекват-
ність засобів захисту від реальних та 
потенційних загроз національним інте-
ресам держави та інші [9].

Відомий військовий фахівець 
О. І. Кузьмук підкреслює, що на почат-
ку 2012 р. розпочався новий етап розбу-
дови Сектора безпеки оборони України, 
який характеризується винесенням його 
проблем на рівень найвищого державно-
го керівництва [10].

Проведений аналіз наштовхує на 
думку щодо необхідності подальшо-
го впорядкування намірів держави, за 
умов позаблоковості, у відповідності за-
декларованих заходів: не брати участі 
у військово-політичних союзах; своїм 
пріоритетом визначити участь у вдоско-
наленні та розвитку європейської систе-
ми колективної безпеки; продовжувати 
конструктивне партнерство з Організа-
цією Північноатлантичного договору та 
іншими військово-політичними блоками 
з усіх питань, що становлять взаємний 
інтерес; запобігати конфліктам у регіо-
нах, що межують з Україною, та вре-
гулювати їх (ст. 11); утримуватися від 
загрози силою або її застосування проти 
територіальної цілісності або політичної 
незалежності будь-якої іноземної держа-
ви [11]. З іншого боку, слід визначитись 
з своєчасністю та адекватністю вжиття 
заходів відносно захисту від реальних 
та потенційних загроз національним ін-
тересам України [12].

Не було б зайвим, на наш погляд, 
офіційно занотувати і доктринальний 
погляд, що Україна не визнає війну як за-
сіб вирішення міжнародних проблем, не 
має територіальних претензій до жодної 
держави і не бачить в жодному народові 
образ ворога, також ніколи першою не 
почне бойових дій проти будь-якої краї-
ни, якщо не стане сама об’єктом агресії, 
а у разі воєнної загрози змушена буде 
дати адекватну відсіч будь-якій збройній 
агресії, звідки би вона не наступила.

Розглянемо більш детально бачення 
моделі та структуру Воєнної доктрини 
України.

Очевидно, враховуючи аргументова-
ну думку деяких фахівців, в одному із 
головних розділів Воєнної доктрини до-
цільно фахово викласти характеристику 
воєнно-політичної обстановки, перелік 
воєнних небезпек і загроз, які визна-
чають головне спрямування воєнної 
політики держави і напрями діяльності 
її суб’єктів для забезпечення воєнної 
безпеки, у першу чергу Сил безпеки і 
оборони.

У своїх працях О. В. Демидюк, 
аналізуючи загальну ідею ведення воєн-
них дій арміями розвинутих країн, ствер-
джує, що суть полягає в тому, що удари 
повинні наноситись по окремих ключо-
вих елементах системи державного и 
воєнного управління [13].

Однак до переліку зазначених загроз, 
на наш погляд, мають бути віднесені 
лише загрози і виклики суто «воєнного 
характеру», визначені в Законі України 
«Про основи національної безпеки Ук-
раїни» [14].

На нашу думку, на перший план до-
цільно визначити також завдання струк-
турної перебудови військового форму-
вання та скорочення його чисельності 
до параметрів оборонної достатності.

Слід підкреслити, оборонна політика 
держави, як і весь процес реформуван-
ня збройних сил, має розглядатись як 
невід’ємна складова державної полі-
тики. Саме тому для цього необхідна 
удосконалена нормативно-правова база 
і практичні механізми реалізації [15].

Заслуговує на увагу позиція О. І. Гри-
ненка, М. М. Денежкіна, що в контексті 
реалізації першочерговим завданням ви-
конавчої та законодавчої гілок влади по-
винно бути створення необхідних умов 
для прискорення ефективності системи 
оборонного планування та імплемента-
ції заходів воєнної реформи [16].

У зв’язку з цим О. І. Затинайко, 
П. П. Скурський, О. Ф. Величко вважа-
ють доцільним врахування зарубіжного 
досвіду оборонного планування [17].

Не ставлячи під сумнів, основними 
зовнішніми воєнними загрозами для Ук-
раїни — загрозами воєнного характеру, 
які зазначені в Законі України «Про 
оборону України», є: посягання на де-
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ржавний суверенітет та територіальну 
цілісність; нарощування поблизу кор-
донів України угруповань військ та оз-
броєнь, які порушують співвідношення 
сил; воєнно-політична нестабільність 
та конфлікти в сусідніх країнах; зброй-
на агресія проти України у формі дій, 
а саме: вторгнення або напад збройних 
сил іншої держави на територію Украї-
ни, окупація або анексія частини тери-
торії України [18].

Пропонується викласти також ха-
рактерні риси та особливості сучасних 
військових конфліктів подібно викладе-
ному в новій Воєнній доктрині Російсь-
кої Федерації [19]. Доцільно визначити і 
шляхи організації системи воєнної про-
тидії будь-якій військовій агресії. У пер-
шу чергу, це відноситься до політико-
дипломатичних заходів.

Так, у разі виникнення міжнародних 
суперечок або конфліктних ситуацій 
Україна може вирішувати їх переваж-
но політико-дипломатичними методами. 
Цьому, певною мірою, мають сприяти 
і гарантії безпеки, що надані Україні з 
боку США, Росії та інших ядерних де-
ржав після її відмови від статусу ядерної 
держави.

Важливим має бути: своєчасне вияв-
лення, запобігання і нейтралізація реаль-
них та потенційних загроз національним 
інтересам в оборонній сфері; зміцнення 
обороноздатності держави, посилення 
відповідальності органів державної вла-
ди всіх рівнів за неналежну підготовку 
і забезпечення безпеки держави; рефор-
мування Збройних Сил України та інших 
військових формувань з метою забез-
печення їх максимальної ефективності 
та здатності оперативно реагувати на 
потенційні загрози Україні, приділення 
особливої уваги прикриттю повітряного 
і морського простору держави, всебічно-
го забезпечення Збройних Сил України; 
забезпечення поступового переходу до 
комплектування Збройних Сил України 
на контрактній основі, насамперед за 
спеціальностями, що визначають боєз-
датність підрозділів; оснащення Зброй-
них Сил України новітніми видами вій-
ськової техніки та озброєнь, відновлення 
спроможності оборонно-промислового 

комплексу щодо впровадження новіт-
ніх технологій, створення нових зразків 
військової техніки та озброєнь; впровад-
ження практики державного замовлення 
на озброєння та військову техніку для 
Збройних Сил України та інших військ 
(сил); удосконалення системи демокра-
тичного цивільного контролю за Силами 
безпеки і оборони; забезпечення гаран-
тій соціального захисту військовослуж-
бовців, інших прирівняних до них осіб 
та членів їх сімей.

В умовах формування засад внутріш-
ньої і зовнішньої політики у становлен-
ні державних інституцій та військового 
формування незалежної держави важ-
ливу роль відіграла перша Воєнна до-
ктрина України. У той же час документ 
через об’єктивні обставини мав істотні 
недоліки і потребував доопрацювання.

По-перше, доктрина була прийнята у 
період, коли військове формування пе-
ребувало у стані глибоких трансформа-
ційних перетворень й в умовах постій-
ного зменшення можливостей держави 
забезпечити їх всім необхідним на на-
лежному рівні. На думку автора, у цих 
умовах доцільно було приймати норма-
тивний акт перехідного періоду, розра-
хований на певний термін часу.

По-друге, зберігаючи де-факто поза-
блоковий та нейтральний статус, Ук-
раїна покладала на власні збройні сили 
виконання завдань: відсічі можливої 
агресії з боку будь-якої держави, — з 
повітряно-космічного простору, суші 
або моря, тобто планувались завдання, 
по суті притаманні військовій коаліції 
держав [20].

По-третє, Воєнна доктрина може 
бути реальною й ефективною тільки в 
тому випадку, якщо центральні органи 
законодавчої і виконавчої влади мають 
чітку Стратегію внутрішнього розвитку 
країни, визначились з питанням зов-
нішньої політики і військово-політичне 
керівництво держави має тверду під-
тримку широких верств населення [21].

Враховуючи досвід інших держав, 
підкреслимо чинники, якими обумов-
лена необхідність оновлення Воєнної 
доктрини України: в зовнішній політиці 
України відбулись суттєві зміни, про-
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голошено курс на позаблоковий статус 
держави, також продовжено термін ба-
зування Чорноморського флоту Російсь-
кої Федерації, що вимагає відповідного 
коригування оборонної політики.

Характеризуючи основний зміст но-
вої Воєнної доктрини Російської Феде-
рації, І. І. Єфремов підкреслює, що були 
всебічно проаналізовані пріоритетні на-
ціональні інтереси Росії, загрози у воєн-
ній сфері, вимоги до Воєнної доктрини, 
її можлива структура, сформульовані 
пропозиції з проблем застосування 
та будівництва Російських збройних 
сил [22].

Отже, ці рішення зумовлюють пошук 
нового місця в безпековому середовищі 
і всебічно обґрунтованих заходів щодо 
адаптації оборонної політики до нових 
геополітичних умов.

У цьому аспекті сучасні безпекові 
проблеми, виклики та загрози потре-
бують принципово нових підходів до 
забезпечення захисту від реальних та 
потенційних загроз воєнного характеру 
національних інтересів України.

Тому необхідне формування нових 
доктринальних поглядів і принципово 
нових підходів та завдань силового за-
безпечення суверенітету і територіаль-
ної цілісності держави. Політика поза-
блоковості, у свою чергу, вимагає більш 
рішучих дій щодо удосконалення та мо-
дернізації Сектора безпеки та оборони 
держави.

Так, М. М. Матях одним з перших 
вказував на актуальність розбудови обо-
ронної структури України [23].

На нашу думку, для оновлення Воєн-
ної доктрини України необхідно, насам-
перед, чіткіше визначитись з її понят-
тям, визначити ним основні офіційні 
погляди й покласти їх в основу базових 
положень, відносно не тільки теорії, а й 
практики військової справи.

Важливо до цієї роботи, окрім фахів-
ців Міністерства оборони, залучати пред-
ставників структурних підрозділів Вер-
ховної Ради, Кабінету Міністрів і Ради 
національної безпеки і оборони України.

Звісно, в офіційних доктринальних 
документах інших держав світу ці по-
няття неоднозначні. У цьому контек-

сті О. М. Гончаренко, Є. М. Лісицин, 
В. Б. Вагапов дають тлумачення Воєн-
ної доктрини України як «…прийняту в 
державі на певний період систему пог-
лядів про мету, характер можливої вій-
ни, на підготовку до неї країни і військо-
вого формування та засобів до ведення 
воєнних дій…» [24].

У новій редакції Воєнної доктрини 
РФ це поняття формулюється дещо 
інакше, а саме як «…оборонная (воен-
ная) доктрина», яка «…определяет по-
литику государства в области военной 
безопасности с учетом как военных, так 
неэкономических и экономических, ин-
формационных и других факторов».

В іншому авторитетному сучасному 
російському джерелі ця правова кате-
горія визнана уже як «научно обосно-
ванная система руководящих устано-
вок, определяющих применение средств 
военного насилия в политических це-
лях, характер военных задач и способы 
их решения, направленность военного 
строительства…» [25].

Враховуючи реалії сьогодення, про-
понується в оновленій Воєнній доктрині 
України виділити загальні положення, 
висновки з оцінювання воєнно-політич-
ної обстановки; загрози національним 
інтересам у воєнно-політичній обста-
новці; загрози національним інтересам у 
воєнній сфері; основні завдання, можли-
вості військового формування та інших 
суб’єктів забезпечення обороноздат-
ності держави, необхідні для виконан-
ня завдань, та напрями їх досягнення, а 
також ресурсне забезпечення. До того 
ж важливо визначити застосування 
збройних сил — функції та завдання 
в умовах різних криз, головний вид їх 
воєнних дій, основні форми використан-
ня; будівництво та розвиток, структура 
та чисельність, склад сил швидкого реа-
гування; війська територіальної оборони 
та резерв [26].

Так, враховуючи аргументовану дум-
ку фахівців, в одному із головних роз-
ділів Воєнної доктрини доцільно виклас-
ти характеристику воєнно-політичної 
обстановки, перелік воєнних небезпек 
і загроз, які визначають головне спря-
мування воєнної політики держави і на-
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прями діяльності її суб’єктів для забез-
печення воєнної безпеки, у першу чергу 
Сил безпеки і оборони. До переліку за-
значених загроз, на наш погляд, мають 
бути віднесені лише загрози і виклики 
суто «воєнного характеру», як визначе-
но в Законі України «Про основи націо-
нальної безпеки України».

Звісно, на сучасному етапі усі визна-
чення військових доктрин домінуючим 
компонентом виокремлюють «систему 
офіційних поглядів на підготовку держа-
ви і збройних сил до війни для відбит-
тя агресії», тобто для захисту життєво 
важливих інтересів від загроз воєнного 
характеру.

Саме ці два найважливіші компонен-
ти Воєнної доктрини, на наш погляд, 
відображені в Законі України «Про обо-
рону України» — підготовка держави до 
оборони (ст. 3) та відсіч збройній агресії 
проти України (ст. 4).

З урахуванням наведеного у Воєнній 
доктрині України доцільно сформулюва-
ти правову категорію як систему прий-
нятих у державі офіційних поглядів на 
підготовку держави до оборони, причини 
виникнення воєнних конфліктів, шляхи 
запобігання їм та засади застосування 
воєнної сили для захисту суверенітету, 
територіальної цілісності й інших жит-
тєво важливих національних інтересів 
України від реальних та потенційних за-
гроз воєнного характеру [27].

О. С. Бодрук, розкриваючи зміст на-
ціональних інтересів України, виокрем-
лює важливість питання їх законодавчо-
го забезпечення [28].  

Взагалі деякі автори порушують пи-
тання про формулювання нової назви 
доктрини: «Доктрина воєнної безпеки», 
або «Військова доктрина забезпечення 
статусу держави», чи «Доктрина віднов-
лення військового потенціалу держави», 
або «Доктрина нової військово-політич-
ної глобальної та національної безпеки», 
чи «Доктрина забезпечення безпеки роз-
витку держави в XXI столітті», або ще 
якась інша, яка, на їх думку, повинна 
визначати і стратегічну спрямованість.

Наразі, зокрема, в Росії, Білорусі, Ка-
захстані та Україні цей документ назва-
но «Воєнна доктрина», в США— «Стра-

тегія національної безпеки», у НАТО 
— «Стратегічна концепція»; в Словаць-
кій Республіці — «Оборонна доктрина 
(стратегічна концепція оборони Слова-
цької Республіки)».

Саме за своїми характером та спрямо-
ваністю доктринальні документи мають 
суттєві відмінності: — Воєнна доктри-
на Японії (1914, 1939) була наступаль-
на; Франції (1939) — пасивна; Украї-
ни (1993, 2004) — оборонна; до речі, 
Росії (1993) — ядерна (зараз оновлена); 
суттєво зазначити США (1995) — гло-
бальна.

У свою чергу, С. Л. Печуров під-
креслює, що воєнна доктрина США, 
основні положення якої викладені в 
концептуальних воєнно-політичних до-
кументах президента, міністра оборони 
і голови комітету начальників штабів, 
і далі трактує війну як припустиму, 
але і як форму міжнародних відносин 
для реалізації зовнішньополітичних 
цілей [29].

Із наявних доктрин найбільш при-
йнятною для України, на наш погляд, 
бачиться Воєнна доктрина Республіки 
Болгарія, яка структурно складається з 
таких розділів: воєнно-стратегічне сере-
довище (основні джерела ризику); цілі, 
принципи та підходи оборонної політи-
ки; оборона країни (підготовка країни та 
території до оборони); використання зб-
ройних сил (функції та завдання в умовах 
різних криз (сценаріїв), головний вид їх 
воєнних дій, основні форми використан-
ня; будівництво та розвиток, структура 
та чисельність, склад сил швидкого ре-
агування; війська оборони як основний 
компонент, війська територіальної обо-
рони і резерв Болгарської армії.

Погоджуючись із викладеними у фа-
ховій літературі аргументами, доцільно 
розмістити окремо воєнно-політичні на-
станови, серед яких, окрім визначення 
Воєнної доктрини, повинні знайти своє 
віддзеркалення доктринальні погляди, 
окреслені в оновленій Стратегії націо-
нальної безпеки України, а також наве-
дені у Законі України «Про засади внут-
рішньої і зовнішньої політики».

Що стосується структур наведених 
доктринальних документів, то вони 
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в основному окреслюються їх власними 
моделями (формою), а не назвою.

На сьогодні йдеться про шість таких 
моделей, так, одні містять в основному 
лише воєнно-політичні аспекти, інші — 
воєнно-технічні або і воєнно-економічні 
погляди чи основи.

Разом з тим деякі інші, крім загаль-
них положень чи преамбули і прикінце-
вих положень, містять воєнно-політичні, 
воєнно-стратегічні та воєнно-економічні 
основи чи складові. Таку модель мала 
попередня Воєнна доктрина України.

Думається, в основі нової Воєнної 
доктрини мають акумулюватись най-
важливіші доктринальні положення, 
зокрема, про загрози воєнній безпеці де-
ржави, пріоритетні оборонні завдання; 
політичні та правові основи їх реалізації 
за певних загрозливих умов; військово-
стратегічні, військово-економічні та вій-
ськово-технічні основи.

Слід погодитись, що підготовка дер-
жави та Сил безпеки і оборони до зб-
ройного захисту, на думку військових 
фахівців, має визначатись окремим роз-
ділом або навіть спеціальною частиною. 
У цьому розділі, враховуючи досвід роз-
винутих країн, на наш погляд, доцільно 
викласти стратегічні цілі, основні за-
вдання та базові алгоритми і погляди на 
тривалу перспективу.

Особливо актуальною у зв’язку з 
вище зазначеним є думка В. І. Сліпчен-
ка відносно збройного протистояння — 
війни шостого покоління [30].

Немає сумніву, що у доктрині повин-
ні викладатись й погляди на підвищен-
ня можливостей структурних елементів 
Сил безпеки і оборони держави.

Крім цього, у Воєнній доктрині Украї-
ни повинна бути визначена і Стратегія, 
тобто основа для формування завдань 
збройним силам, іншим підрозділам Сил 
безпеки і оборони, заходи дипломатії та 
національної економіки.

Згідно з передовими поглядами, в 
Воєнній доктрині України повинно роз-
глядатись питання ролі і місця Зброй-
них Сил, інших елементів Сил безпеки і 
оборони, їх взаємодія.

Саме нові функції і завдання повин-
ні бути покладені в основу стратегії їх 

функціонування і застосування за при-
значенням, тобто все це і потребує но-
вих підходів.

Слід підтримати ствердження 
В. Ю. Богдановича, Б. О. Воровича, що 
заплановані реформи в умовах постій-
ного недофінансування передбачають 
лише «підгін» Збройних Сил України під 
стандарти НАТО [31].

Зрозуміло, на сучасному етапі роз-
витку, враховуючи досвід Росії, у Воєн-
ній доктрині України має бути передба-
чено і розвиток оборонно-промислового 
та наукового комплексів, мобілізаційна 
підготовка, завдання органів державної 
влади, шляхи активізації міжнародного 
військово-політичного та військово-тех-
нічного співробітництва.

Проте застосування воєнної сили — 
це окремий розділ, де, на нашу думку, 
крім загальних положень (основ), має 
окреслюватись офіційні доктриналь-
ні погляди щодо застосування воєнної 
сили як у мирний час, так і в загрозли-
вий період та під час безпосередньої за-
грози збройної агресії для недопущення 
та запобігання збройним конфліктам.

При розробці вище згаданого розділу 
треба мати на увазі, що застосування 
Збройних Сил України й інших скла-
дових Сил безпеки і оборони (воєнної 
сили) згідно із Законом України «Про 
засади внутрішньої і зовнішньої полі-
тики» (п. 3 ст. 2) допускається лише 
у випадках актів збройної агресії про-
ти України, будь-яких інших збройних 
зазіхань на її територіальну цілісність 
і недоторканність державних кордонів, 
боротьби з міжнародним тероризмом та 
піратством або в інших випадках, пе-
редбачених міжнародними договорами 
України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України.

Безумовно, ефективне функціону-
вання структурних елементів Сектора 
безпеки і оборони загалом та висока 
боєготовність збройних сил є найваж-
ливішою складовою внутрішньої полі-
тичної стабільності країни.

У зв’язку з цим С. П. Мосов вва-
жає, що сьогодні потрібно проводити 
детальний аналіз змін, що відбувають-
ся у військовому будівництві провідних 
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країн світу, та приймати на підставі цьо-
го науково обґрунтовані рішення щодо 
подальшого реформування та розвитку 
Збройних Сил України [32].

Важливо відокремити загальні по-
ложення, висновки з оцінювання воєн-
но-політичної обстановки; загрози на-
ціональним інтересам у воєнній сфері; 
основні риси воєнних конфліктів; основ-
ні завдання Збройних Сил України та 
інших суб’єктів забезпечення обороно-
здатності держави; можливості Зброй-
них Сил України, необхідні для виконан-
ня завдань, та напрями їх досягнення, а 
також ресурсне забезпечення. Зокрема, 
О. І. Затинайко, Г. М. Потаповим за-
значається, що головними чинниками, 
які можуть забезпечити успіх реформ, 
залишаються: сильна державницька 
воля та персональний обов’язок на най-
вищому політичному рівні… [33].

Власне кажучи, потрібне єдине ро-
зуміння алгоритму дій в галузі рефор-
мування збройних сил, перш за все це 
стосується заходів щодо реалізації Дер-
жавної комплексної програми реформу-
вання і розвитку Збройних Сил України 
на період до 2017 року з урахуванням 
вказівок Президента України — Вер-
ховного Головнокомандувача Збройних 
Сил України; позаблокового статусу 
нашої держави, а також напрацювань 
фахівців Ради національної безпеки і 
оборони України [34].

До того ж слід жорстко реформувати 
підприємства оборони України, які пере-
раховують кошти до спеціального фон-
ду оборонного відомства. Президентом 
України визначено відповідне завдання 
Міністерству оборони, а також напря-
ми, за якими повинно здійснюватись 
реформування, тому що попередні захо-
ди значних результатів не привнесли… 
[35]. Одним з таких напрямів є розфор-
мування баз, арсеналів та складів Зб-
ройних Сил України [36].

Як відомо, попередня Воєнна доктри-
на застаріла ще при виході, але прик-
рим є те, що концептуальний документ 
готувався у відомствах без обговорен-
ня суспільством, тому, несподівано 
для громадськості, в проекті докумен-
та з’явились пункти про ризики щодо 

іноземного фінансування громадських 
організацій. Пункт про загрозу дискре-
дитації влади з боку недержавних і гро-
мадських організацій є ключовим для 
розуміння нової Воєнної доктрини.

Придаючи цій загрозі доволі високий 
статус, влада, на думку ряду експертів, 
відкривала потенційну можливість ви-
користання військового формування у 
внутрішньополітичних конфліктах.

Дії громадських організацій можливо, 
згідно з доктриною, трактувати як «дії 
недержавних організацій, направлених 
на блокування чи захват особливо важ-
ливих об’єктів, території, які супровод-
жуються насильством над громадяна-
ми», а також «дезорганізацію діяльності 
органів державної влади…». Отже, з цьо-
го приводу можливо було б об’являти 
надзвичайний стан з усіма наслідками. 
В результаті, чітко вказавши на існуючу 
загрозу зовнішньої «інтервенції» і в той 
же час не створивши військово-поліцей-
ського тиску, питання не менш важливе, 
чим в майбутньому реальна чисельність 
і структура збройних сил.

Важливо на державному рівні вирі-
шувати першочергові завдання щодо 
забезпечення безпеки та обороноздат-
ності держави.

Підсумовуючи вище зазначене та 
зважаючи на викладені міркування, до-
цільно: по-перше, завершити розробку 
концептуальних правових документів 
у військовій сфері стосовно принципів 
національної безпеки та оборони Украї-
ни як позаблокової держави; по-друге, 
створити систему стратегічного про-
грамно-цільового управління військових 
формувань, зокрема військового управ-
ління; по-третє, прискорити створення 
нової системи державного управління 
оборонно-промисловим комплексом 
[37]; по-четверте, і це головне, реалізу-
вати комплекс заходів щодо збереження 
та посилення кадрового потенціалу.

Окрім того, також важливим зали-
шається завдання — суттєво підвищити 
суспільний престиж військової служби, 
що можливо тільки за умови забезпе-
чення гідних соціальних та правових 
гарантів для військовослужбовців воєн-
ного формування.
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У статті розглядаються та до‑
сліджуються правові аспекти нової 
редакції Воєнної доктрини України та 
висвітлено основні напрями удоско‑
налення концептуального законодав‑
чого акта з урахуванням збройного 
протиборства.

В статье рассматриваются и ис‑
следуются правовые аспекты новой 
редакции Военной доктрины Укра‑
ины, а также раскрыты основные 
направления усовершенствования 
концептуального законодательного 
акта с возможным вооруженным про‑
тивостоянием.

In the article examined and probed 
legal aspects of new release of the Mili‑
tary doctrine of Ukraine, and also basic 
directions of improvement of conceptual 
legislative act are exposed with the pos‑
sible armed opposition.
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ДОГОВОРУ зАСТАВИ зА цИВІльНИМ 

зАКОНОДАВСТВОМ УКРАїНИ
Регулювання забезпечення вико-

нання договірних зобов’язань в Україні 
потребує нових правових механізмів 
забезпечення повернення кредитних 
коштів. В умовах об’єктивної потреби 
фінансування господарської діяльності 
проблема забезпечення виконання кре-
дитних зобов’язань набуває особливо 
важливого характеру.

Актуальність наукового досліджен-
ня правових проблем регулювання за-
безпечувальних відносин обумовлена 
також недосконалістю чинного законо-
давства України про засоби забезпечен-
ня зобов’язань та потребою наукового 
обґрунтування шляхів його вдосконален-
ня, недостатньою теоретичною розроб-
кою єдиного підходу до інституту забез-
печення зобов’язань, визначення його 
місця у системі цивільного права.

Метою дослідження є теоретич-
не осмислення правових проблем, 
пов’язаних із застосуванням такого із 
засобів забезпечення виконання кредит-
них зобов’язань, як застава, на основі 
праць вітчизняних та закордонних вче-
них, вивчення правових норм вітчизня-
ного та зарубіжного законодавства у 
вказаній галузі.

У різні часи дослідженням цього 
питання займалися відомі правознав-
ці М. М. Агаркова, С. С. Алексєєв, 
І. О. Базанов, В. А. Бєлов, С. Н. Бра-
тусь, М. І. Брагінський, В. В. Вітрянсь-
кий, Б. М. Гонгало, А. С. Звоницький, 
О. С. Іоффе, Л. А. Кассо, В. В. Лу-
ць, Д. І. Мейер, І. Б. Новицький, 
С. В. Пахман, К. П. Побєдоносцев, 

Й. О. Покровський, Г. Ф. Шершеневи-
ча, Т. С. Шкрум, Є. О. Харитонов та 
інші.

Звертаючись до дослідження інсти-
туту застави, незалежно від того, чи 
йде мова про римське право, чи дорево-
люційне цивільне право, або ж про су-
часні роботи українських цивілістів, ми 
обов’язково стикаємося з однією дуже 
важливою проблемою — визначенням 
поняття застави, оскільки дуже склад-
но дотримуватись одного якого-небудь 
поняття, характеризуючи це явище. 
У результаті виникає величезна кіль-
кість «побічних» понять, які інколи до-
сить складно віднести до застави, хоча 
на перший погляд в них є характерні 
межі.

Регламентація застави здійснюється 
згідно з главою 49 Цивільного кодексу 
України (далі — ЦК України), законами 
України «Про заставу» № 2654-ХІІ від 
02.10.1992 р., «Про іпотеку» № 898-IV 
від 05.06.2003 р., «Про іпотечне креди-
тування, операції з консолідованим іпо-
течним боргом та іпотечні сертифікати» 
№ 979-IV від 19.06.2003 р. тощо.

Згідно зі ст. 572 ЦК України, як і в 
Законі України «Про заставу» — «в силу 
застави кредитор (заставодержатель) 
має право у разі невиконання боржни-
ком (заставодавцем) зобов’язання, за-
безпеченого заставою, одержати задо-
волення за рахунок заставленого майна 
переважно перед іншими кредиторами 
цього боржника», однак тепер у ЦК Ук-
раїни чітко вказано, що таке переважне 
право може бути обмежено законом.
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Традиційними підставами виникнен-
ня застави є договір, закон або судове 
рішення.

У ЦК України під договором ро-
зуміється «домовленість двох або біль-
ше сторін, направлена на встановлення, 
зміну або припинення цивільних прав та 
обов’язків» (ч. 1 ст. 626 ЦК України).

Коректування даної статті надає у 
своїй роботі В. Г. Олюха, що має певне 
значення для договору застави, зокрема, 
мається на увазі, що «визначення дого-
вору у новому ЦК України безпідставно 
звужує його зміст і зводить тільки до 
консенсуальних договорів, оскільки тер-
мін «домовленість» визнати конклюдент-
ними діями, або діями з передачі майна 
у реальних договорах неможливо. Тому 
пропонується визначення поняття дого-
вору як юридичного факту — це право-
чин двох чи більше осіб у визначеній 
законодавством формі, що спрямований 
на встановлення, зміну або припинення 
цивільних прав та обов’язків» [1, 4].

Заставна операція, як правило, 
оформляється письмовими договорами, 
існують два різновиди письмової фор-
ми договору — проста письмова і но-
таріальна, а інколи необхідна і його де-
ржавна реєстрація.

Стаття 577 ЦК України передбачає 
нотаріальне посвідчення договору заста-
ви і його державну реєстрацію. Якщо 
предметом застави є нерухоме майно, 
а також в інших випадках, встановле-
них законом, договір застави підлягає 
нотаріальному посвідченню. Застава 
нерухомого майна підлягає держав-
ній реєстрації у випадках і в порядку, 
встановлених законом, застава рухомо-
го майна може бути зареєстрована на 
підставі заяви заставодержателя або 
заставодателя із внесенням запису до 
державного реєстру обтяжень рухомого 
майна.

У договорі застави визначаються суть, 
розмір і термін виконання зобов’язання, 
забезпеченого заставою, дається опис 
предмета застави, а також визначають-
ся інші умови, погоджені сторонами до-
говору (ч. 1 ст. 584 ЦК України).

Право застави виникає з моменту ук-
ладення договору застави, а тоді, коли 

договір підлягає нотаріальному посвід-
ченню, — з моменту його нотаріального 
посвідчення. Якщо предмет застави від-
повідно до договору або закону повинен 
знаходитися у володінні заставодержа-
теля, право застави виникає у момент 
передачі йому предмета застави.

Реальні можливості для підвищення 
забезпечувальної функції застави на 
основі договору містяться в подальшо-
му вдосконаленні договірної практики 
суб’єктів підприємницької діяльності. 
Окрім Цивільного кодексу України ре-
гулювання заставних стосунків здій-
снюється Законом України «Про заста-
ву», в якій договору застави присвячені 
статті з 11 по 14, що регулюють питан-
ня щодо сторін договору застави, його 
зміст, форму, наслідки недотримання 
вимог щодо форми договору застави та 
його нотаріального посвідчення.

Будь-яка із стадій договору застави 
має значення для подальшого розвитку 
заставних правовідносин, однак саме 
звернення стягнення на предмет заста-
ви і реалізація предмета застави є най-
більш важливими, оскільки саме на них 
відбувається виконання з вартості пред-
мета застави всіх втрат і витрат креди-
тора, пов’язаних з порушенням боржни-
ком свого зобов’язання.

Підставами для звернення стягнення 
на предмет застави можуть служити не-
виконання або неналежні виконання за-
безпечуваного заставою зобов’язання у 
зв’язку з обставинами, за яких відпові-
дає боржник.

Як справедливо помічає В. В. Шпаків, 
оскільки підстава для звернення стяг-
нення на предмет застави не містить 
порушення договору застави, то до-
цільно включати в договір застави такі 
умови: 1) положення, яке передбачає, 
що факт порушення зобов’язання за до-
говором про заставу означає одночасно 
і порушення основного зобов’язання. 
У міжнародній договірній практиці дане 
положення іменується як «сross default 
provisions» положення про перехресне 
невиконання; 2) положення, що перед-
бачає право кредитора вимагати до-
строкового виконання забезпечуваного 
заставою зобов’язання при порушенні 
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боржником своїх зобов’язань. Таке по-
ложення особливо ефективне за наяв-
ності кредитного договору, надання або 
виплата кредиту по якому здійснюється 
в траншах.

Дані положення мають досить силь-
ну охоронно-виховну функцію, оскільки 
боржник знає, що якщо він допустить 
порушення одного зобов’язання, це ав-
томатично спричинить порушення ін-
ших його зобов’язань, що буде підста-
вою вимагати дострокового погашення 
основного зобов’язання. Необхідно та-
кож враховувати, що під змістом забез-
печуваної заставою вимоги розуміються 
істотні умови договору, який послу-
жив підставою виникнення основного 
зобов’язання, забезпеченого заставою.

Для заставних правовідносин почат-
кова точка відліку дії договору має прак-
тичну цінність, оскільки йдеться про час 
укладення договору.

У теоретичному плані цікаве питан-
ня про класифікацію договору застави 
в рамках поділення цивільно-правових 
договорів на реальні і консенсуальні.

О. Еркович пропонує як класифі-
каційний критерій встановити момент 
укладення договору, який визначається 
залежно від правової характеристики 
договору (договір реальний або консен-
суальний). Він зазначає, що початок дії 
договору — це і є момент вступу дого-
вору в дію — «початок дії договору» і 
«момент укладення договору» є синоні-
мами. Якщо договір не набрав чинності, 
то юридично договору немає, відповідно 
зобов’язати ні одну із сторін, передбаче-
них текстом даного договору, не можна. 
Неможливо за договором, який не на-
брав чинності, визначити його виконан-
ня [2, 24].

Договір застави — це заставна опе-
рація, а отже визначальним момен-
том є воля сторін. Для встановлення 
зобов’язання за допомогою операції, 
а також для зміни змісту зобов’язання 
необхідне укладення договору. Почина-
ючи з римського права, коли завдяки 
економічному розвитку зростала кіль-
кість цивільних операцій, «необхідно 
було поряд з формальними контрактами 
(договорами), допускати й інші, сила 

яких опиралася на їх суть і вірність або 
сумлінність контрактів. З часом прояв-
лялася двояка підстава операцій: переда-
ча речі з відомою метою і взаємна угода, 
тому на перший план виступили догово-
ри реальні і консенсусні» [3, 226].

В основі розмежування договорів на 
реальні і консенсуальні лежить визнан-
ня правомірним фактом або самої угоди 
(консенсуальний договір) або підстав 
на угоді передачі речі або іншого майна 
(реальний договір). Обидва ці моменти 
мають певне значення при укладенні 
заставної угоди або договору застави, 
при цьому необхідно мати на увазі, що 
при виконанні такого договору йдеть-
ся також про захист прав та інтересів 
сторін.

Досить часто предметом суперечки 
між контрагентами є питання про ви-
конання зобов’язання, пов’язане з вибо-
ром предмета застави, наприклад, коли 
одна із сторін не може або не хоче по-
вернути предмет застави в дійсності і 
наполягає на оплаті його вартості.

У даному разі мається на увазі аль-
тернативне зобов’язання, але питан-
ня — чи можливе воно при договорі 
про заставу?

К. Бернштейн зазначав, що деякі з 
договорів просто не можуть мати аль-
тернативного змісту «зобов’язатися аль-
тернативно до тієї чи іншої дії, до достав-
лення тієї або іншої дії, до доставлення 
того чи іншого предмета можливо, але 
отримувати і видавати можна лише що-
небудь точно визначене ... у реальних 
договорах боржник зобов’язався повер-
нути кредиторові те, що він отримав від 
нього. Тому за своєю природою реальні 
договори не можуть мати альтернатив-
ного змісту» [4, 14]. При цьому він вва-
жав, що неформальні консенсуальні до-
говори всі могли мати альтернативний 
зміст.

При заставній операції заява про 
вибір конкретного предмета виконан-
ня є однобічним волевиявленням, яке 
направлене іншій стороні і не підлягає 
відміні.

У цьому плані слід погодитися з 
поглядом Е. Богданової, яка вважає, 
що заява боржника про вибір предме-



ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ  ��

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ  проблеМи та судження

та виконання є однобічною операцією, 
направленою на зміну альтернативного 
зобов’язання, і при реалізації сторо-
ною свого права вибору альтернативне 
зобов’язання трансформується в просте 
зобов’язання з певним предметом вико-
нання. Якщо ж право вибору належить 
кредиторові, а здійснення виконання 
одним з предметів стає неможливим 
через його загибель, кредитор повинен 
прийняти від боржника предмет, що 
залишився, якщо немає провини остан-
нього в загибелі предмета зобов’язання 
[5, 59–60].

Таким чином, для виникнення між 
сторонами правового (договірного) 
зв’язку в реальному договорі, а саме до 
таких ми відносимо договір застави, ок-
рім наявності факту угоди необхідна на-
явність такого правостворюючого юри-
дичного факту, як передача майна, сам 
факт передачі майна остаточно визначає 
обопільний намір сторін реального дого-
вору вступити в договір, виражене в їх 
угоді. Для реальних договорів важливе 
початкове досягнення угоди відносно іс-
тотних умов договору, пов’язаних з пе-
редачею майна.

З моменту виникнення договору за-
стави першочерговим завданням є «на-
лежне виконання зобов’язання».

М. В. Боднар правильно акцентує 
увагу на тому, що «проблеми виконання 
зобов’язання, в тому числі зміст, загаль-
ні умови, принципи виконання, не були 
предметом комплексного теоретичного 
дослідження в українській цивільно-
правовій науці ні за часів дії ЦК УРСР 
1963 р., ні зараз — стосовно нового ЦК 
України» [6, 169].

У теорії цивільного права і на практи-
ці велика увага традиційно приділяється 
формальним аспектам договірних відно-
син сторін, сьогодні ми, безумовно, да-
лекі від формалізму, властивого римсь-
кому праву, але інколи і, перш за все це 
стосується понятійного апарату, такий 
формалізм просто необхідний.

У вітчизняній літературі питанню 
про використання в законодавчих тек-
стах правових дефініцій приділяється 
мало уваги і здебільшого в джерелах 
він розглядається лише в контексті пра-

вил юридичної техніки. На наш погляд, 
дану проблему необхідно розглядати 
набагато ширше, беручи на озброєння 
нові досягнення герменевтики і синер-
гетики, оскільки «окрім суто технічних 
правил конструювання дефініції, є ще 
і проблема доцільності та необхідності 
законодавчих дефініцій, значення та-
ких дефініцій для ефективної реалізації 
правових приписів, ролі нормативних 
дефініцій у забезпеченні реалізації при-
нципів правової визначеності, стабіль-
ності правової системи та одночасно 
гнучкості права та інші питання».

Договір застави починається «з мо-
менту укладання», а що саме ми ро-
зуміємо під цим терміном, який викорис-
товується в різних статтях ЦК України: 
«про загальні умови визнання договору 
укладеним» йдеться в ч. 1 ст. 638; «про 
момент укладання договору» в ст. 640; 
«правові наслідки укладення договору» 
передбачені в ч. 1 ст. 585 і ч. 2 ст. 631 
та ін. Даний термін вживають в Госпо-
дарському і Господарсько-процесуаль-
ному кодексах. На думку Т. В. Боднар, 
законодавець під терміном «укладання» 
позначає порядок, процедуру укладен-
ня господарських договорів, тобто су-
купність і послідовність визначених 
законом дій учасників господарських 
відносин щодо узгодження змісту до-
говору та дотримання інших процедур 
(передання майна, нотаріального пос-
відчення, державної реєстрації), ре-
зультатом (наслідком) вчинення яких 
і є власне укладання договору, тобто, 
з одного боку, досягнення сторонами в 
належній формі згоди з усіх істотних 
умов договору, а з іншого — надання 
йому характеру юридичного факту, що 
є підставою виникнення договірного 
зобов’язання [6, 87].

За ГК України договір вважається 
укладеним, якщо сторони в належній 
формі досягли згоди за всіма існуючими 
умовами договору, під якими розуміють-
ся умови про предмет договору, умови, 
визначені законом як істотні або такі, 
що є необхідними для договорів даного 
виду, а також умови, відносно яких за 
заявою хоч би одна із сторін повинна 
укласти угоду, договір укладається шля-
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хом пропозиції однієї сторони укласти 
договір (оферта) і прийняття пропозиції 
(акцепт) іншою стороною (ст. 638 ГК 
України).

Відносно форми договору, то він 
може бути укладений в будь-якій формі, 
якщо вимоги щодо форми договору не 
встановлені законом.

На підставі аналізу теоретичних по-
зицій, що існують в сучасному цивіль-
ному праві, судової практики, положень 
ЦК України він наголошує на існуючій 
непослідовності наслідків у разі не-
дотримання сторонами встановленої 
законом форми. З одного боку, договір 
вважається неукладеним, а з іншого — 
його можна визнати недійсним. Але 
визнати недійсним те, чого взагалі не 
існує з юридичної точки зору, немож-
ливо, оскільки конструкція ст. 153 ЦК 
України однозначна: договір вважаєть-
ся укладеним з дотримання двох умов: 
1) істотні умови; 2) необхідна форма 
для двосторонньої угоди.

Таким чином, «якщо сторони домо-
вилися укласти договір у певній формі, 
він вважається укладеним з моменту 
надання йому цієї форми, навіть якщо 
законом ця форма для даного виду дого-
ворів не вимагалася».

Договір застави, як правило, укла-
дається у письмовій формі. Законодав-
ство, як видно із вищесказаного, перед-
бачає випадки, коли договір застави має 
бути завірений нотаріально, але перш за 
все це стосується випадків, в яких ви-
являється акцесорність форми договору, 
яка є однією з властивостей забезпечу-
вальних зобов’язань.

Крім встановлення кола суб’єктів 
заставних правовідносин, в договорі за-
стави повинні бути чітко перераховані 
істотні умови договору, хоча при його 
укладенні сторони можуть і не звернути 
увагу на це, зупиняючись, як правило, 
на звичайних умовах договору.

До істотних умов такого договору 
В. А. Бєлов відносить: 1) істотні умо-
ви тих угод, які гарант повинен бути 
здійснити в цілях виконання свого 
зобов’язання (договорів застави, пору-
ки, банківської гарантії); 2) умови про 
розмір і порядок виплати винагороди 

принципалом гаранту за надане забез-
печення; 3) умову про зміст прав забез-
печувальної сторони (гаранта) по відно-
шенню до принципала [7, 309].

Цікаво, що в судовій практиці і з 
даного питання виникали певні труд-
нощі, тому Вищий господарський суд 
України у своїй постанові зазначив, що 
звичайними умовами є такі умови, які 
не потребують спеціального включення 
до тексту договору, оскільки вважаєть-
ся, що вони є обов’язковими для сторін 
через факт укладення договору. Так 
само звичайні умови договору визначає 
і юридична наука, тобто як умови, що 
передбачені у законі чи іншому нор-
мативно правовому акті і тому стають 
обов’язковими для сторін через факт 
укладення договору [8, 30].

У той же час закон докладно визна-
чає істотні умови договору (ст. 638 ЦК 
України), але в даній статті істотними 
умовами договору є умови про предмет 
договору, умови, визначені законом як 
істотні або такі, що є необхідними для 
договорів даного виду, а також ті умови, 
відносно яких за заявою хоч би однієї із 
сторін має бути досягнута угода.

Інші істотні умови є ніби «індиві-
дуальними» для кожного з договірних 
видів, і навіть щодо кожного з дого-
ворів...

Складність визначення «істотних 
умов» договору застави, безумовно, 
перш за все пов’язана з величезною 
кількістю можливих для застави пред-
метів, оскільки у кожному окремому 
випадку є свої «істотні умові». У той 
же час А. В. Луць вказує на те, що 
визначення в законі переліку умов, які 
є істотними або необхідними для дого-
ворів даного виду, відображає специфі-
ку конкретного виду договору і сприяє 
відмежуванню його від інших, близьких 
(споріднених) за юридичною природою 
видів договорів [9, 8].

Стосовно істотних і звичайних умов 
договору застави, то існує точка зору, 
що звичайні умови відрізняються від 
істотних умов тим, що вони не потре-
бують окремого погодження і про них 
не обов’язково застерігати у тексті до-
говору.
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Зміст договору застави визначений 
ст. 584 ЦК України, згідно з якою, в 
договорі застави визначається сутність, 
розмір і термін виконання зобов’язання, 
забезпеченого заставою, дається опис 
предмета застави (який може бути 
представлений в загальній формі), а 
також визначаються інші умови, погод-
жені сторонами договору. Іншими сло-
вами, договір вважається укладеним, 
якщо між сторонами досягнуто угоду 
за всіма істотними умовами договору, 
під якими розуміються і ті, які названі 
в законі або інших правових актах як 
істотні або необхідні для договору за-
стави.

Стаття 12 Закону «Про заставу» пе-
редбачає зміст договору застави: у до-
говорі застави повинно бути зазначено 
найменування (прізвище, ім’я та по бать-
кові), місце находження (місце прожи-
вання) сторін, суть забезпеченої заста-
вою вимоги, її розмір і строк виконання 
зобов’язання, опис предмета застави, 
а також будь-які інші умови відносно 
яких за заявою однієї із сторін повин-
на бути досягнута угода (частина перша 
ст. 12 в редакції Закону № 583/97-ВР 
від 21.10.97 р.).

При укладенні договору застави за 
згодою сторін або на вимогу однієї із 
сторін може бути проведена аудиторська 
перевірка достовірності та повноти ба-
лансу або фінансового стану відповідної 
сторони договору застави (ст. 12 допов-
нена частиною другою згідно із Законом 
№ 90-95-ВР від 14.09.95 р.).

Загалом істотними умовами договору 
є предмет застави і його оцінка; сутність, 
розмір і термін виконання зобов’язання; 
умови про те, в якій із сторін, заста-
водателя або заставодержателя, знахо-
диться закладене майно.

А. А. Вишневський акцентує увагу 
на тому, що перелік істотних умов дого-
вору застави (а це стосується і ГКРФ) 
не має абсолютного характеру, відносно 
деяких видів застави встановлюється 
додатковий перелік умов, які повинні 
бути в договорі, це може відноситися, 
наприклад, до договору про заставу то-
варів в обороті, який повинен містити 
відомості про вид закладеного товару, 

інші його родові ознаки, загальну вар-
тість предмета застави, місце в якому 
він знаходиться, тощо [10, 40].

У теоретичному плані не ясно чи 
можна ці додаткові умови віднести до 
«інших умов».

Так, наприклад, Е. О. Мічурін поряд 
з істотними умовами визначив «інші умо-
ви» договору, що прямо не впливають 
на факт укладення договору, але також 
можуть складати його зміст [11, 11].

На наш погляд, термін «інші умови» 
для додаткових умов договору заста-
ви не є можливим, оскільки доповнює 
якусь невизначеність, якої і так достат-
ньо в терміні «додаткові умови».

Правила ЦК України про заставу 
через договір відповідно застосовують-
ся до застави, що виникає на підставі 
закону, якщо законом не встановлене 
інше (ч. 2 ст. 574 ЦК України). На 
практиці застава досить рідко вини-
кає на підставі закону, у відповідному 
законі мають бути вказані: юридичні 
факти, за наявності яких автоматич-
но через закон виникає право застави, 
предмет застави; забезпечуване заста-
вою зобов’язання.

Філософський погляд на поняття 
«договір» виводить на такі його принци-
пи, як справедливість і сумлінність, що 
є необхідним при дослідженні категорії 
застави. Еквівалентність зобов’язань 
сторін у заставних правовідносинах є 
загальною вимогою взаємної справедли-
вості, а концепція сумлінності належить 
до найбільш ефективних інструментів 
її перевірки. На нашу думку, форму-
вання застави необхідно розглядати в 
аспекті рівнів правового забезпечення 
потреб особи — суб’єктивного права, 
юридичного обов’язку і законного інте-
ресу. Заставні правовідносини поляга-
ють у намірі сторін створити між ними 
зобов’язання, тобто в покладанні на 
боржника обов’язку його виконувати і в 
наданні кредиторові права вимагати ви-
конання, причому це не лише моральне, 
але й правове зобов’язання.

Ключові слова: договір, застава, 
цивільне законодавство, умови договору 
застави.
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Стаття присвячена розгляду пи‑
тань правового регулювання договір‑
них відносин застави за цивільним 
законодавством України. Аналізу‑
ються законодавчі положення щодо 
основних положень договору застави.

Статья посвящена рассмотрению 
вопросов правового регулирования до‑
говорных отношений залога в граж‑
данском законодательстве Украины. 
Проанализированы законодательные 
положения основных положений дого‑
вора залога.

This article deals with the issues of 
legal regulation of contractual relations 
collateral civil legislation of Ukraine. 
Analyzed legislation guidelines pledge 
agreement.
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ДЕРжАВНА МОлОДІжНА ПОлІТИКА яК СКлАДОВА 
ПРОцЕСУ ПОБУДОВИ СОцІАльНОї ДЕРжАВИ

Як переконує досвід сучасного конс-
титуційного розвитку України та аналіз 
специфіки державотворчих процесів, од-
нією з найбільш нагальних та значущих 

проблем нинішнього етапу є питання, 
що стосуються побудови соціальної дер-
жави, та ефективна реалізація соціаль-
ної політики. Це пов’язано з тим, що со-
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ціальна держава є суспільним ідеалом, 
який спроможний об’єднати і модерні-
зувати суспільство.

Розвиток суспільства зумовив необ-
хідність встановлення нових параметрів 
відносин між державою й особою, які 
базуються на принципі взаємної відпові-
дальності.

Динаміка конкретних суспільних 
змін та успішність процесу «соціаліза-
ції» держави знаходиться в прямій за-
лежності від включення молоді в процес 
соціально-правової трансформації. Се-
ред всіх соціальних груп сучасного ук-
раїнського суспільства молодь, з огляду 
на її специфічні функції, може стати го-
ловним чинником забезпечення розвит-
ку держави і суспільства, але лише за 
умови ефективної державної політики, 
головною метою якої є створення умов 
і гарантій для соціалізації молоді в інте-
ресах держави, суспільства і її власних 
інтересах.

Підвищений інтерес до молодої гене-
рації відображає одну з об’єктивних за-
кономірностей сучасного етапу світово-
го розвитку, пов’язану з усвідомленням 
суспільством і державою специфічної 
ролі й статусу молоді в політичній, еко-
номічній та соціокультурній дійсності. 
Масштабні трансформації основ життя 
українського суспільства викликали ди-
намічні і глибокі зміни соціальних харак-
теристик нового покоління, обумовили 
появу значних і багатопланових мо-
лодіжних проблем, що поглиблюються 
і детермінують зниження молодіжного 
потенціалу. Саме це викликало потре-
бу визначити Стратегію розвитку дер-
жавної молодіжної політики в Україні. 
Метою Стратегії є забезпечення про-
вадження комплексної, послідовної та 
взаємоузгодженої діяльності органів де-
ржавної влади, органів місцевого само-
врядування та громадських об’єднань, 
що представляють інтереси молоді, у 
справі формування та реалізації де-
ржавної молодіжної політики, створен-
ня соціально-економічних, політичних, 
організаційних, правових умов для сти-
мулювання освіти, зайнятості, ініціатив, 
творчості та інноваційної діяльності мо-
лоді [1]. Ефективна державна молодіжна 

політика є сьогодні не тільки фактором 
соціальної стабільності, але і гарантом 
безпеки держави в цілому.

Саме цим зумовлена постановка мети 
даної статті, що передбачає висвітлен-
ня питань, пов’язаних з необхідністю 
аналізу державної молодіжної політики 
як складової процесу «соціалізації» Ук-
раїнської держави.

Проблемам реалізації державної мо-
лодіжної політики, її соціальному, пра-
вовому, управлінському аспектам, при-
свячена значна кількість наукових праць 
вітчизняних та зарубіжних учених. Зок-
рема, становлення системи правового 
захисту молоді та молодіжної політики 
взагалі базується на дослідженнях ук-
раїнських учених М. Перепелиці, М. Го-
ловенька, М. Головатого, Є. Бородіна. 
Відомі вчені та сучасні науковці С. Тол-
стоухова, К. Плоский, В. Барабаш, 
Н. Черниш, О. Кулик, О. Мошнягул до-
сліджують сучасні соціальні та правові 
аспекти реалізації молодіжної політики в 
Україні та за кордоном. Захищені дисер-
тації, в яких досліджуються окремі пи-
тання формування і реалізації державної 
молодіжної політики, соціалізації молоді 
(Л. Кривачук, А. Мінаєв, Ю. Поліщук, 
М. Дідух, В. Шульга, Т. О. Кривору-
ченко, Ю. Щотова, Н. Юрій та ін.) [2]. 
Ці дослідження є значним внеском у 
теорію, методологію та практику реалі-
зації державної молодіжної політики в 
Україні. Проте, незважаючи на велику 
кількість публікацій, є ряд питань, які 
потребують глибокого та комплексного 
дослідження.

Сучасна держава зацікавлена в по-
силенні своєї соціальної ролі, оскільки 
ефективна реалізація соціальних функ-
цій через втілення принципів соціальної 
справедливості та соціального захисту 
сприяє соціальній стабільності. Саме 
соціальна складова усієї системи фун-
кцій сучасної держави покликана забез-
печити соціальну захищеність особи, 
нормальні умови життя для всіх членів 
суспільства поза залежністю від їхньої 
особистої участі у виробництві благ. 
У діяльності держави реалізація со-
ціальної політики займає одне з провід-
них місць. За її допомогою, по-перше, 
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створюються гідні умови життя кожній 
людині і забезпечується громадська зла-
года; по-друге, здійснюється соціальний 
захист безробітних, літніх, інвалідів, ба-
гатодітних родин, сиріт, дітей у непов-
них родинах, а в умовах міжнаціональ-
них конфліктів — біженців і вимушених 
переселенців; по-третє, відбувається 
зміцнення соціальної справедливості 
і солідарності у суспільстві, а також 
демократичного ладу, що охороняє ін-
дивіда. Успішна діяльність держави у 
соціальній сфері є однією з умов ефек-
тивної реалізації економічної, політичної 
і інших державних функцій. Соціальна 
діяльність держави — це її діяльність 
у галузі забезпечення гідних умов іс-
нування для кожної людини, створення 
рівних і справедливих можливостей для 
розвитку особистості. Зміст державних 
функцій в умовах соціально-економічно-
го реформування визначається новими 
завданнями сучасної держави у соціаль-
ній сфері, що обумовлені проголошен-
ням ідеї соціальної держави [3].

Стратегія будівництва демократич-
ної, соціально-правової держави є ос-
новою для реалізації політики органів 
державної влади і місцевого самовряду-
вання з модернізації всіх сфер соціаль-
ного буття. Програма будівництва демо-
кратичної, соціально-правової держави 
являє собою довгостроковий національ-
ний курс, який закріплений в Конститу-
ції держави та визначає основні шляхи 
реалізації найбільш важливих інтересів 
суспільства та держави. Основна роль 
цієї стратегії полягає в тому, щоб ско-
ординувати та зорієнтувати всі дії та 
ресурси держави для досягнення право-
вих, соціальних, економічних цілей та 
цінностей, які відображені та закріплені 
в Конституції.

Важливим чинником розвитку со-
ціальної держави є перетворення соціаль-
ної політики з пасивної в активну, яка, 
на думку прибічників функціонального 
підходу, переходить від мінімізації со-
ціальних ризиків до активної соціальної 
політики, що має вияв у наданні соціаль-
них послуг і забезпеченні зайнятості, 
спрямована на створення соціально ком-
фортного життєвого середовища [4].

Про зміщення акцентів у реалізації 
соціальної політики заявлено в щоріч-
ному Посланні Президента України до 
Верховної Ради України «Про внутріш-
нє та зовнішнє становище України в 
2013 році», а саме соціальна політика 
України потребує подальшої модерніза-
ції, стратегічними пріоритетами якої є:

— реформування ринку праці Украї-
ни для забезпечення його адекватності 
цілям післякризової модернізації струк-
тури економіки;

— удосконалення політики доходів, 
спрямоване на розширення спектра 
джерел формування добробуту населен-
ня України, зменшення рівня майнового 
розшарування;

— перебудова системи соціального 
забезпечення та соціальної допомоги 
задля здійснення максимально ефектив-
ного використання видатків бюджету 
соціального спрямування, адресності 
надання допомоги;

— концентрація на найчутливіших 
секторах соціальної сфери, реформування 
яких може достатньо швидко та відчутно 
вплинути на якість життя громадян, зок-
рема на охорону здоров’я та забезпечен-
ня житлом [5]. Проте слід зазначити, що 
на сьогодні ця переорієнтація залишаєть-
ся в якості програмної цілі.

Аналізуючи сучасний стан розвит-
ку соціальної державності в Україні, не 
можна не погодитись з думкою Г. Каліні-
чевої, що соціальна політика концепту-
ально не опрацьована, є вкрай супере-
чливою і здебільшого лише частково 
слугує формуванню соціальної держави. 
Автор на користь цього твердження на-
водить такі аргументи:

— розбіжності у прийнятих норма-
тивно-правових актах, що регулюють 
різні складові соціальної сфери;

— наявність варіантів формування 
пенсійного забезпечення шляхом ство-
рення недержавних пенсійних фондів, 
що стає атрибутом неоконсервативної 
соціальної політики;

— непослідовність у впровадженні 
ринкових механізмів щодо регулювання 
відносин у соціальній сфері;

— здебільшого наздоганяюче, а не 
випереджаюче законодавче забезпечен-
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ня відповідних інновацій у суспільстві 
[6].

До вищезазначених аргументів слід 
додати таке.

По-перше, для соціальної політики 
характерна невідповідність встановле-
них соціальних виплат (пенсії, стипен-
дії, допомоги) реальним можливостям 
держави, на що неодноразово звертав 
увагу Конституційний Суд України в 
своїх позиціях.

По-друге, соціальна політика, на сьо-
годні фактично не має чітко визначених 
головних завдань, виконання яких, в 
умовах обмеженості фінансових ре-
сурсів, дали б максимальний результат 
в короткостроковій та далекій перспек-
тиві.

Успішна модернізації країни знахо-
диться в прямій залежності від успіху 
реалізації державної молодіжної політи-
ки, оскільки саме молодь є соціальною 
базою майбутніх перетворень.

Прогресивний, поступальний розви-
ток суспільства зумовлений фактично 
двома основними чинниками:

— спроможністю держави, її струк-
тур, соціальних інститутів суспільства 
зробити вирішальні кроки назустріч мо-
лоді, активно сприяти процесам її осо-
бистісного громадянського становлення 
та соціалізації;

— здатність самої молоді до іннова-
ційної діяльності, соціального новатор-
ства (готовність бути не лише об’єктом 
інтеграційно-перетворювальних про-
цесів, а й суб’єктом суспільних дій) [7].

Протягом кількох десятиліть молодіж-
на політика СРСР формувалась і реалізо-
вувалась передусім як патерналістська. 
Тотальний патерналізм, який дістався у 
спадок від колишньої адміністративно-
командної системи, наклав свій відби-
ток на суспільну свідомість, і сьогодні 
патерналістські настанови не зжиті, що, 
безумовно, впливає на досягнення пози-
тивних зрушень в процесі перетворення 
молоді на активного суб’єкта суспільно-
го життя. Державна політика підтримки 
соціально вразливих верств населення, 
до яких відноситься молодь, повинна 
реалізовуватись з врахуванням особли-
востей кожної цієї групи. Так підтримка 

непрацездатного населення, як, напри-
клад, пенсіонерів, базується на вста-
новленні пільг, компенсацій, дотацій 
(патерналізм), але подібний підхід до 
вирішення молодіжних проблем та під-
тримки молоді не сприяє формуванню її 
як ресурсу суспільного прогресу.

Молодіжна політика тісно пов’язана 
з динамікою конкретних суспільних 
змін і тому виокремлення такої сфери 
в якості пріоритетного напрямку діяль-
ності держави обумовлює поступальний 
розвиток нашого суспільства на шляху 
становлення України як демократичної, 
соціальної та правової держави.

Роль держави в процесі реалізації 
молодіжної політики є визначальною, 
оскільки на органи державної влади 
покладено велику кількість різнобіч-
них функцій: розробку необхідного 
законодавства, запровадження новітніх 
технологій роботи з молоддю через ме-
режу державних закладів освітнього, 
соціального та культурно-мистецько-
го характеру, підготовку та залучення 
спеціалістів, створення сприятливого 
середовища. Але всі ці дії не матимуть 
успіху, якщо головний об’єкт впливу — 
молодь — залишатиметься на рівні па-
сивного спостерігача.

Український дослідник М. Перепели-
ця у своїй роботі «Державна молодіж-
на політика в Україні (регіональний 
аспект)» зазначає, що «світовий досвід 
формування і здійснення молодіжної 
політики свідчить, що державне регулю-
вання в цій сфері є найбільш складним 
питанням, і ефективність такої політи-
ки знижується як у разі перебільшення 
ролі державних заходів, так і за дуже 
обмеженого використання державних 
механізмів» [8].

Молодіжна політика — дуже дина-
мічна система, яка змінюється як під 
впливом зовнішніх факторів (соціально-
економічні, політичні зміни та ін.), так 
і внутрішніх (зміна цінностей, інтересів, 
орієнтирів самої молоді). Це, безпе-
речно, повинно впливати на реалізацію 
державної молодіжної політики в на-
прямку підвищення мобільності. Кожне 
молоде покоління має свої характерні 
особливості, потреби і відповідно пот-
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ребує постійної переорієнтації уваги 
держави. Державну молодіжну політи-
ку не можна реалізувати раз і назавж-
ди — це повинна бути постійна і сис-
темна діяльність держави.

Молодь як соціально-демографічна 
група суспільства не є за своєю струк-
турою однорідною. Сама по собі вона 
вкрай диференційована і має багатоша-
рову внутрішню структуру. Це й повин-
но урізноманітнювати підходи та спо-
соби державного впливу на молодіжне 
середовище. Відповідно державна мо-
лодіжна політика має будуватися з ура-
хуванням специфіки, потреб окремих 
категорій молоді, її вікових груп, регіо-
нальних умов і особливостей, з ураху-
ванням не лише характеру взаємин між 
молоддю та іншими соціальними група-
ми, але й між групами молоді зокрема.

Крім того, молодіжній політиці по-
винна бути властива централізованість 
з елементами регіоналізації, децентралі-
зації, що передбачає динамічність та ди-
ференційований підхід.

Зважаючи на те, що в сучасних умо-
вах молодь розглядається не як пасив-
ний споживач соціальних послуг, які 
надаються державою, товарів масового 
попиту та політичних преференцій, а го-
ловним чином як потужний потенціал, 
що творить майбутнє країни, активно 
впливає на політичні, економічні та со-
ціальні процеси у суспільстві, а отже, 
як самодостатня соціальна категорія, її 
потреби можна визначити шляхом аналі-
зу матеріально-економічного становища 
молоді, соціально-демографічними дани-
ми, соціокультурними та освітніми по-
казниками. Серед основних потреб мо-
лоді для соціалізації в суспільстві можна 
назвати такі: гарантія вільного доступу 
до одержання освіти, першого робочого 
місця; гідна робота; житло; належна ор-
ганізація дозвілля; підтримка ініціатив 
молоді тощо. Найважливішою потребою 
молоді нині є освіта — головний чин-
ник не лише гуманітарного, соціально-
го, але й економічного розвитку, пріо-
ритетна галузь інвестування і предмет 
першорядної уваги урядів і суспільств. 
Без конкурентоспроможної системи ос-
віти не може бути конкурентоспромож-

ної економіки — такий висновок було 
зроблено Консультативним комітетом 
промислових досліджень Європейської 
комісії [9].

Останніми часом вирішення різно-
манітних проблем молоді здійснюється 
за допомогою державних та регіональ-
них програм (Державна програма за-
безпечення молоді житлом на 2013–
2017 роки, Державна цільова соціальна 
програма «Молодь України» на 2009–
2015 роки, Програма роботи з обдаро-
ваною молоддю на 2001–2005 роки, 
Програма сприяння соціальному ста-
новленню та адаптації кримськота-
тарської молоді на 2002–2005 роки та 
ряд регіональних програм). Проте слід 
констатувати, що орієнтація на основ-
не призначення програмного методу — 
комплексно вирішувати проблеми окре-
мих груп молоді або загальних проблем 
молоді не дає необхідного позитивного 
ефекту.

Так, наприклад, за результатами 
моніторингу Рахункової палати щодо 
виконання державних програм, за під-
сумками 2011 року, зокрема Державної 
цільової соціальної програми «Молодь 
України» на 2009–2015 роки, встанов-
лено, що Міністерство України у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту, не забез-
печивши розроблення і затвердження 
передбаченої чинним законодавством 
Загальнодержавної програми підтримки 
молоді та соціальних норм і нормативів 
щодо її соціального становлення та роз-
витку, фактично усунулось від комплек-
сного вирішення нагальних проблем, що 
мають місце у молодіжному середовищі. 
Мінсім’ямолодьспортом та з 09.12.2010 
його правонаступником МОНмолодь-
спортом не унормовано визначених За-
гальнодержавною програмою підтримки 
молоді на 2004–2008 роки та Держав-
ною цільовою соціальною програмою 
«Молодь України» на 2009–2015 роки 
механізмів вирішення нагальних про-
блем молоді і не забезпечено прийнят-
тя ефективних управлінських рішень 
та виконання своїх основних функцій 
із формування та відповідної реаліза-
ції державної молодіжної політики, що 
є пріоритетним напрямом діяльності 
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держави. Державна цільова соціальна 
програма «Молодь України», третина 
заходів якої на час аудиту не викону-
валась, фактично була декларативною і 
не забезпечувала вирішення соціальних 
проблем у сфері молоді. У рамках її ре-
алізації Мінсім’ямолодьспортом прове-
дені семінари, конкурси, конференції, 
форуми, фестивалі, концерти та відзна-
чення свят, що становили майже 73 % 
виконаних заходів, які практично не 
забезпечували досягнення визначеного 
Програмою утвердження патріотизму 
молоді, її духовності та моральності, 
формування свідомого ставлення до 
збереження здоров’я, боротьби із шкід-
ливими звичками, зменшення кількості 
молодих громадян серед трудових міг-
рантів, а також інших результативних 
її показників [10]. Дані аудиту Рахун-
кової палати свідчать про необхідність 
посилення контролю за виконанням 
державних цільових соціальних програм 
молодіжного спрямування.

Неефективна реалізація державної 
молодіжної політики як пріоритетного 
напрямку діяльності держави ставить 
перешкоди на шляху створення умов 
для соціалізації молоді та перетворення 
її на активного учасника соціально-полі-
тичних процесів, пов’язаних зі станов-
ленням України як демократичної, пра-
вової та соціальної держави.

Ключові слова: молодь, державна 
молодіжна політика, соціальна держава, 
соціальна політика.

У статті пропонується погляд 
на державну молодіжну політику як 
складову процесу побудови соціальної 
держави в Україні. Також визнача‑
ються особливості реалізації соціаль‑
ної політики щодо такої специфічної 
соціальної групи, як молодь, та проб‑
лем її реалізації.

В статье предлагается взгляд на 
государственную молодежную поли‑
тику как составляющую процесса 
построения социального государс‑
тва в Украине. Также определяются 
особенности реализации социальной 

политики относительно такой спе‑
цифической социальной группы, как 
молодежь, и проблем ее реализации.

In this article a look is offered to 
the public youth policy as constituent 
of process of construction of the social 
state in Ukraine. The features of real‑
ization of social policy are also deter‑
mined in relation to such specific task 
force as young people and problems of 
its realization.
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ПОНяТТя, ЕлЕМЕНТИ ТА ВИДИ  
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОзОВУ

Неможливо уявити собі розвинену 
демократичну державу, в якій на зако-
нодавчому рівні не закріплений механізм 
захисту громадян від незаконних та від-
верто не розумних дій та актів суб’єктів 
публічної влади. Відомо, що найчастіше 
фізичні та юридичні особи, не наділені 
владними повноваженнями, задля реалі-
зації своїх прав, інтересів та обов’язків 
контактують з органами публічного уп-
равління, а саме з державними органами 
виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування. Далеко не завжди такі 
стосунки задовольняють обидві сторони 
цих правовідносин, що може призводити 
до виникнення ситуації, при якій в однієї 
зі сторін адміністративних правовідно-
син складається уявлення про те, що її 
суб’єктивні права і законні інтереси по-
рушуються або утискуються діями дру-
гої сторони. Отже, виникає правовий, 
а саме публічно-правовий спір. Проте 
з недавнього часу в законодавстві за-
кріплено можливість застосування пра-
вового засобу, який порушує діяльність 
юрисдикційного органу з розв’язання 
спору про право і тим самим з захис-
ту порушеного суб’єктивного права чи 
законного інтересу, в якому міститься 

інформація про правовий спір. Таким за-
собом виступає адміністративний позов.

Проблема поняття, елементів та видів 
адміністративного позову залишається 
малодослідженою у вітчизняній науковій 
літературі. На сучасному етапі розвит-
ку теорії адміністративного судочинства 
потребують подальшого дослідження 
питання, пов’язані з особливостями ад-
міністративного позову, розробленням 
його оптимального поняття, визначенням 
елементів та видів адміністративного по-
зову. За мету даної статті обрано прове-
дення аналізу існуючих позицій з вказа-
них вище проблем, а також окреслення 
подальших напрямків дослідження.

Відомо, що закріпленню в Кодексі 
адміністративного судочинства Ук-
раїни (далі — КАС України) терміна 
«адміністративний позов» та позовної 
форми розгляду адміністративних справ 
адміністративними судами передува-
ла широка наукова дискусія з приводу 
того, яка саме правова категорія мала 
бути застосована законодавцем у Ко-
дексі адміністративного судочинства 
України: позов, скарга чи заява. Біль-
шість авторів дійшли висновку про не-
обхідність відображення у законодавстві 

7. Головатий М. Ф. Соціологія молоді : 
курс лекцій / М. Ф. Головатий. — К. : 
МАУП, 2006. — С. 22.

8. Перепелиця М. П. Державна мо‑
лодіжна політика в Україні (регіональний 
аспект)/ М. П. Перепелиця. — К. : Укр. 
ін‑т соціал. дослідж. : Укр. центр політ. 
менеджменту, 2001. — С. 32.

9. Суспільний розвиток та соціаль‑

но‑гуманітарна політика держави : навч. 
посіб. / О. М. Руденко, Л. М. Усаченко, 
Д. В. Вітер, М. В. Канавець. — К. : ТОВ 
«НВП «Інтерсервіс», 2013. — С. 113.

10. Звіт Рахункової палати Украї‑
ни за 2011 рік [Електронний ресурс]. 
— Режим доступу : http://www.acrada.
gov . ua/con t r o l/ma in/uk/pub l i s h/
category/32826.
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саме поняття «адміністративний позов» 
у якості засобу, що забезпечує ініцію-
вання адміністративно-судового захис-
ту прав і свобод громадян від непра-
вомірних рішень, дій та бездіяльності 
суб’єктів владних повноважень, що від-
бувається за правилами адміністратив-
ного судочинства [1, 151].

Зараз, коли термін «адміністратив-
ний позов» вже є цілком звичним, існує 
потреба більш детально зосередитись на 
таких спірних питаннях, як поняття ад-
міністративного позову, його елементи 
та види.

Взагалі, в юридичній літературі не іс-
нує єдиного підходу до визначення позо-
ву. Основна наукова дискусія точилася 
навколо поняття позову у цивільно-пра-
вовій науці. Найбільш розповсюдженим 
й обґрунтованим є визначення позову як 
«вимоги позивача до відповідача, зверне-
ної через суд, про захист порушеного чи 
такого, що оспорюється, суб’єктивного 
права чи охоронюваного законом інтере-
су, здійснене у визначеній законом про-
цесуальній формі» [2, 256; 3, 187]. Така 
точка зору була висунута й обґрунтова-
на М. А. Гурвичем, А. Ф. Клейнманом і 
А. А. Добровольским [4, 46, 145; 5, 147; 
6, 10–15]. Серед представників даної те-
орії маються деякі розбіжності. Перша 
група вчених дотримується думки про іс-
нування двох самостійних понять позову 
— в процесуальному та матеріальному 
значенні [7, 158]. Під позовом у проце-
суальному смислі розуміється звернена 
до суду вимога про захист порушеного 
права, права, що оспорюється, чи закон-
ного інтересу. Під позовом у матеріаль-
но-правовому смислі розуміється зверне-
на через суд матеріально-правова вимога 
позивача до відповідача [2, 256]. Друга 
група вчених все-таки вважає, що позов 
— єдине поняття, що включає в себе як 
матеріальну, так і процесуальну сторони. 
При цьому вимога позивача до відповіда-
ча складає матеріально-правову сторону 
позову, а вимога його до суду про захист 
права — процесуально-правову [8, 72]. 
Зазначені розходження в думках не на-
стільки значні, оскільки обидві групи 
вчених розуміють позов, насамперед, як 
матеріально-правову вимогу позивача до 

відповідача і вимогу до суду одночасно. 
При такому підході не береться до ува-
ги та обставина, що спір про право між 
сторонами може існувати до звернення 
до суду. Сторони при цьому знаходяться 
у протиборстві, але позивачем і відпові-
дачем не є. Тому викликає заперечення 
визначальна роль матеріально-правової 
вимоги при визначенні позову.

Третя група вчених дотримується 
позиції, відповідно до якої позов ро-
зуміється як чисто процесуальний інс-
титут, тобто вимога до суду про захист 
порушеного права [9, 189].

Що ж стосується визначення саме 
адміністративного позову, то тут також 
існують різні точки зору, які, безумовно, 
є так би мовити похідними від наукових 
думок, що були висловлені вченими в 
цивільно-процесуальній науці. Так, існує 
позиція, згідно з якою адміністративний 
позов характеризується, як виражена 
у процесуальній формі вимога позива-
ча до відповідача, звернена через ад-
міністративний суд, з метою вирішення 
адміністративно-правового спору, який 
виникає у зв’язку з необхідністю ви-
знання неправомірним рішення, дій чи 
бездіяльності органів державної влади і 
місцевого самоврядування, їх посадових 
та службових осіб [10, 53]. Таке визна-
чення адміністративного позову робить 
акцент на матеріально-правовій стороні 
позову, а також на його спрямованості 
на вирішенні адміністративно-правового 
спору. Ю. С. Педько пропонує досить 
розгорнуте визначення і вказує на те, 
що адміністративний позов виступає 
процесуальним засобом ініціювання 
суб’єктом конфліктних публічно-право-
вих відносин правозахисної адміністра-
тивно-судової діяльності, що оформлює 
правову вимогу матеріально-правового 
характеру однієї із сторін публічно-пра-
вового спору (учасника адміністративно-
го судочинства) і невід’ємно пов’язана з 
розглядом адміністративним судом від-
повідної справи адміністративної юрис-
дикції та прийняттям по ній рішення 
[1, 157]. Таке визначення адміністра-
тивного позову, на наш погляд, об’єднує 
обидві сторони позову — матеріально-
правову та процесуально-правову.
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Незважаючи на те, що в літературі не 
раз відзначалася важливість матеріаль-
ного змісту позову, а деякі науковці 
вважають, що розгляд позову тільки в 
процесуальному аспекті збіднює його 
поняття, тому що практично виводить 
за його межі питання про матеріально-
правову вимогу позивача до відповідача 
[2, 222–223; 11, 25–28], відзначимо, що 
важливість матеріально-правової вимо-
ги не слід абсолютизувати. Навіть при 
зміні матеріально-правової вимоги сам 
хід процесу залишиться незмінним. Крім 
того, при такому розумінні позову вимо-
гу особи, що виступає від свого імені 
за захистом прав і законних інтересів 
інших осіб, не можна назвати позовом, 
тому що ця вимога не містить і не може 
містити матеріально-правової вимоги по-
зивача до відповідача. Такий висновок 
суперечить чинному законодавству, що 
використовує термін «позов» стосовно 
до осіб, що захищають право чи інтерес 
інших осіб (ст. 60 КАС України).

Отже, вважаємо, що розуміння «ад-
міністративного позову» як процесуаль-
но-правового інституту має, на наш пог-
ляд, найбільше практичне та теоретичне 
значення. Законодавець закріплює по-
няття «адміністративного позову» саме 
в такому аспекті у п. 6 ст. 3 КАС Ук-
раїни. Треба відзначити, що визначен-
ня адміністративного позову в КАС Ук-
раїни є дуже стислим та уніфікованим. 
Зрозуміло, що публічно-правові відно-
сини можуть бути дуже різноманітни-
ми, та захист прав, свобод та інтересів 
далеко не у всіх публічно-правових від-
носинах відноситься до юрисдикції ад-
міністративних судів. Проте, зважаючи 
на те, що адміністративний позов може 
бути поданий з цілої низки різнорідних 
спорів (ст. 17 КАС України), а не тіль-
ки з приводу оскарження рішень, дій 
або бездіяльності органів публічного 
управління, можливе саме таке визна-
чення адміністративного позову в КАС 
України було цілком слушним. Зазна-
чимо, що науковці пропонують й інші, 
більш деталізовані поняття адміністра-
тивного позову. Наприклад, визначають 
адміністративний позов, як звернену 
до суду вимогу зацікавленої особи про 

поновлення порушених чи визнання ос-
порюваних прав, свобод та інтересів у 
сфері публічно-правових відносин шля-
хом застосування до відповідача перед-
бачених законом заходів державного 
примусу [12, 91]. У цілому, таке визна-
чення досить вдале, хоча воно істотно 
не відрізняється за змістом від офіційно-
го та не конкретизує його, а лише трохи 
переносить акценти на застосування до 
відповідача заходів державного приму-
су, що ми вважаємо не зовсім доречним 
у визначенні адміністративного позову, 
який, перш за все, має на увазі захист 
прав, свобод та інтересів позивача.

Треба відзначити, що внесення змін 
до КАС України та запровадження 
особливого (непозовного) провадження 
в адміністративних судах, яке розпочи-
нається за зверненням у вигляді подан-
ня суб’єктів владних повноважень до 
адміністративного суду (див. ст. 183-3 
КАС України), ставить низку питань 
до існуючого в законодавстві поняття 
адміністративного позову. Очевидно, 
що таке подання не є адміністративним 
позовом, не має в основі своєї публіч-
но-правового спору і не тягне за собою 
виникнення позовного провадження. 
Проте воно підпадає під визначення ад-
міністративного позову в КАС України, 
тому що є, безумовно, зверненням до 
адміністративного суду на виконання 
повноважень у публічно-правових відно-
синах. Отже найважливішим критерієм, 
що відрізняє звернення до суду у вигляді 
адміністративного позову від звернення 
у вигляді подання, є наявність публічно-
правовового спору.

Враховуючи все вищенаведене, ад-
міністративний позов — це процесуаль-
но-правовий засіб порушення зацікавле-
ним суб’єктом (фізичною чи юридичною 
особою або суб’єктом владних повно-
важень) розгляду публічно-правового 
спору адміністративним судом, у якому 
міститься звернена до суду вимога про 
захист прав, свобод та інтересів або на 
виконання повноважень у публічно-пра-
вових відносинах.

Наступним важливим питанням є 
проблема елементів адміністративно-
го позову. Елементи позову — це такі 
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його складові частини, що визначають 
зміст позову та є засобами індивідуалі-
зації кожного конкретного позову, тому 
що саме своїми складовими (елемента-
ми) один позов відрізняється від іншого 
[13, 32]. Важливе значення елементи 
позову мають при розв’язанні питання 
щодо прийняття позову судом. Вони 
відображають сутність вимог, які має 
розглянути суд. Елементи позову є під-
ставою класифікації позовів на види, 
завдяки їм встановлюються межі судо-
вого розгляду та предмет доказування. 
Стосовно елементів адміністративного 
позову в сучасній науковій літературі 
не існує поки що єдиної думки. Спра-
ва в тому, що вчені-адміністративісти 
вже домовилися про можливість ви-
користання в теорії адміністративного 
позову вчення про структуру позову, 
яке вироблено у доктрині цивільного 
судочинства [14, 292; 15, 136]. Отже 
спір щодо елементів цивільного позову 
також було перенесено й до теорії ад-
міністративного позову.

Існування таких двох елементів по-
зову, як предмет та підстава позову, 
не визивають жодних сумнівів, проте 
основна дискусія точиться навколо тре-
тього елемента позову — його змісту. 
Розглянемо, перш за все, що таке пред-
мет позову.

Зауважимо, що відносно трактування 
предмета позову в літературі з цивіль-
ного процесу також існують різні точки 
зору. За найбільш поширеною думкою, 
предметом позову виступає матеріаль-
но-правова вимога позивача до відпові-
дача, відносно якої суд повинен винести 
рішення. Ця вимога повинна мати пра-
вовий характер, тобто має бути врегу-
льована нормами матеріального права, а 
також має бути підвідомча суду [2, 257]. 
Отже, трактування предмета адміністра-
тивного позову як матеріально-правової 
вимоги позивача до відповідача відбиває 
матеріально-правову сторону адміністра-
тивного позову. Безумовно, якщо трак-
тувати адміністративний позов тільки 
з матеріально-правової сторони, або як 
категорію, що об’єднує матеріально-пра-
вову та процесуально-правову сторони 
позову, таке положення буде логічним. 

Проте вище ми вже вказували на свою 
прихильність до позиції про визначення 
адміністративного позову як процесуаль-
ної категорії. Отже, ми цілком згодні з 
висловлюванням Ю. М. Мірошниченко, 
в якому автор, посилаючись на позицію 
К. С. Юдельсона, пропонує трактувати 
предмет адміністративного позову, як 
«вимогу позивача до суду про задово-
лення матеріально-правової претензії до 
відповідача» [12, 92]. Такі вимоги є кон-
кретними та індивідуалізованими для 
кожного адміністративного позову, про-
те їх уніфікований перелік закріплено 
законодавцем у ч. 3 ст. 105 КАС Украї-
ни. Отже, предметом адміністративного 
позову є вимога позивача до суду про 
захист його прав або законних інтересів 
шляхом задоволення матеріально-право-
вої претензії до відповідача. Правильне 
визначення предмета позову має важли-
ве практичне значення, тому що пред-
мет позову визначає сутність вимоги, з 
якої суд повинен дати відповідь у рішен-
ні. Саме з предмета позову виявляєть-
ся підвідомчість справи, проводиться 
класифікація на окремі категорії справ 
[2, 257].

Вимоги позивача до суду про задо-
волення матеріально-правової претензії 
до відповідача повинні підтверджувати-
ся підставою позову, що складає дру-
гий елемент адміністративного позову. 
У найбільш широкому смислі підставою 
позову визнають обставини, якими по-
зивач обґрунтовує свої вимоги. До цих 
обставин може бути віднесено такий 
юридичний факт або їх сукупність, які:

1) підтверджують наявність або від-
сутність спірних правовідносин між сто-
ронами та наявність порушення прав, 
свобод та інтересів позивача;

2) підтверджують належність спірно-
го права позивачу.

Переважна більшість вчених вказу-
ють на те, що підставою позову можуть 
бути тільки юридичні факти (як прави-
ло, фактичний склад), які тягнуть певні 
правові наслідки, а саме виникнення, 
зміну та припинення правовідносин. 
Отже до підстави позову не відносять-
ся фактичні дані, тобто докази у справі. 
Вони лише підтверджують наявність 
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або відсутність тих юридичних фактів, 
які складають підставу позову. Єдність 
думок, за деякими виключеннями, існує 
також з приводу необхідності зазна-
чення в позові його правових підстав. 
Відомо, що КАС України (на відміну, 
наприклад, від ЦПК України) не вима-
гає від позивача посилання в позовній 
заяві на ті правові норми, якими врегу-
льовані спірні правовідносини або яки-
ми він обґрунтовує свої позовні вимоги. 
Вважаємо, що це питання належить до 
компетенції адміністративного суду. За-
конодавець прямо вказує на те, що од-
ним з питань, яке вирішує суд під час 
прийняття постанови у справі, є питан-
ня про визначення правової норми, яку 
належить застосувати до цих правовід-
носин (п. 3 ч. 1 ст. 161 КАС України).

У цивільно-процесуальній літературі 
підстави позову традиційно поділяють на 
активні та пасивні, що цілком прийнятно 
й до теорії адміністративного позову.

Активні підстави адміністративного 
позову підтверджують, що спірне право 
або інтерес належать позивачу, а від-
повідач, у свою чергу, має кореспонду-
ючи з ними обов’язки. Факти, які да-
ють змогу стверджувати, що відповідач 
прийняв рішення, здійснив певні дії, або 
навпаки, не здійснив їх, чим порушив 
чи заперечив права та інтереси позива-
ча, відносяться до пасивних підстав ад-
міністративного позову.

Питання про існування третього еле-
мента адміністративного позову — його 
змісту в юридичній науці є дискусійним. 
Так, М. А. Гурвіч вказує на те, що позов 
складається з трьох основних частин 
(елементів): предмета позову, підстави 
позову та змісту позову. При цьому зміст 
складає вказаний позивачем вид судово-
го захисту [16, 102–103]. Автори під-
ручнику «Адміністративне судочинство» 
вказують на те, що зміст позову — це 
адресоване адміністративному суду про-
хання позивача процесуально-правового 
характеру задовольнити його вимоги до 
відповідача, тобто правову вимогу по-
зивача до суду [15, 136]. Деякі вчені, 
хоча і виділяють такий елемент позову, 
як його зміст, проте наголошують на 
тому, що практичне значення матимуть 

лише підстава і предмет адміністратив-
ного позову, оскільки вони допоможуть 
визначити тотожність позову [14, 292]. 
Інші автори вказують на те, що елемен-
ти позову характеризують його зміст та 
правову природу, а далі на те, що позов 
складається з двох елементів: предмета 
та підстави [3, 189]. Неузгодженість з 
цього питання можна проілюструвати, 
наприклад, тим, що у науковому посіб-
нику Е. Ф. Демський вказує на те, що, 
за його думкою, підстава та предмет по-
зову саме і складають його зміст і ніяко-
го третього елемента позову не повинно 
бути [17, 300]. Далі автор говорить про 
те, що всі позови різняться між собою 
залежно від змісту, і надає таку класифі-
кацію [17, 303–305]. Проте законодавець 
і сам додає складностей при вирішенні 
питання про наявність такого третього 
елемента адміністративного позову, як 
зміст. Так, ст. 105 КАС України має 
назву «Форма і зміст адміністративного 
позову». Логічно було б припустити, що 
саме перелік вимог, які закріплено в цій 
статті, й складає зміст адміністративного 
позову. Однак і тут ми абсолютно згодні 
з Ю. М. Мирошниченко, таке визначен-
ня змісту адміністративного позову пов-
ністю збігається з уявленням про його 
предмет. Така ситуація простежується 
також, коли деякі науковці, говорячи 
про предмет адміністративного позову 
як матеріально-правові вимоги позива-
ча до відповідача, посилаються на ч. 3 
ст. 105 КАС України, де саме й містить-
ся перелік цих вимог. Далі, розглядаю-
чи питання про зміст адміністративного 
позову, ті ж самі автори також посила-
ються на ч. 3 ст. 105 КАС України [див. 
напр. 17, 299]. Отже, якщо і предмет і 
зміст закріплені законодавцем в одно-
му й тому ж переліку вимог, чи є сенс 
взагалі вести мову про зміст адміністра-
тивного позову. Уявляється, що ст. 105 
КАС України містить перелік вимог, що 
складають предмет адміністративного 
позову, тому її назва визиває суттєві за-
перечення. Отже, ми вважаємо, що саме 
предмет та підстава адміністративного 
позову складають його зміст та мають 
вирішальне значення для індивідуаліза-
ції та розгляду спору по суті.
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Проблема класифікації адміністра-
тивних позовів також, на жаль, є до-
сить дискусійною та мало дослідженою 
на сучасному етапі розвитку адміністра-
тивно-процесуальної науки. Проте вона 
має важливе прикладне значення і дає 
можливість окреслити не лише види по-
зовних вимог, а й зміст резолютивної 
частини судових рішень [14, 293].

Один з варіантів класифікації ад-
міністративних позовів на види, так би 
мовити, «лежить на поверхні». Так, в 
залежності від предмета адміністратив-
ного позову, а саме від тих вимог, що 
закріплені законодавцем у ст. 105 КАС 
України, можна розрізняти такі види 
адміністративних позовів: адміністра-
тивний позов про скасування або ви-
знання нечинним рішення відповіда-
ча — суб’єкта владних повноважень 
повністю чи окремих його положень; ад-
міністративний позов про зобов’язання 
відповідача — суб’єкта владних повно-
важень прийняти рішення або вчинити 
певні дії; адміністративний позов про 
зобов’язання відповідача — суб’єкта 
владних повноважень утриматися від 
вчинення певних дій; адміністративний 
позов про стягнення з відповідача — 
суб’єкта владних повноважень коштів 
на відшкодування шкоди, завданої його 
незаконним рішенням, дією або без-
діяльністю; адміністративний позов про 
виконання зупиненої чи невчиненої дії; 
адміністративний позов про встановлен-
ня наявності чи відсутності компетенції 
(повноважень) суб’єкта владних пов-
новажень; адміністративний позов про 
примусове відчуження земельної ділян-
ки, інших об’єктів нерухомого майна, 
що на ній розміщені, з мотивів суспіль-
ної необхідності.

Е. Ф. Демський пропонує класи-
фікувати адміністративні позови за 
способом процесуального захисту на: 
зобов’язуючі позови, які спрямовані на 
примусове здійснення вимог позивача; 
установчі позови, спрямовані на під-
твердження судом наявності чи відсут-
ності легітимності нормативних актів чи 
повноважень осіб, які беруть участь у 
справі; застосовчі позови, спрямовані 
на примусове забезпечення виконання 

вимог законодавства за зверненням до 
суду суб’єкта владних повноважень.

Зважуючи на слабку розробленість 
проблеми видів адміністративних по-
зовів в адміністративно-процесуальній 
науці, ми вважаємо за доцільне на дано-
му етапі запозичити теоретичні здобут-
ки цивільного процесу та класифікувати 
всі адміністративні позови на позови 
про присудження (виконавчі), позови 
про визнання (установчі) та перетворю-
вальні позови [18, 282–283]. Позов про 
присудження має на меті поновлення 
порушеного права і усунення наслідків 
такого порушення. Це, наприклад, ад-
міністративні позови про відшкодування 
шкоди, завданої незаконним рішенням, 
дією або бездіяльністю суб’єкта влад-
них повноважень.

Позови про визнання спрямовуються 
на отримання від суду підтвердження на-
явності або відсутності прав і обов’язків 
або компетенції зацікавлених суб’єктів. 
Це, наприклад, адміністративні позови 
про визнання нечинним рішення відпові-
дача — суб’єкта владних повноважень 
повністю чи окремих його положень та 
відшкодування шкоди, завданої незакон-
ним рішенням, дією або бездіяльністю 
суб’єкта владних повноважень.

Останній вид — перетворювальні 
позови спрямовані на зміну чи припи-
нення правовідносин. До таких позовів, 
з нашої точки зору, можуть бути від-
несені адміністративні позови про при-
мусове відчуження земельної ділянки, 
інших об’єктів нерухомого майна, що 
на ній розміщені, з мотивів суспільної 
необхідності.

Отже, підсумовуючи, треба відзна-
чити, що проблема адміністративного 
позову є дійсно складною та потребує 
подальшого досконалого вивчення. Жо-
ден аспект цієї проблеми не може бути 
визнаний до кінця або хоча б добре 
розробленим. Це стосується поняття ад-
міністративного позову, його елементів, 
та, безумовно, видів адміністративних 
позовів. Зрозуміло, що наша позиція з 
цих питань не претендує на звання ос-
таточно вірної, проте ми вважаємо, що 
адміністративний позов належить роз-
глядати сьогодні як процесуально-пра-
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вовий засіб порушення зацікавленим 
суб’єктом (фізичною чи юридичною 
особою або суб’єктом владних повно-
важень) розгляду публічно-правового 
спору адміністративним судом, у якому 
міститься звернена до суду вимога про 
захист прав, свобод та інтересів у пуб-
лічно-правових відносинах.

Ключові слова: адміністративний 
позов, адміністративне судочинство, 
адміністративний суд, елементи ад-
міністративного позову, види адміністра-
тивного позову.

Стаття присвячена проблемі ад‑
міністративного позову в адміністра‑
тивному судочинстві. Досліджені іс‑
нуючі визначення адміністративного 
позову, окреслена позиція автора з 
питань поняття адміністративного 
позову, виділення та характеристи‑
ки його елементів, а також видів ад‑
міністративного позову.

Статья посвящена проблеме ад‑
министративного иска в админист‑
ративном судопроизводстве. Иссле‑
дованы существующие определения 
административного иска, очерчена 
позиция автора по вопросам понятия 
административного иска, выделения 
и характеристики его элементов, а 
также видов административного 
иска.

This article is dedicated to the prob‑
lem of administrative claim in adminis‑
trative legal proceedings. The existing 
determinations of administrative claim 
have been investigated, the author’s 
opinion about the notion, characteristics 
and devision of administrative claim 
has been stated.
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ЮРИСДИКцІя СУДІВ з РОзГляДУ  
ПУБлІЧНО-ПРАВОВИх СПОРІВ

Згідно з ст. 124 Конституції України 
юрисдикція судів поширюється на всі 
правовідносини, що виникають у де-
ржаві. Судочинство здійснюється Кон-
ституційним Судом України та судами 
загальної юрисдикції. Згідно з ст. 18 
Закону України «Про судоустрій і ста-
тус суддів» суди загальної юрисдикції 
спеціалізуються на розгляді цивіль-
них, кримінальних, господарських, ад-
міністративних справ, а також справ 
про адміністративні правопорушення. 
Розмежування компетенції між судами 
щодо здійснення правосуддя з розгляду 
різних категорій судових справ закріп-
лено на законодавчому рівні і виступає 
гарантією права на ефективний судовий 
захист. Проблематика розмежування 
судової юрисдикції з розгляду публічно-
правових спорів не оминалася увагою в 
працях багатьох учених, у першу чер-
гу адміністративістів, зокрема С. В. Кі-
валова, І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіди, 
В. Г. Перепелюка та ін. При цьому 
окремі як теоретичні, так і практичні 
аспекти вказаної проблематики потре-
бують подальших наукових розвідок, 
зокрема, це стосується визначення кола 
публічно-правових спорів, віднесених 
до адміністративної юрисдикції, і тих, 
що вирішуються у порядку інших видів 
судочинства. Це ї є завданням даної 
статті.

Публічно-правовий спір можна ви-
значити як втілене у юридично значущих 
діях сторін протиріччя щодо реалізації 
прав, свобод, інтересів, повноважень у 
публічно-правових відносинах, а також 
щодо реілізації публічно-владних (у т.ч. 
управлінських) функцій та пов’язаних з 
ними прав, свобод, інтересів поза кон-
кретними правовідносинами. До харак-
терних рис публічно-правових спорів, 

які дозволяють відмежовувати їх від 
приватноправових спорів (таких, що 
виникають із господарських, цивільних, 
житлових, земельних, сімейних, трудо-
вих відносин тощо), відносяться:

— характер конкретних правовід-
носин, з яких виник спір. Спір буде 
публічно-правовим, якщо спірні права, 
свободи, інтереси, обов’язки, повнова-
ження реалізуються у публічно-право-
вих відносинах. Саме цей критерій у 
судовій практиці є основним для відме-
жування публічно-правових спорів від 
спорів у сфері приватного права. Якщо 
реалізація повноважень органу публіч-
ної влади відбувається через конкретні 
правовідносини з іншими суб’єктами, у 
більшості випадків такі правовідносини 
будуть якраз публічно-правовими. Проте 
в деяких випадках реалізація публічно-
владних функцій може відбуватися і че-
рез приватноправові відносини, і спори, 
що виникають з таких правовідносин не 
є публічно-правовими. Пов’язано це з 
тим, що між публічним і приватним пра-
вом немає неперехідних кордонів. Вони 
взаємопов’язані між собою. Здійснення 
публічної влади хоча й опосередковуєть-
ся, перш за все, галузями публічного 
права, але аналіз, наприклад, структури 
публічно-управлінських відносин дає змо-
гу стверджувати, що сфера суспільних 
управлінських відносин ширша від сфери 
даних відносин, врегульованих нормами 
адміністративного права [1]. Управління 
перебуває в органічній єдності з правом 
у цілому, з усією системою його галузей 
[2]. У зв’язку з надзвичайно широким 
обсягом сфери управлінських відносин 
вони опосередковуються нормами ряду 
галузей права, але домінуюче значення 
має право адміністративне та конститу-
ційне [3];

© А. Осадчий, 2013 
 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ  101



Юридичний вісник, 2013/3  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

10�  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

— публічно-правові спори виника-
ють, як правило, у зв’язку з реалізацією 
публічної влади (державної влади та 
місцевого самоврядування), тобто пев-
них публічно-владних функцій (які про-
являються у відповідних повноваженнях 
органів публічної влади);

— предметом публічно-правового 
спору (то, заради чого сторони вступа-
ють у протиборство) виступає протиріч-
чя щодо реалізації прав, свобод, інтере-
сів, повноважень у публічно-правових 
відносинах, а також щодо реалізації 
публічно-владних (у т.ч. управлінських) 
функцій та пов’язаних з ними прав, сво-
бод, інтересів поза конкретними пра-
вовідносинами;

— принаймні однією із сторін у пуб-
лічно-правових спорах є суб’єкт, який 
наділений публічно-владними повно-
важеннями, причому саме у зв’язку з 
їх реалізацією (деякі публічно-правові 
спори, що є виключенням з наведеного, 
визначені у ст. ст. 174, 175, 176 КАС 
України);

— розв’язання публічно-правових 
спорів потребує спеціальних юридичних, 
у тому числі й судових, процедур, які 
б враховували специфіку таких спорів. 
Саме цим, зокрема, обумовлені й особ-
ливості адміністративного судочинства 
(що відображено у принципі офіційного 
з’ясування всіх обставин у справі, пре-
зумпції правомірності вимог позивача 
фізичної чи юридичної особи тощо).

Більшість публічно-правових спорів 
вирішується у порядку адміністративно-
го судочинства. При цьому предметом 
судової адміністративної юрисдикції 
виступають не усі публічно-правові спо-
ри. Деякі публічно-правові спори нале-
жить вирішувати за правилами інших 
видів судочинства, а саме у формі кон-
ституційного, цивільного, господарсько-
го, кримінального судочинства, судо-
чинства у справах про адміністративні 
правопорушення. Для визначення пуб-
лічно-правових спорів, які віднесено до 
адміністративної юрисдикції, відмежу-
вання їх від публічно-правових спорів, 
що вирішуються у рамках інших судо-
вих процедур, законодавецем у КАС Ук-
раїни використано три критерії [4]:

1) визначено сферу публічно-владної 
діяльності, із здійсненням якої пов’язані 
публічно-правові спори, що вирішують-
ся в порядку адміністративного судо-
чинства. Відповідно до ч. 1 ст. 17 КАС 
України юрисдикція адміністративних 
судів поширюється на правовідносини, 
що виникають у зв’язку із здійсненням 
владних управлінських функцій. Тобто 
такі спори пов’язані із публічним управ-
лінням як одним із різновидів діяльності 
органів публічної влади, через який 
реалізується, перш за все, виконавча 
влада та місцеве самоврядування. Пуб-
лічно-правові спори, що виникають при 
здійсненні інших видів публічно-владної 
діяльності (таких як законотворчість та 
правосуддя), до адміністративної юрис-
дикції не віднесено. У зв’язку з тим, 
що формування органів публічної влади 
шляхом виборів, проведення референду-
му, припинення повноважень народних 
депутатів України тощо не пов’язано з 
законотворчою діяльністю парламенту, 
із відправленням правосуддя, спори, 
що виникають з таких правовідносин, 
також віднесено до адміністративної 
юрисдикції;

2) визначено перелік основних кате-
горій публічно-правових спорів, на які 
поширюється адміністративна юрисдик-
ція (ч. 2 ст. 17 КАС України):

— спори фізичних чи юридичних 
осіб із суб’єктом владних повноважень 
щодо оскарження його рішень (норма-
тивно-правових актів чи правових актів 
індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;

— спори з приводу прийняття грома-
дян на публічну службу, її проходжен-
ня, звільнення з публічної служби;

— спори між суб’єктами владних 
повноважень з приводу реалізації їхньої 
компетенції у сфері управління, у тому 
числі делегованих повноважень;

— спори, що виникають з приводу 
укладання, виконання, припинення, 
скасування чи визнання нечинними ад-
міністративних договорів;

— спори за зверненням суб’єкта 
владних повноважень у випадках, вста-
новлених Конституцією та законами Ук-
раїни;

— спори щодо правовідносин, пов’я-
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заних з виборчим процесом чи процесом 
референдуму;

3) визначено перелік публічно-право-
вих спорів, на які не поширюється ад-
міністративна юрисдикція. До них від-
носяться спори, визначені у ч. 3 ст. 17 
КАС України: віднесені до юрисдикції 
Конституційного Суду України; що на-
лежить вирішувати в порядку кримі-
нального судочинства; про накладення 
адміністративних стягнень. Крім того, 
окремі різновиди публічно-правових 
спорів, які не віднесені до адміністра-
тивної юрисдикції, визначено й іншими 
законами.

Конституційний Суд України ви-
рішує публічно-правові спори щодо 
(ст. ст. 150, 151 Конституції України, 
ст. 13 Закону України «Про Консти-
туційний Суд України» від 16 жовтня 
1996 р.): конституційності законів та ін-
ших правових актів Верховної Ради Ук-
раїни, актів Президента України, актів 
Кабінету Міністрів України, правових 
актів Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим; відповідності Конституції 
України чинних міжнародних договорів 
України або тих міжнародних договорів, 
що вносяться до Верховної Ради України 
для надання згоди на їх обов’язковість; 
офіційного тлумачення Конституції та 
законів України тощо.

Водночас до юрисдикції Конституцій-
ного Суду України не належать справи 
щодо відповідності Конституції України 
актів інших, ніж перелічено вище, ор-
ганів влади, а також і справи щодо за-
конності правових актів органів держав-
ної влади, органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів місцевого 
самоврядування (ст. 14 Закону України 
«Про Конституційний Суд України»), у 
тому числі й щодо законності підзакон-
них правових актів Верховної Ради Ук-
раїни, актів Президента України, актів 
Кабінету Міністрів України, правових 
актів Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим. Такі спори здебільшого 
віднесені до адміністративної юрисдикції 
(за виключенням деяких випадків, зок-
рема, коли питання щодо правомірності 
правового акта вирішується у зв’язку 
із вирішенням правових спорів, що ви-

никають із господарських, цивільних, 
житлових, сімейних, трудових відносин 
тощо).

Відповідно до ч. 1 ст. 15 Цивільного 
процесуального кодексу України цивіль-
на юрисдикція поширюється на справи 
щодо захисту порушених, невизнаних 
або оспорюваних прав, свобод чи ін-
тересів, що виникають із цивільних, 
житлових, земельних, сімейних, тру-
дових відносин, а також і на справи, 
що виникають з інших правовідносин, 
крім випадків, коли розгляд таких справ 
проводиться за правилами іншого судо-
чинства. Таким чином, цивільна юрис-
дикція має універсальний характер по 
відношенню до інших судових юрисдик-
цій, тобто якщо певний спір прямо не 
віднесений до іншої судової юрисдикції, 
такий спір розглядається в порядку саме 
цивільного судочинства. Отже, справи, 
що виникають з інших правовідносин, 
розглядаються в порядку цивільного су-
дочинства, крім випадків, коли розгляд 
таких справ за Кодексом адміністратив-
ного судочинства України (ст. 17), Гос-
подарським процесуальним кодексом 
України (ст. ст. 1, 12), Кримінальним 
процесуальним кодексом України або 
Кодексом України про адміністративні 
правопорушення віднесено до компе-
тенції адміністративних, господарських 
судів, до кримінального провадження 
чи до провадження в справах про ад-
міністративні правопорушення (п. 4 
Постанови Пленуму Верховного Суду 
України від 12 червня 2009 р. «Про за-
стосування норм цивільного процесуаль-
ного законодавства при розгляді справ у 
суді першої інстанції»; п. 3 Постанови 
Пленуму Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ від 1 березня 2013 р. 
«Про деякі питання юрисдикції загаль-
них судів та визначення підсудності 
цивільних справ»). Крім того, законом 
може прямо передбачатися розгляд 
певних спорів, що виникають з інших 
(у т. ч. публічно-правових відносин), 
в порядку цивільного судочинства.

Так, у порядку цивільного судочинс-
тва розглядаються публічно-правові 
спори щодо оскарження рішень, дій або 
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бездіяльності державного виконавця чи 
іншої посадової особи державної вико-
навчої служби, що мали місце під час 
виконання судового рішення, ухвале-
ного відповідно до ЦПК України (Роз-
діл VII ЦПК України)). До цивільної 
юрисдикції також відносяться й спори 
щодо нотаріальних дій чи відмови у їх 
вчиненні. Вчинення нотаріальних дій за 
своїм характером є правозастосовною 
діяльністю, що спрямована на охорону 
та захист прав фізичних та юридичних 
осіб, забезпечення законності цивільно-
го обороту, забезпечення безспірності та 
доказової сили юридичних документів. 
Отже, здійснення такої діяльності мож-
ливо лише особою, яка здійснює публіч-
но-владні за своєю природою повнова-
ження і, відповідно, правовідносини, що 
складаються при вчиненні нотаріальних 
дій, та спори, які пов’язані із такими 
правовідносинами, є публічно-правови-
ми. У порядку окремого провадження 
цивільного судочинства вирішуються 
справи про надання особі психіатричної 
допомоги в примусовому порядку (гла-
ва 10 розділу IV ЦПК України) та про 
примусову госпіталізацію до протитубер-
кульозного закладу (глава 11 розділу IV 
ЦПК України). Такі справи пов’язані, 
зокрема, із необхідністю запобігання не-
безпеці для оточуючих і містять ознаки 
публічно-правових спорів.

До господарської юрисдикції, від-
повідно до ст. 12 Господарського про-
цесуального кодексу України, віднесено 
розгляд справ, що виникають переваж-
но з господарських правовідносин, зок-
рема це справи: у спорах, що виникають 
при укладанні, зміні, розірванні і вико-
нанні господарських договорів, у тому 
числі щодо приватизації майна, та з ін-
ших підстав; справи про банкрутство; 
справи, що виникають з корпоративних 
відносин у спорах між господарським 
товариством та його учасником (заснов-
ником, акціонером), у тому числі учас-
ником, який вибув, а також між учас-
никами (засновниками, акціонерами) 
господарських товариств, що пов’язані 
із створенням, діяльністю, управлінням 
та припиненням діяльності цього това-
риства, крім трудових спорів; у спорах 

щодо обліку прав на цінні папери; у спо-
рах, що виникають із земельних відно-
син, в яких беруть участь суб’єкти гос-
подарської діяльності, за винятком тих, 
що віднесено до компетенції адміністра-
тивних судів; у спорах з майновими ви-
могами до боржника, стосовно якого по-
рушено справу про банкрутство, у тому 
числі справи у спорах про визнання 
недійсними будь-яких правочинів (дого-
ворів), укладених боржником; стягнення 
заробітної плати; поновлення на роботі 
посадових та службових осіб боржни-
ка, за винятком спорів, пов’язаних із 
визначенням та сплатою (стягненням) 
грошових зобов’язань (податкового бор-
гу), визначених відповідно до Податко-
вого кодексу України, а також справ у 
спорах про визнання недійсними право-
чинів (договорів), якщо з відповідним 
позовом звертається на виконання своїх 
повноважень контролюючий орган, виз-
начений Податковим кодексом України; 
за заявами про затвердження планів 
санації боржника до порушення справи 
про банкрутство.

Разом з тим в порядку господарсько-
го судочинства, у випадках, прямо пе-
редбачених законом, розглядаються і 
деякі публічно-правові спори. Так, від-
повідно до п. 3 ч. 1 ст. 12 ГПК України 
господарські суди розглядають справи 
за заявами органів Антимонопольного 
комітету України, Рахункової палати з 
питань, віднесених законодавчими ак-
тами до їх компетенції. Відповідно до 
ст. 25 Закону України «Про Антимоно-
польний комітет України» від 26 листо-
пада 1993 р. з метою захисту інтересів 
держави, споживачів та суб’єктів гос-
подарювання Антимонопольний комі-
тет України, територіальні відділення 
Антимонопольного комітету України у 
зв’язку з порушенням законодавства 
про захист економічної конкуренції 
органами влади, юридичними чи фі-
зичними особами подають заяви, позо-
ви, скарги до суду, в тому числі про: 
визнання недійсними нормативно-пра-
вових та інших актів, зокрема рішень, 
наказів, розпоряджень, постанов тощо, 
органів влади, органів місцевого само-
врядування, органів адміністративно-
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господарського управління та контролю 
чи розірвання угоди в разі невиконання 
ними у встановлені строки рішень ор-
ганів Антимонопольного комітету Ук-
раїни про скасування або зміну актів, 
прийнятих органами влади, органами 
місцевого самоврядування, органами 
адміністративно-господарського управ-
ління та контролю, або про розірвання 
угоди; стягнення не сплачених у доб-
ровільному порядку штрафів та пені; 
припинення порушення законодавства 
про захист економічної конкуренції; 
зобов’язання виконати рішення органів 
Антимонопольного комітету України; 
безоплатне вилучення товарів з непра-
вомірно використаним позначенням та 
(або) копій виробів іншого суб’єкта гос-
подарювання; вилучення, накладення 
арешту на майно, документи, предмети, 
інші носії інформації у місцях проживан-
ня та інших володіннях особи; з інших 
підстав, передбачених законом. Також 
у порядку господарського судочинства 
розглядаються й спори щодо оскаржен-
ня дій чи бездіяльності органів Держав-
ної виконавчої служби щодо виконання 
рішень, ухвал, постанов господарських 
судів (ст. 121-2 ГПК України).

У порядку кримінального судочинс-
тва, що встановлений Кримінальним 
процесуальним кодексом України, роз-
глядаються кримінальні справи щодо 
вчинення діянь, передбачених законом 
України про кримінальну відповідаль-
ність (п. 7 ч. 1 ст. 3 КПК України). 
Крім розгляду кримінальних справ (ма-
теріалів кримінальних проваджень) у 
порядку кримінального судочинства 
розглядаються скарги на рішення, дії чи 
бездіяльність слідчого чи прокурора під 
час досудового розслідування, а також 
на бездіяльність слідчого, прокурора, 
яка полягає у невнесенні відомостей 
про кримінальне правопорушення до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 
(ст. 303 КПК України), адже правовід-
носини, що мають місце під час розгля-
ду заяв про злочини за своєю правовою 
природою є кримінально-процесуальни-
ми і компетентним судом, до юрисдик-
ції якого належить розгляд скарг щодо 
прийняття рішень, вчинення дій або до-

пущення бездіяльності суб’єктом влад-
них повноважень стосовно заяв і пові-
домлень про вчинені або підготовлювані 
злочини, є суд, який спеціалізується на 
розгляді кримінальних справ.

На сьогодні розгляд деяких справ 
про адміністративні правопорушення 
здійснюється у формі судочинства у 
справах про адміністративні правопо-
рушення у порядку, встановленому 
Кодексом України про адміністративні 
правопорушення. Такі справи розгляда-
ються здебільшого місцевими загальни-
ми судами. Перелік цих справ визначе-
ний у ст. 221 КпАП України. Відповідно 
до ст. 221-1 КпАП України справи про 
адміністративні правопорушення про 
неповагу до суду, що виражається у 
злісному ухиленні від явки в суд свідка, 
потерпілого, позивача, відповідача або в 
непідкоренні зазначених осіб та інших 
громадян розпорядженню головуючого 
чи в порушенні порядку під час судово-
го засідання, а так само вчинення будь-
ким дій, які свідчать про явну зневагу 
до суду або встановлених у суді правил 
(ст. 185-3 КпАП України), розгляда-
ються не тільки місцевими загальними 
судами, а й місцевими господарськими 
та адміністративними судами, апеляцій-
ними судами, вищими спеціалізованими 
судами та Верховним Судом України. 
Розгляд судами справ про адміністра-
тивні правопорушення, у тому числі й 
апеляційний перегляд постанови судді 
у справі про адміністративне правопо-
рушення (крім випадків, коли апеля-
ційне оскарження таких постанов не 
допускається), здійснюється, як вже 
зазначалося, у порядку, встановленому 
КпАП України. Справи про адміністра-
тивні правопорушення не підлягають 
розгляду в порядку адміністративного 
судочинства, адже це суперечило б пра-
возахисній природі адміністративного 
процесу. Водночас до адміністративної 
юрисдикції віднесено спори про оскар-
ження рішень, дій чи бездіяльності щодо 
притягнення особи до адміністративної 
відповідальності суб’єктами владних 
повноважень у позасудовому порядку. 
Особливості провадження у таких спра-
вах визначено ст. 171-2 КАС України.



Юридичний вісник, 2013/3  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

10�  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Отже, підсумовуючи вищенаведене, 
слід зазначити, що хоча здебільшого 
на публічно-правові спори поширюєть-
ся адміністративна юрисдикція, деякі 
їх різновиди вирішуються за правила-
ми інших видів судочинства, при цьому 
правильне розмежування юрисдикції 
судів щодо розгляду таких справ висту-
патиме гарантією права на ефективний 
судовий захист у публічно-правовій 
сфері.

Ключові слова: адміністративний 
процес, адміністративне судочинство, 
компетенція адміністративних судів, су-
дова адміністративна юрисдикція, юрис-
дикція адміністративних судів, публіч-
но-правовий спір.

Стаття присвячена розмежуван‑
ню судових юрисдикцій щодо розгляду 
публічно‑правових спорів.

Статья посвящена разграничению 
судебных юрисдикций по рассмотре‑
нию публично‑правовых споров.

The article is devoted to division of 
judicial jurisdiction to consider of pub‑
lic legal disputes.
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ДОСУДОВЕ ВРЕГУлЮВАННя СПОРУ шляхОМ 
ПРОВЕДЕННя ПЕРЕГОВОРІВ зА ДОПОМОГОЮ  

СУДДІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ:  
СУТНІСТь ТА ПРОБлЕМИ зАПРОВАДжЕННя

У часи стрімкого зростання госпо-
дарських та зовнішньоекономічних від-
носин збільшується ризик виникнення 
певних конфліктів та спорів, що зумов-
лює осіб звертатися за захистом своїх 
порушених прав до судових органів. На 
жаль, не завжди прийняте в суді пер-
шої інстанції рішення є прийнятним для 
обох сторін, що породжує подальше ос-
карження цього судового рішення у ви-
щих судових інстанціях, в подальшому 
його примусове виконання, а відповідно 
це призводить до зайвих витрат коштів 

та часу. Найліпший варіант вирішення 
спору шляхом його розв’язання у досу-
довому порядку, запобігаючи судовому 
провадженню, витратам коштів та часу. 
Однак законодавчо закріплені механіз-
ми досудового врегулювання в публіч-
но-правових спорах є формальними та 
практично не працюють. Тому гостро 
виникає потреба у вивчанні практики 
інших країн з цього питання з метою 
запровадження нових способів врегу-
лювання спорів у досудовому порядку, 
в науково-практичному аналізі запрова-
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дження нових методів досудового врегу-
лювання публічно-правових спорів, які 
б збільшили довіру населення як до ор-
ганів виконавчої влади, так і до судової 
влади.

Дослідженню практичного втілення 
досудового врегулювання спору саме 
в адміністративній юрисдикції майже 
не приділяється увага науковців. Оп-
рацьовані теоретичні моделі досудового 
врегулювання спорів у господарському 
та цивільному процесах містяться в ро-
ботах О. П. Іванченко, С. В. Курильо-
ва Г. П. Тимченка, та інших видатних 
науковців. Певні сьогоденні актуальні 
аспекти цього питання висловлені в на-
укових статтях М. Мельника, Л. Ліч-
мана. Також окрема увага науковців 
приділялась аспектам медіації, напри-
клад в роботах Е. А. Борисової, проте 
слід зазначити, що медіація є набагато 
ширшим поняттям, ніж досудове врегу-
лювання спору за участю професійного 
судді і відрізняється від процедури, якій 
присвячено дане наукове дослідження.

Дуже часто суди виступають для 
сторін вже крайньою мірою захисту 
своїх порушених прав, свобод та інте-
ресів.

Коли позивач звертається до суду, то 
він вже дуже розлючений на відповідача 
та пригнічений виниклою ситуацією. На 
суд покладаються дуже важкі завдан-
ня щодо вирішення спору справедливо, 
тобто таким чином, щоб обидві сторони 
залишились задоволеними прийнятим 
судом рішенням.

Майже 35–40 відсотків судових рі-
шень окружних адміністративних судів 
оскаржуються в апеляційному та каса-
ційному порядку тією чи іншою сторо-
ною (примітка. Вказані статистичні дані 
є неофіційними, ґрунтовані на власному 
дослідженні автора).

Слід зазначити, що це відбувається 
зовсім не через неякісну роботу суду, 
а більше через те, що сторони не бажа-
ють визнавати свою «провину», відчува-
ти себе «переможними».

З метою з’ясування можливості вре-
гулювання спору, не доводячи його до 
судового розгляду в адміністративному 
судочинстві, передбачено проведення 

попереднього судового засідання. Так, 
відповідно до ст. 111 Кодексу адміністра-
тивного судочинства України (далі — 
КАС України), попереднє судове засі-
дання проводиться з метою з’ясування 
можливості врегулювання спору до су-
дового розгляду справи або забезпечен-
ня всебічного та об’єктивного вирішення 
справи протягом розумного строку. Для 
врегулювання спору суд з’ясовує, чи не 
відмовляється позивач від адміністра-
тивного позову, чи не визнає відпові-
дач адміністративний позов, і роз’яснює 
сторонам можливості щодо примирення 
(ч. 3 ст. 111 КАС України) [1].

Якщо сторони не згодні на прими-
рення, то суд використовує попереднє 
судове засідання з метою визначення, 
які факти у спорі визнаються сторо-
нами, які потребують доказування та 
яким шляхом, яких не вистачає доказів, 
а також вчиняє інші дії, необхідні для 
підготовки справи до судового розгляду 
в одному судовому засіданні протягом 
розумного строку (ч. 4 ст. 111 КАС Ук-
раїни) [1].

Аналогічне передбачено у Цивіль-
ному процесуальному кодексі України. 
Згідно з ч. 1 ст. 130 ЦПК України, по-
переднє судове засідання проводиться з 
метою з’ясування можливості врегулю-
вання спору до судового розгляду спра-
ви або забезпечення правильного та 
швидкого вирішення справи [2]. Також 
можливість застосування процедури до-
судового врегулювання спору передба-
чена й Господарським процесуальним 
кодексом України. Відповідно до ч. 1 
ст. 5 ГПК України, сторони застосову-
ють заходи досудового врегулювання 
господарського спору за домовленістю 
між собою [3].

Одночасно у всіх цих процесуальних 
кодексах передбачено право сторін на 
примирення на будь-якій стадії судового 
процесу на взаємних поступках.

Так, ст. 113 КАС України передба-
чено право сторін на примирення пов-
ністю або частково на основі взаємних 
поступок за умовою, що примирення 
сторін може стосуватися лише прав та 
обов’язків сторін і предмета адміністра-
тивного позову [1].
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Якщо розв’язання господарських та 
цивільних (приватноправових) спорів 
шляхом досудового врегулювання спо-
ру більш приближене до реалії, то 
розв’язання таким шляхом публічно-
правових спорів все частіше становить-
ся нереальним. Вищенаведені способи 
досудового врегулювання (попереднє 
судове засідання та примирення сторін) 
майже не приносять ефективного ре-
зультату та у зв’язку з цим втрачають 
свою актуальність та необхідність в за-
стосуванні.

Менше одного відсотку адміністра-
тивних справ може бути завершено 
примиренням сторін шляхом укладення 
мирової угоди (вказані статистичні дані 
є неофіційними, ґрунтовані на власному 
дослідженні автора).

Слід наголосити, що складена ситуа-
ція зовсім не залежить від роботи суду. 
Сторони, особливо суб’єкти владних 
повноважень, не бажають йди на пев-
ні поступки та знаходити певні комп-
ромісні рішення у спірних питаннях з 
суб’єктами господарювання та/або гро-
мадянами, як правило, мотивуючи це 
тим, що або вони не мають на це повно-
важень, або це не передбачено чинним 
законодавством України.

Хоча, як показує судова практика ін-
ших країн — Нідерландів, Німеччини, 
Канади, США, досудове врегулювання 
саме публічно-правових спорів можли-
ве, мало того, дуже популярне, при-
близно 80 % таких справ вирішуються 
в порядку досудового регулювання спо-
ру [4; 11].

Досвід цих країн свідчить про те, що 
слід вносити певні зміни в діючу проце-
дуру досудового врегулювання спору або 
запроваджувати зовсім нову процедуру.

На сьогодні в рамках українсько-
канадського проекту «Суддівська ос-
віта — для економічного зростання» 
Одеський окружний адміністративний 
суд виступає пілотним судом у запро-
вадженні зовсім нової для українського 
законодавства процедури щодо досудо-
вого врегулювання спору шляхом прове-
дення переговорів за допомогою судді.

Суть такого досудового врегулюван-
ня спору полягає в тому, що суддя не 

відіграє роль, до якої звикли сторони 
в судовому процесі, суддя є учасни-
ком переговорів між сторонами, який 
за допомогою своїх професійних знань 
та навичок намагається визначити суть 
проблеми, що стало зерном спору, на-
правити сторони до компромісного на-
прямку вирішення спору, допомогти 
сторонам усвідомити слабкі місця в 
своїх позиціях, змінити погляд на існу-
ючу проблему.

Такі переговори є конфіденційним 
процесом, метою яких є виключно спро-
ба вирішити спір (весь або його окрему 
частину) між сторонами у досудовому 
порядку з економією часу та коштів як 
сторін, так і держави. Вказані перегово-
ри відбуваються виключно на добровіль-
них началах сторін. Сторони самостійно 
розв’язують спір на взаємних поступ-
ках. Роль судді полягає у допомозі сто-
ронам врегулювати спір шляхом надан-
ня їм можливості дізнатися про думку 
судді з приводу ситуації (спору), що 
виникла між сторонами, про факти та 
законодавство, що стосується предмета 
спору, судову практику, в мірі, в якій 
на це дозволяє матеріал, доступний суд-
ді у переговорах, розглянути варіанти 
розв’язання спору, які не обов’язково 
будуть можливими під час судового роз-
гляду справи.

Основною рисою таких переговорів 
є те, що вони є конфіденційними, жод-
на сторона та суддя не мають право 
розголошувати інформацію, отриману 
на цих переговорах під час розгляду 
цього спору в суді та в інших випад-
ках. Переговори ведуться в закритому 
приміщенні, не підлягають гласності, не 
ведеться жодний звукозапис та відеоза-
пис як технічними засобами суду, так і 
учасників переговорів, також не ведеть-
ся протокол.

Слід зазначити, що прийняття участі 
у переговорах з досудового врегулюван-
ня спору не зменшує та/або не обме-
жує права особи щодо захисту своїх по-
рушених прав у судовому порядку.

У разі досягнення згоди, сторони 
підписують мирову угоду, яка підля-
гає затвердженню ухвалою суду і має 
юридичну силу судового рішення. Якщо 
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одна із сторін не виконує в добровіль-
ному порядку затверджену судом угоду, 
інша сторона має право звернутися до 
суду з метою вирішення спору в судо-
вому порядку (за матеріалами технічної 
місії Канади на тему: система Канади 
та досудове врегулювання спорів. Попе-
редня нарада) [4].

Пріоритетами такої процедури є еко-
номія часу, коштів, гарантоване вирі-
шення спору, яким будуть задоволені 
обидві сторони, конфіденційність як 
з боку судді, так і з боку сторін, доб-
ровільність сторін та судді в прийнятті 
участі в цих переговорах, гарантоване 
право на захист своїх прав в судовому 
порядку, якщо одна із сторін не буде 
виконувати угоду, затверджену судом. 
Не менш важливим пріоритетом вка-
заної процедури є відсутність необхід-
них елементів процесуальної форми та 
судової атрибутики, все відбувається 
у неформальній обстановці, що ство-
рює певний психологічний комфорт для 
учасників переговорів, атмосферу дові-
ри та рівноправ’я.

Безумовно, враховуючи специфіку 
публічно-правових спорів, в яких однією 
стороною обов’язково є суб’єкт владних 
повноважень, який повинен діяти лише 
в межах наданих йому повноважень, в 
порядку та спосіб, встановлений Конс-
титуцією України та законами України, 
дуже важко уявити участь органів де-
ржавної влади та місцевого самовряду-
вання в таких переговорах з громадяна-
ми та суб’єктами господарювання.

Однак вважаємо, що тенденція су-
часного розвитку економіки потребує 
від органів державної влади зміни сво-
го ставлення до спілкування з громадя-
нами та суб’єктами господарювання і 
тим самим є шляхом скорішого запро-
вадження даної процедури досудового 
врегулювання спору в адміністративній 
юрисдикції.

Про те, що органи державної вла-
ди вже самі відчувають необхідність у 
спілкуванні з суб’єктами господарю-
вання при виконанні своїх службових 
обов’язків, свідчать законодавчо визна-
чені Податковим та Митним кодексами 
України процедури консультування.

Так, у новій редакції Митного ко-
дексу України 2012 року передбачені 
численні процедури узгодження з плат-
ником податків (декларантом) на кон-
сультативній основі питань державної 
митної справи. По-перше, починаючи 
із загальних положень консультування 
з питань державної митної справи, пе-
редбачених ст. 21 Митного кодексу Ук-
раїни, винесення попередніх рішень за 
письмовими зверненнями декларантів 
або уповноважених ними осіб (ст. 23 
МК України) та продовжуючи конкрет-
ними процедурами, зокрема порядок за-
стосування методів визначення митної 
вартості товарів, відповідно до якого 
застосуванню другорядних методів пе-
редує процедура консультацій між ор-
ганом доходів і зборів та декларантом з 
метою визначення основи вартості згід-
но з положеннями ст. ст. 59 і 60 цього 
Кодексу (ч. 4 ст. 57 МК України) [5].

Не менш важливим є запроваджен-
ня системи управління ризиками, під 
чим розуміється робота органів доходів 
та зборів з аналізу ризиків, виявлен-
ня та оцінки ризиків, розроблення та 
практичної реалізації заходів, спрямо-
ваних на мінімізацію ризиків, оцінки 
ефективності та контролю застосування 
цих заходів (ч. 1 ст. 361 МК України). 
Така робота органів доходів та зборів не 
лише приводить до запобігання, прогно-
зування та виявленню порушень зако-
нодавства України з питань державної 
митної справи, а й сприяє врахуванню 
негативних наслідків у певних митних 
правовідносинах.

Отже, законодавством України перед-
бачені шляхи узгодження та прийняття 
компромісних рішень суб’єктами влад-
них повноважень з урахуванням пози-
цій та відповідних документів суб’єктів 
господарювання, а тому, вважаємо, що 
запровадження процедури досудового 
врегулювання спору в адміністративній 
юстиції має право на життя.

Подоланню стереотипів органів де-
ржавної влади щодо формального став-
лення до прийняття компромісних рі-
шень може сприяти активізація ознак 
дискреційності в їх повноваженнях. 
Відповідно до Методології проведення 
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антикорупційної експертизи норматив-
но-правових актів, затвердженої нака-
зом Міністерства юстиції України від 
23 червня 2010 р. № 1380/5, під диск-
реційними повноваженнями розуміються 
повноваження, які надають можливість 
на власний розсуд визначити повністю 
або частково вид і зміст управлінсько-
го рішення, яке приймається, або мож-
ливість вибору на власний розсуд одно-
го з декількох варіантів управлінських 
рішень [6].

Аналізуючи положення Митного ко-
дексу України, розумієш, що всі пов-
новаження органів доходів та зборів у 
державній митній справі мають ознаки 
дискреційності, що й підтверджено дум-
кою О. М. Ботнаренко, який відмічає, 
що «частина дискреційних повноважень 
закладена в законі з самого початку» 
[7, 103].

При цьому розвиток дискреційних 
повноважень повинен бути здійснений 
в руслі норм законодавства та з ураху-
ванням прав людини, з дотриманням 
принципу пропорційності.

Як вірно підмічено к.ю.н., доцентом 
кафедри адміністративного та митного 
права АМСУ А. Б. Лялькою, «сприй-
няття суб’єктом владних повноважень 
колізії як ситуації дискреційності, де він 
може довільно обрати свою поведінку, 
без сумніву, матиме негативні наслідки» 
[8, 54]. У свою чергу, Н. А. Буличева та 
Ю. І. Пивовар підкреслюють, що «нове 
розуміння «публічності» державної вла-
ди зумовлене поверненням до основних 
гуманітарних цінностей, до орієнтації 
на визнання та закріплення невід’ємних 
природних прав людини і громадянина» 
[9, 163].

Отже, суб’єкти владних повноважень 
при дотриманні принципу пропорційності 
та розумності, використовуючи свої диск-
реційні повноваження, можуть виступати 
учасниками переговорів та розв’язувати 
публічно-правові спори за процедурою 
досудового врегулювання спору шляхом 
прийняття активної участі у спілкуванні, 
знаходженні компромісних рішень, які 
будуть вигідні обом сторонам.

На думку автора, для подолання 
формального ставлення до процедури 

досудового врегулювання спору, перш 
за все, необхідно змінити ставлення 
сторін по справі до спору. Основним 
повинні стати не правові відносини, 
пов’язані з минулим, а майбутні інте-
реси сторін, що можна в майбутньому 
втратити та/або, навпаки, придбати. 
Не обов’язково результатом перего-
ворів може бути лише рішення сторін, 
де одна сторона уступає певну вигоду 
іншій стороні та/або вирішується спір 
примусовими заходами (стягнення, по-
вернення майна тощо). Це може бути 
рішення, направлене на майбутні пра-
вовідносини, побудовані в порядку та 
спосіб, передбачений законодавством 
України. Також слід зрозуміти, що ви-
рішення спору у досудовому порядку 
буде не лише виступати поступкою, а 
й способом заощадження державних 
коштів у вигляді судових витрат та 
витрат на примусове виконання судо-
вих рішень, сприяння добровільному та 
скорішому виконанню суб’єктами гос-
подарювання вимог закону, наслідком 
чого відповідно є поповнення держав-
ного бюджету.

Це є основною відмінною ознакою 
процедури досудового врегулювання 
спору шляхом проведення переговорів 
від існуючого інституту попереднього су-
дового засідання та примирення сторін, 
що може бути здійснено лише в межах 
предмета адміністративного позову.

Підсумовуючи наведене, хотілось би 
зазначити, що загальна та спільна робо-
та суду, суддів та суб’єктів владних пов-
новажень, яка направлена на порозумін-
ня реальної можливості розв’язання 
публічно-правових спорів у процедурі 
досудового врегулювання спору, буде 
лише сприяти розвитку та зростанню 
необхідності в запровадженні цієї про-
цедури.

Як точно зазначив Л. Лічман, «од-
нією з важливих передумов резуль-
тативного запровадження процедури 
досудового врегулювання є людський 
чинник, а саме розуміння суддями не-
обхідності такої процедури, їх добро-
совісне ставлення до виконання про-
фесійних обов’язків, бажання постійно 
самоудосконалюватися та поглиблювати 
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знання з конфліктології, що цілком по-
ширюється і на адвокатів, які представ-
ляють сторони у цивільних справах» 
[10, 37]. У свою чергу, слід сказати, що 
це цілком поширюється і на суб’єктів 
владних повноважень, а саме: добро-
совісне виконання своїх професійних 
обов’язків, досягнення рівноваги між 
приватними та публічними інтересами, 
пропорційності прийнятих рішень.

Таким чином, проведеним досліджен-
ням підтверджено, що на сьогодні акту-
альність питання щодо запровадження 
нової для українського процесуального 
законодавства процедури досудового 
врегулювання спору в адміністративно-
му судочинстві зростає. Все більш ви-
никає потреба у подоланні прогалини 
щодо ефективного розвитку дискрецій-
них повноважень суб’єктів владних пов-
новажень, що буде сприяти активній та 
продуктивній реалізації запровадженої 
процедури досудового врегулювання 
спору, як на користь інтересів держави, 
так і на користь гарантування, забезпе-
чення і захисту основних прав і свобод 
людини і громадянина.

Ключові слова: суд, суддя, досудове 
врегулювання спору, суб’єкти владних 
повноважень, публічно-правові спори.

У статті розглядається питан‑
ня щодо можливості запровадження 
в адміністративному судочинстві 
новітньої процедури — досудове вре‑
гулювання спору шляхом проведення 
між сторонами переговорів за допо‑
могою судді та, аналізуючи, перед‑
бачену Кодексом адміністративно‑
го судочинства України процедуру 
досудового врегулювання спору та 
примирення сторін, та існуючу су‑
дову практику із запровадження 
даної процедури в Канаді, розкри‑
вається сутність цієї процедури та 
її відмінності від передбаченої про‑
цесуальним законодавством України 
процедури, а також висвітлюються 
реалії запровадження даної процеду‑
ри в адміністративній юрисдикції, 
проблемні питання та шляхи їх по‑
долання.

В статье раскрывается вопрос о 
возможности внедрения в админис‑
тративное судопроизводство совер‑
шенно новой процедуры — досудебное 
урегулирование спора путем проведе‑
ния между сторонами переговоров с 
помощью судьи и, анализируя, предус‑
мотренную Кодексом администра‑
тивного судопроизводства Украины 
процедуру досудебного урегулирова‑
ния спора и примирения сторон, и 
существующую судебную практику 
внедрения данной процедуры в Ка‑
наде, раскрывает сущность этой 
процедуры и ее отличия от предус‑
мотренной процессуальным законо‑
дательством Украины процедуры, а 
также освещаются реалии внедрения 
этой процедуры в административной 
юрисдикции, проблемные вопросы и 
пути их разрешения.

The paper reveals the possibility of 
the introduction of administrative pro‑
ceedings entirely new procedure — pre‑
trial settlement of the dispute through 
negotiation between the parties by the 
judge and by analyzing, under the Code 
of Administrative Court Procedure pro‑
cedure‑court settlement of the dispute 
and reconciliation, and the existing ju‑
risprudence of the introduction of this 
procedure in Canada, reveals the es‑
sence of the process and how it differs 
from the procedure provided for by the 
legislation of Ukraine procedures, and 
highlights the realities of the implemen‑
tation of this procedure in the adminis‑
trative jurisdiction, the problematic is‑
sues and ways to resolve them.
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зАКОН УКРАїНИ «ПРО ПРОКУРАТУРУ»: 
МОРфОлОГІЧНО-ПРАВОВИЙ АНАлІз

Усі норми права у будь-якій правовій 
системі викладаються за допомогою 
мови. У кожній країні законодавство 
існує на державній чи офіційній мові. 
Текст нормативно-правового акта ста-
новить одиницю комунікації, що від-
бувається між законодавцем, з одного 
боку, та гілками влади і громадянами 
певної держави — з іншого. Кожен за-
кон або кодекс являє собою один мов-
леннєвий акт, що здійснюється з метою 
повідомлення представникам влади, які 
дії дозволено законом, а які ні, проінс-
труктувати їх щодо того, як вони мають 
діяти у випадку порушення членами 
суспільства правових норм, та одночас-
но поінформувати громадян про чинні 

норми і вплинути на їхню поведінку 
задля досягнення нормального функціо-
нування суспільства. Будова законодав-
чого тексту та добір відповідних засобів 
з-поміж тих, що має у своєму розпо-
рядженні мовна система, зумовлені ко-
мунікативною інтенцією адресата, праг-
матичною пресупозицією, яка охоплює 
передусім припущення адресанта щодо 
обізнаності адресата з предметом, що 
становить тему повідомлення, та гло-
бальною просторово-часовою ситуацією, 
що в ній здійснюється законодавча ко-
мунікація [14].

В умовах збільшення загального ма-
сиву законодавчих актів загострюється 
проблема їх якості. На жаль, у цій сфері 

11�  
 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ  

© Н. Дуброва, 2013



ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ  11�

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ  проблеМи та судження

нормотворчості в Україні на сьогодні не 
вироблено детальних і зрозумілих пра-
вил для розробників проектів норматив-
но-правових актів, а ті рекомендації, що 
існують, містять беззаперечну вимогу 
використовувати вищезазначені нор-
ми літературної мови. Але юридична 
мова — це державна мова, що є складо-
вою національної мови, як і літературна 
мова. У свою чергу, літературна мова 
має свої чіткі регламентовані словника-
ми і українським правописом норми, а 
державна мова — ні. Тож на сьогодні 
до державної мови висуваються вимо-
ги, яким вона не повинна беззаперечно 
відповідати. Ця ситуація створює певні 
проблеми розуміння і написання норма-
тивно-правових актів [18].

Лібералізація слова в сучасному сус-
пільстві зумовила виникнення числен-
них мовних ситуацій, до яких не були 
готові традиційна лінгвістика і класична 
юриспруденція. Таким чином на сьогод-
ні у суспільстві сформувалося соціальне 
замовлення на дослідження юридич-
ного аспекту мови та мовного аспекту 
права.

Конкретна реальність містить біль-
ше ситуацій, ніж нормотворець може 
уявити й описати мовними засобами. 
Як наслідок закон ніколи не може бути 
довершеним або повним. Мова не всти-
гає за реальністю. Специфіка мови ук-
раїнського закону полягає в тому, що 
в умовах сучасного українсько-російсь-
кого білінгвізму її форма має бути до-
ступною для всіх громадян, зручною 
для застосування, зорієнтованою на 
майбутнє. Практика використання двох 
мов не може бути ідеальною, тому вона 
спричиняє взаємовплив, що на сучасно-
му етапі має асиметричний характер: до 
білінгвів різного типу належать пере-
важно українці, тоді як мовній поведін-
ці росіян кодові перемикання майже не 
властиві [16].

Питання русизмів в українській мові 
на сьогодні вивчено мало, а отже, зро-
зуміла актуальність такого досліджен-
ня. Саме сьогодні постало особливо го-
стро питання про українсько-російські 
мовні зв’язки, причому не лише в плані 
мовознавчому, а і в плані державотвор-

чому: за Законом України «Про засади 
державної мовної політики» російська 
мова отримала статус регіональної [1].

Мета дослідження — проаналізувати 
на рівні синхронії та діахронії виявлені 
особливості державної мови Закону Ук-
раїни «Про прокуратуру» [2], з’ясувати 
причини, що викликають їх появу, зап-
ропонувати правильні варіанти, класи-
фікувати виявлені русизми мови норма-
тивно-правового акта.

Явище українсько-російських кон-
тактів у вітчизняному мовознавстві 
досліджувалося достатньо давно (І. Бі-
лодід, Л. Булаховський, В. Виноградов, 
Г. Гнатюк, О. Горбач, П. Житецький, 
Г. їжакевич, П. Цимбалистий, Ю. Ше-
вельов та ін.), проте спеціально вивчен-
ням саме русизмів як одного з яскравих 
проявів цих контактів не займався май-
же ніхто [17].

Сам термін «русизм» відомий в мо-
вознавстві, але й на сьогодні не має од-
нозначного трактування. Під русизмом, 
як правило, розуміють «слово, його ок-
реме значення, вислів, граматична фор-
ма тощо, запозичені з російської мови 
або утворені за її зразком» [5].

Отже, русизм — це різновид запо-
зичення, що перебуває за межами ук-
раїнської літературної мови і не зафік-
соване її словниками. Він потрапляє у 
мову саме під час мовної інтерферен-
ції — процесу повільного, поступового 
проникнення того чи іншого іншомов-
ного елемента в систему сприймаючої 
мови. Л. І. Баранникова визначає ін-
терференцію як «зміну в структурі або 
елементах структури однієї мови під 
впливом іншої» [13].

Прийнято виділяти (за класифіка-
цією М. Лисюка) русизми лексичні, 
фонетичні, морфологічні, граматичні, 
акцентуаційні, кальки [15]. Енциклопе-
дія української мови виділяє такі гру-
пи: лексичні (фразеологічні), фонетичні 
(орфоепічні), словотвірні, граматичні, 
акцентологічні.

Для лінгвістичного дослідження як 
варіант нормативно-правового акта, що 
найбільше потерпає від неузгодженос-
ті з нормами української літературної 
мови, було обрано Закон України «Про 
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прокуратуру» (станом на 01.01.2013 р.). 
Нормативно-правові документи мають 
бути для суб’єктів, які застосовують і 
реалізують юридизоване право, основ-
ними джерелами права, оскільки лише 
офіційно виданий документ є джерелом 
їх прав і обов’язків, встановлених за 
відповідних умов офіційно. Мова норма-
тивних документів — це соціально та 
історично зумовлена система засобів, 
способів і правил словесного виражен-
ня понять, категорій, нормативних по-
ложень, вироблених і застосовуваних з 
метою юридичного регулювання соціаль-
но значущої поведінки суб’єктів права. 
Закон України «Про прокуратуру» як 
будь-який нормативний документ пот-
ребував ретельного мовного редагуван-
ня ще на стадії свого створення. Однак 
офіційний текст має цілу низку суттє-
вих лінгвістичних недоліків.

З огляду на відсутність визнаного 
мовознавцями одного варіанту класи-
фікації русизмів взагалі і відсутності 
класифікації русизмів у державній мові 
нормативно-правового акта зокрема 
пропонуємо наступну класифікацію ру-
сизмів у мові закону:

1. Морфологічні русизми — це 
слова, що мають український корінь, 
але утворені за допомогою російських 
засобів словотвору. Дослідження мор-
фологічних русизмів тексту закону дало 
змогу виділити в цьому масиві окремі 
підгрупи: префіксальні, активні дієприк-
метники, граматичні, неправильне ужи-
вання прийменників.

2. Лексичні русизми — це слова, 
що асимільовані російським словом.

3. Кальки — це різновид лексичних 
русизмів (буквальний, слово за словом 
чи морфема за морфемою, переклад), 
але виділений нами у окрему групу як 
такий, що руйнує сам тип мислення ук-
раїнською мовою.

Стаття 6: «…з підпорядкуванням 
нижчестоящих прокурорів вищестоя-
щим…»// нижчим, вищим — морфо-
логічний русизм: активний дієприкмет-
ник;

Стаття 28: «…заробіток за час, затра-
чений…»// витрачений — морфологіч-
ний: префіксальна підгрупа;

Стаття 30: «…вживали заходів до їх 
усунення…»// щодо — морфологіч-
ний: підгрупа неправильно уживаних 
прийменників;

Стаття 46: «Особи…приймають При-
сягу працівника прокуратури…»// 
складають — кальки;

«…текст прийнятої Присяги…»// 
складеної;

«Про прийняття Присяги вноситься 
запис…»// складання;

«Процедура прийняття Прися-
ги…»// складання;

«…один раз у п’ять років»// на — 
морфологічний: неправильне уживання 
прийменника;

Стаття 47: «…залежно до займаних 
посад…»// відповідно до — морфоло-
гічний — неправильне уживання при-
йменника;

Стаття 49: «…забезпечуються жилою 
площею…»// житловою — лексичний 
асимільований русизм;

«…не перевищує величини дохо-
ду…»// розміру — лексичний: між-
мовний омонім;

«…забезпечуються благоустроєним 
жилим приміщенням…»// упорядкова-
ним житловим — калька;

«…жилі приміщення…»// житлові 
— лексичний русизм;

Стаття 50-1: « …60 календарних мі-
сяців такої роботи підряд…»// поспіль 
— лексичний: міжмовний омонім;

«…документами, додатково поданими 
пенсіонерами, виходячи з розміру…»// 
наданими — морфологічний: префік-
сальна підгрупа;

«…пенсія по інвалідності…»// за 
інвалідністю — морфологічний: непра-
вильне уживання прийменника;

З точки зору мовних норм українсь-
кої мови зазначені мовні конструкції, 
які за своєю будовою не є українськи-
ми, не відповідають ані лексичним, ані 
морфологічним нормам. Та чи можуть 
використовуватися у нормативних ак-
тах слова і словосполучення, що зна-
ходяться поза нормою української літе-
ратурної мови — питання на сьогодні 
поки що риторичне. У випадку погляду 
на мову закону як на різновид держав-
ної мови, а не літературної, — ймовір-
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но, але мають бути створені свої норми 
— стандарт державної мови.

Активні дієприкметники «нижчесто-
ящі \ вищестоящі».

Стаття 6: «Органи прокуратури Ук-
раїни:

1) становлять єдину централізова-
ну систему, яку очолює Генеральний 
прокурор України, з підпорядкуванням 
нижчестоящих прокурорів вищестоя-
щим…»

Форми «нижчестоящі \ вищестоящі» 
мали б бути за граматичними ознаками 
дієприкметниками теперішнього часу 
активного стану. Але дієприкметники 
даного типу, які і так не стали літера-
турною нормою української мови, мають 
суфікси -ач-, -уч- і здебільшого тяжіють 
до трансформації. Так, наприклад, для 
перекладу російських дієприкметників 
на –щий, що описують перебування 
учасників неперехідної незавершеної 
дії, головним засобом є описова конс-
трукція який (що) + дієслово: лицо, 
нарушающее закон (рос.) — особа, яка 
(що) порушує закон.

Крім того, в українських термінах, 
що описують перебування учасником 
неперехідного неозначеного у часі про-
цесу (дії), іноді вживають прикметники 
на -ний: действующее законодательство 
(рос.) — чинне закодавство (укр.). Де-
які дієприкметники, які в російській мові 
набули ознак іменника, зберігаючи при 
цьому граматичну форму дієприкметни-
ка, українською мовою перекладаються 
як іменники: командующий (рос.) — ко-
мандувач (укр.), заведующий (рос.) — 
завідувач (укр.).

Почасти активні дієприкметники та 
віддієслівні прикметники перекладаємо 
прикметниками з іншою основою: сле-
дующий (рос.) — наступний (укр.), 
движущая сила (рос.) — рушійна сила 
(укр.), преобладающее большинство 
(рос.) — переважна більшість (укр.).

На сьогодні можемо спостерігати на-
явність активних дієприкметників тепе-
рішнього часу лише у фразеологізмах: 
під лежачий камінь вода не тече.

У давньоруській мові були актив-
ні дієприкметники теперішнього часу 
з суфіксами -уч-, -ач-, що прийшли з 

праслов’янської мови і вживалися в усній 
мові і світській літературі. Паралельно з 
питомими тоді вживалися і запозичені зі 
старослов’янської мови форми на -ащ-, 
-ящ-, ущ-, -ющ-. В староукраїнських 
писемних пам’ятках активні дієприк-
метники теперішнього часу з суфіксами 
-уч-, -ач- трапляються нечасто: «…и по-
том будучим их садком…» (Укр. грам. 
ХV ст., 1499). Ще рідше вживалися 
дієприкметники зі старослов’янськими 
суфіксами -ущ-, -ащ-.

З ХVІІ–ХVІІІ ст. активні дієприк-
метники теперішнього часу стиліс-
тично розмежовувалися. Форми на 
–ущ-, -ящ- вживалися лише в текстах 
Святого письма, а у нецерковних тек-
стах, за спостереженням українського 
мовознавця Павла Житецького (1836–
1911), панують народні форми коротких 
дієприкметників з суфіксами -уч-, -ач- і 
утворювані від них повні форми -уч-ий, 
-ач-ий.

В ХІХ ст. активні дієприкметники із 
суфіксами -уч-, -ач- у пам’ятках народ-
но-розмовної мови майже не вживалися. 
Лише окремі із них засвідчують тодішні 
словники і граматики. У «Словарі ма-
лоросійського…язика» П. Білецького-
Носенка є дієприкметники квитнучій, 
торохтячий. У граматиці І. Могильниць-
кого йдеться про те, що старослов’янські 
форми на -щій, -ща, -щое вживають-
ся лише в деяких писемних пам’ятках, 
тобто вони так і не стали літературною 
нормою української мови [12].

Отже, наявні форми «нижчестоящий» 
та «вищестоящий» ані морфологічно, ані 
історично не є характерними для ук-
раїнської мови, а можуть сприйматися 
лише як некоректний переклад з росій-
ської, причому першу частину мають 
українську, а другу — суто російську. 
Хоча якщо звернутися до Російсько-
українського словника Д. І. Ганича та 
І. С. Олійника (1976), то і без історич-
ної граматики побачимо,що перекладом 
російського дієприкметника «вышестоя-
щий» є український прикметник вищого 
ступеня «вищий». Цілком ймовірно, що 
«нижчестоящий» (рос.) — це «нижчий».

Далі за текстом закону спостері-
гаємо цікавий, але досить нелогічний 
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як для мовознавця факт використан-
ня більш відповідних щодо української 
мови варіантів:

Стаття 16 «Прокурори міст з район-
ним поділом… вносять прокурору вищо-
го рівня пропозиції…», тобто синонімом 
до лексеми «вищестоящі» вже виступає 
лексична сполука «вищого рівня»!

Стаття 18 «… звіти підпорядкованих 
прокурорів…». Цілком ймовірно, що від-
повідність «нижчестоящі» — «підпоряд-
ковані» є абсолютною синонімією. Тож 
спостерігаємо у мові даного документа 
ще й таке неприпустиме явище, як си-
нонімія в межах одного нормативно-пра-
вового акта.

На підставі того, що в дієприкмет-
никах сучасної української мови відбу-
ваються корінні видозміни граматич-
ної будови, мовознавці І. Кучеренко, 
Ю. Шевельов, І. Вихованець, А. Гри-
щенко стверджують, що в дієприкмет-
никові переважають прикметникові оз-
наки, тому й активні дієприкметники 
теперішнього часу утворюються нерегу-
лярно і мають тенденцію переходити в 
прикметники або дієприкметники па-
сивного стану.

Прийменник. Граматичне значення 
прийменника поєднано з його лексичним 
значенням, хоча в семантичному відно-
шенні прийменники не однорідні: одні з 
них, що зберігають зв’язок із самостій-
ними словами, від яких утворилися, ви-
разно виявляють лексичне значення, в 
інших воно надто абстрактне і зливаєть-
ся з граматичним, що перетворює його 
в майже формальний показник синтак-
сичного зв’язку. Ступінь формальності 
і лексичної повноти в прийменниках 
різна. В українській мові більшість із 
них ще не втратила свого лексичного 
значення [10].

На базі семантико-синтаксичних від-
ношень між компонентами словосполу-
чень, що виражаються прийменниками, 
і семантики відмінкової форми залежної 
форми словосполучення формується 
значення прийменника.

Стаття 10 «…вживали заходів до їх 
усунення».

Серед складних прийменників, що 
утворилися шляхом зрощення і за 

своєю будовою є подвійними, окремо 
знаходиться прийменник «щодо». Він 
утворений від відносного займенника 
«що» і прийменника «до». У сучасній 
українській мові він поширює своє фун-
кціональне тло, виступаючи адекватним 
російським прийменникам «относитель-
но», «касательно» та ін.

Показовою є також синонімія прий-
менника «щодо», який поступово витіс-
няє компоненти тотожної семантики, 
що здебільшого виступають стилістично 
маркованими: щодо (чого) — між сти-
льовий, стосовно до, відносно, з приво-
ду — офіційно-діловий, науковий стилі 
[7]. З огляду на його семантику, що ви-
являється через синонімію, прийменник 
«щодо» є цільовим.

Прийменник «до» належить до групи 
семантично послаблених прийменни-
ків. Це ті прийменники, що, за слова-
ми В. Виноградова, «послаблюють своє 
конкретне значення в ролі посередни-
ка між дієсловом і залежними від них 
об’єктами. Вони стають звичайними 
граматичними знаками об’єктних відно-
шень». Такими семантично послаблени-
ми в українській мові є абстрактні прий-
менники, що перебувають між дієсловом 
і об’єктом. Вони, послабляючи лексичне 
значення, втрачають ознаки слова і пе-
ретворюються на граматичні форманти, 
які виконують роль об’єктної морфе-
ми [11].

Таким чином, прийменник «до» на-
лежить до семантично послаблених 
прийменників з морфемоподібною фун-
кцією. У цьому випадку він стоїть піс-
ля дієслова (в нашому випадку після 
фразеологізма «вживали заходів», яке 
керує родовим відмінком. Можна за-
значити, що граматично конструкція 
«…вживали заходів до їх усунення» 
оформлена правильно, а з точки зору 
лексичного значення прийменник «до» 
не може виконувати функцію цільового 
через послаблення цього ж самого зна-
чення. І до цільових прийменників не 
належить, тому дана конструкція може 
бути побудована лише з використанням 
прийменника «щодо».

Правильний варіант: «…вживали за-
ходів щодо їх усунення».
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Стаття 50-1: «Прокурорам і слід-
чим… призначається пенсія по інвалід-
ності…»

Кожна мова має свої особливості 
використання прийменників. Навіть у 
таких близьких мовах, як українська і 
російська, прийменники використову-
ють по-різному. Тому переклад українсь-
кою мовою російських прийменникових 
конструкцій викликає значні труднощі і 
є причиною великої кількості помилок, 
спричинених незнанням значень деяких 
українських прийменників та наданням 
невластивих їм значень. Особливо це 
стосується російських прийменникових 
конструкцій з прийменником «по».

У російській фаховій мові поширені 
конструкції з прийменником «по», при-
чому це один з універсальних приймен-
ників, який уживають з іменниками в 
трьох відмінках (рос. дательном, вини-
тельном, предложном), і конструкції з 
ним виражають велику кількість найріз-
номанітніших відношень [3].

В українській мові «аналогічний» при-
йменник «по» має дещо відмінну й вужчу 
сферу вживання: на ознаку просторово-
го значення (ходити по крамницях), при 
означенні предмета, на який скерована 
дія (ударити по нирках), на означення 
мети (ходити по воду), у сполученні з 
числівником (по одному), на означення 
розміру й кількості (по гривні, по десять 
метрів), у часовому просторі (по обіді), 
для вираження стосунків спорідненості 
(родич по чоловікові). Він вимагає після 
себе залежно від вислову або місцево-
го, або знахідного відмінка [4] і в інших 
значеннях не вживається.

Таким чином, прийменникова конс-
трукція «по інвалідності» утворена 
іменником у давальному відмінку, що 
характеризує її як русизм. Більш того, 
українська мова має свої прикметники 
на позначення причини: з, за, від, че-
рез, завдяки, у результаті, під впливом, 
внаслідок тощо. З огляду на значення 
даної прийменникової конструкції пра-
вильним буде використання успадкова-
ного з праслов’янської такого найдавні-
шого прийменника як«через».

Слід вважати українською конструк-
цію «через інвалідність».

Русизм чи архаїзм? Стаття 49: «Про-
курори та слідчі забезпечуються жилою 
площею…»; «Місцеві ради можуть про-
давати … жилі приміщення…»

Закон України «Про прокуратуру» 
був прийнятий Верховною Радою Украї-
ни 5 листопада 1991 року, тобто його 
мова мала відповідати нормам українсь-
кої літературної мови на той час.

Російсько-український словник 
Д. І. Ганича та І. С. Олійника (1976) 
не фіксує даний прикметник «жилий», 
а лише «житловий»: «жилищный» як 
«житловий»; «жилой» як «житловий»; 
«жилплощадь (жилая площадь)» як 
«житлоплоща (житлова площа)» [8].

Орфографічний словник М. І. Пог-
рібного (1984) на позначення даного по-
няття фіксує лише «житловий» [6].

І лише Словник труднощів українсь-
кої мови Д. Г. Гринчишина та ін. (1989) 
пропонує статтю, у якій прикметники 
«жилий» та «житловий» співіснують.

«Жилий» — «житловий». Збігають-
ся у знач. «пристосований, призначе-
ний для житла; такий, в якому живуть 
люди». Жилий (житловий) будинок. 
Жила (житлова) площа. Тільки «житло-
вий» вживається у знач. «який стосуєть-
ся житла, пов’язаний з ним». Житлове 
будівництво. Житловий масив. Житло-
вий фонд [9].

Таким чином, на час створення За-
кону України «Про прокуратуру» хоча 
прикметник «жилий» і не був загальнов-
живаним, на периферії норми 90-х років 
фіксується як той, що має певні трудно-
щі у використанні.

Сучасні українські словники вже не 
фіксують прикметник «жилий» як ук-
раїнський. Тож на сьогоднішній день він 
втратив своє значення як синонімічний 
і сприймається як русизм, але з огляду 
на його нещодавнє «співжиття» з прик-
метником «житловий», що і за граматич-
ною формою, і за лексичним значенням 
є українським, можемо віднести його до 
архаїстичних конструкцій.

Таким чином, сьогодні у площині 
мови українського закону маємо лінг-
вістичний парадокс: за відсутності стан-
дарту державної мови поширюються в 
її межах норми літературної мови, що 
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тягне за собою низку непорозумінь 
між юристами і лінгвістами. У статті 
аналізуються деякі особливості держав-
ної мови українського закону в умовах 
сучасної мовної інтерференції, а саме 
порушення носієм двомовності правил 
співвідношення контактуючих мов, що 
проявляється в мові нормативно-право-
вого акта як відхилення від норм — ру-
сизмах і створенні особливого лінгвіс-
тичного простору мови закону.

Ключові слова: мова закону, ук-
раїнськалітературнамова, мовнанорма, 
білінгвізм, русизм.

Проблеми мовних запозичень в умо‑
вах українсько‑російського білінгвізму 
є дуже мало вивченим у вітчизняній 
правовій науці, в теоретичному мо‑
вознавстві характеристиці русизму 
як позанормативного чинника приді‑
ляється недостатньо уваги, юридич‑
на наука з цього питання майже не 
має досліджень. У даній роботі автор 
на фоні загальної згадки про специфі‑
ку мовної ситуації в Україні піддає 
характеристиці явище русизму в 
мові українського закону як суттєво‑
го чинника формування мови норма‑
тивно‑правового акта, його природу, 
особливості, торкається питання 
про моменти нетотожності норм ук‑
раїнської літературної мови і мови 
українського закону.

Проблема языковых заимствова‑
ний в условиях украинско‑русского 
билингвизма является недостаточно 
изученной в отечественно правовой 
науке, в теоретическом языкознании 
характеристике русизма как ненор‑
мативного компонента уделяется 
мало внимания, юридическая наука по 
этому вопросу практически не имеет 
исследований. В данной работе автор 
на фоне общей мысли о специфике 
языковой ситуации в Украине дает 
характеристику русизма в языке ук‑
раинского закона как существенного 
элемента формирования языка нор‑
мативно‑правового акта, его приро‑
ды, особенностей, касается вопроса 

нетождественности норм украинс‑
кого литературного языка и языка 
украинского закона.

The problem of language borrowing 
in the Ukrainian‑Russian bilingualismis 
poorly understood in the domestic legal 
science, the oreticalling uistics russism 
characteristics as non‑normative com‑
ponenth as received little attention, the 
jurisprudenceon this issue has almost 
no research. In this paper the author on 
the background of the general thoughts 
about the specifics of the language situ‑
ation in Ukraine characterizes russism 
Ukrainian language in the lawas an 
essential element in building first legal 
act, its nature, characteristics, stan‑
dards are not identic alto the question 
of the literary  Ukrainian language and 
Ukrainian law.
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ТРиБунА МОЛОДОгО ВчЕнОгО
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здобувач кафедри теорії держави і права  

Національного університету «Одеська юридична академія»

ПРИНцИПИ МЕхАНІзМУ СУЧАСНОї ДЕРжАВИ: 
КлАСИфІКАцІя ТА ПРАВОВА РЕГлАМЕНТАцІя

Процеси суспільних перетворень, які 
нині відбуваються у світі, зумовлюють 
необхідність різностороннього вивчен-
ня основ організації та функціонування 
механізму сучасної держави. Не викли-
кає сумнівів, що ефективна діяльність 
держави, реальне забезпечення з її боку 
захисту та втілення в життя прав і сво-
бод людини та громадянина, пов’язані із 
якісною діяльністю державних органів, 
які за своєю суттю виступають керо-
ваною матерією здійснення державної 
влади.

Формування сучасної (з точки зору 
аксіологічного підходу) держави в Ук-
раїні неможливе без визначення та кла-
сифікації принципів організації та діяль-
ності механізму такої держави. Вказані 
аспекти зумовлюють актуальність обра-
ної теми дослідження.

Загальні питання з цієї тематики було 
відображено у працях відомих представ-
ників вітчизняної науки М. І. Козюб-
ри, А. М. Колодія, В. В. Копєйчикова, 
Ю. М. Оборотова, П. М. Рабіновича, 
О. Ф. Скакун, М. В. Цвіка та інших.

В окрему групу варто виді-
лити російських дослідни-
ків, зокрема, С. С. Алексєєва, 
М. І. Байтіна, М. В. Баглая, Е. П. Гри-
гоніса, М. М. Марченко, Л. С. Мамута, 
Ю. О. Тихомірова, В. Є. Чиркіна.

Метою статті є дослідження особли-
востей класифікації та правової регла-
ментації принципів механізму сучасної 
держави.

Одна з проблем дослідження при-
нципів функціонування механізму су-
часної держави зумовлена відсутністю 

єдиного підходу як до класифікації, так 
і до розуміння сутності цих принципів. 
Практика сучасного державотворення 
вимагає усунення цієї прогалини, тобто 
вивчення кожного елемента системи у 
його зв’язку та взаємодії з іншими еле-
ментами, виявлення впливу властивос-
тей окремих частин системи на її стан 
в цілому.

Принципи організації і функціону-
вання механізму держави ретельно роз-
глядаються сучасними дослідниками. 
Так, М. М. Марченко виділяє принцип 
оптимальності побудови і структури де-
ржавного апарату, принцип його ефек-
тивності, законності і конституційності, 
високого професіоналізму державних 
службовців, дотримання високих етич-
них стандартів членами парламентів і 
чиновниками, їх повної політичної ло-
яльності [1, 124].

М. В. Баглай і Б. М. Габричидзе 
виділяють конституційні та інші спе-
ціальні принципи організації та діяль-
ності органів державної влади. Консти-
туційних принципів, на їх думку, вісім: 
суверенність державної влади; єдність 
системи державної влади; розмежуван-
ня предметів ведення і повноважень між 
органами державної влади Російської 
Федерації і органами державної влади її 
суб’єктів; виборність; участь громадян 
у формуванні (виборах) та діяльності 
органів державної влади ; принцип де-
ржавної служби в зазначених органах; 
право оскарження рішень і дій (без-
діяльності) органів державної влади до 
суду; принцип відкритості (гласності) 
діяльності державних органів. Інші 
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(спеціальні) принципи організації та 
діяльності органів державної влади за-
кріплені у федеральних законах, інших 
нормативно-правових актах про ці орга-
ни влади [2, 308].

На думку М. І. Байтіна, принципи 
механізму держави поділяються на за-
гальні та приватні. Загальні включають 
в себе конституційні і закріплені в інших 
законах принципи. До конституційних 
принципів відносяться: народовладдя, 
гуманізм, поділ влади, федералізм і за-
конність. До принципів, які закріплені в 
інших законах, відносяться: верховенс-
тво Конституції і федеральних законів 
над іншими нормативно-правовими ак-
тами при виконанні державними служ-
бовцями посадових обов’язків; пріоритет 
прав і свобод людини і громадянина, їх 
безпосередня дія, обов’язок державних 
службовців визнавати, дотримуватися 
і захищати права і свободи людини і 
громадянина; єдність системи держав-
ної влади, розмежування предметів ве-
дення між Російською Федерацією та її 
суб’єктами; рівний доступ громадян до 
державної служби; обов’язковість для 
державних службовців рішень, прийня-
тих вищестоящими органами та керів-
никами в межах їх повноважень та 
відповідно до законодавства Російської 
Федерації; єдність основних вимог, що 
пред’являються до державної служби; 
гласність у здійсненні державної служ-
би; відповідальність державних служ-
бовців за рішення, які готуються та 
приймаються; позапартійність держав-
ної служби та відділення релігійних 
об’єднань від держави; стабільність кад-
рів державних службовців у державних 
органах. Приватні принципи організації 
та функціонування механізму держави 
М. І. Байтіним докладно не розкрива-
ються, а лише наводяться окремі при-
клади: змагальність і рівноправність 
сторін при здійсненні правосуддя; єд-
ність і централізація органів прокурату-
ри та інші [3, 12].

За твердженням О. Ф. Скакун, при-
нципи організації і діяльності державно-
го апарату — це відправні засади, неза-
перечні вимоги, висунуті до формування 
і функціонування державних органів.

На думку вченої, до основних при-
нципів організації і діяльності державно-
го апарату слід відносити: 1) пріоритет 
прав і свобод людини; 2) єдність і поділ 
влади; 3) верховенство права; 4) закон-
ність; 5) ієрархічність — підлеглість 
по вертикалі; 6) організаційно-правова 
зв’язаність діяльності державних органів 
і посадових осіб; 7) поєднання вибор-
ності і призначуваності; 8) демократизм 
методів і стилю роботи; 9) змінюваність; 
10) поєднання колегіальності та єдино-
начальності; 11) гласність і урахування 
громадської думки; 12) професійна ком-
петентність; 13) економічність, програ-
мування, науковість; 14) право рівного 
доступу до державної служби [4, 328].

На відміну від зазначених підходів, 
Е. П. Григоніс стверджує, що існує 
лише два протилежних за своєю сутніс-
тю принципи організації та функціону-
вання механізму держави — єдиновлад-
дя і поділ влади. При цьому єдиновладдя 
притаманне механізму неправової де-
ржави, а поділ влади, навпаки, механіз-
му правової держави [5, 72].

Аналізуючи наведені підходи щодо 
визначення поняття принципів механіз-
му держави та їх класифікації, стає 
можливим дійти наступних висновків. 
По-перше, принципи механізму держа-
ви отримують або безпосереднє вира-
ження у правових актах, або їх зміст 
«виводиться» із загальних положень та 
припущень щодо закономірностей відно-
син та процесів організації та функціо-
нування державних органів. Але основні 
змістоутворюючі принципи обов’язково 
мають бути регламентовані у правових 
актах (безпосередньо або виводитися із 
їх змісту).

По-друге, у вказаних підходах авто-
ри розглядають принципи механізму де-
ржави взагалі, а не сучасної держави. 
У зв’язку із цим якщо ми ставимо за 
мету визначення та дослідження при-
нципів організації та діяльності механіз-
му сучасної держави (з точки зору ак-
сіологічного підходу), то нам необхідно 
враховувати особливості такої держави, 
вимоги, що висуваються перед нею із 
боку сучасного суспільства та світового 
співтовариства.
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До таких вимог, перш за все, слід від-
нести гарантованість пріоритетності та 
реальності захисту та втілення у життя 
прав і свобод людини і громадянина. Су-
часне суспільство вимагає від держав-
них органів, щоб їх діяльність не су-
перечила, а відповідала цим відправним 
началам. За для цього сучасна держава 
і «зв’язується правом» — зводиться у 
відповідність із такими правами.

З іншого боку, сучасне суспільство 
вимагає від діяльності державних ор-
ганів забезпечення доступності та ін-
формативності участі соціуму у таких 
процесах. Мова йде про електронне 
урядування, організацію доступу грома-
дян до публічної інформації, отримання 
певних послуг, справлення обов’язків 
(електронна податкова звітність), вті-
лення у життя прав (електронний циф-
ровий підпис) та ін.

Не менш важливою вимогою сучас-
ності, яка здійснює вплив на органі-
зацію та функціонування механізму 
сучасної держави, є тенденції глобалі-
зації та інтеграції, які проявляються у 
необхідності врахування світових про-
блем і завдань у діяльності сучасної 
держави, яка не може бути замкнута у 
своїх територіальних межах, а має бути 
активним учасником міжнародних про-
цесів. Більш того, у деяких сучасних 
об’єднаннях (приміром, Європейський 
Союз) формується особлива система де-
ржавних органів, які структуруються не 
тільки на основі внутрішньодержавних 
інтересів, але й із урахуванням інтересів 
держав, що входять до такого союзу (ін-
тегративне державне урядування). Цей 
аспект має суттєвий вплив на специфі-
ку організації державної влади, а саме її 
суверенітет, бо в Європейському Союзі 
ми можемо ідентифікувати його певне 
(відносно держав учасниць) обмеження 
на користь такого союзу.

У цьому зв’язку О. О. Джураєва 
вказує, що «під впливом глобалізації 
відбувається зміна характеру і зміс-
ту державної діяльності. Держави все 
більше займаються глобальними про-
блемами — злочинність, зміна клімату, 
«озонові діри», наступ пустель, викиди 
вуглекислого газу, епідемії, бідність. 

В умовах глобалізації у сучасної де-
ржави не тільки модернізуються колиш-
ні, але виникають нові функції. Серед 
них — інформаційна безпека, іннова-
ційна діяльність держави» [6, 86].

У свою чергу, Г. Федоренко обґрун-
товує, що «під впливом інтеграції про-
ходить процес об’єднання суверенних 
держав з метою встановлення розшире-
ного економічного простору, де можуть 
вільно функціонувати товари, послу-
ги, фінанси, інвестиції, робоча сила» 
[7, 129].

Враховуючи зазначені положення, 
під принципами механізму сучасної де-
ржави слід розуміти закріплені в пра-
вових актах (безпосередньо або опосе-
редковано) найбільш загальні, вихідні 
положення, панівні політичні та правові 
ідеї, основні засади, керівні настанови, 
що визначають найважливіші правила, 
за якими цей механізм організується і 
функціонує та які відповідають сучасно-
му рівню розвитку суспільства.

При проведенні класифікації принци-
пів організації та діяльності механізму 
сучасної держави необхідно враховува-
ти три ключових аспекти: 1) відправні 
начала та політико-правові ідеї, які при-
таманні діяльності сучасної держави в 
цілому; 2) організаційні засади здійснен-
ня діяльності та ефективності діяльності 
державних органів; 3) особливі, базисні 
положення, що вказують як на загальну 
специфіку врахування потреб сучасного 
суспільства, так і на особливості окре-
мої національної держави.

Ґрунтуючись на наведених положен-
нях, стає можливим провести класифі-
кацію існуючих принципів організації та 
діяльності механізму сучасної держави 
на три групи: системні — до яких нале-
жать політико-правові принципи, харак-
терні для діяльності сучасної держави в 
цілому; інституціональні — до яких від-
носяться принципи, які відображають 
особливості устрою механізму сучасної 
держави; функціональні — принципи, які 
відображують призначення та відправну 
мету (в тому числі й особливості потреб 
та вимог соціуму) механізму сучасної 
держави. Класифікаційним критерієм у 
даному випадку виступають особливості 
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устрою та діяльності механізму сучас-
ної держави та його зв’язку із суспіль-
ством.

Згідно із запропонованою класифіка-
цією слід виділяти:

Системні принципи механізму сучас-
ної держави, до яких відносяться: роз-
поділ влади (як домінуючий та систе-
моутворюючий принцип), верховенство 
права, законність, демократизм, суве-
ренність державної влади.

Інституціональні принципи механізму 
сучасної держави: бюджетне фінансу-
вання, особлива підпорядкованість, від-
повідальність, науковість, компетент-
ність та професійність, ефективність та 
результативність.

Функціональні принципи механізму 
сучасної держави: функціональна спря-
мованість, пріоритетність прав і свобод 
людини і громадянина, доступність для 
соціуму (електронне урядування, елек-
тронні послуги, участь суспільства у 
управлінні та ін.), глобальність (враху-
вання світових вимог, проблем і потреб, 
інтегративне урядування — особливі 
органи, приміром, у ЄС та ін.).

Слід зауважити, що принцип «пріо-
ритетності та реальності прав і свобод 
людини і громадянина» віднесено до 
функціональних принципів невипадко-
во. Бо лише у сучасній державі (з точки 
зору ціннісного підходу до її розуміння) 
механізм держави функціонує за умова-
ми не тільки декларування пріоритету 
прав і свобод людини і громадянина, а 
й створення реальних процедур захисту 
та втілення їх в життя.

Також ми маємо визначити, що у 
рамках цього дослідження поняття «при-
нципи механізму сучасної держави» та 
«принципи організації та функціонуван-
ня механізму сучасної держави» розгля-
даються як тотожні категорії.

Відносно регламентації принципів 
механізму сучасної держави у право-
вих актах слід звернути увагу на такі 
положення. По-перше, тип вираження 
може бути безпосереднім, коли в тек-
сті письмового правового акта (Конс-
титуції, закону) прямо формулюються 
такі принципи (приміром, розподіл вла-
ди, визначення порядку організації та 

функціонування гілок влади та вищих 
органів держави, які відносяться до тієї 
чи іншої гілки), або опосередкований 
тип вираження, коли в тексті правово-
го акта немає прямого вираження при-
нципу, але його значення виводиться із 
сутності, сформульованих у даному акті 
норм (приміром, принцип науковості, 
або принцип компетентності та про-
фесіоналізму) або із сучасних потреб 
суспільства чи світового товариства 
(приміром, принцип глобальності).

По-друге, порядок правової регла-
ментації та значення закріплених у нор-
мах принципів механізму сучасної дер-
жави розрізняються залежно від виду 
письмових правових актів. Згідно із 
зазначеним критерієм, ми можемо іден-
тифікувати такі види актів: конституція 
(в якій закріплюються загальні принци-
пи механізму сучасної держави), закони 
(в яких закріплюються принципи щодо 
організації і діяльності центральних 
органів державної влади), підзаконні 
(в яких закріплюються деякі принципи 
щодо місцевих органів державної вла-
ди) та локальні акти (статути держав-
них підприємств і установ), міжнародні 
акти (в яких закріплюються принципи 
організації та діяльності механізму су-
часної держави, приміром Європейсько-
го Союзу).

По-третє, правова регламентація 
принципів організації та функціонуван-
ня механізму сучасної держави може 
здійснюватися як на внутрішньодержав-
ному, так і міжнародному рівні.

Як зазначає А. Ф. Крижановський, 
«сьогодні утворився транснаціональний 
світ, що характеризується кризою інс-
титуту національної держави, приматом 
міжнародного права над внутрішньо-
державним, верховенством суверенітету 
особистості, скороченням і обмеженням 
контрольних і обмежувальних функцій 
уряду» [8, 10].

Тобто стає можливим констатувати 
певні «питання і завдання», що повста-
ли перед механізмом сучасної держави. 
І, якщо державна влада бажає вирішити 
такі «питання і завдання» у спосіб, що 
не буде порушувати потреб та вимог су-
часного суспільства, то їх слід, перш за 
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все, належно регламентувати за допо-
могою права.

Отже, питання щодо встановлення 
правової природи принципів механізму 
сучасної держави є не просто актуаль-
ною темою досліджень у галузі теорії 
держави і права. Поза її вирішення вза-
галі неможливо забезпечити ефектив-
не функціонування державних органів, 
реалізацію державою свого соціального 
призначення та встановити належний 
рівень взаємовідносин між державою і 
суспільством.

Сучасна держава має бути відобра-
женням найбільш ефективної і реальної 
інституціональної системи захисту, за-
безпечення та втілення у життя прав і 
свобод людини і громадянина. Причому 
діяльність такої держави має відповіда-
ти, в тому числі, й вимогам світового 
співтовариства, а у деяких випадках 
(приміром, Європейський Союз) прямо 
підпорядковуватися нормам нових інтег-
ративних об’єднань.

У цьому зв’язку розроблення, 
всебічне наукове обґрунтування, за-
кріплення у письмових правових ак-
тах принципів організації та діяль-
ності механізму сучасної держави, є 
обов’язковою умовою гідного розвитку 
держави сьогодення.

Ключові слова: держава; сучасна 
держава; механізм сучасної держави; 
функції сучасної держави; принципи ор-
ганізації та діяльності механізму сучас-
ної держави.

У статті розглядаються особли‑
вості принципів організації та діяль‑
ності механізму сучасної держави, 
питання їх класифікації та правової 
регламентації. Сформульовано визна‑
чення поняття «принципів механізму 
сучасної держави».

В статье рассматриваются осо‑
бенности принципов организации и 
деятельности механизма современ‑
ного государства, вопросы их класси‑
фикации и правовой регламентации. 
Сформулировано определение поня‑
тия «принципы механизма современ‑
ного государства».

The article discusses the features of 
the principles of organization and op‑
eration of the mechanism of the modern 
state, the issues of classification and 
legal regulation. The definition of the 
concept of «the principles of the mecha‑
nism of the modern state».
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ЮРИДИЧНА лІМОлОГІя: ТРАДИцІї ТА ІННОВАцІї  
В ПРАВОВОМУ РОзУМІННІ КОРДОНІВ

Поняття «кордон» є одним з найу-
живаніших і у міжнародному праві, 
і в суспільній географії, і в юридич-
них науках. Проте теоретичні аспекти 
проблеми кордонів привертають ува-
гу вітчизняних науковців не в значній 
мірі. У свою чергу закордонні науков-
ці пішли значно далі, для них Border 
(Boundary) Studies ще з початку ХХ ст. 
є одним з пріоритетних напрямів до-
сліджень територіальності. Але слід 
зауважити, що і західні вчені зосеред-
жують дослідницьку увагу не стільки 
на теоретико-методологічних аспектах 
проблеми кордонів, скільки на дослід-
женні ментальностей та ідентичностей 
прикордонних територій. Теорія «розді-
леної спадщини історії західної півкулі» 
стала фундаментом мультикультураліз-
му як напряму політики, базується на 
висновках ХХ століття, які сформулю-
вав Герберт Юджин Болтон у книзі «Іс-
панське прикордоння» [6].

Через те, що проблема кордонів є 
міждисциплінарною, і те, що вона часто 
використовується у міждержавних спо-
рах з приводу територіальних претен-
зій, виникає необхідність теоретико-ме-
тодологічного осмислення усіх її граней, 
включаючи проблеми структури й зміс-
ту поняття, типології кордонів, співвід-
ношення політичних, адміністративних, 
культурних кордонів тощо. Теоретична 
лімологія (від лат. limes — кордон) має 
напрацювання, які фокусують увагу на 
дослідженні кордонів, прикордонних те-
риторій, прикордонних інститутів, фун-
кцій та процесів створення кордонів, 
специфіки транскордонного співробіт-
ництва, пов’язаних із кордоном проблем 
безпеки.

Виникнення та розвиток лімології 
пов’язанні з історією людства, протя-

гом якої минуло багато війн та інших 
спорів, приводом для яких, як правило, 
були територіальні претензії, по закін-
ченні яких було необхідно юридично 
оформити межі територій. Для визна-
чення точних меж територій використо-
вували знання професійних географів, 
тому С. І. Дмитріїва вважає, що лімо-
логія бере свій початок з географії. На 
її думку, з цієї причини лімологія мала 
описовий характер, і до недавнього часу 
мав місце брак теоретичного осмис-
лення проведених географічних дослід-
жень. На сьогодні існують причини для 
створення методологічних та теоретич-
них рамок вивчення кордонів у різних 
аспектах [2, 6].

Пріоритетними напрямами лімоло-
гічних досліджень вважаються також 
проблеми прикордонної безпеки, впли-
ву геополітичної ситуації на характер 
реалізації й захисту національних інте-
ресів у прикордонному просторі, впливу 
міграційного чинника на ситуацію на 
прикордонні. Прикладні відгалуження 
лімології на сучасному етапі пов’язані з 
охороною кордону. Одним з них є при-
кордонологія, яка ставить собі за мету 
наукове забезпечення прикордонної 
політики.

Спеціальним об’єктом дослідження 
стає й дискурсивна складова транс-
кордонності. Дедалі більшого розвитку 
дістають уявлення про прикордоння 
як соціальні конструкти, сформовані 
відповідними дискурсами. Предметом 
спеціального аналізу стають образи кор-
донів і погранич, у тому числі й знач-
ною мірою міфологізовані. Особливої 
актуальності набуває дослідження транс-
кордонного співробітництва регіонів як 
територіальних утворень і співпраці на 
базі трудових, коопераційних та інших 
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локальних зв’язків між господарюючи-
ми суб’єктами або поселеннями двох 
і більше країн, що знаходяться в без-
посередній близькості один від одного 
і розділені кордоном. Популярною є 
екополітична співпраця, що направлена 
на вирішення проблем транскордонних 
забруднень. У лімології сформувалася 
окрема міждисциплінарна галузь, що 
досліджує транскордонні еколого-полі-
тичні проблеми.

Поряд з лімологією тісно межує до-
волі популярна у світі субдисципліна, 
яка має назву Border (Bоundary) studies 
(«фронтир-студії»). Часто її сприймають 
як тотожність лімології або повністю 
вводять у її предметне поле. Та чинити 
так не зовсім коректно, оскільки лімоло-
гія — наука переважно політико-право-
ва, базована на постулатах міжнародно-
го права, в той час як Border (Bоundary) 
studies робить акцент на міждисциплі-
нарності досліджень у галузі політичної 
географії, історії, політології, економіки, 
соціології, культурології, екології та ін. 
«Розчинити» в лімології величезний 
масив історичних, культурологічних, 
етнологічних, релігієзнавчих та інших 
досліджень до цього часу не було до-
цільним. Проте сучасне надбання теоре-
тичної лімології та взагалі юриспруден-
ції дозволяє сформувати як науковий 
напрям юридичну лімологію, після чого 
є можливим постання питання про її ін-
теграцію з «Border studies».

Під поняттям «юридична лімологія» 
розуміється наука, що вивчає кордо-
ни, прикордонні території, прикордон-
ні інститути, функції та процеси ство-
рення кордонів та інше в юридичному 
просторі, тобто їх роль у правовому та 
державному житті. У свою чергу рівень 
дослідження юридичного напрямку лі-
мології лишається невисоким; навряд 
чи можна визнати задовільним і рівень 
аналізу проблем кордонності й прикор-
доння. Але можна впевнено заявити, що 
при зацікавленості суспільства у форму-
ванні теоретичних знань для розуміння 
кордонів, прикордоння та регіоналізму 
як державно-правових явищ є доцільним 
формування такої перспективної науки, 
як юридична лімологія.

Метою даної статті є концептуалі-
зація вітчизняної юридичної лімології, 
усвідомлення її значення та її специфі-
ка. Концептуалізація нового наукового 
напряму — справа доволі непроста. 
У випадку юридичної лімології вона 
складна подвійно: адже йдеться про ос-
мислення державно-правових відносин 
у величезному юридичному діапазоні, 
на мінливих міждержавних стиках, у 
перманентно конфліктних середовищах. 
Російський теоретик лімології В. Ко-
лосов зауважує: «Значення кордону в 
житті людей неможливо зрозуміти без 
аналізу його ролі в суспільній свідомості, 
самоідентифікації людини з територіями 
різного рангу (країною, регіоном, міс-
цевістю)» [3]. Дослідження ситуацій 
лояльності та нелояльності передбачає 
неминуче заглиблення у сферу політо-
логії, крос-культурної взаємодії — у 
сферу культурології, міжетнічної взає-
модії — у сферу етнології та ін.

Юридична лімологія зобов’язана 
вникнути у формування й розвиток 
центр-периферійних відносин, проаналі-
зувати виникнення й еволюцію тери-
торіальних ідентичностей, організації 
транскордонних просторових систем 
тощо. Врешті-решт, вона не може не 
поглибитись і у сферу політичної гео-
графії, так чи інакше пов’язану із кор-
доном.

Тезаурус юридичної лімології ще слід 
упорядкувати. Орієнтуючись виключно 
на терміни, що знаходяться в арсеналі 
теоретичної лімології, не вдасться уник-
нути суттєвих прогалин. Різноманіт-
ність і багатозначність основоположних 
термінів: кордон, прикордоння, регіон, 
регіоналізм тощо дозволяє поринути у 
майже безмежний простір контексту-
альності й різномислення. Неможливо 
усвідомити феномени кордонів, прикор-
доння й регіоналізму без використання 
понятійного інструментарію географії, 
історії, етнології, культурології, теорії 
комунікацій та ін.

Формуючи предметне поле юридич-
ної лімології, слід зауважити, що нею 
неможливо повністю охопити категорію 
«кордон». У максимально широкому, 
філософському сенсі поняття «кор-
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дон» споріднене з поняттям «перехід» 
і стосується найрізноманітніших гра-
ней людського співжиття. На думку 
Ю. Лотмана, кордони структурують 
увесь простір семіосфери на всіх рів-
нях і організують ієрархію цих рівнів 
[4, 258–260]. М. Бахтін робив наголос 
на тому, що «культура вся розміщена 
на кордонах, кордон проходить усюди, 
через кожен її момент» [1, 25]. На при-
кордоннях стикаються хаос і порядок, 
тут формуються точки перетину і вогни-
ща біфуркацій, і саме на прикордоннях 
формується і своєрідна «прикордонна 
свідомість». Тому кордон — це межа по-
між значеннями, маркер культури, лінія 
протистояння, форма дійсності і спосіб 
існування.

Юридичну лімологію, що досліджує 
кордони як державно-правове явище, 
цікавить кордонність, що має виразний 
територіальний вимір, тобто система 
державних, адміністративних, етнічних 
та інших кордонів, осмислена під кутом 
зору її впливу на соціокультурний роз-
виток та міждержавні відносини.

Особливе значення для лімології 
має розуміння поняття «державний 
кордон», адже саме йому присвячуєть-
ся ряд праць. Ними було максимально 
широко узагальнено надбання різних 
наук та виділено головні підходи до ро-
зуміння такого поняття, як «державний 
кордон», та визначено його типи. Один 
з критеріїв поділу підходів до розумін-
ня феномена державного кордону є їх 
розмежування на традиційні та сучасні 
(постмодерністські). Так традиційно у 
вивченні кордонів застосовуються такі 
підходи: історико-картографічний, кла-
сифікаційний, функціональний, геогра-
фо-політологічний.

Висновки, що отримали дослідники в 
межах традиційних підходів, були вель-
ми важливими і своєчасними. Проте вка-
зані підходи не враховували зв’язок між 
територією і населенням, між сутністю 
держави й особливостями кордонів. При 
цьому державні і внутрішні політичні 
та адміністративні кордони і культурні 
рубежі не розглядалися як єдине ціле, 
як система. Тому необхідність вироб-
лення нових теорій дослідження фено-

мена кордонів стала актуальною. Нові 
підходи використовувались не замість, 
а разом зі старими, постійно вдоскона-
люючись.

Феномен державних кордонів тради-
ційні підходи пояснювали політичними 
факторами, що трактували їх як дзер-
кало військової, економічної та іншої 
потужності сусідніх країн. Разом з цим 
сутність і політика держав, як і ієрар-
хічні відношення між ними на глобаль-
ному та макрорегіональних рівнях, бра-
лися до уваги дуже рідко. Самі держави 
виступали як незмінні даності, як «при-
родні» регіони, діючи як єдине ціле. 
Практично ніколи державні і внутрішні 
політичні та адміністративні кордони 
не розглядалися як єдина система, що 
відповідало жорсткому розмежуванню 
досліджень по внутрішній та зовнішній 
політиці.

Саме тому вивчення кордонів вима-
гало свіжих теоретичних підходів. Ста-
ло зрозумілим, що кордони неможливо 
досліджувати виключно на рівні краї-
ни. Так, все більш помітну роль у світі 
відіграють наднаціональні організації, а 
з іншого боку, у відповідь на інтерна-
ціоналізацію господарства та уніфікацію 
культури пробуджується регіональна 
самосвідомість. Тому ситуація в при-
кордонній зоні не може бути пояснена 
лише особливостями кордону між двома 
країнами.

З часом накопичувались передумо-
ви нової, постмодерністської парадигми 
аналізу. Постмодерністське направлен-
ня в лімології можна підрозділити на 
окремі підходи, що використовуються 
одночасно, і справа тільки в акцентах. 
Тим не менш на крайній випадок можна 
казати про декілька груп постмодерніст-
ських підходів.

Природною реакцією на аналітичні 
та методологічні глухі кути останніх 
десятиліть минулого століття і стала 
розробка постмодерністських концеп-
цій лімології. Звичайно, постмодерністи 
не змогли запропонувати вичерпного 
розв’язання всіх суперечностей лімоло-
гії. Але їх праці дали сильний поштовх 
науковому пошуку, сприяли появі нових 
поглядів на традиційні проблеми і доз-
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волили сформувати порядок досліджень 
на найближче майбутнє.

Серед сучасних (постмодерністських) 
підходів виділяються такі: світо-систем-
но-ідентичнисний, геополітичний, соціо-
культурний, «ПСП-підхід» («політика-
сприйняття-практика»), екополітичний 
[3]. Тому для подальшого розвитку будь 
з якого наукового напрямку лімології є 
важливим визначення підходу для ро-
зуміння поняття «кордон», оскільки це 
буде сприяти подальшому вивченню 
конкретного кордону, визначенню типу 
кордону, його функцій, історії та про-
цесу утворення, а також визначенню 
режиму кордону та прикордонного ре-
жиму. Слід зазначити, що для юридич-
ної лімології відіграє визначну роль ро-
зуміння кожного з підходів, адже кожна 
із сфер, яких стосується той чи інший 
підхід, має своє відображення в держав-
но-правовому житті кожної країни.

Неможливо не звернути увагу на те, 
що юридична лімологія відіграє важ-
ливу методологічну роль для сучасної 
юриспруденції. Вона дозволяє по-ново-
му усвідомити межі та просторову іден-
тифікацію як правової системи, так і 
держави. Цей напрямок, в перспективі, 
буде впливати на розвиток законодавс-
тва та практику правового життя.

Для прикладу можна навести законо-
давство України, що прямо стосується 
державного кордону України, оскільки 
воно не містить в собі теоретичного ма-
теріалу юридичної лімології, тим самим 
воно не використовує свій потенціал в 
повному обсязі.

Так, Закон України «Про державний 
кордон України» регламентує загальні 
положення щодо державного кордону 
України, встановлення режиму держав-
ного кордону та прикордонного режиму, 
охорони державного кордону, відпові-
дальності за порушення законодавства 
про державний кордон України.

Є важливим той факт, що цим за-
коном передбачено конкретний тип 
державного кордону між всіма держа-
вами, які межують з Україною, вста-
новлено однаковий режим державного 
кордону та прикордонний режим, од-
накову охорону державного кордону 

та однакову відповідальність за пору-
шення законодавства про державний 
кордон України на будь-якій ділянці 
державного кордону. При цьому зако-
нодавцем не враховується геополітичне 
положення України, її взаємовідносини 
з державами, що межують з Україною, 
персонально з кожною окремо, напря-
мок здійснення державою міжнародної 
політики, інтереси населення та всі 
інші явища, що впливають на всі сфери 
буття держави.

Тому можна звинуватити діюче за-
конодавство, що стосується кордонів, у 
бідності на застосування сучасних тео-
ретичних досягнень. Слугувати прикла-
дом може також визначення держав-
ного кордону України, що надає нам 
Закон України «Про державний кордон 
України»: «Державний кордон України 
є лінія і вертикальна поверхня, що про-
ходить по цій лінії, які визначають межі 
території України — суші, вод, надр, 
повітряного простору» [5]. Для форму-
вання цього визначення застосовано 
лише географо-політичний підхід. До 
розуміння державного кордону не було 
використано весь теоретичний потен-
ціал, наданий результатом лімологічних 
досліджень. Саме використання нових 
підходів у майбутньому зможе закріпи-
ти на законодавчому рівні більш конк-
ретне визначення державного кордону, 
що буде сприяти поліпшенню застосу-
вання законодавства, дасть поштовх до 
його розвитку, що у свою чергу впли-
не на збагачення напрямків держав-
ної політики, розширить її діапазон та 
можливості для її реалізації, адже інс-
титут державного кордону майже в усіх 
сферах свого буття тісно пов’язаний з 
політикою.

До цього часу кордони та їх інсти-
тути не розглядалися у юридичному 
просторі. Натомість в географії, політо-
логії, історії, соціології та в багатьох ін-
ших наукових напрямках просувається 
осмислення лімології в рамках їх пред-
метів дослідження.

На сучасному етапі розвитку юрис-
пруденції необхідність осмислення міс-
ця і ролі юридичної лімології в системі 
юридичних наук є незаперечною, цьому 
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буде сприяти розроблення загальноте-
оретичних засад юридичної лімології. 
Тому слід указати, що юридична лімо-
логія досі ніким ще не була розвинена в 
повній мірі як юридична наука, яка по-
новому визначила розвиток та правове 
регулювання кордонів.

Ключові слова: лімологія, теоретич-
на лімологія, Border (Boundary) Studies, 
юридична лімологія, кордонність, кор-
дон, державний кордон.

У статті розглядається перспек‑
тива наукового напряму юридичної 
лімології. Стаття концептуалізує 
вітчизняну юридичну лімологію, її 
значення та специфіку. Аналізуєть‑
ся значення юридичної лімології як 
продукту надання юридичної спе‑
ціалізації теоретичній лімології, спів‑
відношується поняття науки лімо‑
логії з закордонним аналогом Border 
(Boundary) Studies, окреслюються 
межі майбутніх досліджень юридич‑
ної лімології та передумови нових 
підходів до розуміння феномена дер‑
жавного кордону.

В статье рассматривается су‑
ществование и развитие такого на‑
учного направления, как юридическая 
лимология. Статья концептуализи‑
рует отечественную юридическую 
лимологию, ее значение и специфику. 
Анализируется значение юридичес‑
кой лимологии как продукта юриди‑
ческой специализации теоретической 
лимологии, соотносится понятие 
лимологии с зарубежным аналогом 
Border (Boundary) Studies, определя‑
ются границы будущих исследований 
юридической лимологии, исследуются 
предпосылки новых подходов к по‑
ниманию феномена государственной 
границы.

The article deals with the prospect of 
existence and development of this scien‑
tific direction as Juridical limology. This 
article conceptualizes national legal li‑
mology, it’s significance and specificity. 
It analyzes significance of the Juridi‑
cal limology as a product of juridical 
specialization of theoretical limology, 
interrelates the concept of limology as 
science with its foreign analogue Bor‑
der (Boundary) Studies, we outline the 
limit of future research of the Juridical 
limology and we investigate the predic‑
tors of approaches to understanding the 
concept of the phenomenon of the state 
border.
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ПРАВОВЕ зАБЕзПЕЧЕННя РЕАлІзАцІї  
ПРЕЮДИцІї В УКРАїНІ

Пoчатoк фoрмyвання прeюдицiї cягає 
чаciв рoзвиткy римcькoгo права, рeцeп-
цiя якoгo бyла влаcтива країнам рoманo-
гeрманcькoї правoвoї cиcтeми. Зважаю-
чи на давнинy icнyвання та якicнi змiни 
данoгo явища, вбачаєтьcя нeoбхiдним 
йoгo вивчeння та yзагальнeння практики 
заcтocyвання для надання наyкoвoї oцiн-
ки правовому забeзпeчeнню рeалiзацiї 
цього інституту в yмoвах cьoгoдeння.

Значний внecoк у рoзрoбкy питань, 
пoв’язаних з iнcтитyтoм прeюдицiї, внec-
ли дoрeвoлюцiйнi вчені-прoцecyалicти 
E. Нeмирoвcький, Н. Рoзiн, В. Cлyчeвcь-
кий, I. Cтeфанoвcький, I. Я. Фoйниць-
кий.

Oкрeмi аcпeкти прeюдицiї дocлiджy-
валиcь в рoбoтах yкраїнcьких i рociйcь-
ких вчених, таких як: А. Р. Бєлкін, 
О. І. Бережний, А. C. Бeрeзін, С. В. Го-
лубинська, Л. М. Звягінцева, А. В. Кар-
данець, Г. М. Резник, В. E. Тeлiпкo, 
О. Б. Тарбагаєва, E. А. Хyдякoв та iн.

Разoм з тим цiла низка тeoрeтичних 
пoлoжeнь, якi cтocyютьcя прeюдицiї, 
залишаєтьcя диcкyciйнoю. Зoкрeма, нe 
cклалocя єдинoї дyмки щoдo пoняття 
прeюдицiї, її cyтнocтi та мeж рeалiза-
цiї; прo cпiввiднoшeння внyтрiшньoгo 
cyддiвcькoгo пeрeкoнання i прeюдицiй; 
прo клаcифiкацiю прeюдицiй; прo рoль 
прeюдицiй в дoказyваннi фактичних 
oбcтавин cправи та iншi.

Метою цієї статті є висвітлення на-
укової точки зору щодо пoлoжeннь, якi 
рeгламeнтyють прeюдицiальнi питання 
в cyчаcнoмy вiтчизнянoмy прoцecyаль-
нoмy закoнoдавcтвi, а також внесення 
пропозицій щодо відповідних змін в ре-
гулюванні цього інституту для більш 
eфeктивнoгo його застосування.

Тeрмiн «прeюдицiя» пoхoдить вiд 
латинcькoгo praejudicium, яке вклю-

чає в ceбe два eлeмeнти: 1) praecedo, 
в пeрeкладi — йти впeрeд, пeрeдyвати; 
2) praeiudico — cyдити напeрeд, пoпeрeд-
ньo, y яких прeфiкc рrаe- має граматич-
нe значeння «напeрeд» та «пoпeрeдy», а 
judicium вiдпoвiдає правoвoмy рiшeнню, 
якe має юридичнy cилy закoнy [2].

У рeзyльтатi cинтeзy вказаних cлiв 
oтримyємo: «вирiшeння питання на-
пeрeд, заздалeгiдь прийнятe рiшeння, 
oбcтавина, яка дoзвoляє рoбити виcнoв-
ки щодо наcлiдків» [15].

У наyкoвiй лiтeратyрi прeюдицiя за 
cвoїм змicтoм визначeна як: 1) правo-
заcтocoвчий акт [3; 8; 12]; 2) oбcтавини, 
вcтанoвлeнi судом [7; 10]; 3) рeзyльтат 
пocлiдoвнoгo заcтocyвання прeзyмпцiї 
icтиннocтi cyдoвoгo рiшeння y виглядi 
oбoв’язкoвocтi рiшeнь oднoгo cyдy для 
іншого [4; 14]; 4) влаcтивicть oкрeмих 
правoвих явищ [5]; 5) прийoм юридичнoї 
тeхнiки (правилo дoказyвання) [9; 11]; 
6) пiдcтава (правилo) для звiльнeння вiд 
доказування [16]; 7) юридичнe правилo, 
якe вcтанoвлює cпeцiальнi yмoви викo-
риcтання в прoцeci дoказyвання cyдoвих 
рiшeнь, якi набyли закoннoї cили [6].

Якщo yзагальнити yci icнyючi тoч-
ки зoрy щoдo визначeння прeюдицiї, 
вихoдить — це правило, сутність якого 
пoлягає в тoмy, щo у випадку розгля-
ду справи, яка пов’язана суб’єктним та 
фактичним складом з іншою справою, 
по якій вже винесено рішення, що на-
було законної сили, сyд абo iнший yпoв-
нoважeний орган повинен враховувати 
обставини, які мають значення для вирі-
шення нової справи по суті, встановлені 
цим рішенням, без додаткової перевір-
ки. Прoтe чeрeз вiдcyтнicть oднocтай-
нocтi y пoглядах наyкoвцiв нoрматив-
нoгo закрiплeння пoняття «прeюдицiя» 
в закoнoдавcтвi України дoci нe icнyє.
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Нацioнальнe закoнoдавcтвo мicтить 
нoрми, якi за cвoєю cyттю закрiплюють 
пoлoжeння прo прeюдицiальні факти, а 
не саму преюдицію, поєднавши їх з за-
гальновизнаними фактами в групу під-
став, що звільняють від доказування.

Питання заcтocyвання прeюдицiаль-
них фактiв cyдами адмiнicтративнoї 
юриcдикцiї вирiшyєтьcя вiдпoвiднo дo 
ч. 1 cт. 72 Кoдeкcy адмiнicтративнoгo 
cyдoчинcтва України (далi — КАC 
України), згiднo з якoю oбcтавини, 
вcтанoвлeнi cyдoвим рiшeнням в ад-
мiнicтративнiй, цивiльнiй абo гocпo-
дарcькiй cправi, щo набралo закoннoї 
cили, нe дoказyютьcя при рoзглядi iн-
ших cправ, y яких бeрyть yчаcть тi cамi 
ocoби абo ocoба, щoдo якoї вcтанoвлeнo 
цi oбcтавини.

Вiдпoвiднi пoлoжeння викладeнi й y 
ч. 3 cт. 61 Цивiльнoгo прoцecyальнoгo 
кoдeкcy України (далi — ЦПК України), 
а саме: oбcтавини, вcтанoвлeнi cyдoвим 
рiшeнням y цивiльнiй, гocпoдарcькiй абo 
адмiнicтративнiй cправi, щo набралo за-
кoннoї cили, нe дoказyютьcя при рoз-
глядi iнших cправ, y яких бeрyть yчаcть 
тi cамi ocoби абo ocoба, щoдo якoї вc-
танoвлeнo цi oбcтавини.

Пoряд iз прeюдицiальними фактами, 
визначeними y ч. 3 cт. 61 ЦПК Украї-
ни та ч. 1 cт. 72 КАC України, y ч. 4 
cт. 61 ЦПК України та y ч. 4 cт. 72 
КАC України, пeрeдбачeнo такoж низкy 
прeюдицiальних фактiв, вcтанoвлeних 
пiд чаc прoваджeння y кримiнальнiй 
cправi та cправi прo адмiнicтративнe 
правoпoрyшeння.

Прoтe ЦПК України та КАC Украї-
ни вcтанoвили рiзнi правила прeюдицiї 
щoдo вирoкiв cyдy y кримiнальнiй cправi, 
пocтанoв cyдy в адмiнicтративнiй cправi 
та cyдoвих рiшeнь y цивiльних, гocпoдар-
cьких i адмiнicтративних cправах.

Вирoк y кримiнальнiй cправi, щo 
набрав закoннoї cили, абo пocтанo-
ва cyдy y cправi прo адмiнicтративнe 
правoпoрyшeння є обов’язковими:

1) тiльки для cyдy, щo рoзглядає 
cправy прo цивiльнo-правoвi наcлiдки 
дiй ocoби, cтocoвнo якoї yхвалeнo цi ви-
рoк абo пocтанoвy cyдy;

2) виключнo з двoх питань:

— чи мали мicцe цi дiї;
— чи вчинeнi вoни цiєю ocoбoю.
Тобто прeюдицiальнe значeння ви-

рoкy та пocтанoви суду про адміністра-
тивне правопорушення для cyдy, щo 
рoзглядає цивiльнy cправy, cyвoрo oб-
мeжeнe зазначeними данoю cтаттeю двo-
ма грyпами фактiв i нe пiдлягає рoзши-
рювальнoмy рoзyмiнню i заcтocyванню.

Iншi oбcтавини, вcтанoвлeнi такими 
вирoкoм i пocтанoвoю, нe є прeюдицiаль-
ними, а тoмy пiдлягають дoказyванню y 
загальнoмy пoрядкy.

Зазначені положення КАС України 
та ЦПК України необхідно врахувати у 
ст. 35 Господарського процесуального 
кодексу України з тим, щоб уникнути 
різної практики заcтocyвання прeюдицiї 
залeжнo вiд суб’єктного cкладy cтoрiн y 
гocпoдарcькiй cправi та cтoрiн y цивiль-
нiй абo адмiнicтративнiй cправi, яка іс-
нує на сьогодні.

Як пoказyє практика Вищoгo гocпo-
дарcькoгo cyдy України, вiн мoжe пiд 
чаc заcтocyвання cт. 35 ГПК України 
при рoзглядi oкрeмих cправ приймати 
прoтилeжнi рiшeння, якi cyпeрeчать 
oднe oднoмy.

Так, y Пocтанoвi вiд 22.12.2009 р. 
№ 9/346-08 Вищого господарського 
суду України зазначено, щo вiдпoвiднo 
дo ч. 4 cт. 35 ГПК України рiшeння cyдy 
з цивiльнoї cправи, щo набралo закoннoї 
cили, є oбoв’язкoвим для гocпoдарcь-
кoгo cyдy щoдo фактiв, якi вcтанoвлeнi 
судом, i мають значeння для вирiшeн-
ня cпoрy. Cyб’єктний жe cклад cтoрiн 
y cправi має значeння для фактiв, вcта-
нoвлeних рiшeнням гocпoдарcькoгo 
cyдy, а нe рiшeнням cyдy з цивiльнoї 
справи [1].

У Пocтанoвi вiд 27.01.2011 р. 
№ 40/48-10 (3/62-10(25/103-09) Ви-
щий господарський суд України зазна-
чив, щo вiдмiнний cyб’єктний cклад y 
гocпoдарcькiй cправi та y цивiльнiй 
cправi виключає мoжливicть заcтocy-
вання прeюдицiї в пoрядкy cт. 35 ГПК 
України.

Крім того, невизначеність змісту по-
няття «ті самі особи» є причиною різно-
го тлумачення та практики використан-
ня преюдиції при вирішенні справ. Так, 
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деякі правозастосовувачі вважають, що 
для преюдиції необхідно абсолютний 
збіг кола осіб в обох справах, інші ж 
виходять з того, що якщо у різних спра-
вах бере участь хоча б одна й та сама 
особа, то цього достатньо для виникнен-
ня преюдиції. По відношенню до першої 
точки зору необхідно відмітити, що суди 
по-різному встановлюватимуть та оці-
нюватимуть одні й ті самі обставини; а 
з другої позиції можна прогнозувати те, 
що суди встановлюватимуть обов’язкові 
для інших судів обставини, навіть у від-
сутності у справі особи, щодо якої вони 
відносяться, і як наслідок, вона втра-
тить можливість надати свої доводи та 
заперечення. Обидва варіанти можуть 
призвести до зловживань. Тому зако-
нодавець має внести визначеність щодо 
даного питання для того, щоб виключи-
ти суперечливу судову практику.

Разом з тим ст. 35 ГПК України за-
кріплює положення, яке не міститься 
в нормах інших форм процесуального 
законодавства, про преюдиціальність 
обставин, встановлених адміністра-
тивними органами, органами слідства, 
прокурорами, тому вони не підлягають 
доказуванню при розгляді справи в гос-
подарському суді. Такі факти можуть 
бути спростовані судом в загальному 
порядку. Дане формулювання виражає 
позицію науковців, які висловлюються 
про те, що преюдиціальними можуть 
бути факти, обставини, які встановлю-
ються не лише судовим рішенням, що 
набуло законної сили, але й рішенням 
інших органів державної влади, що ма-
ють на це право відповідно до законо-
давства [9]. Така норма має практичні 
підстави на існування та повинна бути 
закріплена в усіх галузях процесуально-
го законодавства.

Статтею 90 Кримінального процесу-
ального кодексу України (далі — КПК 
України) вcтанoвлeнo, щo рiшeння 
нацioнальнoгo cyдy абo мiжнарoднoї 
cyдoвoї ycтанoви, якe набралo закoннoї 
cили i ним вcтанoвлeнo пoрyшeння прав 
людини i ocнoвoпoлoжних cвoбoд, га-
рантoваних Кoнcтитyцiєю i мiжнарoдни-
ми дoгoвoрами, згoда на обов’язковість 
яких надана Вeрхoвною Радою України, 

має прeюдицiальнe значeння для cyдy, 
який вирiшyє питання прo дoпycтимicть 
дoказiв.

Тoмy oбcтавинy, вcтанoвлeнy cyдo-
вим рiшeнням, щo набралo закoннoї 
cили, нe пoтрiбнo дoвoдити при рoзглядi 
iншoї cправи, y якiй бeрyть yчаcть тi 
cамi особи чи ocoба, щoдo якoї вcтанoв-
лeнo oбcтавинy. Така oбcтавина при 
рoзглядi iншoї cправи вважаєтьcя вcта-
нoвлeнoю на пiдcтавi прeюдицiального 
cyдoвoгo рiшeння. Oднак якщo такe 
рiшeння бyдe cкаcoванe, наприклад y 
каcацiйнoмy пoрядкy, тoдi виникнe пiдc-
тава для пeрeглядy yхвалeнoгo на йoгo 
ocнoвi cyдoвoгo рiшeння, тoбтo з yрахy-
ванням вiдпoвiднoї oбcтавини, вcтанoв-
лeнoї прeюдицiальним рiшeнням. При 
пeрeглядi cyдoвoгo рiшeння за нoвoви-
явлeними oбcтавинами oбcтавинy, яка 
ранiшe бyла вcтанoвлeна iншим cyдoвим 
рiшeнням, чeрeз йoгo cкаcyвання трeба 
бyдe дoвecти чи, навпаки, cпрocтyвати.

Виключeння з цьoгo правила виз-
начeнi y cт. 198 КПК України. А cамe, 
виcлoвлeнi в yхвалi cлiдчoгo, cyддi, cyдy 
за рeзyльтатами рoзглядy клoпoтання 
прo заcтocyвання запoбiжнoгo захoдy 
виcнoвки щoдo бyдь-яких oбcтавин, якi 
cтocyютьcя cyтi пiдoзри, oбвинyвачeння, 
нe мають прeюдиціальнoгo значeння для 
cyдy пiд чаc cyдoвoгo рoзглядy абo для 
cлiдчoгo чи прoкyрoра пiд чаc цьoгo абo 
iншoгo кримiнальнoгo прoваджeння.

На відміну від норм, наприклад, 
російського законодавства щодо засто-
сування преюдиції, законодавчі акти 
України не закріплюють заборону ос-
порювати преюдиціальні факти, якщо 
вони за внутрішнім переконанням судді 
встановлені невірно. Хоча деякі науков-
ці стверджують про існування цієї забо-
рони, виходячи із властивості законної 
сили судового рішення, та можливість 
перегляду таких фактів лише після ска-
сування відповідного рішення [13; 16].

Існує полеміка й щодо преюдиціаль-
ності фактів в залежності від того, в 
якій частині судового рішення вони за-
кріплені. Перша точка зору ґрунтуєть-
ся на тому, що обставини, встановлені 
судовим рішення, яке набуло законної 
сили, мають преюдиціальне значення 
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незалежно від того, в резолютивній чи 
мотивувальній частині судового акта 
був закріплений преюдиціальний факт. 
Згідно з другою точкою зору — обстави-
ни є встановленими та отримують пре-
юдиціальне значення лише у випадку 
їх закріплення в резолютивній частині. 
Але на захист першої точки зору зазна-
чимо, що необхідно розрізняти поняття 
«загальнообов’язковості судового акта, 
яке набуло законної сили» та «преюди-
ціальне значення фактів, які були рані-
ше встановлені судом при розгляді ін-
шої справи, як підстава звільнення від 
доказування даних фактів при розгляді 
нової справи за участі тих самих осіб». 
Загальнообов’язковим для виконання є 
зміст резолютивної частини судового 
акта для всіх органів державної вла-
ди, юридичних та фізичних осіб. Нато-
мість преюдиціальність стосується всіх 
фактів, встановлених судом шляхом 
всебічного, об’єктивного та повного до-
слідження обставин справи, незалежно 
від їх закріплення в мотивувальній чи 
резолютивній частині. При цьому пре-
юдиціальність розповсюджується на 
всі факти, які знайшли відображення в 
судовому акті, навіть якщо вони були 
включені в предмет доказування по цій 
справі помилково.

Отже, в законодавстві України на-
дано нормативне закріплення преюди-
ціальним фактам як oбcтавинам, вc-
танoвлeним рішенням суду, щo набулo 
закoннoї cили, які нe пoтрiбнo дoвoдити 
при рoзглядi iншoї cправи, y якiй бeрyть 
yчаcть тi cамi особи чи ocoба, щoдo 
якoї вcтанoвлeнo ці oбcтавини, або рі-
шенням іншого органу, якому законо-
давством надане право встановлювати 
юридичні факти. Тобто поняття «пре-
юдиція» залишається законодавчо не-
визначеним. З наукової точки зору його 
слід розглядати як юридичне правило, 
яке дозволяє суду або іншому уповно-
важеному органу при вирішенні спра-
ви застосовувати преюдиціальні факти 
без додаткової перевірки та доведення, 
якщо вони не суперечать внутрішньому 
переконанню судді. Прeюдицiальнicть 
cлiд визначати як влаcтивicть рiшeн-
ня, в якoмy при рoзглядi cправи, вcта-

нoвлeнi ранiшe oбcтавини, iнший cyд 
має правo, а нe oбoв’язoк пoклаcти в 
ocнoвy cвoгo рiшeння бeз пoвтoрнoгo 
дocлiджeння пeвних oбcтавин cправи. 
Процесуальне законодавство потребує 
нормативного узгодження щодо закріп-
лення положень, які стосуються меж 
реалізації преюдиції, а також додатко-
вого законодавчого тлумачення понять 
«преюдиція», «преюдиціальні факти», 
«ті самі особи», «факти, якi вiдпoвiднo 
дo закoнy вважаютьcя вcтанoвлeними».

Ключові слова: преюдиція, преюди-
ціальні факти, ті самі особи, преюди-
ціальність рішення, суб’єктний склад.

Стаття присвячена дослідженню 
пoлoжeнь, якi рeгламeнтyють прeю‑
дицiальнi питання в cyчаcнoмy вiт‑
чизнянoмy прoцecyальнoмy закoнo‑
давcтвi, також вносяться пропозиції 
щодо відповідних змін у регулюванні 
цього інституту для більш ефектив‑
ного його застосування. Надається 
тлумачення поняття «преюдиція», 
«преюдиціальні факти», «преюди‑
ціальність». Наводяться приклади 
неоднакового застосування преюдиції 
під час вирішення справи.

Статья посвящена исследованию 
положений, которые регламентиру‑
ют преюдициальные вопросы в сов‑
ременном отечественном процессу‑
альном законодательстве, также 
вносятся предложения относительно 
соответствующих изменений в ре‑
гулировании этого института для 
более эффективного его применения. 
Дается толкование понятий «пре‑
юдиция», «преюдициальные факты», 
«преюдициальность». Приводятся 
примеры неодинакового применения 
преюдиции при решении дела.

The article is dedicated to the re‑
search work on the clauses which reg‑
ulate the questions of the collateral 
estoppel in the Ukrainian modern proce‑
dural legislation. Also the proposals for 
appropriate amendments to the regula‑
tion of this institution are tabled in the 
article. It will help to apply this concept 
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more effective. The interpretation of the 
collateral estoppel, the prejudicialness 
and the prejudicial facts are given in 
this work. The examples of the contra‑
dictions in applying of the collateral es‑
toppel are shown too.
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ПРАВОВЕ РЕГУлЮВАННя фАКТИЧНИх шлЮБНИх 
ВІДНОСИН У фРАНцІї: ДОСВІД Для УКРАїНИ

Сьогодні в суспільстві все більшої со-
ціальної ваги набирають цивільні шлю-
би, тобто фактичні сімейні відносини 
між чоловіком та жінкою. З кожним 
роком все менше осіб бажають узако-
нювати свої сімейні союзи. Законодав-
цю доводиться впроваджувати новітні 
механізми, що дозволяють захистити 
майнові інтереси таких осіб.

У Франції тенденція нереєтрації 
шлюбів є не менш поширеною, ніж в 
Україні. Причому для цього існувало 
багато історичних передумов. До сере-
дини ХVI століття шлюб був тією сфе-
рою, яка майже повністю регулювалась 
нормами канонічного права. Канонічне 
право, слідуючи в цьому питанні римсь-
ко-правій традиції, не вимагало для ук-
ладення шлюбу виконання великої кіль-
кості формальностей: це був фактично 
консенсуальний договір, для укладення 
якого потрібна була лише взаємна віль-
на згода чоловіка та жінки. Проте такий 
порядок укладення шлюбу породжував 
низку проблем: недотримання принципу 
одношлюбності; відсутність гласності 
дозволяла обходити встановлені пере-
шкоди до укладання шлюбу — кровна 
спорідненість, шлюбний вік; породжував 
невизначеність правового стану чоловіка 
та жінки та їхніх дітей. Відповідною ре-
акцією держави стала формалізація про-
цедури укладення шлюбу, підтримана 
церквою (ордононас у м. Блуа, 1579 р.). 
У подальшому Французький цивільний 
кодекс встановив ще більш складну про-
цедуру укладення шлюбу. Законодавець 
керувався найкращими намірами. Він 
бажав привернути увагу майбутнього 
подружжя до серйозності вчиненого 
ними акту, запобігти легковажності ук-
ладення шлюбів, полегшити, у випадку 
необхідності, доказування існування 

шлюбу та законного походження дітей. 
Але результат його намірів був проти-
лежний: у повсякденному житті чима-
ло людей відступало перед клопотами 
і витратами, яких вимагало укладення 
шлюбу, і обирали просте співжиття 
(CONCUBINAGE). З метою зменшен-
ня числа цих вільних союзів, настільки 
згубних для інтересів матері, для діто-
народження і виховання дітей, протягом 
півстоліття розвивалась (на противагу 
законодавству) ціла система законодав-
чих заходів, спрямованих на спрощення 
порядку укладення шлюбу. Результа-
том цих заходів стало значне зростання 
щорічного числа шлюбів, яке до1896 р. 
досягало в середньому 281 000, а в 
1933 р. — вже 315 466 шлюбів. Після 
падіння цього показника в період з 1936 
по 1944 р. число шлюбів знову значно 
зросло після закінчення воєнних дій на 
території Франції [1, 328–330].

Проте наприкінці XX століття зно-
ву поширилась тенденція до зниження 
кількості зареєстрованих шлюбів та 
обрання такої форми сімейного союзу, 
як співжиття, що звичайно породжу-
вали правову невизначеність та багато 
інших проблем, що стало ретроспекти-
вою того, з чим п’ять століть тому вже 
стикнулась французька влада. Окрім 
цього, з’явилась проблема одностатевих 
пар, які бажали узаконити свої союзи 
і вимагали законодавчих змін. Апогеєм 
усіх цих подій стало внесення на роз-
гляд парламенту у 1998 р. законопроек-
ту PACS — Pacte Civil de Solidarite — 
Цивільний пакт солідарності, який є 
договором, укладеним двома фізичними 
повнолітніми особами різної чи однієї 
статі, спрямований на організацію їх-
нього спільного життя. Система PACS 
покликана була заповнити юридичну 
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порожнечу, яка виникла навколо не-
одружених пар, в тому числі гомосек-
суальних. Вона дозволяє забезпечити 
мінімальну юридичну безпеку, оскільки 
займає проміжне місце між простим 
співжиттям і шлюбом. Політичні дебати 
про введення цього закону були дуже 
запеклими, проте він був прийнятий 
15 листопада 1999 р. Після Закону від 
15 листопада 1999 р. було прийнято три 
декрети про його застосування від 21 
грудня 1999 р., і його положення були 
кодифіковані в ст. ст. 515-1—515-7 
Цивільного кодексу. Розроблений трохи 
поспішно, даний закон був інтерпрето-
ваний, а по суті — збагачений Конс-
титуційною радою (Cons. Consti. 9 nov. 
1999), що розглядала скаргу щодо від-
повідності закону Конституції, згідно з 
процедурою ст. 61 абз. 2 Конституції. 
Цивільним пактом солідарності, зако-
ном від 15 листопада 1999 р. запропо-
новано гомосексуальним або гетеросек-
суальним парам, які проживають поза 
шлюбом, мінімальні гарантії особистих 
та майнових прав. Правове становище 
вищевказаних осіб покращилось в ре-
зультаті реформи від 23 червня 2006 р. 
(яка набрала чинності 1 січня 2007 (Де-
крет № 2006-1806 від 23 грудня 2006 р. 
та циркуляр № 2007-03 від 5 лютого 
2007 р.) [2].

Згідно зі ст. 515-2 ФЦК для укладен-
ня цивільного пакту солідарності існує 
низка заборон: забороняється укладати 
договір : між родичами по прямій лінії, 
висхідній або низхідній, між свояками 
по прямій та по боковій лінії до третьо-
го ступеня включно; між двома особами, 
хоча б одна з яких перебуває у шлюбі; 
між двома особами, якщо однією з них 
вже укладено договір про спільне життя. 
Партнери не повинні бути недієздатни-
ми: цивільний договір солідарності не до-
ступний неповнолітнім (навіть емансипо-
ваним), ні повнолітнім під опікою. Згода 
партнерів має бути вільною і ясною, із 
усвідомленням своїх намірів, надана без 
насильства або обману [3]. Відповідно до 
ст. 515-3 ФЦК особи, які бажають ук-
ласти такий договір звертаються із від-
повідною заявою до суду (за місцем про-
живання однієї із сторін), подають два 

екземпляри угоди, заяву про те, що жо-
ден з них не є стороною в іншому ЦПС, 
після чого до спеціального реєстру вно-
ситься відмітка про реєстрацію і саме з 
цього моменту договір набуває чинності. 
Зміни до ЦПС вносяться в такому ж по-
рядку, в якому укладається договір.

Зі ст. ст. 515-1 515-4 і Цивільного 
кодексу випливає, що партнери мають 
зобов’язання жити разом. Розглядаю-
чи скаргу про конституційність закону 
«PACS» 15 листопада 1999 р., Конс-
титуційна рада серед іншого уточни-
ла, що поняття спільного життя охоп-
лює, зокрема, сукупність інтересів, що 
включає співжиття між партнерами [4]. 
Партнери в рівній мірі підпорядковані 
обов’язку взаємного надання моральної 
та матеріальної допомоги один одному 
(ст. 515-4 Цивільного кодексу), що ана-
логічно обов’язку надання взаємної до-
помоги подружжям (ст. 212 Цивільного 
кодексу).

У відносинах партнерів з третіми 
особами ст. 515-4 Цивільного кодексу 
передбачає солідарність партнерів по 
боргах щодо задоволення потреб що-
денного життя. У результаті реформи 
23 червня 2006 р. ст. 515-4 Цивільного 
кодексу значно наближається до ст. 220 
Цивільного кодексу щодо господарської 
солідарності подружжя. Надмірний 
характер боргу складає, як і для под-
ружжя, виняток із солідарності парт-
нерів. Деякі відмінності існують, про-
те, між двома положеннями: ст. 515-4 
Цивільного кодексу не робить відсилан-
ня до зобов’язання по утриманню дітей, 
так як сім’я партнерів є суб’єктом, який 
законодавець продовжує ігнорувати; їх 
застави та купівлі з розстрочкою пла-
тежу не підкоряються особливій зако-
нодавчій регламентації, на відміну від 
аналогічних правовідносин подружжя.

Що стосується майна партнерів, ре-
форма від 23 червня 2006 р. змінила 
правовий режим роздільної власності на 
майно партнерів, у порівнянні з нормою, 
яка була закріплена у законі 1999 р. 
У своїй першій редакції ст. 515-5 
Цивільного кодексу закріплювала пре-
зумпцію неподільності майна партнерів, 
придбаного після укладання пакту, тоб-
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то кожен партнер є власником майна, 
придбаного після укладення пакту, яке 
належить їм у двох рівних ідеальних 
долях. Після реформи партнери мають 
право установити режим спільної влас-
ності щодо предметів домашнього побу-
ту, які вони будуть купувати після укла-
дення договору.

Реформа 23 червня 2006 р. ще біль-
ше наблизила наслідки цивільного пакту 
солідарності до наслідків шлюбу, поши-
рюючи на партнерів ст. 763-1 Цивіль-
ного кодексу. Відповідно до цієї статті, 
якщо на час смерті той із партнерів, хто 
пережив іншого, фактично проживає в 
приміщенні, що належало партнерам 
або складає спадкову масу, він має пов-
не право протягом року на безкоштовне 
користування цим приміщенням, також 
як і на рухоме майно, включене у спа-
док і побутові речі, які містяться в при-
міщенні.

Тобто як можна помітити із вище-
вказаного, ЦМС — це специфічний за 
об’єктом договір, правовий режим яко-
го включений в книгу першу Цивільно-
го кодексу, присвячений особам і який 
запозичує деякі риси шлюбу. На відмі-
ну від співжиття, цивільний пакт солі-
дарності є правовим союзом, правовий 
режим якого залишається ще на зарод-
ковому етапі, в порівнянні з тим же 
шлюбом. Проте це також менш обтяж-
ливий статус, ніж шлюб, у тій мірі, в 
якій дозволяється припинити його в од-
носторонньому порядку і без дотриман-
ня визначеного строку. Якщо цивільний 
пакт солідарності залишається союзом 
на півшляху між співжиттям і шлюбом, 
його наближення до подружнього союзу 
стало більш відчутним після реформи 
від 23 червня 2006 р., якою законода-
вець скористався, щоб максимально 
наблизити його до шлюбу (публічність 
реєстрації громадянського пакту солі-
дарності, закріплення обов’язку спри-
яння між партнерами, зміна майнового 
режиму партнерів та визнання за тим із 
них, хто пережив іншого, права тимча-
сового користування протягом року за-
гальним місцем проживання) [2].

Зауважимо, що у зв’язку із прий-
няттям 24 квітня 2013 р. закону про 

легалізацію одностатевих шлюбів пакт 
цивільної солідарності втрачає своє зна-
чення для одностатевих пар і віднині 
спрямований лише для регулювання 
фактичних шлюбних відносин у Фран-
ції. Проте й до цього часу 95 % таких 
союзів були укладені саме гетеросексу-
альними парами, хоча даний правовий 
інститут створювався першочергово для 
врегулювання правовідносин саме гомо-
сексуальних партнерів.

В Україні питання правового регулю-
вання позашлюбних сімейних союзів з 
кожним роком набуває все більшої акту-
альності. Новий СК України закріпив у 
п. 1 ст. 21 «Поняття шлюбу», що «шлю-
бом є сімейний союз чоловіка та жінки, 
зареєстрований у державному органі 
реєстрації актів громадянського стану». 
Держава визнає єдиною законною і 
можливою формою шлюбу на території 
України цивільний шлюб, оскільки згід-
но з п. 3 ст. 21 СК «релігійний обряд 
шлюбу не є підставою для виникнення 
у чоловіка і жінки прав та обов’язків 
подружжя». У підтвердження юридич-
ної сили і значущості зареєстрованого 
шлюбу у п. 2 ст. 21 СК, який закріпив, 
що «проживання однією сім’єю чоловіка 
та жінки без шлюбу не є підставою для 
виникнення у них прав та обов’язків 
подружжя». Здавалось, саме ст. 21 мала 
б остаточно поставити крапку у позиції 
законодавця щодо регулювання шлюб-
но-сімейних відносин. Разом із тим у СК 
України у ст. 74 було внесено норму, 
яке не зовсім узгоджується з позицією 
законодавця, вказаною в ст. 21 СК Ук-
раїни: «Якщо жінка та чоловік прожива-
ють однією сім’єю, але не перебувають 
у шлюбі між собою або в будь-якому ін-
шому шлюбі, майно, набуте ними за час 
спільного проживання, належить їм на 
праві спільної сумісної власності, якщо 
інше не встановлено письмовим дого-
вором між ними», і поширив на майно, 
набуте таким чоловіком та жінкою при 
спільному проживанні, положення гла-
ви 8 цього Кодексу, яка регулює право 
спільної сумісної власності подружжя.

Наведене свідчить, що, з одного боку, 
ст. 21 СК України не визнає фактичних 
шлюбних відносин, а з іншої — у ст. 74 
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цього Кодексу наділяє фактичне под-
ружжя такими самими майновими пра-
вами по відношенню один до одного, як 
і законного чоловіка та дружину.

Проте практична реалізація цих пра-
вових норм призвела до суперечливої 
судової практики, загострила проблему 
правового статусу осіб, які проживають 
однією сім’єю, але не перебувають у 
шлюбі між собою або в будь-якому ін-
шому шлюбі. Зокрема, попри величез-
ний крок вперед — врегулювання май-
нових відносин фактичного подружжя, 
такі питання, як спадкування, дотри-
мання принципу одношлюбності і захист 
прав та інтересів осіб, які перебувають 
у фактичних відносинах з особою, яка 
одночасно перебуває у зареєстровано-
му шлюбі, соціальне забезпечення фак-
тичного подружжя — залишаються не 
врегульованими і породжують низку 
проблем для осіб, які спільно прожива-
ють без реєстрації шлюбу. Окрім цього, 
навіть реалізація норм щодо, здавалось 
би, врегульованої сфери правовідносин 
фактичного подружжя — майнової по-
роджує безліч труднощів для осіб, які 
не реєструють свої сімейні союзи.

У зв’язку із наявністю позитивного 
досвіду Франції у вирішенні проблеми 
правового статусу осіб, які прожива-
ють однією сім’єю, є сенс застосувати 
законодавче закріплення угод, подібних 
PACS. В Україні це дозволить забезпе-
чити мінімальну юридичну безпеку сі-
мейним парам, які ведуть спільне життя 
і мають спільне господарство, але їхні 
стосунки не зареєстровані в органах дер-
жавної реєстрації цивільного стану.

На даний момент найбільш наближе-
ним юридичним механізмом для таких 
пар за своїм змістом лишаються угоди 
про порядок використання майна, во-
лодіння та розпорядження спільним 
майном, які укладаються між співвлас-
никами. У такій угоді можна, зокрема, 
передбачити, за ким буде зареєстрова-
но майно, що купується цивільним по-
дружжям у спільну власність. Форму-
вання загальних норм, які встановлюють 
єдині вимоги до всіх договорів і угод, що 
укладаються з приводу спільного майна 
як подружжям, так і особами, що пере-

бувають у фактичних шлюбних відноси-
нах, є питанням відкритим і актуальним 
в Україні. Право фактичного подружжя 
на визначення правового режиму майна 
не може визначатися шлюбним догово-
ром, адже право на його укладення ма-
ють лише особи, які подали заяву про 
реєстрацію шлюбу, або особи, шлюб 
між якими уже зареєстрований (ч. 1 
ст. 92 СК). Проте ніхто не позбавляє 
осіб, які перебувають у фактичних 
шлюбних відносинах, права врегулюва-
ти свої відносини як співвласники шля-
хом укладення цивільно-правових угод. 
Таким чином, виникають зобов’язальні 
правовідносини між сторонами. Більше 
того, договірний спосіб упорядкування 
відносин між фактичним подружжям 
є чи не найбільш дієвим способом за-
хисту прав та інтересів учасників. Так, 
фактичний чоловік та дружина можуть 
укласти між собою угоду про поділ май-
на, яке знаходиться в їхній спільній 
сумісній власності, а також угоди про 
порядок володіння, користування, роз-
порядження таким майном.

Окрім цього, ЦПС не є договором, 
який регулює лише майнові відноси-
ни фактичної сімейної пари, він має 
значно ширший об’єкт правового ре-
гулювання і відповідно породжує різні 
юридичні наслідки. Практика ЦПС або 
угод про спільне життя набула великого 
поширення у всьому світі, хоча у різ-
них варіаціях. Проте на даний момент 
ЦПС є найбільш розумним компромісом 
для вирішення проблемних питань, які 
породжуються фактичними шлюбни-
ми відносинами. Зокрема, для осіб, які 
бажатимуть укласти таку угоду, буде 
ставитись ряд вимог: досягнення шлюб-
ного віку, відсутність кровної спорідне-
ності, не перебування у шлюбі та інших 
фактичних шлюбних відносинах. Окрім 
цього сторони матимуть право обрати 
правовий режим майна, набутого за час 
шлюбу, якщо їхні інтереси йтимуть в 
розріз із законодавчим регулюванням 
майнових відносин, передбаченим ст. 74 
СК України, або врегулювати свої пра-
вовідносини більш детально, щоб уник-
нути затяжних судових процесів поділу 
майна і нелегкої процедури доказування 
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своїх майнових прав. Договір дозволить 
гарантувати мінімальні соціальні права 
та гарантії особам, які перебувають у 
фактичних шлюбних відносинах, зок-
рема, у випадку їхнього припинення. 
На розсуд сторін вони зможуть врегу-
лювати й питання утримання, спадку-
вання, наслідки розірвання договору, 
взаємні права й обов’язки фактичного 
подружжя один перед одним та іншими 
учасниками цивільних правовідносин.

Правовий та статистичний аналіз 
ефективності функціонування інститу-
ту PACS у Франції дозволяє зробити 
припущення, що його впровадження в 
Україні, правова система якої близька 
до правової системи Франції і разом 
вони становлять єдину правову сім’ю 
в широкому розумінні цього поняття, 
буде ефективним і дієвим інститутом, 
який виведе регулювання фактичних 
шлюбних відносин на новий рівень у 
відповідності із потребами суспільства 
та держави.

Ключові слова: фактичні шлюбні 
відносини, цивільний пакт солідарності, 
шлюб, фактичне подружжя.

Стаття присвячена проблемним 
питанням правового статусу та 
правового регулювання правовідносин 
осіб, які проживають однією сім’єю, 
але не перебувають у шлюбі між со‑
бою, у французькому законодавстві, 
проведений правовий аналіз врегулю‑
вання основних проблемних питань, 
надані практичні рекомендації щодо 
вирішення аналогічних проблем в Ук‑
раїні.

Статья посвящена проблемным 
вопросам правового положения и пра‑

вового регулирования правоотноше‑
ний лиц, которые проживают одной 
семьей, но не пребывают в браке меж‑
ду собой, во французском законода‑
тельстве, проведен правовой анализ 
урегулирования основных проблемных 
вопросов , предоставлены рекоменда‑
ции по решению аналогичных проблем 
в Украине.

The article is devoted to disputable 
questions of legal status and regulation 
of legal unmarried cohabitation rela‑
tionship in France law, conducted a le‑
gal analysis in order to the settlement of 
the major outstanding questions, given 
the recommendation for solution ana‑
logical problem in the Ukrainian law.
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зАхИСТ ДІлОВОї РЕПУТАцІї ПУБлІЧНИх ОСІБ

Ділова репутація має для публічної 
особи визначальне значення, оскільки 
суспільна оцінка її професійної діяль-
ності безпосереднім чином впливає на 
її результат. Свідомо сформований ро-
ками імідж може бути знищено єдиною 
публікацією в авторитетному ЗМІ або 
негативними чутками, поширеними кон-
курентами, або просто недоброзичлив-
цями. Тому захист ділової репутації для 
публічної особи є однією з нагальних та 
життєво необхідних потреб.

Розширення інформаційного просто-
ру, постійний розвиток інформаційних 
технологій сприяють вільному обігу ін-
формації та дуже швидкому її надход-
женню до широкого кола реципієнтів. Це 
викликає необхідність вироблення діє-
вих засобів боротьби з поширенням не-
гативної недостовірної інформації щодо 
публічних осіб, яка принижує гідність та 
честь таких осіб, а також завдає значної, 
інколи непоправної, шкоди їх діловій ре-
путації. Вказане зумовлює неабияку ак-
туальність теми даної наукової статті.

Дослідженню даної проблемати-
ки, а також її окремих питань при-
свячували свої праці такі науковці, 
як: С. М. Братусь, В. П. Грибанов, 
Р. Є. Гукасян, О. С. Йоффе, О. В. Ко-
хановська, Д. Д. Луспеник, М. М. Ма-
леїна, Р. О. Стефанчук, Р. Й. Халфіна, 
Я. М. Шевченко, Г. Ф. Шершеневич 
та ін.

Метою даної статті є дослідження 
порядку здійснення публічною особою 
свого особистого немайнового права на 
захист ділової репутації.

Для досягнення поставленої мети 
визначено такі завдання:

— сформулювати визначення понять 
«репутація» та «ділова репутація»;

— визначити особливості ділової ре-
путації публічної особи як об’єкта пра-
вового захисту;

— надати визначення категорії «по-
зитивна репутація»;

— проаналізувати можливість захис-
ту негативної репутації.

Особливим об’єктом правової охоро-
ни є ділова репутація публічної особи як 
особисте немайнове благо. Відповідно 
до ст. 299 Цивільного кодексу України 
(далі — ЦК України) фізична особа має 
право на недоторканність своєї ділової 
репутації. Фізична особа може зверну-
тися до суду з позовом про захист своєї 
ділової репутації.

Визначити зміст категорії «ділова ре-
путація» не можна, не дослідивши саме 
поняття «репутація».

Р. О. Стефанчук під поняттям «ре-
путація» як особисте немайнове благо 
фізичної особи розуміє усталену оцінку 
фізичної чи юридичної особи у будь-
якій сфері професійної чи іншої суспіль-
но-корисної діяльності, що ґрунтується 
на наявній інформації про її позитивні 
та негативні суспільно значимі діяння 
(поведінку), що відома оточуючим, і, в 
силу цього, відображена в суспільній 
свідомості як думка про особу з точки 
зору моралі даного суспільства чи со-
ціальної групи [1, 451].

В. Д. Костюк зазначає, що під ре-
путацією необхідно розуміти сформо-
вану думку про особу, що ґрунтується 
на оцінці її суспільно значимих якос-
тей; превалююча в певному суспільно-
му середовищі думка про окрему особу 
або про групу осіб; загальна думка про 
якості, достоїнства й недоліки кого-не-
будь, чого-небудь; відображення ділових 
якостей особи в суспільній свідомості, 
що супроводжується позитивною оцін-
кою суспільства; сформована навко-
лишня думка про моральний вигляд 
тієї або іншої людини (колективу), що 
ґрунтується на її попередній поведінці 
(попередній діяльності) [2, 315].
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Р. О. Стефанчук обґрунтовано вка-
зує, що з метою розширення кола осо-
бистих немайнових благ, які б підлягали 
цивільно-правовому захисту, доцільно 
було б визнати об’єктом цивільно-пра-
вового захисту «репутацію» фізичних та 
юридичних осіб, оскільки законодавчо 
закріплене поняття «ділова репутація» є 
більш вузьким поняттям та таким, що не 
охоплює деякі види репутації, зокрема 
«професійну», «службову», «авторську» 
тощо. Адже в правовій державі, де ос-
новним конституційно закріпленим при-
нципом є принцип рівності всіх перед 
законом та судом, немає значення, яка 
репутація постраждала: чи то інжене-
ра, чи то священика, чи то підприємця. 
На всі сфери діяльності, де можливо 
заподіяти шкоду особі, внаслідок пору-
шення права на її адекватне оцінювання 
з боку суспільства чи інших соціальних 
груп, не як просто людини, а як суб’єкта 
певної діяльності, що наділений в даній 
галузі певними знаннями, навичками 
та вміннями, повинен поширюватись 
цивільно-правовий захист репутації 
[3, 20–21]. Відповідної точки зору до-
тримується й О. Гуменюк, який пропо-
нує розширити ще й коло суб’єктів пра-
ва на репутацію, додавши до фізичних 
та юридичних осіб таких суб’єктів, як 
держава Україна, Автономна Республі-
ка Крим, територіальні громади, інозем-
ні держави та інші суб’єкти публічного 
права [4, 46].

Дійсно, особа повинна мати мож-
ливість захистити своє добре ім’я у будь-
якій сфері своєї соціально значимої діяль-
ності, і якщо відносно юридичних осіб 
змісту терміна «ділова репутація» цілком 
достатньо для позначення відповідного 
об’єкта правового захисту, то для фізич-
них осіб більш правильним вбачається 
закріплення на законодавчому рівні тер-
міна «репутація». Між тим на сьогодніш-
ній день у нормах чинного законодавства 
чітко закріплено та передбачається мож-
ливість захисту саме ділової репутації як 
юридичних, так і фізичних осіб.

Ділова репутація являє собою ок-
ремий випадок репутації взагалі та ві-
дображає сформовану думку про якості 
(переваги та недоліки) колективу, ор-

ганізації, підприємства, установи, конк-
ретної фізичної особи у сфері ділового 
обороту, в тому числі у сфері підприєм-
ництва, інших сферах [5, 22].

В. П. Нагребельний стверджує, що 
визначення «ділова» до слова «репута-
ція» вказує на те, що аналізується не 
будь-яка сфера діяльності (поведінки) 
фізичної або юридичної особи, а та, яка 
пов’язана з її місцем в підприємницьких 
відносинах [6, 211]. На думку В. Плот-
нікова, цивільному процесуальному за-
хисту не підлягає професійна і службова 
репутація педагогів, лікарів, державних 
службовців тощо і об’єктом оцінки по-
винна бути можливість особи викону-
вати взяті на себе обов’язки, якість, 
вчасність і повнота виконаної роботи і 
наданих послуг, вміння тримати нада-
не слово і бути надійною стороною в 
зобов’язальних правовідносинах у сфері 
підприємництва [7, 95]. Н. А. Панкрато-
ва під діловою репутацією розуміє скла-
дену думку про ділові якості (переваги і 
недоліки) певної фізичної особи у сфері 
ділового обороту [8, 23].

За доволі поширеною сьогодні в літе-
ратурі концепцією під діловою репута-
цією розуміють загальну думку про ок-
рему особу, групу або колектив людей, 
що склалася на підставі оцінки якості 
продукції, роботи, вчинків, переваг і не-
доліків будь-якої особи [9, 80].

Ті автори, які пов’язують ділову репу-
тацію лише зі сферою підприємницької 
діяльності, штучно звужують зміст даної 
правової категорії. Ділову репутацію і, 
відповідно, право на її недоторканність 
можуть мати не лише суб’єкти підпри-
ємницької, а й будь-якої іншої професій-
ної діяльності (політики, спортсмени, 
науковці тощо). До них можна віднести 
й неприбуткові юридичні особи, які хоча 
й не здійснюють підприємницької діяль-
ності, однак провадять певну ділову ак-
тивність (політичні партії, громадські 
організації, релігійні об’єднання тощо). 
Саме такий підхід був сприйнятий судо-
вою практикою. Так, відповідно до п. 4 
постанови Пленуму Верховного Суду 
України від 27.02.2009 року № 1 «Про 
судову практику у справах про захист 
гідності та честі фізичної особи, а також 
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ділової репутації фізичної та юридичної 
особи» під діловою репутацією фізич-
ної особи розуміється набута особою 
суспільна оцінка її ділових і професій-
них якостей при виконанні нею трудо-
вих, службових, громадських чи інших 
обов’язків. Під діловою репутацією юри-
дичної особи, у тому числі підприємни-
цьких товариств, фізичних осіб — під-
приємців, адвокатів, нотаріусів та інших 
осіб, розуміється оцінка їх підприємни-
цької, громадської, професійної чи іншої 
діяльності, яку здійснює така особа, як 
учасник суспільних відносин.

Також необхідно зауважити, що 
на відміну від категорій «гідність» та 
«честь», дефініцій яких взагалі не мож-
на знайти в нормах чинного законо-
давства, поняття «ділова репутація» має 
своє нормативне визначення. Так, у 
ст. 2 Закону України від 7 грудня 2000 
року № 2121-III «Про банки і банківсь-
ку діяльність» поняття ділової репута-
ції визначається як відомості, зібрані 
Національним банком України, про 
відповідність діяльності юридичної або 
фізичної особи, у тому числі керівників 
юридичної особи та власників істотної 
участі у такій юридичній особі, вимогам 
закону, діловій практиці та професійній 
етиці, а також відомості про порядність, 
професійні та управлінські здібності фі-
зичної особи. Звичайно, що таке визна-
чення застосовується до правовідносин, 
на які поширюється дія Закону України 
«Про банки і банківську діяльність».

Стосовно публічних осіб понят-
тя ділової репутації дещо ширше, ніж 
у звичайної фізичної особи. Так, одна 
фізична особа може мати ділову репу-
тацію у різних сферах своєї діяльності. 
Всебічно розвинена людина може одно-
часно набути певної репутації на своє-
му робочому місці, у спорті, громадській 
діяльності тощо. Між тим ділову репу-
тацію публічної особи необхідно розгля-
дати значно ширше, вона охоплює всі 
ті сфери суспільного життя публічної 
особи, які можуть викликати громадсь-
кий інтерес та які формують суспільну 
думку про таку публічну особу. Тому, 
наприклад, якщо поширення негативної 
інформації про поведінку звичайної фі-

зичної особи хоча й порушує її право на 
приватне життя, однак, як правило, не 
впливає на її ділову репутацію та може 
завдати шкоди лише честі та гідності, то 
такі самі дії по відношенню до публіч-
ної особи (наприклад, політика) можуть 
відвернути від неї певні категорії грома-
дян під час виборів, тобто зашкодити 
діловій репутації.

Таким чином, ділова репутація пуб-
лічної особи — це набута особою сус-
пільна оцінка її ділових і професійних 
якостей при виконанні нею трудових, 
службових, громадських чи інших 
обов’язків, а також будь-яка інша сус-
пільна оцінка публічної особи, яка впли-
ває на її суспільну діяльність, що має 
публічний характер.

У деяких наукових джерелах можна 
зустріти точку зору, відповідно до якої по-
няття «репутація» фактично ототожнюєть-
ся з поняттям «честь» [10, 4; 11, 33].

В юридичній літературі вказують на 
такі відмінності між поняттями «честь» 
та «репутація»:

1) суб’єктом — носієм честі є тільки 
фізична особа, тоді як репутація як бла-
го характерна всім учасникам цивільних 
відносин;

2) честь визначає людину саме як осо-
бистість, громадянина, індивіда без вказів-
ки на певний рід занять, професію чи 
іншу соціальну роль у суспільстві, тоді як 
репутація напряму залежить від того, як 
особа виконує покладені на неї професій-
ні, службові чи інші рольові обов’язки, 
а не взагалі дотримується етично-мораль-
них норм як член суспільства;

3) честь може бути лише позитив-
ною, а її обсяг може змінюватись у про-
міжку від нуля до безкінечності, тоді як 
репутація може бути як позитивна, так 
і негативна [3, 47].

У даному контексті Р. О. Стефанчук 
стверджує, що захисту підлягає не лише 
позитивна, але й негативна репутація, 
наводячи в якості прикладу осіб, у яких 
може виникнути інтерес до підтримання 
та захисту власної негативної репутації 
(хіпі, панки тощо) [3, 47].

З такою точкою зору навряд чи мож-
на погодитись. Відповідно до положень 
цивільного законодавства правовій охо-
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роні та захисту підлягає не будь-яка, 
а лише ділова репутація (ст. 299 ЦК). 
Ділова репутація як об’єкт захисту за-
вжди позитивна з точки зору її носія. 
Інша справа, що ділова репутація на-
бувається в певній сфері професійної 
діяльності та відсутній єдиний критерій 
для визначення позитивної репутації 
для всіх. Так, в одному середовищі над-
мірна ощадливість може розглядатися 
як скупість, тобто негативне явище (не-
гативна репутація), в іншому середови-
щі її можуть оцінювати зі знаком плюс 
та характеризувати ощадливу особу як 
обережного та поміркованого бізнесме-
на. Або, навпаки, розкішний автомобіль, 
дорогий одяг та коштовні прикраси мо-
жуть створювати для однієї особи (на-
приклад, бізнесмена, зірки) репутацію 
успішної людини, надійного бізнес-пар-
тнера, а для іншої (наприклад, держав-
ного службовця) — репутацію особи, рі-
вень життя та витрат якої не відповідає 
офіційним доходам (тобто хабарника).

Крім цього, необхідно зауважити, що 
будь-яке право особи або законний ін-
терес повинні бути спрямовані на утвер-
дження загальноприйнятих у цьому су-
спільстві цінностей. Необхідно уникати 
зайвого формалізму в таких питаннях. 
Д. Д. Луспеник також відстоює точку 
зору, що не лише позитивна репутація 
захищається законом, пояснюючи власну 
позицію відсутністю відповідної вказівки 
у законі [5, 20]. Дійсно, закон прямо не 
закріплює, що захисту підлягає лише по-
зитивна репутація, та не містить прямої 
заборони відносно здійснення захисту 
негативної репутації. Однак необхідно 
розуміти, що в одних випадках відсут-
ність прямої заборони дійсно свідчить про 
фактичний дозвіл (виходячи з принципу 
«дозволено все те, що не заборонено»), 
а в інших випадках вона може свідчити 
про наявність прогалини в праві.

Ю. М. Оборотов справедливо ствер-
джує, що в основі права перебувають 
такі абсолютні цінності, як збереження 
життя, родини, власності, забезпечення 
безпеки, здобування знань, прийняття 
рішень і т. ін. Цільове призначення пра-
ва в цьому зв’язку полягає в збереженні 
існуючих цінностей по таких напрямах, 

як їх закріплення, ієрархізація, інформу-
вання про цінності, перерозподіл і за-
хист цінностей [12].

Тому, наприклад, в жодному разі не 
може захищатися репутація особи, яка 
створена протиправною, особливо зло-
чинною поведінкою особи. Відомо, що 
для деяких категорій громадян (напри-
клад, злодії «в законі») така репутація 
має значення для утвердження в певно-
му середовищі, однак це не означає, що 
їх інтерес в підтриманні такої репутації 
повинен захищатися державою.

Також не повинна підлягати захис-
ту й будь-яка інша негативна репутація. 
Закріплення на законодавчому рівні або 
хоча б мовчазне визнання та підтриман-
ня на рівні судової практики можли-
вості захисту негативної репутації або 
інших негативних за своєю соціальною 
природою інтересів (аморального спо-
собу життя, антисанітарного способу 
життя, права нецензурно висловлюва-
тися тощо), навіть якщо такі прояви не 
заподіюють шкоди оточуючим, а тому 
формально не є протиправними, ство-
рить додаткові перешкоди для боротьби 
з цими аморальними проявами та фак-
тично затвердить їх як норму поведінки, 
тобто один з можливих варіантів пово-
дження, який державою не засуджуєть-
ся, а навпаки — захищається.

Відповідно до ч. 4 ст. 13 ЦК України 
при здійсненні цивільних прав особа по-
винна додержуватися моральних засад 
суспільства. Негативна репутація тому і 
є негативною, оскільки не сприймаєть-
ся суспільством, як не сприймається 
суспільством і поведінка особи, яка 
створює їй відповідну репутацію. Тому 
захист негативної репутації слід вважа-
ти таким, що не відповідає моральним 
засадам суспільства.

Ділова репутація публічної особи — 
це набута особою суспільна оцінка її 
ділових і професійних якостей при ви-
конанні нею трудових, службових, гро-
мадських чи інших обов’язків, а також 
будь-яка інша суспільна оцінка публіч-
ної особи, яка впливає на її суспільну 
діяльність, що має публічний характер.

Виходячи з вищезазначеного, мож-
на дійти висновку про можливість здій-
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снення юридичного захисту лише пози-
тивної репутації публічної особи. При 
цьому під позитивною репутацією слід 
розуміти будь-яку репутацію, яка є по-
зитивною з точки зору її носія, і якщо 
поведінка особи, яка створює їй від-
повідну репутацію, не суперечить зако-
ну та моральним засадам суспільства.

Ключові слова: захист, немайнове 
благо, цивільне судочинство, публічна 
особа, ділова репутація.

У статті досліджуються питан‑
ня, пов’язані з правом публічних осіб 
на захист такого особистого немай‑
нового блага, як ділова репутація, 
дається визначення категорії «діло‑
ва репутація публічної особи», аналі‑
зується можливість захисту нега‑
тивної репутації та визначається 
зміст категорії «позитивна репута‑
ція» як об’єкту правового захисту.

В статье исследуются вопросы, 
связанные с правом публичных лиц 
на защиту такого личного неимущес‑
твенного блага, как деловая репу‑
тация, дается определение катего‑
рии «деловая репутация публичного 
лица», анализируется возможность 
защиты негативной репутации и оп‑
ределяется содержание категории 
«позитивная репутация» как объек‑
та правовой защиты.

The questions related to the right of 
public persons of defence of such person‑
al unproperty blessing as business repu‑
tation are investigated in this article, 
determination of category is given “busi‑
ness reputation of public person”, possi‑
bility of defence of negative reputation is 
analysed and maintenance of category is 
determined “positive reputation”.
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фОТОГРАфІЧНИЙ ТВІР ТА КАДР  
яК СКлАДОВІ КІНЕМАТОГРАфІЧНОГО ТВОРУ:  

ПОРІВНяльНО-ПРАВОВИЙ АНАлІз

Кінематографічний твір є складним 
за своєю природою об’єктом авторського 
права та включає низку результатів ін-
телектуальної, творчої діяльності. Його 
складові елементи можуть бути умовно 
поділені на дві групи: ті, що можуть 
бути відокремлені від цілого кінотвору, 
та об’єкти-елементи, які відокремлюва-
тися від цілого кінотвору не можуть за 
своєю природою. Фотографічний твір 
та кадр входять до переліку елементів 
кінематографічного твору, які можуть 
бути використані як самостійні об’єкти 
авторського права. Технічна схожість 
породжує невизначеність з приводу роз-
межування цих творів та порядку їх ви-
користання, як у межах складного тво-
ру, так і поза ним.

Ступінь розробленості проблеми з 
аналізу окремих елементів, що є складо-
вими кінематографічного твору, розкри-
вають праці вітчизняних та зарубіжних 
науковців і правників, а саме: С. Ю. Бур-
лакова, М. Гур’єва, Р. В. Дробязко, 
В. С. Дробязко, О. Жилинкова, О. Йоф-
фе, Е. Моргунова, Н. А. Райгородський, 
Л. Тимофеєнко, О. Штефан та ін.

У даній статті було поставлене за-
вдання щодо порівняльного аналізу 
правової природи фотографічного твору 
та кінематографічного кадру як складо-
вих кінематографічного твору. Харак-
теристика суб’єктів авторських прав, 
а також питань правового оформлення 
відносин з використання та розпоряд-
ження авторським правами на зазна-
чені об’єкти.

Метою дослідження є спроба прове-
дення порівняльно-правового аналізу та 
відмежування таких об’єктів авторсько-
го права, як фотографічний твір та кадр 

кінофільму, а також визначення пропо-
зицій з правового оформлення відносин 
щодо розпорядження авторськими пра-
вами на зазначені об’єкти.

Відповідно до ст. 8 Закону України 
«Про авторське право і суміжні права» 
(далі — авторський закон) фотографіч-
ний твір, у тому числі твори виконані 
способом, подібним до фотографії (п. 10 
ст. 8), зазначені у якості самостійних 
об’єктів авторського права та склада-
ють дві умовні групи. Що ж стосується 
кадру, він є складовою частиною кіне-
матографічного твору, який відповідно 
до ст. 1 авторського закону є одним з 
видів аудіовізуального твору, що також 
належить до об’єктів авторського права 
(п. 7 ст. 8).

Аудіовізуальний твір — це твір, що 
фіксується на певному матеріальному 
носії у вигляді серії послідовних кадрів 
(зображень) чи аналогових або диск-
ретних сигналів, які відображають (за-
кодовують) рухомі зображення (як із 
звуковим супроводом, так і без нього) 
і сприйняття яких є можливим виключ-
но за допомогою того чи іншого виду 
екрану (кіноекрану, телевізійного екра-
ну тощо), на якому рухомі зображення 
візуально відображаються за допомогою 
певних технічних засобів.

Як вбачається із визначення, аудіові-
зуальний твір є складним за своєю 
природою твором та складається з еле-
ментів, які можуть бути самостійними 
об’єктами авторського права. Фотогра-
фічний твір та кадр входять до перелі-
ку елементів кінематографічного твору, 
проте існує невизначеність з приводу 
порядку їх використання як у межах 
складного твору, так і поза ним.

© Н. Бузовська, 2013 
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Кадр належить до тієї групи скла-
дових частин кінематографічного тво-
ру, які можуть бути відокремлені та 
використані самостійно, незалежно від 
останнього і за певних умов (дотриман-
ня критеріїв охороноздатності) охоро-
нятися як самостійний твір (об’єкт ав-
торського права).

Серія кадрів за допомогою спеціаль-
них технічних пристроїв перетворюєть-
ся із поодиноких статичних зображень у 
динамічну загальну картину, яка сприй-
мається глядачами на екрані або іншому 
призначеному для зорового сприйняття 
пристрої.

На сьогодні в юридичній літературі 
зустрічається два підходи стосовно пра-
вової природи кадру кінематографічного 
твору, що носять характер протистоян-
ня. Відповідно до першого кадр слід від-
нести до окремого твору образотворчого 
мистецтва, відповідно до другого він є 
фотографічним твором.

Як зазначає С. Бурлаков: «Процес 
кінозйомки застосовує прийоми та за-
соби фотозйомки, тому кадр кінемато-
графічного твору ближчий до фотографії. 
Разом з тим кіноактор та оператор-по-
становник разом з натуральними зйом-
ками знімають кадри, композиція яких 
спеціально створена акторами, худож-
никами-постановниками, декораторами, 
костюмерами, розробниками спецефек-
тів та іншими творчими та технічними 
працівниками, які своєю творчою пра-
цею «малюють» кадр замість фарб ху-
дожника. З цієї точки зору кадр є зоб-
раженням, малюнком» [2, 32].

Можна визначити ряд ознак, що 
ріднять фотографічний твір та кадр кі-
нематографічного твору: є самостійним 
зафіксованим зображенням; фіксує пев-
ний стан об’єктивної дійсності (з мож-
ливістю наступної корекції та внесення 
певних змін шляхом технічної обробки 
зображення); створюється у процесі фо-
тографування (відеозйомка базується 
на тих самих принципах, що і техноло-
гія фотографії).

Разом з тим є певні відмінності та 
властивості, притаманні кожному з 
об’єктів. Так кадр кінофільму, по-перше, 
є невід’ємною первинною ланкою відео-

ряду кінотвору; по-друге, об’єктивною 
формою вираження кінематографічно-
го твору, певним способом фіксації. До 
того ж у якості складової частини кіне-
матографічного твору є механічно виді-
леною частиною.

Фотографічний твір також належить 
до самостійних об’єктів авторського 
права, що може знаходити своє втілен-
ня у різноманітних формах: речовій, 
цифровій, голографічній та іншій. Так 
само, як і кінематографічний кадр, 
фотографічний твір може входити до 
складу елементів кінематографічного 
твору, однак на відміну від кадру він 
не є невід’ємною його частиною, що 
механічно виділена безпосередньо з ві-
деоряду.

Виходячи з вищенаведеного, пропо-
нується віднести кадр кінематографіч-
ного твору до одного з видів твору об-
разотворчого мистецтва, а саме, другої 
умовної групи, зазначеної у п. 10 ст. 8 
авторського закону — «твори виконані 
способами, подібними до фотографії».

Слід зазначити, що авторські пра-
вовідносини виникають тільки стосовно 
тих об’єктів, які відповідають критеріям 
охороноздатності — є новими, оригі-
нальними та виражені в об’єктивній 
формі.

Дані авторські правовідносини у 
процесі створення кінематографічного 
твору можуть виникати та розвиватись 
таким чином. У процесі кінозйомки 
прикріплений до знімальної групи ху-
дожник-фотограф знімає фоторекламу, 
зазвичай зйомка ведеться в умовах за-
гального знімального освітлення або ж 
може здійснюватись і поза знімального 
майданчика. У результаті з цих фото-
кадрів створюється комплект рекламних 
фотографій, що передається в організа-
ції прокату та слугує для виготовлення 
реклами до фільму.

Авторські права зі створення таких 
фотографічних творів належать особі, 
яка своєю творчою працею створила 
даний твір, у даному випадку худож-
нику-фотографу. Творча праця такої 
особи буде знаходити свій вияв у типі 
освітлення, ракурсі, діафрагмі та фокус-
ній відстані об’єктива, при варіації якої 
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досягається те чи інше співвідношення 
різкостей, які входять в кадр об’єктів, 
поза осіб чи розміщення предметів, які 
фотографують. Виключно оригінальні 
та виражені в об’єктивній формі фото-
графічні твори підлягають правовій охо-
роні за авторським законодавством. Як 
правило, такі фотографічні твори ство-
рюються за замовленням та регулюють-
ся відповідним авторським договором, 
що укладається з продюсером фільму. 
Приналежність фотографічних творів, 
у якості складової частини, до кінемато-
графічного твору базується на договір-
ній основі, а не технічних особливостях 
створення кінематографічного твору, як 
у випадку з кадром.

Що ж стосується кадру кінемато-
графічного фільму, як слушно зазначає 
М. Гур’єва, «...на жаль, існує думка, 
що оператор-постановник не входить 
до творчого складу осіб, які працюють 
над фільмом. Діяльність оператора по-
милково вважається суто технічною. 
Наслідком подібних хибних поглядів 
є висновок, що твір, створений опера-
тором-постановником, не може бути 
об’єктом авторського права» [3].

Підтримує дану думку і С. Бурла-
ков, вважаючи, що індивідуальний, 
авторський підхід до способу зніман-
ня кінотворів своєрідне та зазвичай 
нестандартне бачення оператором-по-
становником образів майбутньої карти-
ни, застосування нових оригінальних 
прийомів зйомки фільмів робить роботу 
оператора-постановника творчою і вона 
повинна визнаватися охороноздатною. 
Також він зазначає, що якщо у процесі 
формування видового кіноряду беруть 
творчу участь художник-постановник, 
декоратор, то вони разом з оператором-
постановником також повинні визнава-
тися співавторами кадру [2, 33].

Другий можливий варіант, суміщення 
одною і тою самою особою двох і більше 
авторських функцій при створенні кіне-
матографічного твору, в залежності від 
того, у створенні яких саме структур-
них елементах твору вона безпосеред-
ньо приймала творчу та інтелектуальну 
участь. Незалежно від цього, головним 
правилом має залишатись належність 

авторських прав виключно автору з на-
ступною можливістю розпоряджатися 
ними за власною волею в межах, дозво-
лених законодавством.

У будь-якому випадку стосовно 
кожного з об’єктів авторського права 
має бути чітко визначено режим вико-
ристання створених об’єктів із зазна-
ченням способів використання, розмі-
ру та порядку визначення авторської 
винагороди за використання твору, 
строку передачі майнових авторських 
прав. Така необхідність пояснюється 
тим, що при розірванні чи припиненні 
дії авторського договору всі права інте-
лектуальної власності повертаються до 
автора твору.

Авторський договір має бути укладе-
ний, незважаючи на наявність трудового 
договору між тими ж самими сторона-
ми, тільки за такої умови забезпечуєть-
ся достатній рівень охорони прав та за-
конних інтересів автора.

Після зйомки кінематографічного 
твору багато відзнятого матеріалу зали-
шається невикористаним і не включе-
ним до твору. Цей матеріал є об’єктом 
авторських прав особи, яка створила їх 
своєю творчою працею, тому для того, 
щоб його використати поза кінемато-
графічним твором, також слід укладати 
авторський договір, що регламентува-
тиме інші способи використання даних 
об’єктів, ніж для створення кінемато-
графічного твору. Наприклад, у якості 
шпалер, реклами у періодиці або това-
рах побутового використання, та ін.

Ключові слова: кінематографічний 
твір, фотографічний твір, кадр кіно-
твору, фотографування, інтелектуальна 
власність.

Стаття присвячена дослідженню 
кінематографічного твору та деяких 
його складових елементів. Обґрунто‑
вується необхідність відмежування 
понять «кінематографічний кадр» та 
«фотографічний твір» як складових 
елементів кінематографічного тво‑
ру, заснована на аналізі теоретичної 
літератури та специфіці авторських 
правовідносин.
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Статья посвящена исследованию 
кинематографического произведения 
и некоторых его элементов. Обосно‑
вывается необходимость разграниче‑
ния понятий «кинематографический 
кадр» и «фотографическое произве‑
дение» как составляющих элементов 
кинематографического произведения, 
основываясь на анализе теоретичес‑
кой литературы и специфике авто‑
рских отношений.

Explains the need for separation of 
the concept of video frame and pho‑
tographic works as components of the 
cinematographic work on the basis of 
comprehensive analysis of the theoreti‑
cal literature and specifical of author’s 
relationship.
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ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДТРИМАННя  
ДЕРжАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННя В СУДІ

Важливою передумовою ефективної 
реалізації ідей, закладених у новому 
Кримінальному процесуальному кодексі 
України, є ефективність роботи систе-
ми правоохоронних органів та судів, що 
має безпосередній вплив на якісний рі-
вень забезпечення прав та свобод лю-
дини, оскільки помилки і необачливі 
кроки у цій царині мають надзвичайну 
високу ціну [1].

За новою моделлю кримінального 
процесуального законодавства проку-
рору відведена особлива роль у кримі-
нально-процесуальних правовідносинах. 

Його діяльність полягає у доведенні 
перед судом обвинувачення з метою 
забезпечення реалізації принципу невід-
воротності притягнення до криміналь-
ної відповідальності особи, яка вчинила 
кримінальне правопорушення.

Підтримання державного обвину-
вачення в суді — важливий процесу-
альний обов’язок прокурора й одна з 
найголовніших конституційних фун-
кцій прокуратури на сучасному етапі, 
яка відіграє значну роль у боротьбі із 
злочинністю та в зміцненні законності, 
правопорядку в державі. Участь проку-
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рора в судовому процесі повинна мак-
симально сприяти суду у виконанні ви-
мог закону про всебічний і об’єктивний 
розгляд кримінальних справ та поста-
новлені обґрунтованих законних судо-
вих рішень. Використання на практиці 
нових засад у кримінально-процесуаль-
них правовідносинах супроводжуєть-
ся накопиченням нового досвіду, який 
нерозривно пов’язаний з розробкою 
концептуально нових форм та методів 
роботи органів прокуратури України. 
У зв’язку з цим постає необхідність 
подальшого посилення роботи у сфері 
запровадження та реалізації нових мо-
рально-етичних норм поведінки держав-
них обвинувачів.

Метою цієї статті є з’ясування етич-
них аспектів підтримання державного 
обвинувачення прокурором у суді як од-
нієї з основоположних функцій органів 
прокуратури.

Питанню підтримання державного 
обвинувачення були присвячені праці 
таких вчених, як М. Бажанов, В. Бас-
ков, І. Вернидубов, В. Долежан, В. Зе-
ленецький, О. Зозулинський, П. Каркач, 
М. Косюта, Р. Каркач, Р. Крикливий, 
Ю. Крючко, І. Марочкін, О. Мотовилов-
кер, О. Михайленко, Ю. Полянський, 
В. Пшонка, В. Савицький, М. Строго-
вич, М. Юрчишин, В. Фінько та багато 
інших. Проблемою етичних засад під-
тримання державного обвинувачення 
займалися А. Бондаренко, Т. Кухлевсь-
ка, Т. Погорєлова, В. Сухонос та інші. 
Але після прийняття Кодексу професій-
ної етики та поведінки працівників про-
куратури ця проблема залишилася поза 
увагою.

Згідно зі ст. 2 Кримінального проце-
суального кодексу України завданням 
кримінального провадження є захист 
особи, суспільства та держави від кримі-
нальних правопорушень, охорона прав, 
свобод та законних інтересів учасників 
кримінального провадження, а також 
забезпечення швидкого, повного та не-
упередженого розслідування і судового 
розгляду з тим, щоб кожний, хто вчи-
нив кримінальне правопорушення, був 
притягнутий до кримінальної відпові-
дальності в міру своєї вини.

Кримінальний процес будується і 
функціонує на засадах раціонально ор-
ганізованого правового спору, де про-
курор і обвинувачений постають перед 
незалежним судом як процесуально 
рівноправні сторони, які змагаються на 
рівних між собою у правовому спорі.

Підтримуючи державне обвинувачен-
ня, прокурор повинен суворо дотриму-
ватися принципу законності. У ст. 34 
Закону України «Про прокуратуру», 
зазначається, що «прокурор, який бере 
участь у розгляді справ у судах, дотри-
муючись принципу незалежності суд-
дів і підпорядкування їх тільки закону, 
сприяє виконанню вимог закону про 
всебічний, повний і об’єктивний розгляд 
справ і постановленню судових рішень, 
що ґрунтуються на законі» [2]. Допо-
магаючи суду у встановленні істини, 
прокурор зобов’язаний брати активну 
участь у дослідженні доказів, проявляти 
ініціативу у виявленні та поданні нових 
доказів, реагувати на спроби зацікавле-
них осіб ввести суд в оману або поруши-
ти вимоги закону. Зберігаючи в цьому 
об’єктивність, прокурор зобов’язаний 
побудувати свою діяльність у суді так, 
щоб вона була спрямована на виявлен-
ня винних у скоєнні кримінальних пра-
вопорушень та їх покарання відповідно 
до закону. Найсуворіше дотримання 
закону є також і вищим моральним 
принципом та неодмінною етичною ви-
могою. Недаремно в ст. 5 Кодексу про-
фесійної етики та поведінки працівників 
прокуратури від 28.11.2012 р. зазна-
чається, що прокурор при здійсненні 
своїх повноважень «зобов’язаний діяти 
законно та в межах своєї компетенції 
своєчасно вживати вичерпних заходів 
до усунення порушень закону, від кого 
б вони не виходили» [3]. Для правиль-
ного застосування процесуальних норм 
і заборон державному обвинувачу спо-
чатку необхідно з’ясувати їхню мораль-
ну основу, вміти оцінити допустимість з 
точки зору етики тих чи інших прийомів 
підтримання державного обвинувачен-
ня. Для того щоб діяльність прокурора, 
яка спрямована на доведення від імені 
держави тези щодо винуватості особи 
у вчиненні кримінального правопору-
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шення, сприймалася присутніми в залі 
судового засідання (а іноді і навіть те-
леглядачами у випадку проведення те-
летрансляції) завжди як справедлива, 
сприяла посиленню виховного впливу 
суду та утвердженню авторитету проку-
ратури, державний обвинувач повинен 
дотримуватися виключно моральних та 
професіональних позицій.

Зрозуміло, етичні вимоги мають 
відношення до всіх сторін діяльності 
прокуратури. Проте участь у судово-
му процесі, де прокурор діє не в тиші 
свого робочого кабінету, а бере участь 
у живій і часом гострій публічній су-
перечці, до нього мають висуватися 
підвищені етичні вимоги. Підтримуючи 
державне обвинувачення, прокурор за 
будь-яких обставин не повинен прояв-
ляти у своїй поведінці необ’єктивність, 
упередженість, безтактність, грубість.

Статус державного обвинувача вису-
ває підвищені вимоги до особистісних 
характеристик, його моральних та пси-
хологічних якостей, адже дефекти пра-
вової та моральної свідомості державно-
го обвинувача негативно впливають на 
його результати роботи [4].

Отже, кожен публічний виступ про-
курора у судовому процесі вимагає на-
явності у нього таких якостей, як ви-
сокий рівень правосвідомості, повага 
до закону; принциповість, твердість у 
відстоюванні свого переконання, вмін-
ня протистояти будь-яким стороннім 
впливам і в той же час повинна бути 
присутня самокритичність, а також 
здатність до самоконтролю; наполегли-
ве, творче прагнення до встановлення 
істини; непримиренність до злочинців 
і разом з тим неупереджене ставлення 
до обвинуваченого, обережність при ви-
рішенні питання про його винуватість; 
гуманність, повага до людської гідності; 
почуття міри та скромність.

Однією з актуальних проблем є фор-
мування внутрішнього переконання, 
тобто формування власної позиції у 
кожному кримінальному провадженні 
під час підтримання державного обви-
нувачення. Цей процес відбувається по-
ступово, у міру накопичення, перевірки 
та оцінки доказів, під час з’ясування 

обставин провадження. Це складний 
психологічний процес, в якому часом 
можливе відхилення від правильного 
шляху та поява помилок у формуванні 
позиції у конкретній ситуації. У біль-
шості випадків це притаманно молодим 
спеціалістам, які працюють в органах 
прокуратури до 3 років. Обумовлено це 
тим, що у зв’язку з незначним досвідом 
роботи прокурор, вивчаючи матеріали 
справи, може некритично оцінити ок-
ремі докази, що у свою чергу може при-
звести до формування необ’єктивного 
уявлення щодо причетності конкретної 
особи до вчиненого діяння чи ступеня 
її вини. Це породжує випадки, коли під 
час судового слідства обвинувачення 
не підтверджується в тому вигляді, як 
воно було сформульовано в обвинуваль-
ному акті. Тоді постає необхідність у 
психологічній перебудові прокурора, а 
саме перехід від твердої переконаності 
щодо винуватості особи. Даний процес 
є нелегким, оскільки в ньому присут-
ній певний психологічний бар’єр. Для 
того щоб підтримання державного об-
винувачення відбувалося в міру його 
обґрунтованості та залежало лише від 
даних і результатів, отриманих підчас 
судового слідства, прокурор, по-перше, 
повинен бути принциповою, критичною 
і творчо мислячою людиною, здатною в 
інтересах справи знехтувати хибним са-
молюбством і відмовитися від невірної 
позиції по справі, задля того, щоб допо-
могти суду прийняти правильне рішен-
ня. По-друге, потрібно створити спри-
ятливі об’єктивні умови, які сприяли б 
вільному і самостійному формуванню 
внутрішнього переконання прокурора. 
А. В. Дулов правий, коли, говорить про 
шляхи поліпшення діяльності осіб, які 
виконують процесуальні функції в судо-
чинстві, поряд з «вихованням психічних 
якостей, які необхідні для здійснення 
даної діяльності», називає також «ви-
явлення та ліквідацію об’єктивних, зов-
нішніх умов, що шкідливо впливають на 
здійснення цієї діяльності» і, з іншого 
боку, «виявлення і розвиток умов, що 
допомагають їй» [4]. Іншими словами 
кажучи, необхідно усунути всі фактори, 
що заважають належному виконанню 
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прокурорських функцій, і посилити, роз-
винути позитивні стимули, які б спону-
кали прокурора діяти відповідно до сво-
го службового та морального обов’язку. 
Необхідно, щоб дії прокурора, що від-
повідають закону і морально-етичним 
нормам, завжди знаходили підтримку з 
боку керівництва відповідної прокурату-
ри і, навпаки, дії, що суперечать закону 
і нормам моральності, зустрічали осуд 
і передбачали для прокурора негативні 
наслідки.

Негативним фактором, що впливає 
на прокурорів під час формування не-
упередженої позиції по кримінально-
му провадженню, можуть бути прояви 
старовинної обвинувальної ідеї щодо 
спрямованості діяльності прокуратури, 
яка склалася протягом тривалого часу 
існування цього органу, незважаючи на 
задекларовані численні зміни, і все-таки 
залишається у свідомості прокурорських 
працівників. Молоді кадри, які нещодав-
но прийшли працювати в органи про-
куратури, досить швидко потрапляють 
під вплив своїх старших колег і пого-
джуються з думкою більш досвідчених 
працівників з цього приводу. У зв’язку 
з цим особливого значення набуває мо-
рально-етичне виховання прокурорів, які 
підтримують державне обвинувачення у 
суді, вироблення правильних критеріїв, 
з якими вони підходять до визначення 
своєї позиції в суді по кожній конкрет-
ній справі. Перші фундаментальні осно-
ви етичного виховання майбутні праців-
ники прокуратури мають отримати ще 
у профільних навчальних закладах, де 
вони здобувають вищу юридичну освіту. 
Зважаючи на це, видається за доцільне 
запровадити у вищих навчальних закла-
дах такого спецкурсу, як «Прокурорська 
етика», та інших дисциплін, що мають 
на меті виховання необхідних морально-
етичних якостей для майбутніх праців-
ників прокуратури.

Також важливою умовою, яка не-
обхідна для вільного визначення про-
курором своєї позиції в суді, є суворе 
дотримання його процесуальної само-
стійності. Донедавна принцип процесу-
альної самостійності державного обви-
нувача був юридично виражений в ст. 7 

Закону України «Про прокуратуру». 
З прийняттям нового КПК та наказу 
Генерального прокурора України № 4гн 
від 19.02.2013 р. «Про організацію 
діяльності прокурорів у кримінальному 
провадженні» процесуальна самостій-
ність прокурорів була розширена. Це 
пов’язано з тим, що тепер на одну й ту 
ж саму особу покладено обов’язок здій-
снювати нагляд за додержанням законів 
у досудовому кримінальному проваджен-
ні, затверджувати обвинувальний акт та 
підтримувати державне обвинувачення 
по цій самій справі. Як ми бачимо, цим 
самим було обмежено можливість втру-
чання керівника прокуратури в процес 
підтримання державного обвинувачен-
ня. Ще про один з позитивних моментів 
цього нововведення зазначає професор 
Ю. Полянський, який каже про те, що 
«позитивною рисою цієї новації є те, що 
прокурор, який здійснював нагляд на 
стадії досудового розслідування, добре 
знає всі обставини справи, що полегшує 
йому в подальшому виконання функції 
державного обвинувачення» [6].

Говорячи про процесуальну самостій-
ність державного обвинувача слід згада-
ти про процесуальний порядок відмови 
від державного обвинувачення, який за-
кріплений в КПК. Так у ст. 341 КПК пе-
редбачено, що державний обвинувач по-
винен погодити процесуальні документи 
по справі, в якій він хоче відмовитися від 
підтримання державного обвинувачен-
ня, з керівником органу прокуратури, в 
якій він працює. Після того як всі про-
цесуальні документи будуть погоджені 
з начальством, складається відповідна 
постанова, в якій викладаються мотиви 
відмови від державного обвинувачення. 
З одного боку, така процедура відмови 
від державного обвинувачення обмежує 
процесуальну самостійність прокурора, 
який підтримує державне обвинувачен-
ня, з іншого боку, це є можливість для 
перевірки аргументів і доводів, які нада-
ються державним обвинувачем вищесто-
ящим керівником, який у свою чергу є 
більш досвідченим працівником.

На наш погляд, необхідно всіляко 
розвивати у прокурорській практиці 
моральні стимули до сприяння суду у 
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винесенні законного і обґрунтовано-
го вироку. Потрібно, щоб прокурор, 
підтримуючи обвинувачення в суді, в 
першу чергу прагнув правильно оціни-
ти дані судового слідства, а не брав за 
основу лише докази, отримані на досу-
довому слідстві. І якщо судовий розгляд 
змусив його інакше поглянути на обста-
вини по справі, змінити своє бачення по 
конкретній справі — це добре, і така 
поведінка прокурора заслуговує всебіч-
ного заохочення. Якщо високо оціню-
вати успішне підтримання державного 
обвинувачення, що закінчилося обвину-
вальним вироком щодо винних, то чому 
не заохочувати прокурора за активну, 
кваліфіковану участь у судовому про-
цесі, що посприяла встановленню істини 
і виправдати невинних? Хіба це вима-
гає меншої витрати сил, енергії, меншої 
принциповості, а часом і мужності?

Не можна вважати нормальною прак-
тику в органах прокуратури, коли вине-
сення виправдувального вироку судом у 
кримінальному провадженні вважаєть-
ся провиною державного обвинувача 
або розцінюється з боку керівництва 
як відсутність необхідної професійної 
кваліфікації. Кожний випадок винесення 
виправдувального вироку є, так би мо-
вити, унікальним, тому обставини такої 
ситуації повинні в обов’язковому поряд-
ку ретельно перевірятися вищестоящим 
керівництвом. І лише після встановлен-
ня порушень у діяльності державного 
обвинувача, що потягло за собою вине-
сення виправдувального вироку, можна 
притягувати його до відповідальності. 
Адже завжди потрібно пам’ятати, що не 
все відбувається гладко в прокурорській 
практиці і великі професіонали можуть 
помилятися.

Серед прокурорських працівників до-
сить поширеним є погляд, що відмова 
прокурора від підтримання державного 
обвинувачення чи його зміна розці-
нюється як явище негативне, небажане, 
що означає прорахунки в діяльності кон-
кретного працівника прокуратури, його 
некомпетентність. Хоча зараз і побудо-
вана така модель, відповідно до якої один 
і той самий працівник є процесуальним 
керівником по кримінальному провад-

женні і підтримує державне обвинува-
чення по ньому (про що зазначалося 
раніше). Але із цього правила є виклю-
чення. Зокрема, чинним кримінальним 
процесуальним законодавством передба-
чена можливість створення керівником 
прокуратури групи прокурорів (ст. 37 
КПК), які здійснюватимуть повноважен-
ня у кримінальному провадженні. Ця 
законодавча норма передбачає, що один 
працівник прокуратури може здійсню-
вати процесуальне керівництво під час 
досудового провадження, а підтримує 
обвинувачення зовсім інший прокурор, 
що входить до цієї групи прокурорів. 
І якщо в результаті судового розгляду 
цей прокурор дійде переконання, що 
пред’явлене особі обвинувачення не 
підтверджується, він повинен відмови-
тися від підтримання державного обви-
нувачення, проте перед цим він повинен 
погодити це і отримати дозвіл від свого 
керівника прокуратури. Обґрунтована і 
переконлива відмова прокурора від під-
тримання державного обвинувачення, 
яка підтверджена отриманими під час 
судового слідства обставинами, спри-
яє здійсненню правосуддя і зміцненню 
законності, підвищує авторитет органів 
прокуратури, а зовсім не шкодить йому, 
і, навпаки, підтримання державного об-
винувачення у кримінальних справах, в 
яких не підтверджується на судовому 
слідстві висунуте обвинувачення, є пря-
мим порушенням службових обов’язків, 
моральних обов’язків перед суспільс-
твом, етичних засад діяльності проку-
рорів та шкодить престижу всієї проку-
рорської системи.

Наступним важливим етичним та 
правовим елементом підтримання дер-
жавного обвинувачення є формулюван-
ня розумного та правильного обвинува-
чення та висловлення думки щодо міри 
покарання.

Ця проблема є досить багатогран-
ною та відноситься до всієї діяльності 
державного обвинувача. Перш за все, 
це означає, що прокурор має довести 
винуватість підсудного з повною пере-
конливістю та достовірністю і звинува-
чувати підсудного саме в тому злочині, 
який він дійсно вчинив. Далі, він пови-
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нен вірно юридично оцінити вчинене 
кримінальне правопорушення, тобто 
зробити правильну кримінально-право-
ву кваліфікацію діяння. Нарешті, дер-
жавний обвинувач повинен вимагати 
для обвинуваченого покарання, що су-
воро відповідає тяжкості вчиненого ним 
злочину, тобто покарання має бути за-
служеним та справедливим. Тут однако-
во шкідливі обидві крайності. Надмірна, 
невиправдана «жорстокість» державно-
го обвинувача негативно сприймається 
присутніми в залі судового засідання, 
а у підсудного породжує образу, озлоб-
лення, почуття протесту, що перешко-
джає його виправленню. З іншого боку, 
необґрунтовано м’яке покарання для 
небезпечного, злісного злочинця не до-
сягає своєї основної мети — покарання 
особи та її виправлення, запобігання 
вчиненню нею злочинів у майбутньому 
і може сприймається як безкарність, а у 
потерпілого і в інших громадян, що сте-
жать за розглядом справи, підриває віру 
в силу і справедливість закону. Мораль-
ний обов’язок державного обвинувача 
полягає також і в тому, щоб створити 
у присутніх правильне уявлення про 
суспільну небезпеку діяння, виховати 
у них повагу до закону, до правосуддя, 
сприяти, окрім іншого, і правовому ви-
хованню громадян. Найбільшою мірою 
це стосується державного обвинувача, 
на якого присутні в залі судового засі-
дання цілком обґрунтовано дивляться 
як на особу, яка проголошує точку зору 
держави.

Підтримуючи державне обвинува-
чення, прокурор не повинен забувати 
про виховний вплив, який має нести 
в собі судовий процес. Тому він має 
слідкувати за своїми висловлюваннями, 
репліками та жестами, що використо-
вує під час судових засідань. Прокурор 
не зможе виконати поставлених перед 
ним завдань, якщо сам не буде слідува-
ти вимогам закону та морально-етичних 
норм.

Процесуальній ролі прокурора як дер-
жавного обвинувача в судовому процесі 
має відповідати і його розмовна мова, 
яка визначається офіційністю спілку-
вання в судових дебатах, офіційним 

характером взаємовідносин, в той же 
час є моральним критерієм взаємопова-
ги. Суспільство виробляє норми мовної 
поведінки і вимагає від носіїв мови до-
тримання цих правил, дотримання ети-
ки мовної поведінки, яка являє собою 
зібрання моделей коректної мовної по-
ведінки… [7]. Виступаючому в судових 
дебатах важливо відбирати ті мовні за-
соби, які є найбільш доречними в даній 
обстановці спілкування. «Слово — одне 
з найбільших знарядь людини, — писав 
А. Ф. Коні. — Безсиле саме по собі, 
воно стає могутнім і невідпорним, ска-
зане вміло, щиро і вчасно. Тому мораль-
ний обов’язок судового оратора — по-
водитися обережно і помірно з цією 
зброєю і робити своє слово лише слу-
гою глибокого переконання» [8].

Офіційність мовної ситуації в судово-
му процесі вимагає звернення на «ви» 
до всіх учасників судового процесу та 
присутніх без винятку. Неетичним буде, 
якщо суддя чи прокурор будуть зверта-
тися до обвинуваченого на «ти».

Прокуророві під час підтримання об-
винувачення важливо бути стриманим 
у словах та репліках, висновки його по-
винні бути обдуманими і виваженими. 
Аморальним вчинком буде вважатися 
висловлення образ чи насмішок щодо 
обвинуваченого з боку державного об-
винувача.

Прокурор повинен бути людиною 
високої моралі, кристально-чесною, яка 
вміє добре розбиратися в явищах су-
спільного життя, самовідданим служи-
телем держави та суспільства, принци-
повим і непримиренним у відстоюванні 
законності. Окрім того, державний об-
винувач повинен бути і психологічно 
стійким, аби не відповідати на негідні 
прояви поведінки з боку обвинувачено-
го чи його адвоката (образи, неввічливі 
коментарі щодо родинного стану проку-
рора, його релігійних переконань тощо). 
Видається, що відповідь у бік образника 
аналогічним чином може розглядатися 
як порушення етичних вимог до по-
ведінки прокурора.

Ще одним з важливих етапів під-
тримання державного обвинувачення 
є судові дебати, що являють собою по-
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леміку, публічний спір за матеріалами 
конкретної справи. Вони свого роду є 
підбиттям підсумків судового слідства з 
позицій обвинувачення і захисту, тому 
допомагають суду краще розібратися 
у фактичних і юридичних обставинах 
справи, особливо за умов запровад-
ження розгляду кримінальних справ за 
участі присяжних.

Центральну роль на етапі судових 
дебатів відіграє проголошення обвину-
вальної промови, під час чого важливим 
є налагодження та підтримання проку-
рором зв’язку з аудиторією. Зважаючи 
на це, видається порушенням етичних 
вимог до обвинувальної діяльності про-
курора монотонне зачитування ним без 
відриву від тексту обвинувальної про-
мови, оскільки це свідчить про низьку 
якість підготовки до підтримання де-
ржавного обвинувачення та неповагу 
в ставленні до слухачів, що також по-
рушує контакт з аудиторією та судом. 
Зрозуміло, що в силу об’єктивних об-
ставин, а саме значним навантаженням 
роботою, великою кількість судових 
розглядів кримінальних справ та ряду 
інших чинників, прокурор, що підтри-
мує державне обвинувачення, немає 
реальної можливості завчити кожну об-
винувальну промову на пам’ять. Але він 
все-таки може спромогтися її виголоси-
ти з гарною інтонацією, виразно, піддив-
ляючи лише найтяжчі моменти тексту 
обвинувальної промови. Дотримання 
таких нетяжких правил допоможе кра-
ще донести зміст обвинувачення до всіх 
учасників судового процесу.

Судове засідання має проходити в 
обстановці боротьби думок процесу-
альних супротивників, з одного боку, 
державного обвинувача, а з іншого — 
обвинуваченого та його захисника. По-
леміка — постійний супутник судових 
дебатів, але вона повинна відноситься 
тільки до суті справи і бути бездоганно 
ввічливою. Боротьба думок процесуаль-
них опонентів, сама напружена атмос-
фера не дають «судовим ораторам» пра-
ва некоректно відгукуватися один про 
одного, про потерпілого, підсудного або 
свідків, також потрібне не тільки вмін-
ня доводити і спростовувати, але й до-

тримуватися основних вимог культури 
спору.

Діяльність органів прокуратури щодо 
підтримання державного обвинувачення 
в умовах сьогодення не можливо окремо 
уявити без дотримання етичних правил 
поведінки прокурора під час реалізації 
основоположної функції прокуратури. 
Лише за умов дотримання прокурорами, 
що здійснюють цю функцію, визначених 
морально-етичних правил поведінки 
можливо досягнути всіх завдань, які 
поставлені перед кримінальним судо-
чинством.

Ключові слова: прокурор, держав-
ний обвинувач, законність, обвинуваче-
ний, етика, мораль.

Стаття присвячена проблемі під‑
тримання державного обвинувачення 
з урахуванням етичних та моральних 
вимог, що висуваються до прокуро‑
ра. Автор обґрунтовує необхідність 
удосконалення в даній сфері, адже це 
допоможе правильно реалізувати за‑
вдання кримінального судочинства, 
що стоять перед прокурором.

Статья посвящена проблеме под‑
держания государственного обвине‑
ния с учетом этических и моральных 
требований, предъявляемых к проку‑
рору. Автор обосновывает необходи‑
мость совершенствования в данной 
сфере, ведь это поможет правильно 
реализовать задачи уголовного судо‑
производства, стоящие перед проку‑
рором.

The article deals with the mainte‑
nance of public prosecution based on 
ethical and moral requirements that ap‑
ply to the prosecutor. It is importaint 
justify the need for improvement in this 
area, as it will help to realize the prob‑
lems wthich deals with the criminal jus‑
tice prered prosecutor.
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ПІДРОБлЕННя ПІДСУМКІВ ГОлОСУВАННя:  
ДО ПИТАННя АНАлІзУ СУБ’єКТА злОЧИНУ

Питанню суб’єкта злочину підроб-
лення підсумків голосування присвяче-
но мало уваги. У більшості підручників, 
коментарях до Кримінального кодексу 
України (далі — КК України), моногра-
фіях надається лише загальна характе-
ристика суб’єкта підроблення підсумків 
голосування із вказівкою, що вказа-
ний суб’єкт злочину є загальним або 
спеціальним. Проте глибокого аналізу 
суб’єктів злочинів щодо підроблення 
підсумків голосування на виборах та ре-
ферендумі не проведено, що обумовлює 
необхідність дослідження.

Вказане питання у своїх роботах 
досліджували такі вчені, як: П. П. Ан-
друшко, М. В. Афанасьєва, І. В. Берд-
нік, В. П. Бодаєвський, С. Дерев’янко, 
В. О. Куранін, С. Я. Лихова, В. О. На-
вроцький, С. С. Яценко, А. В. Солдатен-

ко, Н. В. Янюк та інші. Проте основна 
увага вказаними вченими приділялась 
загальній характеристиці злочинів, що 
посягають на виборчі права та референ-
дні права, або злочинам щодо підроб-
лення виборчої документації та доку-
ментації референдуму.

Завданням цього дослідження є 
аналіз особливостей суб’єктів підроб-
лення підсумків голосування, вста-
новлення певних рис притягнення до 
кримінальної відповідальності суб’єктів 
голосування при вчиненні вказаних зло-
чинів у співучасті.

Поняття «суб’єкт злочину» є важ-
ливим для кваліфікації та має важ-
ливе кримінально-правове значення. 
У теорії кримінального права ознаки 
суб’єкта злочину поділяються на за-
гальні та додаткові. Так, загальними 
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ознаками є осудність, вік і вчинення 
злочину фізичною особою. Ці ознаки є 
обов’язковими для всіх складів злочинів 
і відсутність хоча б однієї означає від-
сутність у діянні суб’єкта злочину та 
відповідно складу злочину [1, 14]. Слід 
також доповнити вищезазначене, що 
додаткові ознаки суб’єкта визнаються 
факультативними не для злочину, а для 
загального поняття суб’єкту злочину.

Розглянемо взаємодію спеціальних 
суб’єктів із загальними при вчиненні 
злочинів щодо підроблення підсумків 
голосування на виборах та референдумі. 
З цього приводу слід погодитись із пози-
цією А. В. Солдатенко, який зазначав, 
що дії загальних суб’єктів злочинів, які 
надають допомогу, сприяють вчиненню 
спеціальними суб’єктами злочинів та їх 
необхідно кваліфікувати як пособництво 
[11, 203–208].

При вчиненні незаконної передачі ін-
шій особі виборчого бюлетеня виборцем 
(ч. 4 ст. 158 КК України) суб’єктом зло-
чину є виборець, тобто громадянин Ук-
раїни, що досяг вісімнадцяти років і має 
право голосу [7, 420]. Суб’єкт злочину 
передбачений ч. 4 ст. 158 КК Украї-
ни — спеціальний — виборець, тобто 
особа, яка відповідно до законів про ви-
бори має право голосу, повинна голосу-
вати особисто і не має прав передавати 
виборчий бюлетень іншій особі [2, 442–
445]. Суб’єктом злочину, передбаченого 
ч. 4 ст. 158 КК України, є (виборець) 
громадянин України, якому на день про-
ведення відповідних виборів виповни-
лось вісімнадцять років, включений до 
списків виборців на виборчій дільниці і 
одержав особисто виборчий бюлетень 
для голосування в порядку, визначено-
му виборчими законами [3, 108–109]. 
Вказане визначення спеціального стату-
су є визначальним, оскільки виборцем 
є не всі особи, які проживають на те-
риторії України. Так, П. П. Андрушко, 
І. О. Зінченко, С. Я. Лихова визнача-
ють суб’єктом цього злочину громадя-
нина України, якому на день проведен-
ня відповідних виборів виповнилось 
вісімнадцять років, який включений до 
списків виборців і одержав виборчий 
бюлетень для голосування. Надання 

лише згоди виборця на одержання за-
мість нього виборчого бюлетеня іншій 
особі іншого складу злочину не утворює 
[4, 131–132].

Отже, виборець — це особа, яка во-
лодіє спеціальним статусом, зміст якого 
розкривається через права та обов’язки, 
визначені у виборчому законодавстві 
України. Поняття виборця у виборчому 
законодавстві відсутнє. Згідно із ст. 12 
Закону України «Про вибори Президен-
та України» [10, 469], ч. 1 ст. 12 Закону 
«Про вибори депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих 
рад та сільських, селищних, міських 
голів» [8, 1901], ч. 1 ст. 12 Закону «Про 
вибори народних депутатів України» 
[9, 73], виборець є суб’єктом виборчого 
процесу. Поняття виборця визначається 
лише через сукупність прав та обов’язків, 
які, в цілому, і визначають спеціальний 
статус цього суб’єкта виборчого процесу 
та статус спеціального суб’єкта злочину 
у випадку вчинення суспільно небез-
печного діяння. Досягаючи вісімнадця-
ти років, громадянин України набуває 
можливості реалізувати своє право, для 
чого також потрібне внесення його до 
списків виборців за місцем проживання. 
У випадку порушення своїх обов’язків 
під час реалізації свого права, особа 
може бути притягнута до різних видів 
відповідальності, зокрема і криміналь-
ної. Проаналізуємо, порушення яких 
обов’язків є підставою для притягнен-
ня до кримінальної відповідальності, за 
наявності інших ознак складу злочину, 
а оскільки, як правило, сукупність вка-
заних прав та обов’язків за виборчими 
законами є тотожною, розглянемо на 
прикладі Закону «Про вибори народних 
депутатів України». До обов’язків, по-
рушення яких є кримінально караним, 
належать такі: 1) кожен виборець має 
право проголосувати один раз та може 
використати право голосу тільки на 
одній виборчій дільниці, де він вклю-
чений до списку виборців (ч. 2 ст. 3); 
2) кожний виборець голосує на виборах 
особисто, голосування за інших осіб чи 
передача виборцем права голосу будь-
якій іншій особі забороняється (ст. 8); 
3) виборець розписується за отримання 
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виборчих бюлетенів у списку виборців 
та на визначених місцях на контроль-
них талонах виборчих бюлетенів для 
голосування у загальнодержавному 
окрузі та одномандатному окрузі (ч. 3 
ст. 85); 4) виборець не має права пе-
редавати свої виборчі бюлетені іншим 
особам (ч. 7 ст. 85) [9, 73]. Порушення 
вказаних обов’язків при наявності ін-
ших ознак складу злочину створює під-
ставу для притягнення до кримінальної 
відповідальності. Надання лише згоди 
виборцем на одержання замість нього 
виборчого бюлетеня, без передачі вка-
заного бюлетеня іншій особі — склад 
злочину не утворює. Не утворює скла-
ду злочину, передбаченого ч. 4 ст. 158 
КК, передача виборчого бюлетеня іншій 
особі виборцем, який через фізичні вади 
не може самостійно заповнити або опус-
тити виборчий бюлетень до виборчої ск-
риньки та залучає інших осіб з відома 
голови або іншого члена дільничної ви-
борчої комісії в порядку, передбаченому 
виборчими законами [6, 380–408].

Незаконна передача бюлетеня для 
голосування на референдумі іншій особі 
громадянином, який його одержав для 
участі у голосуванні на референдумі, 
складу злочину, передбаченого ч. 4 
ст. 158 КК України, а також складу зло-
чину, передбаченого ст. 160 КК Украї-
ни, не утворює. Вказане положення є 
істотним недоліком.

Діяння, передбачені ч. 5–6 ст. 158 
КК України, відрізняються між собою 
лише в конструкції об’єктивної сторони 
(за наслідками), проте суб’єкт злочину 
є тотожними. Суб’єктом виборчих зло-
чинів може бути будь-яка особа, що до-
сягла шістнадцятирічного віку [2, 442–
445]. Суб’єктами цього злочину може 
бути як будь-яка стороння особа, яка не 
є виборцем та отримала бюлетень на цій 
виборчій дільниці, так і виборець, який 
отримав виборчий бюлетень, замість 
того щоб виконати свій конституційний 
обов’язок, приховав його шляхом ви-
несення із території виборчої дільниці. 
Крім того, виборець може також після 
голосування викрасти інший виборчий 
бюлетень та спробувати його винести з 
території виборчої дільниці або території 

дільниці голосування на референдумі. 
У випадку, якщо викрадення чи прихо-
вування виборчого бюлетеня, бюлетеня 
для голосування, виборчого протоколу 
або скриньки для голосування здійсне-
но членом виборчої комісії чи комісії із 
референдуму, вказані дії згідно з п. 3 
ч. 1 ст. 65 КК України мають врахову-
ватись при призначенні покарання. Під-
став для кваліфікації за сукупністю вка-
заних діянь із іншими складами немає, 
наприклад, для кваліфікації за ст. 364 
чи ст. 365 КК України.

Суб’єкт злочину згідно з ч. 6 ст. 158 
КК України є загальним, як і в ч. 5 
ст. 158 КК України, тобто будь-яка фі-
зична осудна особа, яка досягла шіст-
надцятирічного віку. З огляду на ознаки 
суб’єктів злочинів, передбачених ч. 4–6 
ст. 158 КК України, передбачене у від-
повідних санкціях обов’язкове додат-
кове покарання у вигляді позбавлення 
права займати певні посади або займа-
тися певною діяльністю є недоцільним 
[4, 136–137].

Суб’єкт складу злочину, передба-
ченого ч. 7 ст. 158 КК, є спеціальний 
суб’єкт — член виборчої комісії або ко-
місії з референдуму [3, 108–109], таку 
ж характеристику суб’єкту злочину 
надано у коментарі до ст. 158 КК Ук-
раїни під редакцією Ю. В. Бауліна, а 
саме, — суб’єкт за ч. 7 ст. 158 КК Ук-
раїни — спеціальний, ним може бути 
тільки член виборчої комісії або ко-
місії з референдуму [2, 442–445]. Дії, 
передбачені положеннями ч. 7 ст. 158 
КК щодо протоколів про підрахунок 
голосів виборчих бюлетенів та бюле-
тенів для голосування на референдумі, 
скриньок з бюлетенями, можуть бути 
вчинені членом дільничної виборчої 
комісії чи комісії з референдуму або 
членом вищестоящої виборчої комісії, 
яка встановлює результати голосуван-
ня [6, 380–408]. Суб’єктами злочину у 
формі підписання виборчого протоколу 
чи протоколу комісії з референдуму до 
остаточного встановлення результатів 
голосування або референдуму можуть 
бути лише члени вищестоящих комісій 
з референдуму [4, 153–154]. Повнова-
ження членів окружної, дільничної ви-
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борчої комісії починаються із моменту 
складання присяги не менше ніж 2/3 
від загальної кількості членів відповідної 
комісії згідно із ч. 1 ст. 31, ч. 1 ст. 32 
Закону України «Про вибори народних 
депутатів України» [9, 73].

Суб’єктом злочину, передбаченого 
ч. 8 ст. 158 КК, стосовно незаконної ви-
дачі виборчого бюлетеня є спеціальний 
суб’єкт, а саме член виборчої комісії 
чи комісії з референдуму [2, 442–445].
Суб’єктами злочину у формі підписан-
ня виборчого протоколу чи протоколу 
комісії з референдуму до остаточного 
встановлення результатів голосування 
або референдуму можуть бути лише 
члени територіальних (окружних) ви-
борчих комісій, члени ЦВК та члени 
вищестоящих комісій з референдуму, а 
суб’єктами злочинів у формах незакон-
ного внесення до протоколу змін після 
його заповнення, викрадення чи прихо-
вування виборчого протоколу чи про-
токолу комісії з референдуму — члени 
будь-якої виборчої комісії. Суб’єктами 
злочину у всіх інших формах вчинення 
цього злочину можуть бути лише члени 
дільничних виборчих комісій та діль-
ничних комісій з референдуму [6, 390–
408]. Крім співвиконавців спеціальних 
суб’єктів можлива участь в «…умис-
ному наданні членом виборчої комісії 
чи комісії з референдуму громадянину 
можливості проголосувати за іншу осо-
бу чи проголосувати більше ніж один 
раз у ході голосування…» обов’язково 
беруть участь загальні суб’єкти зло-
чину, наприклад, сторонні особи, яких 
не внесено до списків виборців або ви-
борці, які проголосували більше одного 
разу. Виходячи із вказаної конструкції 
вважається, що дії таких суб’єктів зло-
чинів необхідно кваліфікувати за ч. 1 
ст. 158-1 КК України, тобто як незакон-
не голосування виборцем на виборчій 
дільниці більше одного разу.

Недосконалість ч. 1 ст. 158-1 КК Ук-
раїни, на нашу думку, полягає в тому, 
що існуюча редакція цієї статті унемож-
ливлює притягнення до кримінальної 
відповідальності, у випадку коли особа 
голосує більше одного разу на референ-
думі, оскільки в конструкції об’єктивної 

сторони зазначено: «…голосування 
більше одного разу виборцем на вибор-
чій дільниці», а під час голосування на 
референдумі неможливе голосування 
на виборчих дільницях, оскільки вони 
не утворюються. Крім того, конструкція 
вказаної статті формально сконструю-
вала некоректно, оскільки у випадку 
коли особа голосує на одній дільниці, 
а потім на іншій, то формально склад 
злочину, передбачений ст. 158-1 КК 
України, відсутній, оскільки виборець 
проголосував лише по одному разу на 
виборчій дільниці, а не більше «одного 
разу на виборчій дільниці» (формально 
мається на увазі більше одного разу на 
одній виборчій дільниці). Хоча поло-
ження вказаної статті не є предметом 
дослідження, проте вказаний склад зло-
чину подібний до ч. 4 ст. 158 КК Ук-
раїни та пропонувалось удосконалити 
конструкцію вказаної статті шляхом їх 
об’єднання.

Згідно з ч. 3 ст. 160 КК України 
суб’єкт злочину — спеціальний. Це 
член комісії з проведення референдуму 
або будь-яка службова особа. Якщо в 
діях службової особи, крім порушення 
законодавства про референдум, містять-
ся ознаки інших службових злочинів, 
то вони кваліфікуються за сукупністю 
ст. 160 КК та ст. ст. 364, 365 або 367 
КК. [6, 391–408]. Проте не зрозумілим 
є позиція законодавця з приводу від-
несення до спеціальних суб’єктів цьо-
го складу злочину «інших службових 
осіб», оскільки вважаємо, що вчинення 
завідомо неправильного підрахунку го-
лосів може бути вчинено тільки членом 
комісії з проведення референдуму і ні 
ким іншим, оскільки в іншому випадку 
таке посягання буде утворювати склади 
службового злочину. Ще однією пробле-
мою, пов’язаною із суб’єктом злочинів 
при підробленні підсумків голосування, 
є колегіальна форма роботи багатьох 
учасників виборчого процесу (напри-
клад, виборчих комісій).

Подібна проблема виникає у разі, 
коли колегіальним голосуванням пов-
торно приймається рішення, визнане 
незаконним у судовому порядку, яке 
наприклад, спотворює результати ви-
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борів, а тому є суспільно небезпечним. 
Поставити питання про кримінальну 
відповідальність окремих службових 
осіб виборчих комісій можна лише за 
умови встановлення вини кожного із 
них окремо, тобто усвідомлення сус-
пільної небезпеки вчинюваного діяння, 
його суспільно небезпечних наслідків, 
причинного зв’язку між ними, бажан-
ня настання злочинного результату або 
свідоме його допускання [11, 203–205].
Вказане питання глибоко досліджено 
з позиції теорії кримінально-правової 
кваліфікації В. О. Навроцьким, який за-
значав, що виконання явно злочинного 
розпорядження чи наказу, включаю-
чи й рішення колегіального органу, не 
звільняє від відповідальності. З враху-
ванням наведеного такий керівник по-
винен розглядатися не як виконавець, а 
як пособник [5, 207–208] певного зло-
чину, зокрема, відповідно підроблення 
підсумків голосування на виборах та 
референдумі.

Дослідження суб’єкта злочину підроб-
лення підсумків голосування свідчить, 
що у більшості випадків суб’єктом зло-
чину, як правило, є спеціальний суб’єкт 
злочину — виборець (ч. 4, 7, 8 ст. 158, 
ч. 3 ст. 160 КК України) або член діль-
ничної чи окружної (територіальної) ви-
борчої комісії та лише в деяких складах 
злочинів — загальний суб’єкт злочину 
(ч. 5–6 ст. 158 КК України). Порушен-
ня вказаними спеціальними суб’єктами 
своїх обов’язків, передбачених вибор-
чим законодавством, створює відповід-
ний склад злочину із підроблення під-
сумків голосування. У випадку спільної 
умисної участі загального суб’єкта із 
членом відповідної комісії дії вказаних 
осіб необхідно кваліфікувати як пособ-
ництво. При цьому конструктивно склад 
злочину, передбачений ч. 8 ст. 158 КК 
України, вчинити неможливо без участі 
пособника в особі виборця або будь-якої 
іншої особи. Колегіальна участь членів 
комісії у вчиненні підроблення підсумків 
голосування можлива у таких складах 
злочинів, які передбачені положеннями 
ч. 7–8 ст. 158 ч. 3 ст. 160 КК України. 
У випадку колегіального вчинення кож-
ний із членів виборчої комісії або комісії 

з референдуму підлягає персональній 
відповідальності із врахуванням резуль-
татів голосування кожного із членів 
відповідної комісії. У випадку якщо 
голова комісії проголосував проти або 
утримався, проте підписав і належним 
чином оформив завідомо неправильний 
підрахунок голосів, ігнорував незаконну 
видачу бюлетенів або незаконне оформ-
лення протоколу його дії, слід кваліфі-
кувати як пособництво у вчиненні від-
повідного злочину.

Перспективами подальших розслі-
дувань підроблення підсумків голосу-
вання можуть бути такі напрямки, як 
дослідження особливостей суб’єктивної 
сторони підроблення підсумків голосу-
вання на виборах та референдумі, особ-
ливостей об’єкта посягання та інші на-
прямки.

Ключові слова: суб’єкт злочину, 
фальсифікація підсумків голосу, кримі-
нальна відповідальність, вибори, рефе-
рендум.

У статті аналізуються суб’єкти 
таких злочинів, як підроблення під‑
сумків голосування на виборах та 
референдумі, передбачених положен‑
нями ч. 4–8 ст. 158 та ч. 3 ст. 160 
КК України. Виявлено особливості 
суб’єктів злочинів підроблення під‑
сумків голосування та особливості 
кримінальної відповідальності за 
фальсифікацію підсумків голосування 
голови та членів виборчих комісій та 
комісій з референдуму у випадку вчи‑
нення злочинів у співучасті.

В статье анализируются субъек‑
ты таких преступлений, как подде‑
лка итогов голосования на выборах и 
референдуме, предусмотренных поло‑
жениями ч. 4–8 ст. 158 и ч. 3 ст. 160 
УК Украины. Выявлены особенности 
субъектов подделки итогов голосо‑
вания и особенности уголовной от‑
ветственности за подделку итогов 
голосования председателя и членов 
избирательных комиссии и комиссии 
по референдуму в случае совершения 
преступлений в соучастии.
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The article examines subjects such 
crimes as fraud the vote in the elec‑
tions and referendum as provided for 
in art. 4–8 st. 158 and part 3 st. 160 
of the Criminal Code of Ukraine. The 
features of the perpetrator rigged elec‑
tion results and features criminalization 
of falsification of election results head 
and members of election commissions 
and referendum commissions in the case 
of crimes of complicity.
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МЕжДУНАРОДНАя ПЕРЕСЕлЕНЧЕСКАя ПОлИТИКА  
И зАКОНОДАТЕльСТВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

XVIII ВЕКА ОБ ИНОСТРАННых КОлОНИСТАх

В историческо-правовой литературе 
частично рассматривался вопрос об ис-
пользовании Россией международного 
опыта в формировании собственной пе-
реселенческой политики. В силу этого 
ссылки на многие общие для европейс-
ких государств методы «просвещенного 
абсолютизма» явно недостаточны. Была 
конкретная историческая практика, ко-
торая могла служить и служила приме-
ром для российского правительства.

Анализ положения дел в Европе того 
времени позволяет предположить что 
Манифесты 1762 и 1763 гг. Екатери-
ны II были вызваны к жизни побуждаю-
щим примером прусского правительства 
в привлечении переселенцев из чужих 
стран на земли Восточной и Западной 
Пруссии, Силезии, Бранденбурга.

Последствия Тридцатилетней войны 
заставили наиболее дальновидных не-
мецких государей уже в ХVII в. серьез-
но заниматься переселенческой полити-
кой и ее практической реализацией.

Наибольшую активность в этом про-
явил бранденбургский курфюрст Фрид-
рих Вильгельм (Великий курфюрст). Его 
переселенческая политика была поло-
жена в основу политики будущих прус-
ских королей, а ее результативность 
привлекла во второй половине XVIII в. 
пристальное внимание политических 
деятелей российского государства. 
Сопоставляя исторические ситуации, 
формы и методы привлечения иност-
ранцев Пруссией и Россией в XVIII в., 
можно утверждать, что в этом вопросе 

присутствовало значительное прусское 
влияние на практику российского само-
державия.

Фридрих Вильгельм Прусский на 
начальном этапе преодоления эконо-
мического упадка и демографического 
напряжения сделал ставку на привлече-
ние в свои земли лиц всех категорий, 
в том числе бездомных, изгнанников, 
бродячих солдат и даже преступников, 
желавших превратиться в честных лю-
дей. Он утверждал, что весь «этот раз-
ношерстный сброд согнется у него под-
вигом закона» [1].

Прусская практика была ориентиро-
вана не только на привлечение специа-
листов, людей состоятельных, но и на 
различные прослойки народных низов.

Рассмотрение российского законода-
тельства середины XVIII в. позволяет 
найти аналогию с прусским законода-
тельством.

Манифест 1763 г. §3 призывал на жи-
тельство в России и тех, «которые для 
проезда своего не будут иметь довольно 
достатку и кои не только на иждивении 
вашем немедленно в Россию отправле-
ны, но и путевыми деньгами удовлетво-
рены будут». То есть и здесь речь шла 
о неимущих слоях. их присутствие в 
общем конгломерате колонистов вто-
рой половины XVIII в. породит версию 
о волне люмпенизированных немецких 
элементов, хлынувших в этот период в 
Россию. Безусловно, такие переселенцы 
были, но люмпенский не был определя-
ющим ни для переселенческой практи-
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ки России, ни для соответствующего 
движения в Пруссии.

Вторым этапом переселенческой по-
литики Великого курфюрста Фридрихa 
Вильгельма было приглашение колонис-
тов из Голландии, в частности голланд-
ских меннонитов. Прусского курфюрста 
привлекало в жителях Соединенных про-
винций умение высокопроизводительно 
трудиться и добиваться хозяйственных 
успехов в крайне неблагоприятных ус-
ловиях. Современники отмечали рази-
тельные достижения голландцев в сель-
ском хозяйстве в то время, как страна 
неблагоприятная, земля, плавающая на 
воде, и луга, затопленные три четверти 
года» [2].

Позднее эти же качества привлекли 
российское правительство, энергично 
стимулировавшее переселение в Россию 
прусских меннонитов — тех выходцев 
«из Голландии, о которых в свое время 
так пекся Фридрих Вильгельм.

Сверхурбанизация Голландии позво-
ляла ей стать своеобразным резервуа-
ром рабочей силы для бранденбургских 
курфюрстов. В практике приглашения 
голландцев заметную роль играла суп-
руга курфюрста — голландка. Однако 
не голландский элемент был определя-
ющим как по своей численности, так и 
по степени участия в социально-эконо-
мических процессах на Бранденбург-
Прусских территориях.

Третий аспект переселенческой по-
литики Великого курфюрста Фридриха 
Вильгельма был связан с еще одной ха-
рактерной особенностью переселенчес-
кой практики: покровительство пресле-
дуемых и защитников свободы совести. 
Она имела свои исторические корни.

Аугсбургский мир 1555 г. и после-
довавшее за ним «великое переселе-
ние» народов по всей Германии создали 
так называемый «Бранденбургский фе-
номен». Суть его состояла в том, что 
бранденбургские князья, правя среди 
лютеранского в большинстве своем 
населения, но сами исповедуя кальви-
низм», принимали на жительство в свои 
земли людей любого вероисповедания. 
Подобная терпимость основывалась 
на практическом расчете: людей нуж-

но было принимать такими, какие они 
есть, коль скоро они — рабочие, купцы, 
ремесленники, землепашцы — вносили 
свой вклад в богатство государства.

Веротерпимость в переселенческой 
политике особенно ясно обнаружилась 
в известном Потсдамском указе 1684 г. 
Фридриха Вильгельма, он стал предме-
том пристального изучения российских 
властей при Екатерине II. история его 
принятия такова.

Со второй половины XVII в. немало-
важное значение для Прусского госу-
дарства с 1657 г. стали играть отноше-
ния с Францией. Это касалось прежде 
всего торгово-экономической сферы. 
Были заключены договоры, открывшие 
широкий доступ французским товарам 
на внутренний рынок Бранденбург-Прус-
сии. В 1663 г. в Кенигсберге возникла 
известная Францезишштрассе, заселен-
ная французскими торговцами. Фран-
ция Людовика XIV усиливала натиск на 
гугенотов. Учитывая это многоопытный 
и дальновидный шестидесятичетырех-
летний Фридрих Bильгельм 29 октября 
1684 г. издает Потсдамский указ, при-
глашающий франшизских гугенотов к 
переселению в свои земли. Упредитель-
ный характер этого документа подтвер-
дился уже через год, когда французс-
кие власти отменили Нантский эдикт 
1598 г., гарантировавший гугенотам их 
гражданские права — свободу вероиспо-
ведания. Предусмотрительный немецкий 
правитель «переиграл» в этом вопросе 
такие протестантские государства, как 
Англия и Голландия, лишив их значи-
тельной части талантливых, умелых и 
состоятельных переселенцев-гугенотов.

Потсдамский указ важен был и с 
формально-юридической стороны [3]. 
Содержал перечень гарантий и обяза-
тельств правительства, детально регла-
ментировал условия переселения и пра-
ва переселенцев. Суть его сводилась к 
следующему. Указ призывал к переселе-
нию на немецкие земли всех желающих, 
оговаривая при этом социальный статус 
и экономический ценз переселенцев, их 
религиозную принадлежность. Лицам, 
пожелавшим переселиться, было обе-
щано:



ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ  1��

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Зв’яЗок часів: сторінки історії

— пособие по переселению;
— подробные путевые указания 

(маршруты) и проводники;
— бесплатный провоз денег, движи-

мости и товаров;
— право селиться бесплатно в пус-

тых и заброшенных домах;
— участки земли для строительства 

и стройматериалы;
— освобождение от налогов и пода-

тей на десять лет;
— беспошлинный прием в цеха;
— наделение землей земледельцев;
— гарантированные денежные ссуды 

предпринимателям;
— получение должностей дворянами 

по их желанию;
— право образовывать общины;
— отправление религиозных церемо-

ний на родном языке [4].
Все это требовало больших затрат со 

стороны государства.
Средства изыскивались путем доб-

ровольных пожертвований, принуди-
тельных налоговых сборов, были пред-
приняты даже отчисления из средств 
военного бюджета. из этих источников 
был сформирован специальный фонд по-
мощи переселенцам.

Положения Потсдамского указа, 
подкрепленные соответствующими эко-
номическими мерами, обеспечили вы-
сокую эффективность переселенческой 
политики. Последствия проведенной с 
его помощью «французской инъекции» 
в социально-экономическую структуру 
Бранденбург-Пруссии хорошо известны 
и получили международный резонанс.

Не были секретом они и для рос-
сийских государственных деятелей, 
стремившихся добиться столь же впе-
чатляющих результатов применитель-
но к России второй половины XVIII в. 
Анализ содержания екатерининского 
Манифеста 1763 г. позволяет провести 
прямые аналогии с положениями Потс-
дамского указа 1684 г.

Документ, подписанный российской 
императрицей, гарантировал следую-
щие права и привилегии иностранным 
переселенцам:

— право селиться в любой части го-
сударства;

— обращаться для решения вопросов 
о переселении к российским резидентам 
за рубежом, в Канцелярию опекунства 
иноземцев, к губернаторам и городским 
властям — внутри страны;

— пособия для переселения и опла-
ту путевых расходов;

— свободную запись в купечество, 
мещанство, предоставление особого 
статуса «колонист»;

— беспрепятственный прием в цеха;
— свободу вероисповедания и от-

правление обрядов на родном языке;
_ строительство своих церквей в ко-

лониях, городах и местечках;
— необходимое число пасторов и 

прочих церковных служителей;
— беспошлинный провоз в Россию 

своего имущества;
— освобождение от налогов и «тягот»: 

колонистам — на 30 лет, поселившимся 
в городах столичных или вблизи них и 
записавшимся в купечество — на 5 лет, 
жителям прочих городов — на 10 лет;

— материальную помощь в открытии 
фабрик и заводов;

— выделение казной беспроцентных 
ссуд для строительства домов, приобре-
тения скота, инвентаря, семенного ма-
териала, с последующей отдачей долга 
через 10 лет;

— внутреннее самоуправление коло-
ний;

— освобождение переселенцев от 
воинской повинности (по их желанию) 
на вечные времена;

— право покупать крепостных людей 
для работы на организуемых фабриках;

— распространение всех вышепере-
численных прав и льгот на католиков из 
иностранных переселенцев;

— беспрепятственный выезд назад 
на родину, но при условии возврата в 
казну 1/5 всего нажитого в России при 
сроке проживания 5 лет и 1/2 части 
при сроке проживания до 10 лет;

— общинное и школьное самоуправ-
ление.

Таким образом, прослеживается пря-
мое совпадение целого ряда положений 
екатерининского XVIII в. и прусского 
XVII в. законодательств об иностран-
ных переселенцах.
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Однако в переселенческой практи-
ке России и Пруссии были и различия, 
вызванные прежде всего экономико-гео-
графическими факторами. историчес-
кие традиции России в вопросах земле-
пользования отразились в последующих 
указах императрицы о наделении землей 
иностранных переселенцев. им были 
обещаны бесплатные наделы от 30 до 
80 десятин пахотных земель с общин-
ным владением и частным пользовани-
ем, предусматривавшие право передачи 
надела по наследству без права раздела 
земли. Огромные просторы Российской 
империи обусловили более широкие, по 
сравнению с возможностями Пруссии, 
масштабы выделения государственных 
земель иностранным переселенцам. 
Только на юге Екатерина ІІ отвела для 
поселения иностранцев 55 тыс. деся-
тин — в Екатеринославской, 263 тыс. 
десятин — в Херсонской. 214 тыс. деся-
тин — в Таврической губерниях [5].

К идее заселения периферийных 
территорий выходцами из других госу-
дарств правящие круги России пришли 
не сразу. иммиграционная политика 
Екатерины II формировалась постепен-
но, ее основы закладывались еще с на-
чала XVIII в.

Преобразования Петра I и сопро-
вождающие их экономические и соци-
окультурные явления выдвинули среди 
прочих и проблему людских ресурсов 
XVIII в. и другие европейские стра-
ны, столкнувшись с демографическими 
трудностями, пытались решать задачи 
роста численности своего населения 
путем вербовки инонационального. 
Нехватка людских ресурсов, демогра-
фические колебания вызывали серьез-
ную тревогу как в академических кру-
гах европейской общественности, так 
и в среде государственных деятелей. 
Формируется теория и практика т.н. 
популяционизма, целью которых было 
наметить оптимальные пути решения 
демографических проблем. Российская 
общественность проявляла к идеям по-
пуляционизма большой интерес.

Французские просветители XVIII в. 
горячо обсуждали проблемы народона-
селения, искали связь между ростом 

численности жителей и благосостояни-
ем страны. Это стало центральной те-
мой работы Мирабо «Amides Hommes».

В Англии популярный политический 
писатель Уилкайт в 1763 г. пропаганди-
ровал тезис о том, что «богатства любой 
страны не вырастут без роста числа ее 
жителей».

Шло формирование теории каме-
рализма, утверждавшей, что «слава 
монарха пропорциональна числу его 
подданых». Ее разделяли ученые и 
правительственные круги Австрии и 
Пруссии. Так, австрийский исследова-
тель фон Шоннефельд утверждал, что 
возрастание населения есть определяю-
щий фактор государственной мудрости, 
а Фридрих II Великий в своем Полити-
ческом завещании 1768 г. достаточно 
пространно обосновал этот тезис. Он 
писал, что возрастание населения есть 
дело государственной важности (обо-
рона страны), оно стимулирует ком-
мерческую деятельность (потребление 
и оборот средств), финансовую сферу. 
Даже вопросы правопорядка им на-
прямую связывались с количеством и 
плотностью населения (способствуют 
созданию возможностей внутреннего 
полицейского контроля).

Отношение России к теории попу-
ляционизма до определенного времени 
было достаточно осторожно, несмотря 
на то, что проблема нехватки людских 
ресурсов была для нее традиционной. 
Русский историк С. М. Соловьев писал, 
что одним из вечных зол земли русской 
был физический недостаток людей, не-
соответствие между населением облас-
тей и громадностью государства [6].

В XVIІІ в. внешнеполитические шаги 
российского государства (рост числен-
ности армии, военные кампании, терри-
ториальные приращения), а также по-
литика, направленная на приумножение 
государственных доходов, настоятельно 
диктовали необходимость решения воп-
росов увеличения количества рабочей 
силы и поддержания высокого уровня 
роста населения. Эти задачи в значи-
тельной степени обусловили появление 
в 1702 г. Манифеста Петра I, адресован-
ного иностранным гражданам, которые 
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хотели поступить на военную службу, а 
также торговцам и ремесленникам, что 
стимулировало привлечение в Россию 
иммигрантов со всей Европы.

В регламенте 1723 г. определялись 
права иностранного предприниматель-
ства. Последующие указы второй чет-
верти XVIII в., касающиеся поселения 
иностранцев в России, главным образом 
обращались к проблемам переселения 
служащих и предпринимателей. При-
мером может служить решение Сената 
1759 г. в отношении оккупированной 
русскими войсками Восточной Пруссии 
(результат Семилетней войны). Туда со 
специальной миссией был послан се-
натский секретарь Сукин для сбора ин-
формации о коммерческом потенциале 
Пруссии и вербовки предпринимателей 
и рабочих из Кенигсберга в Россию. Но 
результаты этих действий ощущались в 
основном в северных и западных реги-
онах государства и, главным образом, в 
коммерческой, технической и военной 
областях.

Политика государства на юге опре-
делялась иными интересами, хотя сюда 
привлечение иностранных поселенцев 
началось в 50-е гг. XVIII в.

В 1758 г. саксонский генерал Вай-
схбах предлагал правительству России 
селить в степях Причерноморья дезер-
тиров из Пруссии. Эта инициатива не 
нашла поддержки в правительственных 
кругах. С гораздо большим интересом 
были восприняты планы де ла Фонте-
на — французского протестанта, нахо-
дившегося на службе в русской армии. 
Его предложения касались переселения 
на юг Украины французских гугено-
тов с целью создания там шелковой и 
шерстяной промышленности. Успех де-
ятельности гугенотов на хозяйственном 
поприще в других странах питал рос-
сийский интерес к планам де ла Фон-
тена. Особое внимание к ним проявила 
правительственная комиссия во главе 
с канцлером А. П. Бестужевым-Рюми-
ным.

Проект де ла Фонтена содержал в 
себе новый для царизма подход к сущес-
твующей проблеме — приглашать из-за 
границы население с целью преимущес-

твенного основания сельских колоний 
для сугубо экономических целей.

Правительственная комиссия изуча-
ла зарубежный опыт расселения гугено-
тов в других странах. Были даны указа-
ния русским представителям в западных 
странах, в частности барону Корфу в 
Копенгагене, поощрять эмиграцию. Кро-
ме того, были сделаны дополнения к 
Манифесту 1749 г., приглашавшему к 
переселению в Россию иностранцев, где 
уточнялись размеры финансовых гаран-
тий и средства транспортировки. Од-
нако Семилетняя война 1756–1763 гг. 
сделала план вербовки переселенцев во 
Франции и Центральной Европе невы-
полнимым.

Попытка еще одного француза на рус-
ской службе — де ла Ривье — в 1756 г. 
привлечь внимание правительства к же-
ланию значительной части немцев пере-
селиться в Россию была безуспешной. 
В ответе, данном ему спустя три года, 
было сказано, что правительство обеща-
ет новым поселенцам хороший прием, 
но без финансовой поддержки по при-
чине ведения обременительной войны. 
Однако предложения де ла Ривье были 
изучены с «двойным прилежанием», 
о чем он был уведомлен. Решение не 
было принято вплоть до конца 1761 г., 
смерти Елизаветы.

Петр ІІІ получил в свое распоряже-
ние проект Эйзена, касавшийся созда-
ния в Ливонии из числа переселенцев 
земледельческих общин, призванных 
продемонстрировать преимущества тру-
да свободных крестьян.

Этот план был чудовищно трансфор-
мирован в сознании Петра ІІІ. Эйзен 
получил приказ заселить Ливонию не-
мцами для создания в будущем резер-
вов немецких полков в русской армии 
[7].

Оппозиция ливонских землевладель-
цев привела к полной дискредитации 
плана Эйзена. К своей идее он смог 
вернуться лишь с воцарением честолю-
бивой Екатерины II.

Таким образом, началу царствования 
Екатерины II предшествовала значи-
тельная работа [8] российских прави-
тельственных кругов в плане анализа 
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и отбора различных вариантов проек-
тов поселения иностранцев в России.

идеи роста народонаселения ак-
тивно обсуждались в кругах российс-
ких интеллектуалов XVIII в. историк 
В. Н. Татищев называл рост числен-
ности населения «первым среди ис-
точников национального благосостоя-
ния». М. В. Ломоносов в своей работе 
«О сохранении и увеличении русского 
народа» (1761 г.) попытался впервые в 
России изучить суть демографической 
проблемы. Среди множества средств, 
предлагавшихся М. В. Ломоносовым с 
целью ее решения (общесоциальные, 
медицинские), есть место и приглаше-
нию поселенцев. «В настоящее несчаст-
ное время войны в Европе, — писал 
ученый, — не только отдельные люди, 
но и целые разрушенные семьи живут в 
своем отечестве и ищут места, отдален-
ного от превратностей судьбы войны. 
Пограничные области нашей великой 
монархии могут быть безопасным убе-
жищем для этих людей, и обеспечить 
им все необходимое для жизни…» [9].

М. В. Ломоносов рассматривал воп-
рос об иностранных поселенцах лишь в 
контексте проблемы беженцев и ситуа-
ции, возникшей в воюющей Европе.

Популяционистские взгляды в се-
редине XVIII в. были достоянием вни-
мания части российского общества и 
правительственных кругов. Росло число 
публикаций на эту тему, переводились 
и издавались работы иностранных авто-
ров, касающиеся проблем демографии, 
появились первые российские статис-
тические обозрения, труды по истории 
коммерции и агрономии, затрагивавшие 
вопросы народонаселения. Шло актив-
ное восприятие идей Запада.

Значительно активизировали обсуж-
дение демографических проблем Семи-
летняя война и ее последствия. Ученые 
и писатели того времени в основном 
смотрели на обеспечение роста насе-
ления как на базисный фактор русской 
жизни. Подобная ситуация значитель-
но облегчила восприятие обществен-
ным мнением активной переселенчес-
кой политики России второй половины 
XVIII в.

Таким образом, отмечая специфи-
ческие черты российского законода-
тельства об иностранных переселен-
цах, необходимо подчеркнуть общую 
его концептуальную преемственность с 
уже имевшейся международной прак-
тикой в этом вопросе. Решающим было 
влияние Пруссии. Обращение к опыту 
Пруссии было вызвано не идеологичес-
кими, а вполне прагматическими причи-
нами [10].

Ключевые слова: международная 
переселенческая политика, иностран-
ные колонисты, законодательство Рос-
сийской империи, Пруссия.

Статья посвящена преемственнос‑
ти правовой практики иностранных 
государств (Пруссии) по привлече‑
нию на свою территорию переселен‑
цев. Рассматриваются права и льго‑
ты, предоставляемые переселенцам, 
с оглядкой на социальный статус, 
экономический ценз и их религиозную 
принадлежность. Проводится ана‑
логия екатерининского Манифеста 
1763 г. положениям Потсдамского 
указа 1684 г. Рассматривается фор‑
мирование теории и практики опти‑
мальных путей решения демографи‑
ческих проблем.

Стаття присвячена наступності 
правової практики іноземних держав 
(Пруссії) по залученню на свою те‑
риторію переселенців. Розглядаються 
права і пільги, надані переселенцям, 
з оглядом на соціальний статус, еко‑
номічний ценз та їх релігійну прина‑
лежність. Проводиться аналогія єка‑
терининського Маніфесту 1763 р. з 
положеннями Потсдамського указу 
1684 р. Розглядається формування те‑
орії і практики оптимальних шляхів 
вирішення демографічних проблем.

The article is devoted to the conti‑
nuity of the legal practice of foreign 
countries (Prussia) to attract migrants 
to its territory, considered the rights 
and privileges granted to settlers, with 
respect to social status, economic quali‑
fications and their religious affiliation. 
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A analogy Catherine Manifesto 1763 
Potsdam with the provisions of Decree 
1684. The formation of the theory and 
practice of how best to tackle demo‑
graphic problems.
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ІСТОРИЧНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД  
ГОСПОДАРСьКОї ДІяльНОСТІ ВІЙСьКОВИх  

фОРМУВАНь У XIX–XX СТОлІТТях

Залежність бойової спроможності 
війська від рівня його матеріально-тех-
нічного забезпечення та ефективного 
правового регулювання військово-гос-
подарської діяльності ґрунтується та в 
значній мірі пов’язана з існуючим гене-
зисом даної проблематики.

Подальший розвиток господарсько-
економічних відносин у військових фор-
муваннях, їх взаємозв’язок з економіч-
ною, політичною, соціальною та іншими 
складовими оборонного потенціалу 
повинен враховувати наявне правове 
підґрунтя та сприяти підвищенню обо-
роноздатності держави.

Історичний досвід діяльності, 
пов’язаної з формуванням укладу війсь-
кового життя, розвитком правового вре-
гулювання його матеріально-технічного 
забезпечення, становить суттєвий інте-
рес для розуміння особливостей ство-
рення військових господарств, здійснен-
ня військово-господарської діяльності, 
управління цими процесами при вико-
ристанні нових правових стандартів.

Комплексного правового досліджен-
ня поставленої проблеми немає. Ціка-
вими в даному контексті є публікації 
радянських та російських вчених, се-
ред яких необхідно відзначити праці, 
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зокрема, А. В. Арановича, В. В. Бара-
ненкова, Ю. В. Братющенка, О. К. Бу-
лая, А. В. Вєнєдіктова, П. І. Вещико-
ва, С. В. Гаврилова, П. А. Лєбєдєва, 
Ф. А. Макшеєва та ін. Дослідженню 
також піддавались окремі нормативно-
правові акти військового відомства ра-
дянського періоду та сучасного етапу 
незалежності України.

Спосіб матеріального постачання вій-
ська в Російській імперії ХІХ століття 
характеризувався виключною централі-
зацією, який полягав у закупці основ-
них предметів військово-господарського 
призначення шляхом укладення дого-
ворів між представниками уряду (вій-
ськового відомства) та виробниками. 
Договори укладались на конкурсній 
основі за результатами відкритих тор-
гів. Це забезпечувало повноту поставок 
матеріальних засобів у війська, але не 
завжди дозволяло заощаджувати фінан-
сові засоби, що виділялись державою 
на відповідні цілі. Тим більш, що при 
укладенні таких договорів пріоритет 
здебільшого віддавався купцям (пере-
купникам), а не виробникам продук-
ції [1]. Крім того, вказаний спосіб ма-
теріально-технічного постачання військ 
з огляду на важливість швидкого та 
своєчасного забезпечення бойових дій 
під час ведення війн, яких Російській 
імперії вистачало, не був ефективним 
та єдиним.

Тому правове регулювання питань, 
пов’язаних із постачанням військ, вже 
наприкінці війни з наполеонівською ар-
мією зазнало змін, у зв’язку з чим ви-
рішення питань матеріального забезпе-
чення військових частин перекладалося 
переважно на польове командування. 
Закупівля матеріальних засобів для пов-
сякденних армійських потреб відбува-
лась в основному вже у місцевого на-
селення (за військовими вимогами — у 
поміщиків) як на власній, так і на чужій 
території. Така закупівля (заготівля) 
здійснювалась спеціально створеними 
рухомими магазинами, керували якими 
військові посадові особи. Пряме отри-
мання військовими підрозділами про-
довольства та фуражу у населення за 
квитанцією дозволялось у виняткових 

випадках і лише за згодою місцевої вла-
ди [2].

Організація місцевих закупок доз-
волила суттєво зменшити витрати на 
транспортування й доставку предметів 
постачання до найнижчої військової 
ланки. Така система постачання вима-
гала введення саме армійських засобів 
підвозу матеріальних засобів (зокрема 
рухомих продовольчих магазинів), а та-
кож призвела до створення спеціальних 
служб (департаментів) по управлінню 
ними. Так, поруч з комісаріатським де-
партаментом військового міністерства, 
який відав грошима армії, обмундиру-
ванням, спорядженням, обозом, кіньми 
та господарством шпиталів, діяв депар-
тамент провіантський, у віданні якого 
знаходилось постачання армії провіан-
том та фуражем. Пізніше в російській 
армії була заснована служба військових 
сполучень, яка, серед інших завдань, 
забезпечувала роботи пересувних про-
довольчих складів [3, 15, 17].

Вже в середині — другій половині 
ХІХ століття Головне інтендантське 
управління військового міністерства 
(з’явилось в результаті реорганізації 
комісаріатського та провіантського де-
партаментів) без місцевих окружних 
управлінь не могло вести ефективну 
заготівельну діяльність на всій тери-
торії Російської імперії, зважаючи і на 
нерозвиненість транспортної системи 
держави, і на необхідність оперативно-
го матеріально-технічного забезпечення 
військ.

З іншого боку, крупне промислове 
виробництво, що набирало обертів, доз-
воляло випускати предмети військово-
господарського призначення з меншими 
затратами, що знижувало їх собівар-
тість. Таким чином, поруч з контракто-
вим (торговим) способом заготівлі пред-
метів матеріального постачання військ 
у приватних підприємств та підприєм-
ців (виробників або купців) на той час 
з’явилися й такі: агентський — коли 
заготівля відбувається самими військо-
во-господарськими управліннями через 
своїх агентів (чиновників) шляхом вста-
новлення прямих стосунків з виробника-
ми (землеробами, фабрикантами тощо); 
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господарський — коли право заготівлі 
окремих предметів постачання, що не 
можуть здійснюватися централізовано, 
надається безпосередньо військовим 
частинам; казенно-фабричний — коли 
військове відомство брало на себе ви-
робництво предметів матеріально-тех-
нічного постачання [1].

Останній спосіб, як уявляється, явив-
ся прообразом діяльності наступних та 
сучасних державних підприємств, що 
належать до сфери управління обо-
ронного відомства і здійснюють вироб-
ництво військової продукції з метою 
як задоволення потреб збройних сил у 
певних видах матеріальних засобів, так 
і наповнення державного бюджету гро-
шовими засобами, що надходять від ін-
ших споживачів предметів виробництва 
цих підприємств.

Зважаючи на досвід війн початку 
ХХ століття (російсько-японської, Пер-
шої світової), вирішення цього питання 
вже відбувалось шляхом постачання ре-
сурсів з тилу на фронти, а відання усі-
ма питаннями військового господарства, 
під яким в основному розумілась діяль-
ність інтендантських служб по організа-
ції підвозу таких ресурсів (включаючи 
фінансові), їх розподілу та доведенню 
до особового складу, зосередилось в ру-
ках військового інтендантства (прообраз 
сучасних тилових та технічних служб), 
що підпорядковувалось Головному ін-
тендантському управлінню Військового 
міністерства [3, 17].

Таким чином, правове регулювання 
матеріально-технічного забезпечення 
російської армії та флоту зазнавало пос-
тупових змін в залежності від умов вій-
ськової діяльності держави та розвитку 
економічного виробництва у суспільстві 
та було спрямоване на закріплення та 
удосконалення найбільш ефективних 
шляхів і способів такого постачання.

З приходом у Російській імперії до 
влади більшовиків питання матеріаль-
но-технічного забезпечення військових 
підрозділів Червоної Армії постало дуже 
гостро. Крім зрозумілої явної недостат-
ності фінансування та постачання ін-
ших товарів військово-господарського 
значення, той період часу характеризу-

вався також відсутністю належної сис-
теми нормативно-правових актів, які б 
встановлювали основи життя та побуту 
військової організації нової держави.

У період Громадянської війни та іно-
земної військової інтервенції постачання 
Червоної Армії здійснювалось централі-
зовано. Всі види постачання були су-
воро нормовані, що надало можливості 
хоча й з великими труднощами, але ут-
римувати армію та підтримувати на пев-
ному рівні промисловість. З початком 
нової економічної політики асигнуван-
ня на утримання радянських збройних 
сил збільшилися, але армія і флот про-
довжували зазнавати великі труднощі 
в соціальній сфері. Армія, за словами 
М. В. Фрунзе, «жила голодной, холод-
ной, полураздетой и разутой» [4, 36]. 
Виходу з цієї ситуації певною мірою 
допомогло створення у військових час-
тинах підсобних господарств, відкриття 
різного роду майстерень тощо.

Зважаючи на нагальну потребу ком-
пенсувати недостатнє забезпечення вій-
ська з державних ресурсів, більшовицька 
влада на початку 20-х років ХХ століт-
тя з підписанням Декрету СНК РРФСР 
«Про споживчу кооперацію» від 7 квіт-
ня 1921 року надала право створювати 
госпрозрахункові підприємства з метою 
самообслуговування Червоної Армії 
предметами речового та інших видів ма-
теріального постачання. Таким чином, 
була започаткована самостійна госпо-
дарська діяльність більшовицьких війсь-
кових структур. З метою керування коо-
перативним рухом військових з’єднань, 
частин та установ у Наркоматі оборони 
було створено Військово-кооперативне 
управління, а у кожному військовому 
окрузі — військово-кооперативний від-
діл. На вільних землях створювались 
сільськогосподарські кооперативи, які 
успішно нарощували виробництво зер-
нових культур, картоплі, овочів, баш-
танних культур, льону, люцерни тощо. 
У Збройних Силах засновувались вій-
ськові радгоспи, магазини, заводи, май-
стерні (слюсарські, бондарні, шевські та 
ін.), їдальні, буфети, перукарні, фруктові 
сади, оранжереї, готелі тощо [4, 36–
37]. Надлишки продукції кооперативів 
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продавалися стороннім споживачам, а 
члени кооперативів мали гарантовану 
можливість придбати цю продукцію за 
цінами на 30 відсотків нижчими за рин-
кові. Крім того, вони мали право прид-
бати харчі та інші товари в кредит [5].

Однак за відсутності спеціального 
правового регулювання така діяльність 
іноді набувала й різноманітних дива-
цьких форм. Так, Академія мистецтв, 
Московська воєнно-інженерна дистан-
ція організували будівельні контори та 
бюро; Військово-топографічне управ-
ління Червоної Армії орендувало пе-
карню; навчально-видавницький відділ 
Військово-Морських Сил відкрив тор-
гівлю фарфоровим посудом; Ростовсь-
кий кримінальний розшук — торгівлю 
соняшниковою олією; іжевські відділи 
Державного політуправління НКВС 
РРФСР експлуатували драматичний те-
атр та штампувальний завод тощо. Не 
будучи введені у будь-які рамки, підсоб-
ні підприємства військових формувань 
виникали поза усяким зв’язком із за-
вданнями тієї установи, при якій вони 
засновувались. Зайняті випадковими 
господарськими операціями й позбав-
лені досвідчених керівників і необхід-
них засобів, вони у своїй величезній 
масі виявились явно нежиттєздатними 
та завдали значну шкоду як установам, 
що їх заснували, так і своїм контраген-
там [6].

Із закінченням непу закінчили свою 
діяльність і військові кооперативи. Зно-
ву відбувся перехід до централізованого 
постачання військ матеріальними ре-
сурсами та іншим військовим майном. 
Як зазначає Ю. В. Братющенко, «мож-
на передбачити, що оскільки військова 
кооперація … була вимушеною необхід-
ністю, таким собі докором державі за її 
нездатність в повній мірі забезпечити 
нормальні соціально-економічні умови 
для військовослужбовців, вона вияви-
лась підданою забуттю. Згадувати про 
неї в умовах соціалістичного будівниц-
тва стало просто недоречно» [7, 38].

Але вже у передвоєнні (30-ті — по-
чаток 40-х) роки вся діюча армійська 
система військово-господарської діяль-
ності піддавалась суттєвій критиці з 

боку найвищого керівництва Радянсь-
кої держави. Так, у доповіді начальника 
постачання Червоної Армії № 2/205639 
від 15 травня 1940 року [8] відзнача-
лись численні факти безгосподарського 
зберігання та експлуатації, псування та 
марнотратства військового майна, фак-
ти незадовільного приготування їжі, 
зловживання з продовольством і таке 
інше. Існуючі організація и система 
обозно-речового і продовольчого пос-
тачання Червоної Армії мирного часу 
виявились зовсім не пристосовані до 
воєнного часу.

Централізовану систему управ-
ління господарством та постачанням 
(центр — округ — полк), визнану 
негодною, було запропоновано реор-
ганізувати за схемою: центр — ок-
руг — дивізія — полк — рота — чер-
воноармієць, зміцнюючи та розширюючи 
тим самим функції дивізіонної ланки по 
військовому господарству, включаючи 
облік і планування постачання частин 
дивізії протягом поточного періоду та на 
воєнний час.

Цікаво, що серед основних причин 
виникнення зазначених недоліків вка-
зується на те, що Червона Армія зазнає 
величезних ускладнень з-за відсутності 
чи недосконалості законоположень, інс-
трукцій та керівництв по різних видах 
військово-господарського постачання та 
військового господарства. Війська керу-
ються великою масою (до 3000) наказів 
Народного комісаріату оборони, що ви-
дані за минулі два десятиріччя (радянсь-
кої влади. — Авт.), а командний склад 
військових частин, з’єднань, округів, 
армій не займається вихованням військ 
у господарському відношенні [8]. На 
жаль, це залишається актуальним й по 
теперішній час.

Самостійне ж матеріальне забезпе-
чення радянських військ (додаткове до 
перманентно недостатнього державно-
го) залишалось актуальним протягом 
усіх, особливо воєнних, часів радянсь-
кої епохи. Так, серед інших напрямів 
самостійної господарської діяльності 
військ радянської епохи, спрямованої 
на їх додаткове фінансове та матеріаль-
не забезпечення, виділялось ведення 
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підсобних господарств, яке мало пози-
тивний досвід існування у період непу. 
Особливо великого значення для пос-
тачання військ продовольством набули 
підсобні господарства, створені в дію-
чій армії, в період Великої Вітчизняної 
війни. Наприкінці 1943 року Радянська 
Армія налічувала більше 5 тисяч підсоб-
них господарств із загальною посівною 
площею близько 300 тисяч гектарів, що 
перевищувало довоєнні показники май-
же в 15 разів. Протягом 1942 року ними 
було зібрано 292 тисячі тонн картоплі 
та овочів, у 1943 році — 916, у 1944 
році — 964 тисячі тонн. Тільки за 1943 
рік до військ з підсобних господарств 
надійшло також більше 2 тисяч тонн 
м’яса, близько 6 тисяч тонн риби, знач-
на кількість молока, яєць, грибів, зе-
лені. Продукція підсобних господарств 
забезпечила у 1942 році 8 відсотків пот-
реби всієї армії в овочах та картоплі, а 
у 1943–1944 роках — близько 25 відсо-
тків [9].

Після переносу бойових дій за межі 
Радянського Союзу форма заготівлі 
продовольства та деяких інших видів 
матеріального постачання радянських 
військ дещо змінилась. Заготівельні 
органи тилу Червоної Армії перейшли 
на оплатну форму закупівлі продукції з 
місцевих ресурсів. Заготівельні ціни на 
території союзної радянській владі краї-
ни встановлювались урядом цієї країни, 
а на території противника ціни визнача-
ли військові ради фронтів на рівні цін, 
які існували на ринку країни до вступу 
до неї радянських військ. При цьому в 
країні-союзниці оплата здійснювалась 
за рахунок валютних фондів СРСР, а 
на території держави-противника розра-
хунки провадив новий уряд цієї держави 
шляхом взяття на себе відповідальності 
за усі грошові знаки, емітовані радянсь-
ким (союзним) військовим командуван-
ням [9].

У другій половині ХХ століття ма-
теріально-технічне забезпечення Ра-
дянської Армії та Військово-Морського 
Флоту вийшло на новий, покращений, 
організаційно-змістовний рівень, про-
довжувалось удосконалення правового 
регулювання питань, пов’язаних з уп-

равлінням військовим господарством 
(в основному на відомчому рівні). Се-
ред таких актів правового регулюван-
ня можна позначити постанову Ради 
Міністрів СРСР від 1977 року № 608, 
якою затверджені Основні умови пос-
тавки продукції для військових організа-
цій, накази міністра оборони СРСР від 
1977 року № 175, яким введено в дію 
Положення про військово-будівельні за-
гони МО СРСР, від 1979 року № 260, 
яким введено в дію Керівництво по об-
ліку озброєння, техніки, майна та інших 
матеріальних засобів у ЗС СРСР (час-
тини 1–4), від 1982 року № 250, яким 
введено в дію Положення про контроль 
за господарською діяльністю в РА та 
ВМФ, та багато інших.

Важливе місце в правовому регу-
люванні питань фінансово-економіч-
ного забезпечення військових частин 
радянських збройних сил в той період 
часу та протягом 15 років незалежності 
України посідав наказ міністра оборони 
СРСР від 1973 року № 80, яким було 
введено в дію Положення про фінансо-
ве господарство військової частини Ра-
дянської Армії та Військово-Морського 
Флоту [10]. Цим Положенням визнача-
лося, що джерелами фінансування вій-
ськових частин крім засобів (коштів) 
загальнодержавного бюджету за кош-
торисом Міністерства оборони, можуть 
бути також позабюджетні засоби, до 
яких, зокрема, відносились:

— матеріальні засоби та прибутки 
підсобних господарств військових час-
тин (господарська діяльність кравецьких 
та шевських майстерень, типографій, 
різноманітних лабораторій, військового 
транспорту, електростанцій, стомато-
логічних та інших медичних кабінетів, 
перукарень, пралень, клубів, готелів, 
самодіяльних їдалень тощо);

— грошовий фонд військової частини 
(кошти від експлуатації садів та водой-
мищ, реалізації риби, виловленої у во-
доймищах частини та інших дозволених 
місцях ловлі, сіна, заготовленого сила-
ми військової частини на її територіях, 
квітів, вирощених на території військо-
вої частини, від продажу продукції при-
кухонного господарства (шкіра тварин, 
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пух птиці тощо), різних харчових від-
ходів та ін.) [10, 21–22].

Основним завданям підсобних гос-
подарств визначалось обслуговування 
господарських і культурно-побутових 
потреб військової частині, при якій вони 
знаходяться, а також платне виконання 
робіт та надання послуг стороннім ор-
ганізаціям (не оборонного відомства) і 
окремим фізичним особам, у тому числі 
офіцерам, працівникам військової час-
тини, членам їх сімей [10, 73–76]. Уяв-
ляється, що в даному випадку йшлося 
про надання послуг, не пов’язаних з 
виконанням службових обов’язків вка-
заних осіб військової частини.

Показовим є те, що усі доходи від 
господарської діяльності військової час-
тини зарахуванню до союзного бюд-
жету не підлягали. Регламентації були 
піддані лише узагальнені вказівки про 
порядок використання (направлення) 
командирами військових частин коштів 
та матеріальних засобів, отриманих від 
даної діяльності. В числі таких перед-
бачались видатки на покращення котло-
вого харчування військовослужбовців, 
оплату та преміювання осіб, зайнятих 
у роботі підсобних господарств, модер-
нізацію, облаштування, ремонт об’єктів 
та засобів ведення військового госпо-
дарства, придбання необхідного для за-
безпечення повсякденної діяльності вій-
ськової частини техніки, обладнання та 
майна побутового, культурно-просвітни-
цького, виховного та іншого характеру 
тощо [10, 21–24, 138–180]. Звичайно, 
що такі заходи правового та фінансово-
економічного характеру сприяли стиму-
люванню військово-господарської діяль-
ності військових частин та установ і, як 
наслідок, певною мірою забезпечували 
отримання додаткових до тих, що виді-
лялись з державного бюджету, але від 
того не менш необхідних, матеріальних 
ресурсів, коштів на підвищення рівня як 
соціального захисту військовослужбов-
ців (працівників) частини, так і функ-
ціональної здатності усього військового 
формування до виконання його прямих 
завдань з бойової та мобілізаційної під-
готовки. Саме стан останніх, поруч із 
станом військової дисципліни, завжди 

був головним показником оцінки готов-
ності військової частини (установи) до 
ефективних дій в особливий період часу 
(оголошення мобілізації, стану війни, 
відбудовний період тощо). Ніколи доб-
ре розвинута та організована діяльність 
по раціональному використанню та уп-
равлінню господарством військового 
підрозділу не була причиною (прямою 
чи опосередкованою) незадовільних по-
казників його боєздатності. І навпаки, 
безладне ставлення командира до гос-
подарювання, управління військовим 
майном та ресурсами створює переду-
мови зниження рівня бойової підготов-
ки підрозділу, військового вишколу, мо-
ральної та фізичної здатності особового 
складу й техніки виконувати поставлені 
завдання.

Ситуація з правовим регулюванням 
військового господарювання почала змі-
нюватися корінним чином в сучасний 
період Української незалежної держав-
ності. Перехід економіки країни на рин-
кові рейки призвів до різкого падіння 
стану матеріально-ресурсного забезпе-
чення усіх державницьких утворень, в 
тому числі і збройних формувань. З од-
ного боку — нездатність повноцінного 
(навіть на мінімально необхідному рівні) 
утримання військ державою в умовах 
сьогоденних викликів та загроз націо-
нальній безпеці спричинила повернення 
української влади до історичного досві-
ду ресурсного самозабезпечення зброй-
них сил з використанням їх технічно-
го, матеріально-виробничого та інших 
потенціалів, яке суттєво зменшувало 
навантаження на державний бюджет та 
значно полегшувало державі виконання 
нею обов’язків по забезпеченню оборон-
них потреб.

З іншого боку — розуміння того, 
що ведення збройними силами еконо-
мічної та господарської діяльності не-
можливо без чітко керованої системи її 
здійснення, яка потребує встановлення 
чітких правових рамок, спрямованих 
на дотримання обмежень, пов’язаних, 
зокрема, з: недопущенням відволікання 
особового складу на діяльність, що пря-
мо не пов’язана з військовою службою 
[11, ст. 8], або може іншим чином за-
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шкодити інтересам бойової та мобіліза-
ційної готовності військ; з профілакти-
кою зловживань в умовах економічних 
негараздів та сучасних загроз націо-
нальній безпеці, при завданні забезпе-
чити високу боєздатність Збройних Сил 
України, впровадити жорсткий конт-
роль за ресурсними потоками в оборон-
ній сфері, призвело до впровадження 
в Українській державі нових, досить 
розгалужених форм військового госпо-
дарювання з одночасним поступовим 
розвитком нормативно-правового забез-
печення такої діяльності [12].

Але ці обставини розвитку націо-
нальних Збройних Сил в правовому 
контексті вже є об’єктом подальших до-
сліджень.

1. Історично-правовий досвід доз-
воляє стверджувати про наявність де-
кількох етапів формування та розвитку 
військового господарювання, яке має 
свою періодизацію в залежності від пе-
реважаючих способів утримання війсь-
ка. Після періодів княжої доби (ХІ–ХІV 
століття), коли утримання переважно 
відбувалось за рахунок військової здоби-
чі, та Запорізької Січі (ХV — середина 
ХІХ століття), коли значення військової 
здобичі поступово зменшувалось, мож-
на відзначити такі періоди становлення 
військового господарювання:

— так, військо часів російсько-ім-
перського царату (ХІХ — початок ХХ 
століття) характеризується втратою 
самостійності господарського регулю-
вання, традиційного для Запорізького 
війська, і переходом до більш централі-
зованого способу забезпечення армії 
шляхом закупівлі основних предметів 
військово-господарського призначення 
урядом держави у виробників. У цей же 
період виникають й інші, більш дифе-
ренційовані способи заготівлі предметів 
постачання, серед яких з’являється і 
господарський — коли право заготівлі 
окремих предметів постачання, що не 
можуть здійснюватися централізовано, 
надається безпосередньо військовим 
частинам;

— переважним способом забезпе-
чення армії протягом радянського пе-
ріоду (1918–1991 роки) залишалось 

централізоване постачання, але у різні 
етапи існування більшовицької держа-
ви мала місце самостійна господарська 
діяльність військових організацій, спря-
мована на отримання додаткових видів 
забезпечення війська, а саме таких, що 
в недостатній кількості постачались з 
державних ресурсів. Так виникали вій-
ськові кооперативи, підсобні господарс-
тва, військові майстерні тощо;

— сучасний період розбудови ук-
раїнських Збройних Сил (1991 — те-
перішній час) також характеризується 
поступовим переходом від виключно дер-
жавного утримання військових форму-
вань до надання дозволів на їх самостій-
ну господарську діяльність, пов’язану з 
одержанням додаткових (позабюджет-
них) джерел фінансування збройних 
сил.

2. Потрібність у додаткових способах 
самозабезпечення військ виникає, як 
правило, у скрутні в економічному сенсі 
часи для державної влади, коли наяв-
ність коштів, матеріальних засобів для 
підтримання діяльності збройних сил на 
належному рівні недостатня.

3. В цілому самостійна військово-гос-
подарська діяльність приносила позитив-
ний з економічної точки зору результат. 
Однак необхідно відзначити, що така 
діяльність була пов’язана із відволікан-
ням від виконання завдань основного 
призначення як техніки, майна, так і 
людських ресурсів, що не може не поз-
начатися на рівні боєготовності кожної 
окремої військової організації не тільки у 
мирний, але особливо й у воєнний час.

4. Розвиток способів та видів поста-
чання війська матеріально-технічними 
ресурсами, а також розвиток самостій-
ної господарської діяльності військових 
формувань, спрямованої на їх додаткове 
самозабезпечення, безумовно, тягнув за 
собою і зміну способів правового регу-
лювання цих питань — від звичаю до 
державно-адміністративного втручання 
переважно на відомчому рівні.

Ключові слова: військово-госпо-
дарська діяльність, військове господарс-
тво, військова кооперація, підсобне гос-
подарство військової частини.
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У статті здійснюється досліджен‑
ня досвіду правового регулювання та 
результатів господарської діяльності 
військ у період царату та радянський 
період існування збройних сил на те‑
риторії нашої держави. Звертаєть‑
ся увага на позитивні на негативні 
сторони цього процесу, необхідність 
їх урахування в сучасних умовах нор‑
мативно‑правового впливу на повсяк‑
денну діяльність національних Зброй‑
них Сил.

В статье осуществляется иссле‑
дование опыта правового регулирова‑
ния и результатов хозяйственной де‑
ятельности войск в период царизма и 
советский период существования воо‑
руженных сил на территории нашего 
государства. Обращается внимание 
на положительные и отрицательные 
стороны этого процесса, необходи‑
мость их учета в современных усло‑
виях нормативно‑правового воздейс‑
твия на повседневную деятельность 
национальных Вооруженных Сил.

In the article the experience of le‑
gal regulation and results of economic 
activities of troops during tsarism and 
soviet ages at the territory of our state 
is studied. Attention to the positive and 
negative aspects of the process, the need 
to take them into account in the present 
conditions of regulatory impact on the 
daily activities of the National Armed 
Forces is drawn.
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МІжНАРОДНІ фІНАНСИ ТА фІНАНСОВА СИСТЕМА 
ДЕРжАВИ: СПІВВІДНОшЕННя ТА ВзАєМОзВ’язОК

Фінансова система кожної окремої 
країни, в тому числі й України, так 
чи так пов’язана нині зі світовою фі-
нансовою системою, яка в умовах гло-
балізації перебуває на стадії постійної 
трансформації. Фінансові ресурси країн, 
міжнародних організацій та фінансових 
центрів взаємодіють і утворюють світові 
фінанси або фінансові ресурси світу.

Виникнення і розвиток міжнародних 
фінансів зумовлені глобалізацією еконо-
мічних зв’язків, посиленням інтеграцій-
них процесів у економічній, політичній і 
соціальній сферах.

Ще давньоримський державний діяч 
і філософ Марк Тулій Цицерон одного 
дня сказав: «Світовий організм є не-
розривне ціле». Ні у якій іншій сфері 
міжнародного спілкування народів і де-
ржав дана старовинна істина не є зараз 
настільки очевидною, як в міжнародній 
фінансовій системі. Міжнародна фі-
нансова система — це в якомусь сенсі 
«кровоносна система» всієї світової еко-
номіки [10, 12].

Міжнародна фінансова система, з 
одного боку, обслуговує міждержавний 
рух товарів, послуг та факторів вироб-
ництва, з іншого — відіграє самостійну 
роль, яка виявляється через функціону-
вання міжнародних фінансових ринків.

Однією з новітніх тенденцій у роз-
витку міжнародних фінансів останнього 
часу є їх глобалізація, яка є складною, 
багатоаспектною проблемою, у зв’язку 
з чим породжує численні наукові дис-
кусії.

Мета статті полягає в ознайомленні з 
поняттям міжнародних фінансів та з ба-

гатьма реальними явищами і процесами, 
які стосуються всього людства і які є 
вирішальною складовою сукупності гло-
бальних проблем сучасності (та, зок-
рема, окремої держави — насамперед 
України).

Міжнародні фінанси розглядають-
ся у широкому і вузькому розумінні. 
У широкому розумінні вони охоплю-
ють усі міжнародні грошові потоки, а у 
вузькому — міжнародну централізацію 
коштів і фінансових ресурсів. Розгля-
даючи міжнародні фінанси у широкому 
розумінні, у них виокремлюють міжна-
родні фінансові відносини та дві ланки 
міжнародних фінансів у їх вузькому ро-
зумінні, фінанси міжнародних організа-
цій та міжнародні фінансові інституції.

Таким чином, ми почнемо аналіз 
цього складного поняття «міжнародні 
фінанси» саме з його тлумачення як 
зарубіжною фінансовою наукою, так і 
фахівцями національного права.

Починаючи с зарубіжної фінансової 
науки, необхідно звернути увагу, що 
вона трактує фінанси взагалі досить ши-
роко, не обмежуючись конкретними чіт-
кими рамками: де існують товар і гроші, 
там є й фінанси [2, 12].

За визначенням Дж. Менвіла Херрі-
са, міжнародні фінанси — це еконо-
мічна сукупність часу і невизначеності 
відносно рішень, які стосуються кіль-
кох різних країн з урахуванням того, 
що кожна суверенна держава має свою 
власну валюту, свої закони бізнесу і 
свої політичні системи [8, 12].

Сучасний вчений-економіст 
В. М. Опарін під міжнародними фінан-
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сами розуміє сукупність обмінно-пере-
розподільних відносин, що виникають у 
зв’язку з рухом вартості між окремими 
країнами та у процесі формування і ви-
користання на світовому та регіональ-
ному рівнях централізованих грошових 
фондів [6, 183].

С. Я. Боринець визначає міжнарод-
ні фінанси як економічну категорію, 
стверджуючи, що це фонди фінансових 
ресурсів, які утворилися на основі роз-
витку міжнародних економічних (рин-
кових) відносин і використовуються 
для забезпечення безперервності і рен-
табельності суспільного відтворення на 
світовому рівні та задоволення спільних 
потреб, які мають міжнародне значен-
ня [2, 15].

Таким чином, хотілось би приєднати-
ся до сучасних фахівців та надати таке 
визначення міжнародним фінансам — 
це міжнародні економічні відносини, 
які виникають з приводу формування 
та використання фондів фінансових ре-
сурсів, які забезпечують безперервне 
відтворення суспільства на світовому 
рівні для задоволення спільних потреб, 
які мають світове значення.

Таким чином, міжнародні фінанси 
сьогодні є досить розгалуженою струк-
турою з множинністю державних, при-
ватних і власне міжнародних елементів, 
через які здійснюється координація і 
регулювання міжнародних фінансових 
зв’язків.

Сфера міжнародних фінансів відоб-
ражає перерозподільно-обмінні відно-
сини та централізацію ресурсів на сві-
товому рівні. Вона складається з двох 
частин — міжнародних фінансових 
відносин та безпосередньо міжнарод-
них фінансів. Міжнародні фінансові 
відносини опосередковуються через 
міжнародні розрахунки, які, у свою чер-
гу, ґрунтуються на використанні двох 
валют і встановленні валютного курсу. 
Для забезпечення еквівалентного обмі-
ну потрібне достовірне співвідношення 
валют. Відхилення встановленого курсу 
валют від реального веде до міжнарод-
ного перерозподілу доходів і фінансових 
ресурсів. Це можна порівняти з ціно-
вим механізмом перерозподілу, який, до 

речі, діє як на внутрішньому, так і на 
світовому ринку [6, 37–38]. Нині про-
цеси курсоутворення, купівлі та прода-
жу необхідних валют пов’язані з функ-
ціонуванням валютного ринку, який 
формує специфічну ланку міжнародних 
фінансів. Безпосередньо міжнародні фі-
нанси включають дві ланки — фінанси 
міжнародних організацій та міжнародні 
фінансові інституції [6, 26].

На сьогодні значно активізували про-
цеси глобалізації міжнародних фінансо-
вих потоків новітні технологічні інновації 
у цій сфері. Так, сучасні новітні засоби 
зв’язку підвищили швидкість здійснен-
ня міжнародних фінансових операцій 
та привели до швидкого зростання їх 
обсягів. Такі зростаючі потоки міжна-
родного фінансового капіталу значно 
посилюють фінансову конкуренцію між 
країнами. Ця тенденція здійснює від-
повідний тиск на уряди окремих країн, 
примушуючи їх сприяти скороченню 
обсягів втручання держави у діяльність 
внутрішніх валютно-фінансових ринків, 
та приводить до подальшої лібералізації 
міжнародного руху капіталу.

Міжнародні фінанси відображають 
відносини, що складаються на рівні сві-
тового господарства і характеризують 
діяльність на цьому рівні як національ-
них суб’єктів господарювання і держа-
ви, так і міжнародних організацій та фі-
нансових інституцій. Це наднаціональна 
надбудова, сутність якої полягає в кон-
центрації доходів і фінансових ресурсів 
у певних узагальнених чи цільових фон-
дах. Діяльність таких організацій, як і 
окремої держави, пов’язана з виконан-
ням певних функцій, які визначаються 
їх статутами. Фінансове забезпечення 
виконання цих функцій здійснюється 
через фонди грошових коштів чи кре-
дитних ресурсів, що формуються цими 
організаціями.

Саме у фінансовій сфері особливо 
жорстко стикаються національні і гру-
пові інтереси окремих держав і їх ор-
ганізацій.

Міжнародні фінансові інституції є 
своєрідною надбудовою над сукупністю 
національних фінансових систем. Вони 
характеризують зародження єдиної фі-
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нансової системи світового співтова-
риства. Нині ці інституції виконують 
здебільшого функції надання фінансової 
допомоги у формі кредитів тим країнам, 
що її потребують. До їх складу входять:

— Міжнародний валютний фонд;
— група Світового банку;
— Європейський банк реконструкції 

та розвитку;
—  Африканський банк розвитку;
— Азіатський банк розвитку;
— Міжамериканський банк розвитку 

[6, 38].
Міжнародні фінансові організації — 

поняття умовне. Під міжнародною фі-
нансовою організацією розуміється 
така організація, яка наділена її учасни-
ками компетенцією здійснювати діяль-
ність у валютно-фінансовій сфері, в тій 
або іншій мірі задіяна у функціонуванні 
міжнародної фінансової системи. Інши-
ми словами, міжнародною фінансовою 
організацією можна вважати практично 
будь-яку міжнародну організацію, при-
сутність якої в міжнародній фінансовій 
системі помітно. За своєю організа-
цією фінанси міжнародних організацій 
подібні до державних фінансів, тільки 
їх головним суб’єктом є не держава, 
а міжнародна організація. Міжнародні 
організації вступають у взаємовідноси-
ни з урядами окремих країн з приводу 
формування бюджету чи інших фондів 
цих організацій. Отримані кошти вико-
ристовуються на фінансування цент-
ралізованих заходів, проектів і програм 
цих організацій, на утримання їх апара-
ту та на фінансову допомогу окремим 
країнам.

Загальними цілями всіх міжнародних 
фінансових інститутів є розвиток спів-
праці, забезпечення цілісності і стабіль-
ності міжнародних валютно-кредитних 
і фінансових відносин. Можна назвати 
такі причини виникнення міжнародних 
фінансових інститутів:

— глобалізація і інтернаціоналізація 
фінансових стосунків, утворення транс-
національних корпорацій і транснаціо-
нальних банків, діяльність яких вихо-
дить за національні кордони;

— підвищення значення міжнарод-
ного руху капіталу у світовій торгівлі;

— розвиток міждержавного регулю-
вання світових господарських зв’язків, 
у тому числі у сфері валютно-кредитних 
і фінансових стосунків;

— зростання міри диверсифікації 
діяльності багатонаціональних корпора-
цій, у тому числі міжнародного інвесту-
вання в спільні підприємства і угоди про 
партнерство;

— необхідність спільного вирішення 
проблем нестабільності світової еконо-
міки, включаючи світову валютну систе-
му, світові ринки валют, кредитів, кош-
товних паперів, золота [9, 519].

Можна стверджувати, що метод ре-
гулювання за допомогою міжнародних 
організацій, метод багатобічного регу-
лювання в міжнародній фінансовій сис-
темі виявився найбільш бажаним.

У найзагальнішому плані весь сус-
пільний простір, в якому мешкають гро-
ші, здійснюється трансграничний рух 
фінансових ресурсів і осіб в певних пра-
вових і міжнародно-правових режимах, 
називається міжнародною фінансовою 
системою (МФС).

Світова фінансова система — це інс-
туционально (структурно) — правова 
форма організації фінансових стосун-
ків. Світовий фінансовий ринок пропо-
нує наявність фінансової системи, що 
є сукупністю різних сфер фінансових 
стосунків, у процесі яких формуються 
і використовуються грошові ресурси 
[5, 260].

МФС сама по собі — настільки склад-
не явище, що і в ній можна виділити 
окремі підсистеми, компоненти, сфери: 
міжнародні платіжно-розрахункові від-
носини, міжнародні валютні відносини, 
міжнародні кредитні відносини і ін.

У свою чергу, МФС є підсистемою 
обширнішої міжнародної економічної 
системи, а та, у свою чергу, — частина 
міжнародної системи [10, 13].

Уся сфера трансграничного руху фі-
нансових ресурсів, а також осіб — пос-
тачальників / отримувачів фінансових 
ресурсів у певних правових та міжна-
родно-правовому режимах утворюють 
Міжнародну фінансову систему. Скла-
довими її є міжнародні фінансові рин-
ки, міжнародна банківська справа, фі-
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нанси міжнародних організацій, фірм, 
міжнародне інвестування, віртуальний 
фінансовий сектор, міждержавний фі-
нансовий сектор, міжнародні фінансові 
організації [3, 84].

Міжнародна фінансова система в 
різних її секторах знаходиться під регу-
люванням всіляких нормативних комп-
лексів: внутрідержавного права, міжна-
родного права, наднаціонального права, 
транснаціонального права, «м’якого пра-
ва», норм міжнародної моралі і інших 
неправових норм.

Загальне завдання всіх цих норм — 
забезпечити порядок у міжнародній фі-
нансовій системі, її стабільне функціо-
нування, уникати криз, запобігати їм, 
нейтралізувати їх негативні наслідки 
[10, 14].

У міжнародній фінансовій системі (на 
відміну від будь-якої іншої) найпомітніше 
переплетення «публічного» рівня сто-
сунків з рівнем «приватним». Міжнарод-
ні правовідносини, що починаються на 
«публічному» рівні, частенько реалізу-
ються через приватноправові стосунки, 
і, навпаки, приватноправові фінансові 
стосунки можуть своїми проблемами 
або масштабами так чи інакше «виходи-
ти» на «публічний» рівень [10, 14].

Можна виділити такі компоненти 
МФС:

— об’єктивно-наочна сфера — це 
самі міжнародні фінансові відносини, 
тобто об’єкт нормативного регулювання 
в міжнародній фінансовій системі;

— інституційно-суб’єктна сфера — 
до даної сфери відносяться всі учасники 
МФО: приватні і публічні особи, які є 
постачальниками і одержувачами (опе-
ратори) фінансових ресурсів;

— регулятивна (нормативна) сфе-
ра — до неї відносяться всі види / гру-
пи норм, задіяних в регулюванні МФО, 
а саме: норми внутрішнього права дер-
жав, міжнародно-правові норми, норми 
«м’якого права», різного роду неправові 
норми;

— функціональна сфера — до цього 
компонента МФС відносяться всі спосо-
би, прийоми, методи, задіяні в управлін-
ні нею, в забезпеченні порядку і ефек-
тивності даної системи;

— ідеологічна сфера — немає сум-
ніву, що ідеологічний фон міжнародній 
фінансовій системі задають настанови 
по питаннях суверенітету відносно фі-
нансової проблематики, на роль тих або 
інших світових валют, обґрунтування 
конвертованості або неконвертованості 
та ін. [10, 13]

Слід підкреслити, що зазначені 
функції багатостороннього наддержав-
ного регулювання засновані лише на 
добрій волі країн-членів. Це означає, 
що будь-які рекомендації міжнародної 
організації, якій були делеговані певні 
регулюючі функції стосовно економіч-
ної політики, можуть бути проігноро-
вані національним суверенним урядом 
[7, 49–50].

Але, на жаль, з цим твердженням 
Д. П. Расшилова не можливо погоди-
тись за умов критичного ставлення до 
діяльності МВФ певної частини еконо-
мічних та політичних кіл України. Так, 
наприклад, критика кредитної політики 
МВФ ґрунтується переважно на тому, 
що за відсутності реальних позитив-
них зрушень в економічному становищі 
країни-позичальниці остання фактично 
потрапляє в залежність від кредитора, 
який диктує не завжди виправдані умо-
ви. Багато держав, у тому числі й Ук-
раїна, які гостро потребують фінансової 
підтримки, вимушені погоджуватися з 
волею кредитора.

В умовах глобалізації в міжнародній 
фінансовій системі особливо рельєфно 
виявляється тенденція на протистояння 
між однобічними діями («правом») най-
економічніше сильної держави (групи 
держав) і міжнародно-правовим принци-
пом державного суверенітету. Сильні 
держави «продавлюють» за допомогою 
міжнародно-правових механізмів норми, 
які так чи інакше звужують сферу суве-
ренної компетенції держав (по суті, об-
межують суверенітет). За цим можуть 
стояти як корисливі державні інтереси, 
так і об’єктивна необхідність, загальний 
інтерес світового суспільства [10, 17].

За останніх пару десятків років у 
світі сформувалися грандіозні потоки 
«гарячих грошей», які не є виявом пот-
реб виробництва, торгівлі, інвестування 
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чи споживання. Головним їх гаслом є 
«торгівля грішми». Ці «світові гроші» 
вже не виконують економічних фун-
кцій господарювання, а тому вони не 
підлягають дії об’єктивних економічних 
законів. Вони перестали бути мірилом 
вартості, засобом чи втіленням багатс-
тва. Спекуляція на світовому фінансо-
вому ринку є найбільш характерною 
рисою сьогодення [2, 19].

Побудова стійкої фінансової системи 
дає шанс не лише мінімізувати нега-
тивний вплив на Україну посткризової 
світової економічної рецесії, а й забез-
печити сприятливість вітчизняної еко-
номіки до нових можливостей розвитку 
та увійти до групи країн, що динамічно 
розвиваються.

Традиційно під фінансовою стабіль-
ністю розуміється спроможність фінан-
сової системи ефективно виконувати 
свої функції, в першу чергу забезпечу-
вати ефективний розподіл ресурсів та 
нормальний перебіг економічних і фі-
нансових процесів. Здатність фінансової 
системи виконувати свої функції навіть 
під впливом негативних шоків і у стані 
відхилення від рівноваги характеризує її 
стійкість [4, 78–79].

Категорія «фінансова стабільність» є 
порівняно новою для економічної науки, 
оскільки в минулому ринкової системи 
різних країн не мали того ступеня во-
латильності і пов’язаності, що загрожує 
загальною дестабілізацією та істотно ус-
кладнює проведення ефективної фінан-
сової й макроекономічної політики.

Слід зазначити, що на сьогодні єди-
ної концентрації фінансової стабільності 
не існує. Це повязано з таким:

1) функції фінансів істотно відріз-
няються від інших економічних функ-
цій, зокрема обміну, виробництва й роз-
поділу ресурсів;

2) фінанси сприяють економічному 
зростанню, підвищенню ефективності 
економіки й, нарешті, соціальному про-
цвітанню;

3) фінансова стабільність виконує 
соціальну функцію — забезпечує сус-
пільне благо, тому монетарна й фінансо-
ва стабільність тісно пов’язані [1].

Стабільна фінансова система харак-

теризується стійким функціонуванням 
її складових; здатністю збереження її 
властивостей за несприятливих зовніш-
ніх дій; ефективною системою нагляду, 
моніторингу й управління ризиками; 
розумною монетарною політикою, що 
не провокує зростання цін; відсутністю 
істотних відхилень цін на фінансові ак-
тиви від їх базового рівня.

На фінансову стабільність вплива-
ють такі чинники: стабільність уряду; 
інвестиційна привабливість; внутрішні 
й зовнішні конфлікти; рівень корупції; 
мілітаризація країни (війни); релігійні 
тиски; проблеми законодавства; етніч-
ні проблеми; рівень бюрократії, демо-
кратії, соціальної нерівності; ВВП на 
одну особу населення; динаміка зрос-
тання реального ВВП; рівень інфляції; 
дефіцит бюджету, поточний рахунок у 
відсотках до ВВП; фінансові ризики; 
зовнішній борг у відсотках до ВВП; об-
слуговування зовнішнього боргу протя-
гом року, поточний рахунок за останніх 
12 місяців у відсотках до річного екс-
порту товарів і послуг; чиста міжна-
родна ліквідність (міжнародні резерви) 
в місяцях імпорту; стабільність курсу 
національної валюти, стабільність фон-
дового ринку [4, 79–80].

Світ стоїть сьогодні на порозі фор-
мування та утвердження нових правил 
гри, які, безперечно, зменшать значення 
стихійних сил ринку і підвищать регуля-
тивну роль міжнародних фінансових ін-
ститутів та держав з метою зменшення 
впливу дестабілізуючого фактора міжна-
родних фінансів у сучасній світоглядній 
системі. Мова йде про спільну розробку 
світовим співтовариством новітніх стра-
тегічних напрямків регулювання міжна-
родних фінансів, співзвучних сьогодніш-
ній добі.

Підбиваючи підсумок, зауважимо, що 
глобальна криза наочно продемонстру-
вала структурну вразливість економіки 
України та нестійкість її фінансової сис-
теми. Якщо не усунути структурні дис-
пропорції в економічній системі й розри-
ви в рівнях розвитку окремих сегментів 
фінансової системи, найімовірнішим 
сценарієм розвитку подій для нашої де-
ржави стане уповільнення економічної 
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динаміки та поглиблення дисбалансів 
фінансової системи. Це призведе до на-
громадження потенціалу фінансової де-
стабілізації в майбутніх періодах. Тому 
забезпечення фінансової стабільності в 
посткризовий період розвитку України 
вимагає структурної модернізації еконо-
мічної й фінансової систем [4, 93].

Одна з найгостріших проблем, яку 
необхідно розв’язати Україні сьогод-
ні, — знаходження коштів для свого 
подальшого успішного соціально-еконо-
мічного розвитку. Низька якість продук-
ції, безробіття, необхідність структурної 
перебудови виробництва — всі ці про-
блеми потребують значних грошових 
ресурсів. Розбалансованість фінансової 
системи держави, платіжна криза, що 
була спричинена насамперед переходом 
до світових цін на енергоносії, відсут-
ність необхідних внутрішніх нагрома-
джень об’єктивно зумовили потребу в 
залученні зовнішніх коштів для віднов-
лення господарської рівноваги, забезпе-
чення сталого економічного зростання 
[2, 387].

Надходження капіталу з-за кордону 
може відбуватися у двох основних фор-
мах: у вигляді кредитів або у вигляді 
інвестицій у виробництво, його окремі 
галузі чи підприємства. Останні є більш 
привабливою і ефективною формою за-
лучення іноземного капіталу, оскільки 
дають можливість Україні вирішувати 
стратегічні завдання її економічного 
розвитку на основі запровадження но-
вих передових досягнень науково-тех-
нічного прогресу та передового досвіду 
в управлінні. Надходження іноземного 
капіталу в матеріальне виробництво 
більш вигідне, ніж отримання та вико-
ристання кредитів для закупівлі необ-
хідних товарів, що витрачаються, як 
правило, не за цільовим призначенням і 
тільки збільшують державний борг.

Іноземні інвестиції важливі також 
для досягнення середньострокових 
цілей — підйому виробництва, поліп-
шення життєвого рівня населення.

Однак при цьому слід мати на увазі, 
що економічні інтереси іноземних інвес-
торів і української сторони не завжди 
збігаються. Так, Україна зацікавлена у 

відновленні свого виробничого потенціа-
лу, структурній перебудові виробництва 
та споживчого ринку, насиченні його 
недорогими високоякісними товарами, 
проведенні антиімпортної політики, в 
залученні в наше виробництво передо-
вої культури управління. Іноземні інвес-
тори насамперед зацікавлені в отриман-
ні надприбутку за рахунок природних 
ресурсів України, кваліфікованої та 
дешевої робочої сили, досягнень вітчиз-
няної науки та техніки, відсутності кон-
куренції на внутрішньому ринку. Тому 
перед Україною стоїть досить складне 
завдання: створити сприятливі умови 
для залучення іноземного капіталу та 
використати його безпосередньо для 
своїх конкретних цілей [2, 388].

Отже, пріоритетним напрямом інтег-
рації України в систему міжнародних 
фінансів сьогодні виступає залучення в 
національну економіку іноземних інвес-
тицій.

Таким чином, вирішення проблеми 
платежів по зовнішньому боргу багато в 
чому залежить від відновлення довіри до 
національної грошової одиниці і створен-
ня умов для внутрішнього інвестування. 
І якщо економічна і грошова стабіліза-
ція проходять активно, то і складності з 
виплатою зовнішніх боргів будуть здо-
лані. Але більш, ніж кредити, Україна 
потребує інвестицій, оскільки саме ін-
вестиції будять економічну активність і 
створюють реальне багатство.

Безперечно, порівняно з національ-
ними фінансовими системами міжна-
родні фінанси перебувають лише на 
початку свого розвитку. Однак поглиб-
лення міжнародної політичної інтеграції 
та глобалізація економіки ведуть як до 
посилення ролі діючих організацій та ін-
ституцій, так і до створення нових. Це 
сприяє підвищенню рівня централізації 
фінансових ресурсів, збільшенню як їх 
маси, так і обсягів міжнародних фінан-
сових потоків. Врешті-решт, цей інтег-
раційний процес поступово веде до фор-
мування єдиної міжнародної фінансової 
системи.

Щодо діяльності МВФ, то МВФ наді-
лений занадто великою владою і жодна 
організація не повинна брати на себе 
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відповідальність за економічну політику 
більшої половини країн світу.

Безперечно, порівняно з національ-
ними фінансовими системами міжна-
родні фінанси перебувають лише на 
початку свого розвитку. Однак поглиб-
лення міжнародної політичної інтеграції 
та глобалізація економіки ведуть як до 
посилення ролі діючих організацій та ін-
ституцій, так і до створення нових. Це 
сприяє підвищенню рівня централізації 
фінансових ресурсів, збільшенню як їх 
маси, так і обсягів міжнародних фінан-
сових потоків. Врешті-решт, цей інтег-
раційний процес поступово веде до фор-
мування єдиної міжнародної фінансової 
системи.

Ключові слова: міжнародні фінан-
си, фінансова система держави, міжна-
родна фінансова система, міжнародні 
фінансові відношення, міжнародні фі-
нансові організації, міжнародні фінан-
сові інституції.

У статті з’ясовується поняття 
«міжнародні фінанси» та співвідно‑
шення його з «фінансовою системою 
держави». Наводяться поняття та 
значення міжнародної фінансової 
системи. Також, розглядаючи міжна‑
родні фінанси у широкому розумінні, 
було розглянуто міжнародні фінан‑
сові відносини та дві ланки міжнарод‑
них фінансів у їх вузькому розумінні, 
фінанси міжнародних організацій та 
міжнародні фінансові інституції.

В статье выясняется понятие 
«международные финансы» и соот‑
ношение его с «финансовой системой 
государства». Приводятся понятие 
и значение международной финансо‑
вой системы. Также, рассматривая 
международные финансы в широком 
понимании, были рассмотрены меж‑
дународные финансовые отношения и 
два звена международных финансов в 
их узком понимании, финансы между‑
народных организаций и международ‑
ных финансовых институций.

In the article a concept «interna‑
tional finances» and correlation of him 

turns out with the «financial system of 
the state». A concept and value of the in‑
ternational financial system is pointed. 
Also examining international finances 
in the wide understanding, internation‑
al financial relations and two links of 
international finances were considered 
in their narrow understanding, finances 
of international organizations and in‑
ternational financial institucii.
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With the creation of United Nations 
Specialized Agencies and Bretton Woods 
Institutions in the aftermath of the Second 
World War multilateral development 
cooperation has earned a prominent 
place in everyday life of international 
community. The benefits multilateral 
development cooperation is intended 
to provide include the achievement of 
collective goals through central pooling 
of global resources and knowledge, the 
creation of stable, neutral and autonomous 
negotiating and administrative centers 
and the reduction of the transaction costs 
of international collective action [1, 27]. 
Although these expectations have little 
to do with reality as the efficient global 
cooperation and coordination in the field 
of international development is still in 
process of construction, with the adoption 
of eight Millennium Development Goals 
(MDGs) in 2000 — the set of universally 
agreed targets for poverty overcoming  
— some prospects of success are placed 
on partnership for development which 
is based on shared responsibilities and 
mutual commitments between developed 
and developing countries and international 
organizations.

Partnership development policy is 
analyzed in works of M. van Reisen 
(modern development cooperation policy); 
A. Mold, T. Hauschild, K. Schilder, 
P. Hoebink, M. Kaltenborn, L. Bartels, 
H. G. Ruse-Khan (European development 
cooperation); W. Hout, M. Carbone, 
C. Gibson, S. Folke, H. Nielsen, J. Sachs 
(development and poverty reduction); 
O. Stokke, D. Dijkzeul (development 
policies and activities of the international 
organizations), etc.

The present article seeks to examine 
the relevant provisions of international 

treaties and regulations originated from the 
European Union (EU) law that create the 
legal rationale for European development 
partnerships and are decisive for further 
advancement of the EU’s development 
cooperation. The focus on European 
development partnerships is account for 
EU’s active role in MDGs’ achievement. 
Development is at the heart of the EU’s 
external action, along with its foreign, 
security and trade policies. Moreover, the 
EU remains the world’s largest donors of 
official development assistance (ODA)1.

The EU, or rather the European 
Economic Community (EEC)2, from 
the very beginning was active in the 
field of development cooperation. “The 
association of the overseas countries and 
territories in order to increase trade and 
to promote jointly economic and social 
development” was mentioned as one 
of the Community’s activities in Art. 
3(k)3 of the Treaty establishing the EEC 
(Treaty of Rome, 1957) [3, 4]. The core 
provisions concerned development (as 
well as free trade between the respective 
territories, investment and aid) contained 
in Part IV of the Treaty of Rome and 
Implementing Convention annexed to it 

  1 In 2012 the EU collective ODA amounted 
to 55,2 billion EUR, the total ODA of the EU 
Member States alone amounted to 55.2 billion 
EUR 52,8 billion EUR [2, 1–2].
  2 After the Treaty of Maastricht (signed 
on 7 February 1992, entered into force on 
1 November 1993) the EEC became the European 
Community (EC), reflecting the determination of 
the Member States to expand the Community’s 
powers to non-economic domains. On 1 December 
2009 the European Community was replaced by 
the European Union, when the Treaty of Lisbon 
entered into force.
  3 In consolidated version of the Treaty 
Art. 3(s) [4].
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created the “association” on a permanent 
basis1 [5, 720]. When most of the 
African territories covered by the Treaty 
of Rome declared independence two 
Yaoundй Conventions (1963 and 1969) 
were concluded. On substantive matters 
Yaoundй Conventions continued the main 
themes of Part IV of the Treaty of Rome. 
One change from Part IV was that the 
Yaoundй Conventions abandoned the 
obligation to liberalize trade among the 
associates. This was recast as a permission 
to form Yaoundй-compatible regional trade 
agreements. For the remaining dependent 
territories Part IV of the Treaty of Rome 
continued to apply [5, 722–724].

Over the next decade the number of 
association agreements was concluded 
with some non-associate countries 
(Nigeria, the East African Community 
(comprising Tanzania, Uganda and Kenya, 
Morocco, Tunisia etc.) [5, 727–728].

United Kingdom accession to the EEC 
in 1973 led to the signing of the wider 
reaching Lomé I agreement between 46 
ACP countries and EEC member states 
(1975–1980). Other Lomé Conventions 
followed in 1980, 1985, 1990 and 1995 
(revised Lomé IV)2.

  1 One major feature of the association was the 
establishment of a European Development Fund 
(EDF) which is still the main EU’s instrument 
for providing aid for development cooperation 
in the African, Caribbean and Pacific countries 
(ACP countries) and so-called OCTs — twenty-
one overseas countries and territories depended 
constitutionally on four of the European Union 
(EU) Member States: Denmark, France, the 
Netherlands, and the United Kingdom. Each 
EDF is concluded for a period of around five 
years. Since the conclusion of the first Yaoundй 
Conventions the EDF cycles have generally 
followed the partnership agreement/convention 
cycles: 1964–1970 (Yaoundé I Convention), 
1970–1975 (Yaoundé II Convention), 1975–
1980 (Lomé I Convention), 1980–1985 (Lomé II 
Convention), 1985–1990 (Lomé III Convention), 
1990–1995 (Lomé IV Convention), 1995–2000 
(Lomé IV Convention and the revised Lomé IV), 
2000–2007 (Cotonou Agreement), 2008–2013 
(Revised Cotonou Agreement) [6].
  2 It should be noted that Lomй IV became the 
first development agreement to incorporate a 
human rights clause as a “fundamental” part of 
cooperation.

Today’s relations between the EU and 
ACP-countries are based on multilateral 
agreement — the Cotonou Agreement, 
which entered into force on 1 April 2003 
and created the framework for the EU’s 
relations with 79 countries3. This special 
partnership is characterized by its non-
reciprocal trade benefits for ACP-countries 
including unlimited entry to the EC 
market for 99 per cent of industrial goods 
and many other products, especially for 
the Least Developed Countries (LDCs). 
In addition, aid packages for each ACP-
countries and region are regularly 
updated [7].

Negotiating the terms of the Cotonou 
Agreement the EU and the ACP-countries 
have agreed to sign the Economic 
Partnership Agreements (EPA) to promote 
trade between the EU and each ACP-
subregion through trade development, 
sustainable growth and poverty reduction 
[8]. A first look at how the EU and its 
Members as well as ACP-countries 
conduct their trade and development 
relations is provided by EPA signed on 
15 October 2008 between the EC, its 
Member States and the CARIFORUM 
group of Caribbean countries4 (EC-
CARIFORUM EPA). EC-CARIFORUM 
EPA considers itself a “Trade Partnership 
for Sustainable Development” (heading of 
Part I) emphasizing that the overarching 
objective is sustainable development of 
the parties to the partnership (Art. 1(a) 
and 3) [9].

As to the development partnerships 
between the EU and states other than 
ACP-countries it is usually based on 
bilateral trade agreements (also called 
“cooperation agreements” as they contain 
provisions concerning development 
cooperation) [10, 849].

  3 Cotonou Agreement does not address South 
Africa, which is also a member of the ACP group. 
The EU and South Africa have concluded a 
bilateral agreement — Trade, Development and 
Cooperation Agreement.
  4 Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Belize, Dominica, Dominican Republic, Grenada, 
Guyana, Haiti, Jamaica, St Lucia, St Vincent and 
the Grenadines, St Kitts and Nevis, Suriname, 
Trinidad and Tobago.
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Talking about legal rational for the 
development partnerships between the 
EU and other states, EU’s entry into 
respective agreements is based on Treaty 
on the Functioning of the European Union 
(TFEU) Art. 217. According to TFEU 
development cooperation is a shared 
competence between the Community and 
the Member States and can be exercised 
jointly [11]. This idea takes rise from 
the postulate that complementarity, 
coordination, and coherence (so-called 
“3Cs”) are three principles of the 
development cooperation1. As stated in 
TFEU Art. 208, Union policy in the field of 
development cooperation shall be conducted 
within the framework of the principles and 
objectives of the Union’s external action 
[11]. The principles and objectives of 
the EU’s external action are specified in 
Art. 21 of the Treaty on European Union 
(TEU). They are: democracy, the rule of 
law, the universality and indivisibility of 
human rights and fundamental freedoms, 
respect for human dignity, the principles 
of equality and solidarity, and respect 
for the principles of the United Nations 
Charter and international law [13].

  1 The 3Cs evaluation initiative was launched by 
the group of Heads of the EU Member States’ 
development cooperation evaluation services 
and the European Commission to carry out a 
series of joint evaluation studies with a view: 
1) to explore and assess the role played by the 
Maastricht Treaty precepts of coordination, 
complementarity and coherence (3Cs) in the 
EU’s development co-operation policies and 
operations; and 2) to determine how far these 
have been applied in practice and with what 
impact. Studies in European Development 
Cooperation Evaluation were published on an 
irregular basis to inform the interested European 
audience on results of Europe’s development 
cooperation. Complementarity is intended to 
ensure that Community development policy is 
“complementary to the policies pursued by the 
Member States”. Coordination has been defined 
as “activities of two or more development partners 
that are intended to mobilise aid resources or to 
harmonise their policies, programmes, procedures 
and practices so as to maximise the development 
effectiveness of aid resources”. Coherence has 
been defined as “the non-occurrence of effects of 
policy that are contrary to the intended results or 
aims of policy” [12, 15–16].

In line with TEU Art. 21, which 
emphasizes that the Union shall define 
and pursue common policies and actions 
and work for a high degree of cooperation 
in all fields of international relations in 
order to foster the sustainable economic, 
social and environmental development of 
developing countries, with the primary 
aim of eradicating poverty [13], the TFEU 
Art. 208 (1) carries on this idea and states 
that Union development cooperation 
policy shall have as its primary objective 
the reduction and, in the long term, the 
eradication of poverty [11]. In keeping 
with TFEU Art. 208 (2), the Union and 
the Member States shall comply with 
the commitments and take account of 
the objectives they have approved in the 
context of the United Nations and other 
competent international organizations 
[11].

Besides the level of primary legislation 
(treaties, approved by all EU member 
countries), secondary legislation 
(regulations, directives and decisions, 
adopted by the European Parliament and 
the Council of the EU, or so-called “ordinary 
legislative procedure”) form a legal base 
for European development partnerships as 
well. For example, the financing instrument 
for development cooperation is established 
by Regulation (EC) No 1905/2006 of 
18 December 2006, OJ 2006 L 378/41 
(usually referred to as the Development 
Cooperation Instrument (DCI). Other 
rules for administering the financing of 
the Union’s development assistance via 
the budget are fixed in next regulations: 
Regulation (EC) No 1638/2006 of 
24 October 2006, OJ 2006 L 310/1 
(laying down general provisions 
establishing a European Neighbourhood 
and Partnership Instrument); Regulation 
(EC) No 1085/2006 of 17 July 2006, 
OJ 2006 L 210/82 (establishing an 
Instrument for Pre-Accession Assistance 
(IPA); Regulation (EC) No 1717/2006 
of 15 November 2006, OJ 2006 L 
327/1(establishing an Instrument for 
Stability); Regulation (EC) No 1889/2006 
of 20 December 2006, OJ 2006 L 386/1 
(establishing a financing instrument for 
the promotion of democracy and human 
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rights worldwide); Regulation (EC) 
No 1257/96 of 20 June 1996, OJ 1996 
L 163/1 (concerns the humanitarian aid) 
[14, 7].

It also should be noted that European 
development partnerships can hardly be 
ensured just through the legal instruments. 
That is why not strictly legal but political 
documents are also play an important role 
in the establishment and maintenance of 
the European development cooperation. 
The illustrative example is the “An Agenda 
for Change” — the document built on the 
European Consensus on Development1 
and on the EU commitments to 
eradicate poverty and to aid development 
effectiveness. It sets out new important 
directions on how to address better these 
challenges and deliver greater impact, also 
looking ahead to the development agenda 
beyond MDGs, including the role of ODA 
and innovative sources of financing for 
development [15].

The European development partnerships 
are also influenced by EU’s membership in 
Organization for Economic Co-operation 
and Development and participation in the 
High Level Foras on Aid Effectiveness 
(resulted in the Rome Declaration (2003), 
Paris Declaration (2005), Accra Agenda 
for Action (2008) and Busan Partnership 
for Effective Development Co-operation 
(2011).

Similarly, as a member of the World 
Trade Organization, the EU plays a role 
in its activities in the field of development 
and poverty alleviation. Furthermore, 
in December 2007, the EU adopted its 
joint strategy on Aid for Trade, which 
also includes the pledge on trade-related 
assistance to developing countries.

All of the above stated allows to draw 
a conclusion that the EU development 
policy has a solid regulatory framework 
embodied in comprehensive and 
advanced measures both of binding and 

  1 European Consensus on Development — a 
statement signed in 2005 by the Presidents of the 
Commission, Parliament and the Council to guide 
the EU’s and its Member States’ activities in the 
field of development cooperation and to set out 
the concrete action to be taken to implement this 
activities at the Community level.

nonbinding legal nature. The Cotonou 
Agreement, EPAs and other cooperation 
agreements which the EU has to follow 
while establishing partnerships with 
developing states, as well as the TEU, 
TFEU and provisions of secondary 
legislation make European development 
partnerships stable, well-structured and 
functional.

keywords: EU, partnerships for 
development, international law, EU law.

The article examines legal acts that 
create the legal basis for European de‑
velopment partnerships and are decisive 
for further advancement of the EU’s 
development cooperation. The relevant 
provisions of the Treaty establishing 
the European Economic Community, 
Treaty on the Functioning of the Euro‑
pean Union, Treaty on European Union, 
Yaoundé Conventions, Lomй Conven‑
tions, Cotonou Agreement, Economic 
Partnership Agreements and regula‑
tions originated from the EU law were 
analyzed. The analysis has allowed 
concluding that the EU development 
partnerships have a solid legal frame‑
work embodied in comprehensive and 
advanced instruments.

У статті розглядаються правові 
акти, які створюють юридичну осно‑
ву для європейського партнерства в 
цілях розвитку і мають вирішальне 
значення для підвищення ефектив‑
ності співпраці ЄС з іншими країна‑
ми в галузі сприяння розвитку. Про‑
аналізовано положення Договору про 
заснування Європейського економіч‑
ного співтовариства, Договору про 
функціонування Європейського сою‑
зу, Договору про Європейський Союз, 
Яундські конвенції, Ломейські конвен‑
ції, Угоду Котону, Угоди про еконо‑
мічне партнерство і норми права ЄС. 
Проведений аналіз дозволив зробити 
висновок про те, що здійснюване ЄС 
партнерство в цілях розвитку має 
міцну юридичну основу, що скла‑
дається з всеосяжних і добре нала‑
годжених правових інструментів.
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В статье рассматриваются пра‑
вовые акты, которые создают юри‑
дическую основу для европейского 
партнерства в целях развития и име‑
ют решающее значение для повыше‑
ния эффективности сотрудничества 
ЕС с другими странами в области 
содействия развитию. Проанализиро‑
ваны положения Договора об учреж‑
дении Европейского экономического 
сообщества, Договора о функциони‑
ровании Европейского союза, Дого‑
вора о Европейском Союзе, Яундские 
конвенции, Ломейские конвенции, 
Соглашение Котону, Соглашения об 
экономическом партнерстве и нор‑
мы права ЕС. Проведенный анализ 
позволил сделать вывод о том, что 
осуществляемое ЕС партнерство в 
целях развития имеет прочную юри‑
дическую основу, состоящую из все‑
объемлющих и хорошо отлаженных 
правовых инструментов.

Lіterature
1. Gulrajani N. Who Needs More 

Coordination? The United Nations and 
Development Assistance / N. Gulrajani, 
S. Mulley, N. Woods // Journal of 
International Law and International Relations. 
— 2005. — N 2 (1). — P. 27–39.

2. Annual Report 2013 to the European 
Council on EU Development Aid Targets 
— Council Conclusions, 3241st Foreign 
Affairs Council meeting, Brussels, 28 May 
2013 [Electronic Resource]. — Mode of 
access : http://www.consilium.europa.eu/
uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/
foraff/137320.pdf.

3. The Treaty of Rome, 25 March 1957 
[Electronic Resource]. — Mode of access : 
http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_
history/documents/treaties/rometreaty2.
pdf.

4. Consolidated Version of the Treaty 
Establishing the European Community // 
Official Journal of the European Communities 
2002/C 325/01 [Electronic Resource]. 
— Mode of access : http://eur‑lex.europa.
eu/en/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_
EN.pdf.

5. Bartels L. The Trade and Development 
Policy of the European Union / Lorand 

Bartels // European Journal of International 
Law. — Vol. 18, N 4. — P. 715–756.

6. Summaries of EU legislation, 
Development, Overseas countries and 
territories [Electronic Resource]. — Mode 
of access : http://europa.eu/legislation_
summaries/development/overseas_countries_
territories/r12102_en.htm.

7. European Commission, EuropeAid, 
Overview, Lome convention [Electronic 
Resource]. — Mode of access : http://
ec.europa.eu/europeaid/where/acp/
overview/lome‑convention/lomeitoiv_en.htm.

8. Partnership agreement between the 
members of the African, Caribbean and 
Pacific Group of States of the one part, and 
the European Community and its Member 
States, of the other part, signed in Cotonou 
on 23 June 2000, 2000/483/EC [Electronic 
Resource]. — Mode of access : http://
ec.europa.eu/europeaid/where/acp/
overview/documents/devco‑cotonou‑consol‑
europe‑aid‑2012_en.pdf.

9. Economic Partnership Agreement 
between the CARIFORUM States, of the 
one part, and the European Community and 
its Member States, of the other part Official 
Journal of the European Union 30.10.2008 
[Electronic Resource]. — Mode of access : 
http://eur‑lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:289:0003:1955:
EN:PDF.

10. Kaltenborn M. The Legal Significance 
of Global Development Partnerships: European 
Development Cooperation and its Contribution 
to the International Law of Development / 
Markus Kaltenborn // Göttingen Journal of 
International Law. — 2010. — Vol. 2, N 3. 
— P. 843–870.

11. Consolidated Version of the Treaty 
on the Functioning of the European Union, 
2010 O.J. C 83/13 [Electronic Resource]. 
— Mode of access : http://eur‑lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
C:2010:083:0013:0046:EN:PDF.

12. European Commission, Joint Evaluation 
of Co‑ordination of Trade Capacity Building 
in Partner Countries, Final Report, February 
2006 [Electronic Resource]. — Mode of 
access : http://ec.europa.eu/europeaid/
how/evaluation/evaluation_reports/
reports/2006/727_vol2_en.pdf.

13. Consolidated Version of the Treaty on 
European Union, 2010 O.J. C 83/13 [Electronic 



ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ  1��

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ україна і світ

Resource]. — Mode of access : http://eur‑
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:EN:PDF.

14. Broberg M. Governing by ’consensuses’ 
— on the legal regulation of the European 
Union’s development cooperation policy / 
Morten Broberg. — Copenhagen : Dansk 
Institut for Internationale Studier Copenhagen, 
2010. — Working Paper 23.

15. Council of the European Union 
conclusions ‘Increasing the Impact of EU 
Development Policy: an Agenda for Change’, 
3166th Foreign Affairs Council meeting, 
Brussels, 14 May 2012 [Electronic Resource]. 
— Mode of access : http://www.consilium.
europa . eu/uedocs/cms_Data/docs/
pressdata/EN/foraff/130243.pdf.

УДК 341.174(4):339.543

Я. кістанова,
викладач кафедри адміністративного та господарського права  

Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова

МИТНИЙ СОЮз єВРОПЕЙСьКОГО СОЮзУ: 
ПРОБлЕМИ фУНКцІОНУВАННя  
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОзВИТКУ

Митний союз Європейського союзу 
(ЄС) [1] є одним з найбільш успішних 
прикладів європейської інтеграції та 
європейської політики. Протягом біль-
ше сорока років він служить в якості 
стабільної основи для економічної ін-
теграції та зростання в Європі. Правова 
основа виявилася одночасно міцною і 
гнучкою, коли справа доходить до гео-
графічного розширення території і спек-
тра завданнь. Багато в чому завдяки 
Митному союзу в державному секторі 
країн-членів підтримується загальна мо-
дернізація, спрямована на забезпечення 
більш ефективного використання мит-
ного кордону. Однак ще не всі ланки в 
ланцюзі Митного союзу однаково доб-
ре працюють. Крім того, хоча правила 
повинні застосовуватися однакові, ре-
зультати їх реалізації різні.

Проблема митної співпраці на між-
народному рівні є надзвичайно актуаль-
ною, особливо зважаючи на перспек-
тиви участі України в митному союзі 
Росії, Білорусі та Казахстану. Дослі-
дженню цього питання присвячено пра-
ці багатьох вітчизняних вчених, зокре-

ма В. Гомоная, Г. Друзенка, Є. Додіна, 
О. Зеркаль, Т. Качки, С. Ківалова, 
А. Козиріна, Б. Кормича, Е. Кубко, 
Р. Петрова, В. Серафімова, В. Цвєткова 
та ін.

Є й інші ознаки того, що Митний 
союз стикається з серйозними пробле-
мами з точки зору його способу функ-
ціонування. Ці проблеми відображені 
в його здатності знижувати загальну 
ефективність захисту ЄС і служити його 
інтересам. Вони пов’язані з неефектив-
ністю витрачання ресурсів та їх нездат-
ністю вдовольнити існуючі потреби. Ці 
проблеми перекладаються на різні рівні 
надання послуг і загальний поганий стан 
захисту кордонів ЄС. Митний союз зна-
ходиться у виключній компетенції ЄС, 
в той час як відповідальність за здійс-
нення митного законодавства лежить в 
першу чергу на державах-членах.

Деякі з проблем, з якими стикаються 
в Митному союзі, звісно, є результата-
ми зростаючої глобалізації торгівлі, уск-
ладнення логістики, а також глобаліза-
ції злочинності та інших загроз. Більше 
того, навіть якщо всі держави — члени 
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ЄС отримують вигоду від Митного сою-
зу, витрати на його функціонування є 
нерівномірними: в силу історичних, гео-
графічних причин і через проходження 
торгових шляхів деякі держави-члени 
несуть непропорційно велику частку 
цього тягаря. Дійсно, у світі, охоплено-
му мережею взаємозв’язків, держави-
члени, поодинці і в ізоляції від решти 
ЄС, вже не в змозі ефективно відповіда-
ти на виклики глобалізації. Глобалізація 
вимагає більшої європейської єдності та 
більша єдність передбачає більш висо-
кий ступінь інтеграції

У 1968 році Митний союз передусім 
скасував мита на внутрішніх кордонах і 
впровадив єдину систему оподаткуван-
ня імпорту за межі ЄЕС. На початко-
вому етапі створення спільного митного 
тарифу і загальних правил визначення 
походження та митної вартості були 
згодом доповнені директивами та пра-
вилами, що регулюють різні сфери мит-
ного регулювання, такі як процедури, 
митне оформлення та контроль, а також 
митний борг та митні гарантії.

Найбільш значні зміни в норми пра-
ва ЄС, що стосуються контексту єди-
ного ринку, були внесені в 1993 році, 
на додаток до звичайної ліквідації внут-
рішніх кордонів руху товарів, було ко-
дифіковано різні акти шляхом зведення 
в один. Незважаючи на те, що в очах 
громадськості введення Європи без 
внутрішніх кордонів означало ліквіда-
цію митних зборів, насправді, ці події 
відзначили важливість ефективного 
митного контролю на спільних кордо-
нах. Основні положення Митного со-
юзу після 1993 року: Митний кодекс 
Співтовариства [2] і Єдиний митний 
тариф [3]. Крім того, правовою осно-
вою функціонування Митного союзу 
ЄС, яка може бути використана для 
забезпечення дотримання правил у цих 
сферах у рамках Митного союзу, є ряд 
існуючих правових документів, у тому 
числі положення про захист прав інте-
лектуальної власності [4], прекурсорів 
та наркотиків [5], культурних цінностей 
[6], контроль грошових потоків [7], про 
захист населення і навколишнього се-
редовища [8].

Функціонування Митного союзу 
спрямоване на реалізацію двох основ-
них стратегічних цілей: 1) захист ЄС і 
2) підтримка конкурентоспроможності 
ЄС. Вони повинні бути досягнуті послі-
довно і ефективно за рахунок ефектив-
ної та дієвої системи стримувань і тісної 
співпраці між митними адміністраціями 
та співпраці з іншими органами, а та-
кож з юридичними особами, а також з 
міжнародними партнерами.

Міжнародне співробітництво є важ-
ливим стратегічним елементом полі-
тики ЄС. На багатосторонньому рівні, 
такому як Всесвітня митна організація 
і Світова організація торгівлі, ЄС під-
тримує розвиток та впровадження між-
народних стандартів, зокрема, в галузі 
безпеки, спрощення процедур торгівлі 
та спрощення митних процедур. На дво-
сторонньому рівні ЄС прагне активно 
взаємодіяти з основними торговими пар-
тнерами для вирішення завдань митного 
адміністрування, наприклад, пов’язаних 
зі сприянням торгівлі, застосування пра-
вил походження, захисту прав інтелек-
туальної власності, безпеки логістики і 
запобігання шахрайству.

Митна служба є єдиним органом 
державної влади, що несе повну від-
повідальність за нагляд і контроль усіх 
вантажів, перевезених через зовнішній 
кордон ЄС, які, при випуску у вільний 
обіг митними службами будь-де на тери-
торії ЄС, можуть вільно переміщуватися 
через митну територію ЄС. Частково че-
рез це унікальне положення роль Мит-
ного союзу істотно змінилася, і його 
завдання збільшились у декілька разів 
з 1968 року. Він став важливим пос-
тачальником послуг для бізнесу і сус-
пільства, і митні органи союзу сьогодні 
здійснюють широкий спектр оператив-
них цілей. Окрім того, що митні органи 
відповідальні за збір надходжень до ЄС, 
держави-члени все частіше вимагають, 
щоб вони виконували правоохоронні 
функції, спрямовані на захист безпеки 
ЄС. Все частіше союз стає охоронцем 
цілісності внутрішнього ринку товарів, 
а також органом, що гарантує інші ін-
тереси урядів на зовнішніх кордонах. 
Митний союз є виконавчим органом 
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торговельної політики ЄС та реалізації 
низки міжнародних угод щодо торго-
вельних потоків з ЄС. Крім того, зважа-
ючи на ефективність затримання неба-
жаних або ризикованих продуктів, що 
походять з третіх країн, перш ніж вони 
можуть бути реалізовані в ЄС, зростає 
кількість очікувань держав, що митні 
служби здійснюватимуть їх політику на 
кордоні. Вони очікують, що оформлен-
ня та контроль на зовнішніх кордонах 
відповідно до митного законодавства 
будуть також слугувати управлінню, 
зважаючи на вимоги інших законодав-
чих актів. Митні послуги все більше 
відіграють роль універсального охорон-
ця внутрішнього ринку, в тому числі 
застосування правил у сфері охорони 
здоров’я, захисту прав споживачів, нав-
колишнього середовища та сільського 
господарства. Митний союз також чіт-
ко сприяє реалізації цілей забезпечення 
внутрішньої безпеки [9].

У період 2004–2010 років, незважа-
ючи на наслідки фінансової кризи, по-
казники зовнішньої торгівлі ЄС зросли 
майже на 50 %. ЄС знаходиться в цен-
трі світової торгівлі та логістики, мар-
шрутів поставок і в даний час є най-
важливішим торговим партнером для 
Сполучених Штатів Америки, Китаю та 
Росії — найбільших економік світу. Біль-
ше 90 % товарообігу (8,4 млрд тонн) 
здійснюється по морю, з яких більше 
20 % перевантажуються в Європі. ЄС 
має понад 250 міжнародних аеропортів. 
На східному сухопутному кордоні, а це 
майже 10 тис. км, є 133 пункти автомо-
більного та залізничного перетину. Що 
стосується загальної довжини зовніш-
ніх кордонів (сухопутний, повітряний, 
морський), функціонує більш ніж 1000 
в’їздних митниць.

У 2011 році митні служби ЄС обро-
били 36 млн вантажних декларацій, де-
кларацій на імпорт 140 млн, 96 млн ек-
спортних декларацій і 9 млн декларацій 
транзитних. Це означає, що митні служ-
би держав-членів обробили в середньому 
8,9 звернення в секунду. Зібране ними 
мито принесло бюджету ЄС близько 
16,6 млрд євро, що становить приблиз-
но 13 % від бюджету ЄС [10].

Успіх ЄС як найбільшого у світі 
торгового гравця і глобального конку-
рента, збільшення обсягів і темпів тор-
гівлі, безумовно, можуть розглядатися 
як свідчення подальшого успіху Мит-
ного союзу ЄС. Це сприяє розвитку 
торгівлі та економічному зростанню, а 
також забезпеченню безпеки, здоров’я 
та навколишнього середовища 500 млн 
громадян ЄС. За останні сорок років 
Митний союз успішно виконав свої 
зобов’язання, постійно адаптується 
до нових завдань, нових географічних 
перспектив розширення і мінливих об-
ставин у світі. В останнє десятиліття в 
рамках Митного союзу також успішно 
реалізована загальна інформатизація 
систем і процесів, які вимагають спів-
праці та координації в рамках ЄС. Заці-
кавлені сторони очікують, що сьогодні 
27 (з 01.07.2013 — 28 через приєднан-
ня Хорватії) національних адміністрацій, 
які разом несуть тягар цих зобов’язань, 
будуть управлятися Митним союзом і 
реалізовуватимуть загальні приписи і 
правила, що він встановлює так, ніби 
це дійсно єдиний суб’єкт.

Хоча оперативне функціонування 
Митного союзу засноване на спільному 
праві і політиці, його реалізовують 27 
митних адміністрацій на всій території 
ЄС, що надзвичайно ускладнює управ-
лінські процеси. Він перетворився на 
серію дій і процесів, які відбуваються з 
використанням людського капіталу, тех-
нічних і фінансових ресурсів з боку ЄС 
і держав-членів.

Митний союз укладений для того, 
щоб виконувати свої функції, прописані 
в законодавстві, його основні процедури 
повинні включати такі види діяльності:

1) управління оформленням товарів, 
у тому числі: моніторинг входу і вихо-
ду товарів для переробки; обробка мит-
них декларацій та управління митними 
процедурами; використання торгових 
обмежень; виставлення рахунків і збір 
митних зборів та інших платежів і уп-
равління гарантіями;

2) контроль у тому числі: планування 
ризику та орієнтації органів управління; 
перевірка документів і фізичні перевір-
ки; проведення офіційних розслідувань; 



Юридичний вісник, 2013/3  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

1�0  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

аудити операторів, що беруть участь у 
торгівлі, по відношенню до різних типів 
ліцензій; дотримання правил, у тому 
числі: розслідування та судовий розгляд 
у кримінальному чи адміністративному 
порядку та санкції.

Підтримка найбільш важливих гори-
зонтальних процесів включає в себе:

1) управління даними, включаючи 
управління великими обсягами даних з 
торгівлі;

2) управління бізнесом — управління 
більше 3 млн клієнтів, що беруть участь 
у торгівлі, у тому числі: а) ідентифікація 
та реєстрація, б) надання інформації, 
в) отримання різних ліцензій;

3) управління ризиками, включа-
ючи їх виявлення, оцінку, аналіз і 
пом’якшення численних видів і рівнів 
ризиків, пов’язаних з міжнародною тор-
гівлею товарами.

Для митного союзу виконан-
ня своїх функцій з реалізації цих 
взаємопов’язаних процесів є ключовими 
принципами, які повинні застосовувати-
ся, практичні керівні принципи і проце-
дури, прописані в цілому ряді правових 
актів. Навіть приблизне обчислення цих 
правових ресурсів показує, що вони яв-
ляють собою насправді складний комп-
лекс міжнародних угод, таких як прави-
ла ГАТТ, положення законодавства ЄС, 
керівні принципи і ресурси (наприклад, 
підтримка інфраструктури) і національ-
них правил (керівні принципи, процеси 
та ресурси). Хоча митне законодавство 
ЄС і директиви ЄС у цій області є за-
гальними, а деякі бази даних спільними, 
значення окремих країн, і зокрема, кіль-
кість людських і фінансових ресурсів, 
наявних у розпорядженні окремих мит-
них адміністрацій, значно відрізняються 
між державами-членами, не кажучи вже 
про національні процедури і національні 
інфраструктури.

Управління Митного союзу роз-
вивається з плином часу. Формальна 
структура законодавчої влади скла-
дається з Ради Європи, Європейського 
парламенту, у разі регулювання видан-
ням постанов — різні процедурні комі-
тети згідно з розподілом повноважень. 
Здійсненню Митного союзу також 

сприяє менш формалізована структура 
координації центрального елемента гру-
пи митної політики під головуванням 
Комісії, який складається з 27 генераль-
них директорів національних адмініст-
рацій. У ньому розглядаються питання, 
подані на його вирішення, і саме він 
вказує напрями подальшого розвитку 
політики у сфері Митного союзу. З мо-
менту підписання Римського договору 
(1958 р.) група має спільну платформу 
для управління окремими комплексами 
зв’язків. У даний час загальна група 
координації політики являє собою ши-
рокий спектр контрольних груп і груп 
проектної діяльності, яка в багатьох 
випадках управляється Комісією, яка 
фінансується в рамках річних митних 
програм.

Незважаючи на успішну сорокарічну 
історію в останні роки з’явилося бага-
то проблем для існування та діяльності 
Митного союзу. Одна з нагальних про-
блем — вдосконалення системи елек-
тронного митного управління. З 2010 
року Комісія та держави-члени взяли на 
себе зобов’язання давати оцінку функ-
ціонуванню Митного союзу. Ясно, що 
зовнішній тиск посилив необхідність 
змін, але найважливіший висновок по-
лягає в тому, що деякі аспекти його 
діяльності залишилися нереформовани-
ми, основні аспекти колишньої моделі і 
співробітництва в рамках Митного сою-
зу також повинні бути переглянуті.

В останні десятиліття зовнішні сусі-
ди все більше і більше тиснуть, коли 
справа доходить до ефективності Мит-
ного союзу. Постійно зростаючі обсяги 
торгівлі, нові і все більш складні лан-
цюжки поставок і бізнес-моделі (напри-
клад, електронна торгівля), а також нові 
логістичні вимоги і конкурентний тиск, 
пов’язаний з більш високою кількістю, 
більш швидкими темпами і більш склад-
ним середовищем. Ризик, пов’язаний з 
міжнародною мережею поставок також 
збільшився за рахунок глобалізації зло-
чинності і тероризму. Крім того, тиск 
з боку швидко зростаючої кількості за-
вдань та очікувань зацікавлених сторін 
розширив сферу діяльності, пов’язану 
з виконанням зобов’язань і посилив по-
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требу в додаткових навичках, інструмен-
тах і ресурсах. Митні служби виконують 
покладені на них обов’язки, керуючись 
більш ніж 60 актами [11]. З іншого 
боку, економічна криза посилила тиск 
на ресурси — необхідність досягнення 
більших і кращих результатів з меншою 
витратою ресурсів. Час настання кризи 
був вкрай несприятливим для митних 
адміністрацій — здійснення відповідних 
правових реформ через необхідність ве-
ликомасштабних інвестицій у ІТ-проек-
ти на тлі радикального скорочення бюд-
жету і ресурсів.

Комісія та держави-члени також ви-
явили, що деякі слабкі місця неминуче 
пов’язані з функціонуванням моделі 
Митного союзу. Модернізація з метою 
досягнення загальноєвропейського обмі-
ну інформацією в межах електронного 
митного середовища в реальному часі 
між 27 державами-членами вимагає ви-
користання нових процесів, що охоплю-
вали б весь ЄС, збільшення інвестицій 
в ІТ-рішення і вимагає нових навичок 
персоналу. Ця ситуація змушує сьогод-
ні виявляти багато слабких місць, таких 
як вартість неефективності, пов’язаної 
з дублюванням зусиль національних 
митних адміністрацій. У 2010 році було 
проведено внутрішньоспрямовану оцін-
ку, скеровану на виявлення недоліків 
внутрішнього митного союзу. Аналіз 
на основі самооцінки [12] визначив ряд 
областей, де існують проблеми, які на-
лежить вирішити. Вона стала джерелом 
низки ідей про те, як реагувати на дані 
проблеми в майбутньому. На основі цьо-
го аналізу в своїй доповіді в Раді в 2011 
році [13] Комісія визначила кілька об-
ластей функціонування Митного союзу, 
які потребують поліпшення. У доповіді 
Комісії встановлено, що:

— необхідний широкий стратегічний 
підхід до співпраці з іншими установами 
та міжнародними партнерами в галузі 
безпеки, охорони здоров’я і навколиш-
нього середовища;

— управління реалізацією Митного 
союзу повинне бути оновлене і поліп-
шене з точки зору структури і методів 
роботи, а також з метою кращого ви-
користання пріоритетів ініціатив та 

ефективного використання обмежених 
ресурсів;

— з метою підвищення ефективності, 
результативності, однорідності і досяг-
нення економії від масштабу, потреба в 
більш широкому обміні і об’єднанні по-
тенціалу і можливостей між державами-
членами, а також між державами-члена-
ми та Комісією;

— найважливіша умова для подаль-
шого розвитку Митного союзу — ство-
рення механізму для вимірювання та 
оцінки ефективності діяльності.

Крім того, потребують подальшо-
го детального аналізу ключові області, 
такі як управління ризиками, захист 
прав інтелектуальної власності і конт-
роль грошових коштів. Крім того, в 2012 
році Комісія почала проведення широкої 
зовнішньої оцінки для того, щоб завер-
шити оцінку зацікавленими сторонами. 
Результати цих аналізів повинні стати 
основою для більш широкого діалогу 
в 2013–2014 роках з опором на конк-
ретні пріоритети для розвитку Митного 
союзу.

Митний союз повинен продовжувати 
розвиватися для досягнення своїх цілей, 
підтримуючи конкурентоспроможність 
ЄС, захищаючи бізнес-середовище, спри-
яючи торгівлі та пропонуючи зацікавле-
ним особам послуги високої якості. Для 
цієї еволюції повинна бути якнайшвид-
ше завершена правова і процедурна мо-
дернізація. Почато важливий процес ви-
явлення проблем, аналіз недоліків, що 
знаходяться на шляху розвитку, і деякі 
окремі недоліки вже були виявлені та 
усунуті. Отже, послідовний і всебічний 
підхід до розвитку Митного союзу ви-
магає врахування трьох ключових еле-
ментів: 1) завершення модернізації, яка 
почалася в 2003 році; 2) завершення 
аналізу недоліків і визначення пріори-
тетів розвитку; 3) перегляд і реформу-
вання процесу та структури управління 
Митного союзу. Ці компоненти повинні 
бути, звичайно, здійснені послідовно і 
сплановані таким чином, щоб уникнути 
перешкод у щоденному управлінні між-
народними потоками торгівлі ЄС.

У 2003 році почалася масштабна мо-
дернізація митних правил і процедур, у 
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тому числі збільшення ролі митниці в 
безпеці зовнішніх кордонів, раціоналі-
зація правової бази, удосконалення 
гармонізації митних правил та їх здій-
снення, спрощення митних процедур та 
комп’ютеризації всіх звітів і передачі 
даних. Перша істотна зміна в рамках 
модернізації –прийняття в 2005 році 
поправки до Митного кодексу у сфері 
охорони та безпеки, який проклав шлях 
для впровадження в 2011 році система-
тичного та автоматизованого аналізу 
ризиків на основі даних торгівлі, що 
надаються в електронному варіанті до 
входу і виходу товарів. Більшість нових 
можливостей, що надаються розвитком 
інформаційних технологій, національні 
митні органи у даний час використову-
ють шляхом приймання митних декла-
рацій в електронному вигляді. В даний 
час більше 90 % всіх митних декларацій 
ЄС подається в електронному вигляді. 
Модернізація знаходиться на високій 
стадії розвитку, і застосування інфор-
маційних технологій значно підвищує 
ефективність Митного союзу. Одним 
з основних факторів, які сприяють по-
дальшим більш комплексним змінам в 
процесі модернізації стало прийняття в 
2008 році нового Митного кодексу ЄС, а 
також Рішення про перехід до безпапе-
рового декларування в митній і торговій 
сферах.

Недоліки існують і потребують усу-
нення у сфері управління ризиками та 
безпекою поставок, права інтелектуаль-
ної власності, контролю ринку, здоров’я, 
безпеки та навколишнього середовища 
і кризового регулювання. В області за-
хисту прав інтелектуальної власності 
Митний союз прагне до зміцнення спів-
робітництва з міжнародними партнера-
ми для поліпшення захисту по всьому 
ланцюжку поставок. У галузі охорони 
здоров’я, безпеки та навколишнього 
середовища існує необхідність накла-
дення заборон і обмежень на ввезення 
і вивезення товарів митним правом ЄС. 
Необхідно розробляти майбутні заходи 
щодо поліпшення управління ризиками 
в галузі митної справи та митного конт-
ролю на рівні ЄС для того, щоб забезпе-
чити більш ефективний захист фінансо-

вих інтересів ЄС та його держав-членів. 
Є серйозні проблеми, пов’язані із різни-
ми методами боротьби з порушеннями 
митного законодавства ЄС і введенням 
санкцій. Міжнародний аспект Митного 
союзу, двосторонні заходи з діловими 
партнерами і праця на багатосторонніх 
форумах з розвитку інструментів і умов 
для безпеки мережі поставок і спрощен-
ня процедур торгівлі мають залишатися 
пріоритетом. Важливо зосередитися на 
сприянні спрощення митних процедур, 
взаємного визнання уповноважених 
економічних операторів, а також обміну 
інформацією з третіми країнами в галузі 
комплексного управління мережею пос-
тавок. Заходи по боротьбі з контрабан-
дою нелегальних товарів, порушенням 
прав інтелектуальної власності та шах-
райством залишатимуться важливим 
моментом міжнародних угод, таких як 
двосторонні торговельні угоди.

Нинішня децентралізована система 
реалізації базового набору обов’язків, 
завдань і, все частіше, загальних про-
цесів та інформаційних систем та уп-
равління на національному рівні з бага-
тьох причин досягла межі ефективності 
та результативності. Причинами цього 
є: дублювання, колізії законодавства, 
проблеми взаємодії і невідповідність ре-
сурсів і потреб на всій території ЄС.

Митний союз продовжує залиша-
тися важливим джерелом доходу для 
ЄС і держав-членів, але в той же час 
багато в чому охоронцем внутрішнього 
ринку і забезпечення необхідного рівня 
підтримки безперебійної торгівлі в рам-
ках ЄС, в той же час залишається цін-
ним елементом захисту для юридичних 
осіб ЄС, суспільства і навколишнього 
середовища від різних загроз, що вихо-
дять від міжнародної торгівлі товарами. 
В останні роки Митний союз почав про-
цес всеосяжних реформ і модернізації 
правил, процедур і методів роботи. Ре-
форми, однак, вимагають повного здій-
снення задля ефективного оперативного 
управління функціонуванням Митного 
союзу. Як слушно зазначає С. Ківалов, 
ситуація у сфері міжнародної торгівлі у 
світлі поточної світової економічної кри-
зи продовжить залишатися напруженою 
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[14]. Тому саме в інтеграційних структу-
рах у сфері митної справи слід шукати 
шляхи вирішення посткризових явищ.

Ключові слова: Митний союз, Єв-
ропейський Союз, митне співробітниц-
тво, загальна митна політика і митна 
служба.

Розглянуто правові та організа‑
ційні основи діяльності Митного сою‑
зу Європейського Союзу. Досліджено 
проблеми, що стоять на перешкоді 
митного співробітництва країн — 
членів ЄС, та запропоновано шляхи 
їх подолання. Окреслено перспективи 
розвитку спільної митної політики 
ЄС в рамках Митного союзу.

Рассмотрены правовые и органи‑
зационные основы деятельности Та‑
моженного союза Европейского Сою‑
за. Исследованы проблемы, стоящие 
на пути таможенного сотрудничес‑
тва стран — членов ЕС, и предложе‑
ны пути их преодоления. Определены 
перспективы развития общей тамо‑
женной политики ЕС в рамках Тамо‑
женного союза.

Consider the legal and institutional 
framework for the Customs Union of 
the European Union. The problems that 
stand in the way of customs cooperation 
of the Member States and the ways to 
overcome them are researched. Outlines 
the prospects of a common customs poli‑
cy within the EU Customs Union.
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ПРАВОВОЕ РЕГУлИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА 
АДВОКАТУРы В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮзЕ

Правовое регулирование института 
адвокатуры в Европейском Союзе име-
ет особенности, связанные с процессом 
интеграции, определяющим направле-
ние развития Европейского континента 
за последние десятилетия. Формирова-
ние Общего рынка на территории Ев-
ропейского Экономического Сообщес-
тва сопровождалось провозглашением 
новых правил ведения хозяйственной 
деятельности. Римский договор в 1957 
году заложил основы формирования Об-
щего рынка путем ликвидации всех пре-
град на пути свободного передвижения 
людей, товаров, услуг и капитала.

Целью данной статьи является ис-
следование законодательства Европей-
ского Союза в сфере регулирования ин-
ститута адвокатуры, а также эволюции 
процесса упрощения процедуры свобод-
ного предоставления услуг адвокатами 
в условиях Общего рынка.

Специальной нормы, регулирующей 
правовое положение института адвока-
туры, Римский договор не предусмат-
ривал, но из него следует, что разно-
видностью экономической деятельности 
является деятельность адвоката по пре-
доставлению юридических услуг (де-

ятельность лиц свободных профессий, 
ст. 60) [1]. исходя из данного поло-
жения, на институт адвокатуры рас-
пространяется правовой режим свобод 
Общего рынка, и адвокаты могут предо-
ставлять юридические услуги в любом 
государстве — члене Европейского Эко-
номического Сообщества.

В данном контексте необходимо 
различать два принципиально разных 
способа предоставления правовых ус-
луг. Первый состоит в возможности 
адвоката постоянно осуществлять свою 
деятельность в одном государстве-чле-
не и иногда оказывать правовые услуги 
на территории другого государства ЕС 
(например, представительство клиента 
в суде). Второй способ предполагает пе-
реезд адвоката в другое государство ЕС 
с последующей постоянной практикой 
на его территории.

Успешное функционирование Обще-
го рынка на начальном этапе в сфере 
предоставления правовых услуг зависе-
ло от готовности государств к созданию 
равных условий как для национальных 
адвокатов, так и для приезжих. Основ-
ные проблемы состояли в различии 
национального законодательства госу-
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дарств — членов Экономического Со-
общества, унификации юридической 
профессии, а также в предъявляемых 
профессиональных требованиях к ли-
цам, претендующим на получение ста-
туса адвоката.

Требования к будущим адвокатам до-
статочно строгие в государствах — чле-
нах ЕС. Претендент должен обладать 
высокими моральными качествами, не-
обходимым уровнем юридического обра-
зования, а также успешно пройти про-
цедуру вступления в адвокатуру: курсы, 
квалификационный экзамен, стажиров-
ка и т.п.

Правовое регулирование адвокатс-
кой деятельности в свете вышеуказан-
ных особенностей требовало нового 
подхода. Первым специальным законо-
дательным актом, регламентирующим 
профессиональную деятельность юрис-
тов, была Директива 77/249/ЕЕС от 
22 марта 1977 года о содействии эф-
фективному осуществлению адвоката-
ми свободы предоставления услуг [2]. 
Эта директива дала четкое определение 
термину «юрист». По смыслу данной ди-
рективы, термином «юрист» в каждом 
государстве — члене ЕС охватывается 
только профессия адвоката. Поэтому, 
когда речь идет о предоставлении ус-
луг, равно как и свободе передвижения, 
подразумевается исключительно ад-
вокат. Кроме того, адвокат в процессе 
предоставления правовых услуг должен 
указать на том языке, который употреб-
ляется в государстве, из которого он 
прибыл, наименование своей профес-
сии (титул) и профессиональную орга-
низацию, предоставившую ему такой 
диплом. При этом принимающая страна 
вправе истребовать у него документы, 
подтверждающие его квалификацию 
[3, 254–255].

Согласно прямому указанию ст. 4 
директивы, осуществление адвокатской 
деятельности в порядке реализации сво-
боды движения услуг не может быть 
обусловлено необходимостью для адво-
ката быть резидентом в принимающем 
государстве, а также необходимостью 
вступления в профессиональное сооб-
щество адвокатов данного государства. 

При оказании правовых услуг иностран-
ный адвокат подчиняется правилам осу-
ществления адвокатской деятельности 
принимающего государства [4].

Национальным законодательством 
может быть определено, что предста-
вительство прав клиента иностранным 
адвокатом осуществляется совместно с 
местным адвокатом, а также к нему мо-
гут быть применены профессиональные 
ограничения, аналогичные тем, которые 
действуют для местных адвокатов.

Дальнейшее развитие интеграции в 
рамках Европейского Сообщества по-
требовало взаимного признания профес-
сиональных квалификаций представите-
лей различных профессий, в том числе 
юридической профессии. На данный мо-
мент у адвоката, желающего переехать 
в другое государство — член ЕС и зани-
маться в принимающем государстве ад-
вокатской практикой, есть два вариан-
та приобретения адвокатского статуса: 
можно воспользоваться общей систе-
мой признания дипломов, на основе ди-
рективы 1988 года, или же специальной 
процедурой, введенной в 1998 году.

В 1988 году была принята Директи-
ва 89/48/ЕЕС от 21 декабря 1988 г. 
об общей системе признания дипломов 
о высшем образовании, выданных по 
окончании профессионального образова-
ния и обучения, получаемого в течение, 
минимум, трех лет [5]. Данная директи-
ва подтвердила возможности свободно-
го выбора места осуществления посто-
янной профессиональной деятельности 
на Общем рынке ЕЭС. Лицо, проучив-
шееся не менее трех лет и получившее 
диплом о высшем образовании, вправе 
заниматься профессиональной деятель-
ностью как в своем государстве, так и 
в любом другом государстве — члене 
ЕС. Таким образом, если одно из госу-
дарств-членов признало диплом и допус-
тило к профессиональной деятельности 
выпускника, следовательно, и другие го-
сударства — члены ЕС не должны пре-
пятствовать его трудоустройству в ана-
логичной сфере на своей территории.

Однако, учитывая уникальность 
юридической специальности (получение 
диплома юриста в одном государстве 
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не предполагает углубленное изучение 
правовой системы другого государства), 
ст. 4 директивы определяет, что для 
подтверждения диплома о юридическом 
образовании государство — член ЕС 
может выбрать и законодательно закре-
пить один из двух вариантов: стажиров-
ку периодом до 3 лет или квалификаци-
онный экзамен. Таким образом, чтобы 
переквалифицироваться для работы в 
каком-либо из государств ЕС, адвокат 
должен доказать, что он обладает соот-
ветствующими знаниями.

После реализации этих компенса-
ционных мер заинтересованное лицо 
получает право заниматься профессио-
нальной юридической деятельностью в 
принимающем государстве — члене ЕС 
под профессиональным титулом (квали-
фикацией), корреспондирующим этой 
профессии в принимающем государстве 
[6, 109], и стать полноправным участни-
ком адвокатского самоуправления.

После вступления в силу данной ди-
рективы было признано, что основная 
проблема ее применения заключалась 
в том, что государства-члены не смог-
ли выработать качественного критерия 
адекватной оценки знаний иностранных 
адвокатов, а введенный для этих целей 
экзамен оказывался излишне сложным. 
Большинство исследователей, изучав-
ших данную проблему, пришли к убеж-
дению, что имело место использование 
экзамена в качестве протекционистского 
инструмента, ограничивающего свобод-
ное передвижение адвокатов [3, 255].

Кроме того, Директива 1988 года 
рассчитана главным образом на тех лиц, 
которые ещё не начали заниматься ад-
вокатской практикой в том государстве, 
где они получили диплом. Директива 
не учитывает особенности положения 
адвокатов, которые уже практикуют в 
одном из государств ЕС и желали бы 
изменить место осуществления профес-
сиональной деятельности [4].

Для устранения данных ограничений 
была принята специальная Директива 
98/5/ЕС от 16 февраля 1998 года об 
упрощении порядка осуществления на 
постоянной основе адвокатской профес-
сии в ином государстве-члене, нежели 

то, где была приобретена квалифика-
ция [7]. Данная директива рассчитана 
на практикующих адвокатов и предус-
матривает альтернативный порядок их 
допуска к адвокатской практике в при-
нимающем государстве.

Директива предусматривает право 
адвоката практиковать на территории 
другого государства ЕС с сохранением 
профессионального титула, полученного 
в государстве, гражданином которого он 
является. Статья 3 директивы опреде-
ляет, что адвокат должен зарегистриро-
ваться в компетентном органе принимаю-
щего государства путем предоставления 
доказательств о постоянной профессио-
нальной юридической деятельности в го-
сударстве происхождения. После регис-
трации адвокату предоставляется статус 
иностранного адвоката.

Права иностранного адвоката практи-
чески в полной мере соответствуют пра-
вам национального адвоката (членство 
в адвокатском сообществе, право голоса 
при принятии решений), однако юриди-
ческие услуги он может предоставлять 
с некими ограничениями, сравнительно 
с национальными адвокатами. Согласно 
ст. 5 директивы, государства-члены со-
храняют право ограничить иностранного 
адвоката в самостоятельном представи-
тельстве клиента в национальных судах 
(только совместно с национальным ад-
вокатом). Но некоторые страны отказа-
лись от такого подхода к ограничению 
прав иностранных адвокатов, действу-
ющих в принимающем государстве на 
постоянной основе, например Франция.

С другой стороны, иностранные ад-
вокаты обладают некими привилегиями. 
Нет необходимости владения националь-
ным языком принимающего государс-
тва, а также быть специалистом в его 
системе права.

Новеллой данной директивы являет-
ся альтернативный механизм получения 
статуса адвоката в государстве — члене 
ЕС. Если директива 1989 года предпо-
лагает получение статуса адвоката на 
основе юридического образования и 
признания дипломов, то данная дирек-
тива 1998 года предоставляет возмож-
ность получения статуса адвоката для 
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постоянно практикующих иностранных 
адвокатов.

Для того чтобы уровняться в правах 
и статусе с местными адвокатами стра-
ны пребывания, иностранному адвокату 
необходимо соответствовать следующим 
критериям: в течение трёх лет осущест-
влять в принимающем государстве ад-
вокатскую деятельность под профессио-
нальным титулом; осуществлять данную 
деятельность непрерывно; адвокатская 
практика должна касаться вопросов 
национального права принимающего го-
сударства, а также права Европейского 
Союза, международного права.

В случае соответствия данным тре-
бованиям, иностранный адвокат обра-
щается в соответствующее учреждение 
принимающего государства с запросом 
о предоставлении ему статуса нацио-
нального адвоката. В качестве доказа-
тельств об адвокатской практике в при-
нимающем государстве предоставляется 
любая документация, свидетельствую-
щая об этом.

Данный механизм приобретения 
статуса национального адвоката, не 
требующий ни прохождения экзамена 
на профессиональную пригодность, ни 
стажировки, был имплементирован в 
национальное законодательство почти 
всех государств — участников ЕС. На-
пример, к 2002 году, воспользовавшись 
системой, закрепленной Директивой 
98/5/ЕС, в Бельгии устроилось на 
работу 378 адвокатов из других госу-
дарств — членов ЕС. Для сравнения: в 
период 1997–1998 годов в соответствии 
с положениями Директивы 89/48/ЕЭС 
было получено 155 заявок от соискате-
лей, из которых 20 прошли испытания, 
44 не прошли, остальные заявки были в 
процессе рассмотрения либо обжалова-
ния или автоматически отклонены. Во 
Франции за период 1997–1998 годов не 
было принято ни одного иностранного 
адвоката, после принятия Директивы 
98/5/ЕС количество возросло до 33. 
В италии за период 1997–1998 годов 
получено 64 заявки, из которых 57 про-
шли тест, 7 были отклонены; после при-
нятия Директивы 98/5/ЕС было при-
нято 47 адвокатов [6, 113–114].

В 2006 году была принята Директи-
ва 2006/123/ECот 12 декабря 2006 г. 
об услугах на внешнем рынке [8]. Цель 
Директивы 2006/123/ЕС — радикаль-
ная. Все препятствия и ограничения на 
пути свободного рынка оказания услуг 
должны быть устранены. Реализация 
данных положений требует от нацио-
нальных органов, чтобы законодательс-
тво стран ЕС не содержало ни прямой, 
ни косвенной дискриминации, основан-
ной на национальной принадлежности 
как физических, так и юридических 
лиц. Как следствие реализации данных 
нормативных положений в большинс-
тве европейских стран созданы и рабо-
тают комиссии из числа законодателей 
и специалистов министерств юстиции и 
экономики, которые проверяют, соот-
ветствуют ли нормы адвокатского права 
вышеназванным требованиям [3, 262].

Общеевропейское регулирование 
вопросов допуска к осуществлению 
адвокатской деятельности свидетельс-
твует о значительной эволюции в сто-
рону упрощения порядка реализации 
адвокатами возможности заниматься 
адвокатской практикой в государстве, 
ином, чем-то, где лицом было получено 
профессиональное образование и статус 
адвоката. именно благодаря наднацио-
нальному нормотворчеству данная воз-
можность стала практически реализуе-
мой [4].

Также способствует процессу разви-
тия свободы предоставления адвокатс-
ких услуг и Европейское объединение 
юристов (Union des Avocats Europйens, 
UAE) — общая профессиональная ор-
ганизация адвокатов, практикующих на 
территории Европейского Союза. Это 
довольно «молодая» организация, ей 
было всего 20 лет. Членом UAE может 
стать любой адвокат, который входит в 
национальную профессиональную ор-
ганизацию адвокатов в стране — чле-
не ЕС. Также возможен институт ас-
социированного членства для других 
адвокатов.

Основной целью своей деятельности 
UAE декларирует содействие свободно-
му распространению юридических ус-
луг по всей территории ЕС, разработку 
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и адаптацию общих для ЕС професси-
ональных стандартов деятельности с 
целью унификации юридических услуг 
в рамках ЕС, внедрение практики при-
менения Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод [9, 13].

Таким образом, правовое регулиро-
вание института адвокатуры в Евро-
пейском Союзе зависело от развития 
Общего рынка Европейского Экономи-
ческого Сообщества, а в последующем 
и Европейского Союза. Каждый шаг в 
развитии законодательства в этой об-
ласти представлял собой значительный 
прогресс по сравнению с тем, что было 
ранее. Несмотря на особенности юриди-
ческой профессии, в Европейском Союзе 
удалось создать систему, позволяющую 
адвокатам реализовывать свои права на 
свободу передвижения услуг и свободу 
учреждения наравне с представителями 
других профессий и свободно практико-
вать в любом государстве — члене ЕС 
на перманентной и временной основе.

Ключевые слова: адвокатура, Евро-
пейский Союз, правовое регулирование, 
Европейское Экономическое Сообщест-
во, Общий рынок, Европейское объеди-
нение юристов.

В статье исследовано правовое ре‑
гулирование института адвокатуры 
в Европейском Союзе. Проанализиро‑
ваны основные нормативно‑правовые 
акты, регулирующие вопрос адвокат‑
ской деятельности, в частности в 
сфере упрощения процедуры свобод‑
ного предоставления услуг адвоката‑
ми в условиях Общего рынка. Опреде‑
лена роль Европейского объединения 
юристов в процессе развития свободы 
предоставления адвокатских услуг.

У статті досліджено правове ре‑
гулювання інституту адвокатури в 
Європейському Союзі. Проаналізова‑
но основні нормативно‑правові акти, 
що регулюють питання адвокатської 
діяльності, зокрема у сфері спрощен‑
ня процедури вільного надання пос‑
луг адвокатами в умовах Загального 
ринку. Визначено роль Європейського 

об’єднання юристів у процесі роз‑
витку свободи надання адвокатських 
послуг.

This article investigates the legal 
regulation of the legal profession in the 
European Union. It analyzes the basic 
legal acts regulating the issue of legal 
profession, particularly in simplifying 
the procedure of free provision of ser‑
vices by lawyers in the Common Mar‑
ket. This article defines the role of the 
European association of lawyers in the 
process of development of the freedom 
to provide legal services.
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нАукОВЕ ЖиТТЯ

Б. пережняк,
заместитель главного редактора журнала «Юридический вестник»

В СПЕцИАлИзИРОВАННых УЧЕНых СОВЕТАх 
НАцИОНАльНОГО УНИВЕРСИТЕТА  

«ОДЕССКАя ЮРИДИЧЕСКАя АКАДЕМИя»

В июне 2013 г. состоялись заседания 
специализированного ученого совета 
Д.41.086.03 Национального университе-
та «Одесская юридическая академия», 
на которых были защищены 6 кандидат-
ских диссертаций.

Олеся Олеговна иЗБАШ защити-
ла кандидатскую диссертацию на тему 
«Организационные гражданские 
правоотношения, возникающие при 
осуществлении авторских прав» 
(специальность 12.00.03 — гражданс-
кое право и гражданский процесс; се-
мейное право). Научный руководитель 
— зав. кафедрой права интеллекту-
альной собственности и корпоративно-
го права Национального университета 
«Одесская юридическая академия», 
член-корреспондент НАПрН Украины 
доктор юридических наук, профессор 
Е. и. Харитонова. Официальные оппо-
ненты — зав. кафедрой гражданско-
правовых дисциплин Академии муници-
пального управления академик НАПрН 
Украины, доктор юридических наук, 
профессор В. В. Луць и доцент кафед-
ры гражданского права Киевского наци-
онального университета имени Тараса 
Шевченко кандидат юридических наук, 
доцент В. Е. Макоза.

Диссертация посвящена комплекс-
ному исследованию организационных 
гражданских правоотношений, возни-
кающих при осуществлении авторских 
прав.

Детально проанализированы поня-
тие и специфика организационных пра-
воотношений, их соотношение с граж-
данскими правоотношениями, а также 

особенности организационных граж-
данских правоотношений, возникающих 
при осуществлении авторских прав.

В диссертационной работе приведен 
анализ определения места организаци-
онных гражданских правоотношений в 
системе отношений права интеллекту-
альной собственности.

исследован объект организацион-
ных правоотношений, который имеет 
комплексный характер и состоит из 
двух частей: материальной и нематери-
альной. Проанализировано содержание 
организационных гражданских правоот-
ношений, их специфика. Уточнено по-
нятие субъективного организационного 
права и субъективной организационной 
обязанности.

Обоснована необходимость уделения 
должного внимания в законодательстве 
договорам, которые заключаются с орга-
низациями коллективного управления. 
Предложены изменения в действующее 
гражданское законодательство.

Рассмотрены основания возникнове-
ния организационных гражданских пра-
воотношений в сфере осуществления 
авторских прав.

По результатам исследования в 
каждом из подразделов приводятся 
конкретные предложения относитель-
но совершенствования действующего 
законодательства, регулирующего де-
ятельность авторов, направленную на 
координацию их во внутренних органи-
зационных правоотношениях.

Оксана Витальевна иВАЩЕНКО за-
щитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Информирование участников 
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уголовного производства» (специаль-
ность 12.00.09 — уголовный процесс и 
криминалистика; судебная экспертиза; 
оперативно-розыскная деятельность). 
Научный руководитель — декан ивано-
Франковского факультета Национально-
го университета «Одесская юридическая 
академия» доктор юридических наук, 
профессор В. Д. Басай. Официальные 
оппоненты — зав. кафедрой уголовного 
процесса Национального университе-
та «Одесская юридическая академия» 
доктор юридических наук, профессор 
Ю. П. Аленин и помощник председа-
теля Киевского окружного админист-
ративного суда кандидат юридических 
наук и. и. Войтович.

Диссертация посвящена комплекс-
ному исследованию понятия, процессу-
ального порядка и элементов информи-
рования как уголовно-процессуальной 
деятельности уполномоченных законом 
субъектов, направленной на обеспе-
чение эффективной реализации прав 
и законных интересов участников уго-
ловного производства в различных его 
стадиях, института уголовно-процессу-
ального права.

В работе раскрыт исторический про-
цесс возникновения и развития инсти-
тута информирования участников уго-
ловного судопроизводства, выяснены 
сущность, формы и содержание инфор-
мирования участников уголовного про-
изводства; предложена классификация 
участников информирования в уголов-
ном производстве, проанализирован их 
правовой статус.

На основе норм действующего зако-
нодательства и научных трудов ученых-
криминалистов раскрыты способы и 
формы информирования участников уго-
ловного производства при проведении 
следственных (розыскных) и негласных 
следственных (розыскных) действий, 
иных процессуальных действий в ста-
дии досудебного производства.

Детально рассматриваются особен-
ности информирования участников 
уголовного производства в судебном 
производстве с конкретизацией от-
носительно судебного рассмотрения 
уголовного производства судом пер-

вой инстанции и пересмотра принятых 
решений в последующих стадиях уго-
ловного процесса. Определяется спе-
цифика способов и порядка вызовов 
и уведомлений участников судебного 
производства, а также их информиро-
вания о содержании процессуальных 
актов судебного производства. Особое 
внимание уделяется перспективам ин-
формирования участников судебного 
производства при помощи реализации 
в Украине Концепции «Электронный 
суд».

По результатам исследования сфор-
мулированы предложения, направлен-
ные на совершенствование уголовного 
процессуального закона в части, регла-
ментирующей процессуальный порядок 
и элементы информирования участни-
ков уголовного судопроизводства в ходе 
досудебного расследования и судебного 
производства.

Юрий Анатольевич КУЛиНА за-
щитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Договор страхования каско 
автотранспортных средств в граж-
данском праве Украины» (специаль-
ность 12.00.03 — гражданское право и 
гражданский процесс; семейное право; 
международное частное право). Науч-
ный руководитель — доцент кафедры 
гражданского права НУ ОЮА кандидат 
юридических наук, доцент Е. С. Адамо-
ва. Официальные оппоненты — зав. ка-
федрой гражданского и хозяйственного 
права и процесса Международного гума-
нитарного университета доктор юриди-
ческих наук, профессор Е. С. Кизлова и 
доцент кафедры охраны интеллектуаль-
ной собственности, гражданского права 
и процесса Харьковского национально-
го университета кандидат юридических 
наук, доцент О. Р. Шишка.

В диссертационной работе проведено 
теоретическое исследование развития 
автотранспортного страхования, содер-
жания договора страхования каско ав-
тотранспортных средств, которое отоб-
ражается в двух значениях: как права 
и обязанности сторон договора и как 
совокупность условий и пунктов, про-
анализированы заключение, изменение 
и прекращение данного договора.



Юридичний вісник, 2013/3  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

�0�  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Выявлено, что страхование каско 
автотранспортных средств, «полное 
страхование», «страхование по кругу» 
осуществляется в Украине с советских 
времен, а поэтому имеет свои этапы 
становления и развития.

Проанализированы общая характе-
ристика договора страхования каско 
автотранспортных средств, правовое 
положение страхователя, страховщика 
и выгодоприобретателя по договору, 
предмет и содержание договора, поря-
док заключения, выполнения и измене-
ния, основания и порядок прекращения 
договора страхования каско автотранс-
портных средств как разновидности до-
говора страхования имущества.

исследованы предмет договора, стра-
ховой случай, размер денежной суммы, 
в пределах которой страховщик обязан 
произвести выплату при наступлении 
страхового случая (страховую сумму), 
размер страхового платежа, сроки и по-
рядок его внесения, срок действия дого-
вора как существенные условия догово-
ра, и другие условия, предусмотренные 
договором страхования каско автотран-
спортных средств. Рассмотрены собы-
тия, которые не могут быть признаны в 
качестве страхового случая и наступле-
ние которых исключается из страхового 
покрытия по договору страхования кас-
ко автотранспортных средств.

Разработаны конкретные предложе-
ния и практические рекомендации по 
совершенствованию действующего зако-
нодательства Украины в сфере страхо-
вания каско автотранспортных средств.

Денис Геннадиевич СТЕПАНОВиЧ 
защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Договор обслуживания ави-
ационной техники в Государствен-
ной пограничной службе Украины» 
(специальность 12.00.03 — гражданское 
право и гражданский процесс; семейное 
право; международное частное право). 
Научный руководитель — профессор ка-
федры гражданского права Националь-
ного университета «Одесская юриди-
ческая академия» доктор юридических 
наук, профессор Т. С. Кивалова. Офи-
циальные оппоненты — профессор ка-
федры гражданско-правовых дисциплин 

Одесского национального университета 
им. и. и. Мечникова доктор юридичес-
ких наук, профессор и. С. Канзафарова 
и доцент кафедры гражданского пра-
ва № 2 Национального университета 
«Юридическая академия Украины име-
ни Ярослава Мудрого» кандидат юриди-
ческих наук, доцент М. В. Домашенко.

Диссертация посвящена комплексно-
му исследованию договора обслужива-
ния авиационной техники в Госпогранс-
лужбе Украины. В работе на основании 
исследования норм действующего за-
конодательства Украины, теории граж-
данского права, обобщения практики 
применения норм права, регулирующих 
отношения, возникающие в авиацион-
ной сфере государства, изучена право-
вая природа, содержание и сущность 
договора обслуживания авиационной 
техники в Государственной погранич-
ной службе Украины.

исследованы вопросы формирования 
и развития договорных обязательств в 
авиационной сфере государства в кон-
тексте становления гражданского за-
конодательства Украины. Определены 
понятие, характерные черты и особен-
ности договора обслуживания авиаци-
онной техники в Госпогранслужбе Ук-
раины.

Установлено, что договор обслужи-
вания авиационной техники является 
одним из наиболее распространенных 
видов договорных обязательств, кото-
рые часто используются на практике в 
авиационной сфере государства, но не 
получили полной и достаточной регла-
ментации действующим гражданским 
законодательством.

исследована система правоотноше-
ний, возникающих при заключении, 
исполнении и прекращении договора 
обслуживания авиационной техники в 
Госпогранслужбе Украины, выделены 
их характерные черты и особенности, 
отличия от других смежных видов дого-
ворных гражданских обязательств.

Определены понятие и предмет дого-
вора обслуживания авиационной техни-
ки в Госпогранслужбе Украины. Сделан 
вывод о том, что предметом указанного 
договора являются услуги по профи-
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лактике, диагностике и ремонту конк-
ретных единиц авиационной техники, 
которыми владеют авиационные части 
Госпогранслужбы Украины.

Обозначен гражданско-правовой ста-
тус сторон — участников договора об-
служивания авиационной техники.

Сформулированы научно-теорети-
ческие и практические рекомендации 
по усовершенствованию правового ре-
гулирования отношений, возникающих 
в процессе обслуживания авиационной 
техники в Госпогранслужбе Украины. 
Внесены предложения по изменению и 
дополнению соответствующих норм ГК 
Украины.

Алена игоревна МАРЧУК защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Ме-
тодика расследования мошенничес-
тва в сфере бытовых отношений» 
(специальность 12.00.08 — уголовное 
право и криминология; уголовно-испол-
нительное право). Научный руководи-
тель — проректор по научной работе, 
зав. кафедрой криминологии и уголов-
но-исполнительного права Националь-
ного университета «Одесская юриди-
ческая академия», член-корреспондент 
НАПрН Украины доктор юридических 
наук, профессор В. Н. Дремин. Офици-
альные оппоненты — зав. отделом про-
блем уголовного права, криминологии 
и судоустройства института государ-
ства и права им. В. М. Корецкого НАН 
Украины, академик НАПрН Украины 
доктор юридических наук, профессор 
А. Н. Костенко и профессор кафедры 
уголовного права и криминологии Одес-
ского государственного университета 
внутренних дел кандидат юридических 
наук, доцент Е. и. Плужник.

Диссертация является первым в Ук-
раине монографическим исследованием, 
в котором представлена криминологи-
ческая характеристика классификации 
осужденных к лишению свободы. Осу-
ществлен криминологический анализ 
первичной, вторичной классификации, а 
также переклассификации осужденных. 
По результатам исследования предло-
жена и обоснована система кримино-
логических критериев классификации, 
которые характеризуются интенсивной 

взаимозависимостью и направлены на 
выявление осужденных, которые по 
своим криминологическим признакам 
склонны к совершению преступлений 
во время отбывания уголовного наказа-
ния.

Проанализированы основные кон-
цепции классификации осужденных на 
основе изучения зарубежного опыта, 
которые свидетельствуют о наличии 
прогрессивных криминологических ме-
тодов классификации. Они позволяют 
определить и изучить типы личностей 
осужденных, модели их поведения, раз-
работать и целенаправленно применить 
систему действующих средств исправ-
ления и ресоциализации.

Раскрыты особенности «тюремного 
отпуска» как средства исправительного 
воздействия на отдельные классифика-
ционные группы осужденных.

Обоснована целесообразность пере-
классификации осужденных, которая 
позволяет изменять объем правоограни-
чений к осужденному на основании ана-
лиза его поведения во время отбывания 
наказания в уголовно-исполнительных 
учреждениях, а также учета факторов 
риска возникновения рецидива.

Сформулированы рекомендации, на-
правленные на совершенствование уго-
ловно-исполнительного законодатель-
ства Украины в сфере классификации 
осужденных к лишению свободы.

Денис Васильевич ПРиМиЧ защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему 
«Право на коллективные перегово-
ры и заключение коллективных до-
говоров: международные стандарты 
и законодательство Украины» (спе-
циальность 12.00.05 — трудовое право; 
право социального обеспечения). Науч-
ный руководитель — декан социально-
правового факультета Национального 
университета «Одесская юридическая 
академия», член-корреспондент НАПрН 
Украины доктор юридических наук, 
профессор Г. и. Чанышева. Официаль-
ные оппоненты — профессор кафедры 
трудового права и права социального 
обеспечения Киевского национального 
университета имени Тараса Шевчен-
ко доктор юридических наук, профес-
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сор В. М. Андриив и доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Одес-
ского национального университета им. 
и. и. Мечникова кандидат юридичес-
ких наук, доцент О. Н. Потопахина.

Диссертация является специальным 
комплексным исследованием теорети-
ческих и практических вопросов обес-
печения права на коллективные пере-
говоры и заключение коллективных 
договоров в соответствии с междуна-
родными актами и законодательством 
Украины.

Рассматривается вопрос о месте 
права на коллективные переговоры и 
заключение коллективных договоров, 
соглашений в системе трудовых прав. 
Формулируется определение понятия 
коллективных переговоров по заклю-
чению коллективных договоров, согла-
шений, определяются их предмет, прин-
ципы ведения, соотношение с иными 
предусмотренными законом формами 
осуществления социального диалога.

Анализируется нормативное закреп-
ление права на коллективные перего-
воры в международных актах и актах 
трудового законодательства Украины 
на предмет соответствия национального 
законодательства международным тру-
довым стандартам.

исследуются юридическая природа, 
субъектный состав и структура права 
на коллективные переговоры по заклю-
чению коллективных договоров и со-
глашений как субъективного трудового 
права.

Рассмотрены критерии репрезента-
тивности для субъектов профсоюзной 
стороны и стороны работодателей по 
Закону Украины «О социальном диало-
ге в Украине».

Анализируются механизм реализа-
ции права на коллективные переговоры 
по заключению коллективных договоров 
и соглашений, а также формы защиты 
указанного права.

На основе анализа специальной ли-
тературы, нормативно-правовых актов 
и материалов практики формулируют-
ся конкретные предложения и реко-
мендации по совершенствованию дейс-
твующего трудового законодательства, 

проекта Трудового кодекса Украины в 
сфере обеспечения права на коллектив-
ные переговоры и заключение коллек-
тивных договоров, соглашений с учетом 
международных трудовых стандартов и 
положительного законодательного опы-
та зарубежных стран.

Редакционная коллегия журна‑
ла «Юридический вестник» поздрав‑
ляет О. О. Избаш, О. В. Иващенко, 
Ю. А. Кулину, Д. Г. Степановича, 
А. И. Марчук и Д. В. Примича с ус‑
пешной защитой диссертаций и же‑
лает им дальнейших творческих ус‑
пехов по утверждению верховенства 
права, демократизма и правовых ос‑
нов Украинского государства!

* * *

В июне 2013 г. состоялись заседания 
специализированного ученого совета 
Д.41.086.01 Национального университе-
та «Одесская юридическая академия», 
на которых были защищены 6 кандидат-
ских диссертаций.

Татьяна Васильевна ГАЛАЙДЕНКО 
защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Гарантии независимос-
ти судей и их реализация в сов-
ременной Украине» (специальность 
12.00.10 — судоустройство, прокура-
тура и адвокатура). Научный руково-
дитель — профессор кафедры органи-
зации судебных и правоохранительных 
органов Национального университета 
«Одесская юридическая академия» 
доктор юридических наук, профессор 
В. В. Долежан. Официальные оппонен-
ты — зав. кафедрой правосудия Харь-
ковского национального университета 
им. В. Н. Каразина доктор юридических 
наук, профессор Н. В. Руденко и зав. 
кафедрой организации судебных и пра-
воохранительных органов Национально-
го университета «Юридическая акаде-
мия Украины имени Ярослава Мудрого» 
кандидат юридических наук, профессор, 
член-корреспондент НАПрН Украины 
и. Е. Марочкин.

Диссертация посвящена комплекс-
ному исследованию гарантий независи-
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мости судей как важного правового ин-
ститута судебной власти, неотъемлемой 
части статуса судей. Рассмотрены поня-
тие и содержание независимости судей 
относительно их прав и обязанностей 
свободно, беспристрастно и справедли-
во рассматривать дела по своему внут-
реннему убеждению на основании за-
кона без постороннего воздействия для 
эффективной защиты прав человека и 
интересов государства. Проанализиро-
вано современное состояние независи-
мости судей и характер его оценки в об-
щественном мнении, а также значение 
документов Европейского сообщества 
для совершенствования законодательс-
тва о статусе судей.

Рассмотрено содержание особых 
профессиональных, социально-экономи-
ческих, процессуальных гарантий не-
зависимости судей, а также гарантий 
безопасности судей и членов их семей 
от преступных посягательств. Раскрыто 
содержание судейского усмотрения и 
его значение для обеспечения независи-
мости судей, особенности применения 
принципа тайны совещательной комна-
ты для единоличного и коллегиального 
рассмотрения дел. Предложено сосредо-
точить обеспечение безопасности судей 
и членов их семей в отдельной главе 
Закона Украины «О судоустройстве и 
статусе судей».

Проанализирована роль органов за-
конодательной власти, Президента Ук-
раины, органов прокуратуры и судей-
ского самоуправления в обеспечении 
независимости судей.

ирина Сергеевна КОЗиЙ защити-
ла кандидатскую диссертацию на тему 
«Особенности производства по 
делам об обжаловании решений, 
действий или бездеятельности ор-
ганов и должностных лиц местного 
самоуправления в судебном поряд-
ке» (специальность 12.00.07 — адми-
нистративное право и процесс; финан-
совое право; информационное право). 
Научный руководитель — профессор 
кафедры административного и финан-
сового права Национального универси-
тета «Одесская юридическая академия» 
доктор юридических наук, профессор 

Л. Р. Била-Тиунова. Официальные оп-
поненты — начальник кафедры управ-
ления, административного права и про-
цесса и административной деятельности 
Национального университета Государс-
твенной налоговой службы Украины 
доктор юридических наук, профессор 
Е. П. Рябченко и начальник кафедры 
административного права и админист-
ративной деятельности ОВД Одесского 
государственного университета внут-
ренних дел кандидат юридических наук 
О. Н. Коропатов.

Диссертация посвящена определе-
нию сущности и особенностей произ-
водства по делам об обжаловании ре-
шений, действий или бездеятельности 
органов и должностных лиц местного 
самоуправления.

Охарактеризованы правовые основы 
производства по делам об обжаловании 
решений, действий или бездеятельнос-
ти органов и должностных лиц местно-
го самоуправления, которые составляют 
систему нормативно-правых актов раз-
личной юридической силы. Выявлены 
недостатки правового регулирования, 
влияющие на эффективность правопри-
менительной деятельности администра-
тивного суда при рассмотрении и раз-
решении дел об обжаловании решений, 
действий или бездеятельности органов 
и должностных лиц местного самоуп-
равления и определены пути их совер-
шенствования.

Установлены особенности подве-
домственности дел об обжаловании 
решений, действий, бездеятельности 
органов и должностных лиц местного 
самоуправления, которые проявляются 
в существовании юрисдикционных кон-
фликтов между судами разных судеб-
ных юрисдикций. Предложено на зако-
нодательном уровне закрепить понятие 
юрисдикционного конфликта и порядок 
его разрешения Верховным Судом Ук-
раины.

Определены особенности определе-
ния подсудности дел об обжаловании 
решений, действий или бездеятельнос-
ти органов и должностных лиц местного 
самоуправления. Доказывается необхо-
димость отнесения дел об обжаловании 
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решений, действий, бездеятельности ор-
ганов и должностных лиц местного са-
моуправления к подсудности окружных 
административных судов.

Определен субъектный состав участ-
ников производства по делам об обжа-
ловании решений, действий или безде-
ятельности органов и должностных лиц 
местного самоуправления. Определены 
особенности участия органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления 
по делам данной категории в качестве 
ответчика.

Выявлена специфика реализации 
механизмов исполнения судебных ре-
шений по делам об обжаловании ре-
шений, действий или бездеятельности 
органов и должностных лиц местного 
самоуправления. В связи с этим вно-
сятся предложения относительно усо-
вершенствования института судебного 
контроля за исполнением судебных 
решений и введения особого порядка 
исполнения решений, по которым орга-
ны местного самоуправления являются 
должниками.

Людмила Михайловна КОРНУТА за-
щитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Дисциплинарная ответствен-
ность государственного служащего 
в Украине» (специальность 12.00.07 
— административное право и процесс; 
финансовое право; информационное 
право). Научный руководитель — про-
фессор кафедры административного 
и финансового права Национального 
университета «Одесская юридическая 
академия» доктор юридических наук, 
профессор Л. Р. Била-Тиунова. Офици-
альные оппоненты — первый проректор 
Национальной академии прокуратуры 
Украины доктор юридических наук, 
профессор Н. К. Якимчук и начальник 
кафедры административного права и 
административной деятельности ОВД 
Одесского государственного универси-
тета внутренних дел кандидат юриди-
ческих наук, доцент О. Н. Коропатов.

Диссертация посвящена научному 
исследованию дисциплинарной ответс-
твенности государственного служаще-
го, определению состояния ее правово-
го регулирования.

Проанализировано состояние на-
учных исследований дисциплинарной 
ответственности. Определена дисцип-
линарная ответственность государ-
ственного служащего как администра-
тивно-правовая категория. Определены 
понятие, особенности, виды и принципы 
дисциплинарной ответственности госу-
дарственного служащего. Выделены и 
охарактеризированы фактические ос-
нования применения дисциплинарной 
ответственности, виды взысканий, ко-
торые могут применяться к государс-
твенным служащим за совершение дис-
циплинарных проступков, и определен 
порядок их наложения.

Установлено, что дисциплинарная 
ответственность к государственному 
служащему применяется за совершение 
противоправного, виновного, вредного 
действия или за бездействие, посяга-
ющее на установленный порядок про-
хождения государственной службы и на 
служебную дисциплину.

Определены и проанализированы ос-
новные принципы, которые должны при-
меняться на стадиях дисциплинарного 
производства: законность; публичность; 
обеспечение работнику, который при-
влекается к ответственности, права на 
защиту; уважение личности; гласность; 
участие общественности; объективная 
истина; экономичность; целесообраз-
ность.

Установлены особенности доказа-
тельств, на основании которых в опре-
деленном законом порядке уполномо-
ченный субъект устанавливает наличие 
или отсутствие дисциплинарного про-
ступка, за который установлена дисцип-
линарная ответственность, виновность 
лица в его совершении, а также иные 
обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения дела.

Определено, что современное со-
стояние правового регулирования дис-
циплинарной ответственности требует 
внесения изменений в действующее 
законодательство о государственной 
службе и принятия Кодекса правил по-
ведения государственных служащих. 
В частности, вносятся предложения по 
усовершенствованию видов дисципли-
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нарных взысканий, которые могут при-
меняться к государственному служа-
щему за совершение дисциплинарного 
проступка.

Проанализированы законодательства 
зарубежных стран в части регулирова-
ния дисциплинарной ответственности 
государственных служащих и определе-
ны возможности введения ряда положе-
ний в условиях Украины. Представлены 
предложения по усовершенствованию 
института государственной службы.

иСКЕНДЕРОВ Эльчин Фирдовси 
оглы защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Правозащитная де-
ятельность органов прокуратуры» 
(специальность 12.00.10 — судоуст-
ройство, прокуратура и адвокатура). 
Научный руководитель — зав. кафед-
рой организации судебных и правоох-
ранительных органов Национального 
университета «Одесская юридическая 
академия» кандидат юридических наук, 
профессор Ю. Е. Полянский. Официаль-
ные оппоненты — зав. кафедрой право-
судия Харьковского национального уни-
верситета им. В. Н. Каразина доктор 
юридических наук, профессор Н. В. Ру-
денко и зав. кафедрой организации су-
дебных и правоохранительных органов 
Национального университета «Юриди-
ческая академия Украины имени Ярос-
лава Мудрого» кандидат юридических 
наук, профессор, член-корреспондент 
НАПрН Украины и. Е. Марочкин.

Диссертация — результат комплек-
сного исследования деятельности про-
куратуры Украины по защите прав и 
свобод человека и гражданина. Выска-
заны соображения относительно места 
прокуратуры в правозащитной деятель-
ности государства с учетом положений 
части 2 статьи 3 Конституции Украины 
и её международных обязательств. Про-
слежена эволюция правозащитной роли 
прокуратуры в различные исторические 
эпохи параллельно с демократизацией 
украинского общества, отстаивается 
необходимость углубления этих процес-
сов. Обосновано, что в современных ус-
ловиях правозащита является основной 
задачей прокуратуры при осуществле-
нии всех её функций и носит комплек-

сный характер, прежде всего при осу-
ществлении надзора за соблюдением и 
применением законов (бывшего общего 
надзора).

Сделан анализ полномочий проку-
рора при осуществлении защиты прав 
и свобод в пределах отдельных конс-
титуционных функций прокуратуры. 
Проанализированы изменения в Законе 
Украины «О прокуратуре», внесённые 
Законом Украины от 28 августа 2012 г., 
и высказано мнение о том, что он су-
щественным образом не ограничивает 
правозащитную роль прокуратуры. На-
личие общих позиций по этим вопросам 
между позициями ПАСЕ и украинского 
законодателя указывает на возможность 
компромисса в подходах к решению про-
блемы относительно сохранения функ-
ции надзора за соблюдением и примене-
нием законов.

Обоснована необходимость в активи-
зации правозащитной деятельности про-
куратуры по надзору за соблюдением 
законов органами досудебного рассле-
дования. Предлагается установить обя-
зательность немедленного уведомления 
прокурора о задержании лиц, подозре-
ваемых в уголовных правонарушениях. 
Вносится предложение о необходимости 
расширения перечня лиц, в отношении 
которых прокурор может осуществлять 
представительство в суде. Нуждаются в 
конкретизации полномочия прокурора 
при осуществлении надзора за соблюде-
нием прав лиц, лишенных свободы.

Внесены рекомендации о распростра-
нении координационной деятельности 
прокурора на органы контроля (надзо-
ра), усилении взаимодействия с упол-
номоченными по защите прав человека 
и прав ребенка общественными право-
защитными организациями, средствами 
массовой информации; совершенство-
вании учета динамики общественного 
мнения об эффективности правозащит-
ной деятельности прокуратуры.

ирина Валерьевна КОРНиЕНКО за-
щитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Научно-юридическое и педа-
гогическое наследие Е. В. Васьков-
ского» (специальность 12.00.01 — те-
ория и история государства и права; 
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история политических и правовых уче-
ний). Научный руководитель — первый 
проректор, проректор по учебно-мето-
дической работе, зав. кафедрой исто-
рии государства и права Национального 
университета «Одесская юридическая 
академия» кандидат юридических наук, 
профессор М. Р. Аракелян. Официаль-
ные оппоненты — советник ректора Ки-
евского международного университета, 
член-корреспондент НАПрН Украины 
доктор юридических наук, профессор 
А. Н. Ярмыш и декан юридического фа-
культета Черноморского государствен-
ного университета им. Петра Могилы 
(г. Николаев) кандидат юридических 
наук, доцент С. Г. Ковалёва

исследованы биография, научная и 
педагогическая деятельность выдающе-
гося представителя Одесской школы 
права — Евгения Владимировича Вась-
ковского.

Его научное наследие является до-
стоянием Украины, России, Литвы и 
Польши. история формирования и раз-
вития личности ученого, его научные 
поиски и достижения, педагогическая 
практика представляют собой ценность 
для современной юриспруденции, а так-
же обладают большим воспитательным 
потенциалом не только в сфере подго-
товки профессиональных юристов, но и 
в деле правового просвещения.

Научно-юридическое и педагогичес-
кое наследие Е. В. Васьковского явля-
ется целостным учением и включает те-
оретический анализ институтов и норм 
гражданского и гражданско-процессу-
ального права, учение об их интерпре-
тации и применении в практике право-
судия, организационные инструменты 
защиты гражданских прав средствами 
адвокатуры.

Обоснована многогранность деятель-
ности Е. В. Васьковского как ученого-
цивилиста, педагога и администрато-
ра высшей школы, юриста-практика и 
популяризатора юридических знаний. 
Определены направления его научных 
исследований: наука гражданского 
права; наука гражданского процесса; 
методология юриспруденции, история, 
организационно-правовые и этические 

основы адвокатуры; вопросы судоуст-
ройства; рецензирование юридических 
научных работ и перевод на русский 
язык трудов выдающихся зарубежных 
ученых. Выявлены инновационные ме-
тодологические средства, введенные 
Е. В. Васьковским в юридическую на-
уку и практику, в частности отраслевая 
сравнительно-правовая методология и 
герменевтика.

Доказано, что Е. В. Васьковский яв-
ляется единственным ученым и педаго-
гом европейского уровня, который пол-
ностью сформировался и проявил себя 
как выдающаяся творческая личность в 
среде Одесской школы права дореволю-
ционной эпохи ее становления.

Валентин Яковлевич КРЫЖАНОВ-
СКиЙ защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему: «Конституционно-
правовые основы судебной защиты 
прав и свобод человека и граж-
данина в Украине» (специальность 
12.00.02. — конституционное право; 
муниципальное право). Научный руко-
водитель — профессор кафедры кон-
ституционного права Национального 
университета «Одесская юридическая 
академия» кандидат юридических наук, 
доцент Б. А. Пережняк. Официальные 
оппоненты — старший научный сотруд-
ник института государства и права им. 
В. М. Корецкого НАН Украины доктор 
юридических наук, профессор А. В. Ба-
танов и зав. кафедрой административ-
ного и уголовного права Одесской на-
циональной морской академии кандидат 
юридических наук, доцент Б. В. Бабин.

Диссертация является одним из пер-
вых монографических конституционно-
правовых исследований проблем судеб-
ной защиты прав и свобод человека и 
гражданина в Украине.

Рассмотрен вопрос судебной защиты 
в конституционно-правовом механизме 
обеспечения основных прав и свобод 
человека и гражданина.

Проанализированы основные консти-
туционные направления правозащитной 
деятельности суда, средства обеспече-
ния защиты конституционных прав и 
свобод человека и гражданина органами 
судебной власти.
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Раскрываются место, роль и значе-
ние Конституционного Суда Украины 
в конституционно-правовом механизме 
защиты прав и свобод человека и граж-
данина.

Рассмотрены актуальные проблемы 
усовершенствования конституционно-
правового обеспечения судебной защи-
ты прав и свобод человека и гражданина 
в Украине, в частности, внедрение инс-
титута конституционной жалобы, обес-
печение разумного срока рассмотрения 
дел судами общей юрисдикции, право-
вое обеспечение выполнения решений 
судов как составляющая процесса ре-
ализации прав граждан на судебную 
защиту. Проанализированы проблемы 
применения практики Европейского 
суда по правам человека в деятельности 
судебных органов Украины и выполне-
ния его решений.

Показана эффективность в меха-
низме судебной защиты прав человека 
возможности защиты своих прав в меж-

дународных инстанциях. Эффективная 
имплементация международных норм о 
защите прав человека в национальное 
законодательство способна в значитель-
ной степени усовершенствовать практи-
ку правозащиты в Украине.

На основе анализа нормативно-пра-
вового материала, литературных ис-
точников и судебной практики сфор-
мулированы теоретические выводы и 
рекомендации по усовершенствованию 
судебной защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина.

Редакционная коллегия журна‑
ла «Юридический вестник» поздрав‑
ляет Т. В. Галайденко, И. С. Козий, 
Л. М. Корнуту, Э. Ф. о. Искендерова, 
И. В. Корниенко и В. Я. Крыжановско‑
го с успешной защитой диссертаций 
и желает им дальнейших творческих 
успехов по утверждению верховенс‑
тва права, демократизма и правовых 
основ Украинского государства!

М. Баурда,
асистент кафедри цивільного права, заступник декана з наукової роботи 

факультету цивільної та господарської юстиції  
Національного університету «Одеська юридична академія»

VІІІ МІжНАРОДНА цИВІлІСТИЧНА НАУКОВА 
КОНфЕРЕНцІя СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ  

ТА МОлОДИх ВЧЕНИх «СУЧАСНА цИВІлІСТИКА»

29–30 березня 2013 року в Націо-
нальному університеті «Одеська юри-
дична академія» відбулася VIII Міжна-
родна цивілістична наукова конференція 
студентів, аспірантів та молодих вчених 
«Сучасна цивілістика».

У конференції прийняли участь вчені, 
аспіранти та студенти провідних вищих 
юридичних навчальних закладів Украї-
ни — Києва, Харкова, Одеси та ін.

Конференцію відкрив вступним сло-
вом проректор з міжнародних зв’язків 

Національного університету «Одеська 
юридична академія», член-кореспондент 
НАПрН України доктор юридичних наук, 
професор В. О. Туляков, який передав 
привітання учасникам конференції від 
президента Національного університету 
«Одеська юридична академія» академіка 
НАПрН України С. В. Ківалова і зазна-
чив, що проведення вже VIII Міжнарод-
ної цивілістичної наукової конференції 
стало доброю традицією для Національ-
ного університету «Одеська юридична 

© М. Баурда, 2013 
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академія» та для факультету цивільної 
та господарської юстиції в цілому. На-
ціональний університет «Одеська юри-
дична академія» постійно приділяє вели-
ку увагу розвитку здібностей студентів 
та аспірантів, які вже з перших років 
навчання під керівництвом досвідчених 
вчених мають змогу спробувати себе 
на цивілістичній ниві юридичної науки. 
У свою чергу, участь у конференції 
юристів-практиків дає можливість для 
практичної перевірки теоретичних над-
бань та закладає основу для подальшого 
наукового пошуку.

Декан факультету цивільної та 
господарської юстиції Національного 
університету «Одеська юридична ака-
демія» кандидат юридичних наук, до-
цент А. О. Неугодніков підкреслив важ-
ливість проведення саме цивілістичної 
конференції, яка має статус міжнарод-
ної, де науковці різних країн обмінюють-
ся досвідом, практикою щодо вирішення 
проблемних аспектів цивільного та гос-
подарського судочинства, земельного 
та аграрного законодавства. Саме дослі-
дження в галузі цивілістики є найбільш 
затребуваними у сучасній правовій на-
уці та практиці.

У свою чергу, завідувач кафед-
ри цивільного процесу Національного 
університету «Одеська юридична ака-
демія» доктор юридичних наук, профе-
сор Р. М. Мінченко звернула увагу на 
надзвичайно великий спектр наукових 
праць, які досліджуються як молодими 
вченими, так і студентами з різних ку-
точків нашої держави.

Виступ завідувача кафедри госпо-
дарського права і процесу Національ-
ного університету «Одеська юридична 
академія» доктора юридичних наук, про-
фесора, члена-кореспондента НАПрН 
України О. П. Подцерковного був при-
свячений необхідності проведення тако-
го масштабного заходу, так як студенти 
та аспіранти зацікавлені в такого роду 
конференціях, де вони зможуть прояви-
ти себе як майбутні творці науки. Це 
дасть змогу також проаналізувати про-
галини та недоліки нашого законодав-
ства як на національному рівні, так і за 
його межами.

Тематика цього заходу традицій-
но привернула увагу великої кількості 
учасників з усіх куточків країни.

Робота конференції здійснювалася по 
6 секціях: Секція І. Цивільне право (Під-
секція 1. Загальні положення цивільно-
го права України; Підсекція 2. Особисті 
немайнові права людини. Спадкове та 
сімейне право; Підсекція 3. Актуаль-
ні проблеми зобов’язального права та 
права інтелектуальної власності); Сек-
ція ІІ. Цивільний процес (Підсекція 1. 
Загальні положення цивільного проце-
суального права України; Підсекція 2. 
Розвиток цивільного судочинства Украї-
ни); Секція ІІІ. Господарське право (Під-
секція 1. Теоретичні розробки у галузі 
господарського права); Секція IV. Гос-
подарське процесуальне право (Підсек-
ція 1. Проблемні аспекти господарського 
судочинства України); Секція V. Аграр-
не, земельне та екологічне право (Під-
секція 1. Проблемні питання аграрного 
і земельного права України; Підсекція 2. 
Екологічне та природноресурсове право: 
перспективи вдосконалення); Секція VI. 
«Цивілістика в англомовному вимірі».

На секційних засіданнях було розгля-
нуто актуальні теми. Доповіді учасників 
відрізнялися високим науковим рівнем, 
викликали інтерес і жваві дискусії.

На засіданні підсекцій було дослідже-
но багато проблемних аспектів сучасно-
го приватного права, піднято дискусій-
ні питання різних галузей сучасного 
законодавства, озвучено цікаві підходи 
до вирішення багатьох теоретичних і 
практичних завдань. За підсумками кон-
ференції було визначено кращі доповіді, 
автори яких були урочисто нагороджені 
почесними грамотами.

Цікавою доповіддю на тему «Щодо 
проблем реорганізації морських портів 
при реформуванні морської галузі Украї-
ни» відзначилась студентка 3-го курсу 
факультету цивільної та господарської 
юстиції Національного університету 
«Одеська юридична академія» Марта 
Шинкар. Дослідниця виділила основні 
проблеми щодо реформування морських 
портів України, відзначила перспектив-
ні напрямки розвитку портів, які є важ-
ливою ланкою у вільному русі товарів.
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Актуальність доповіді студентки 4-го 
курсу факультету підготовки кадрів для 
Пенсійного фонду України Національ-
ного університету «Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого» Ольги 
Кондрашової на тему: «Правові аспекти 
договору про визначення місця прожи-
вання та виховання малолітньої дити-
ни» обґрунтовувалась тим, що інтереси 
дитини є невід’ємною частиною захисту 
з боку держави. Авторка торкнулась ос-
новних проблемних моментів виховання 
малолітньої дитини та її безпечного про-
живання.

Родзинкою цивілістичної конферен-
ції щорічно є конкурс «Кращий цивіліст 
і кращий господарник». Компетентне 
журі не без зусиль зуміло визначити пе-
реможців, які в результаті наполегливої 
запеклої боротьби довели свої глибокі 

знання відповідних предметів. У резуль-
таті чого кращим цивілістом став сту-
дент 5-го курсу факультету цивільної та 
господарської юстиції Національного уні-
верситету «Одеська юридична академія» 
Андрій Іванов та кращим господарни-
ком став студент 5-го курсу факультету 
цивільної та господарської юстиції На-
ціонального університету «Одеська юри-
дична академія» Аветік Погосян.

Таким чином, конференція «Сучас-
на цивілістика» є не тільки чудовою 
традицією Національного університе-
ту «Одеська юридична академія», але і 
продовжує виступати прекрасним полі-
гоном для наукових пошуків і відкриття 
нових молодих талантів.

За підсумками конференції був опуб-
лікований збірник матеріалів, який охо-
пив понад 240 доповідей.
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