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Актуальность темы. Правовая система каж-
дой страны уникальна и неразрывно связанна с ее 
культурой. функционируя в сложном социально-
политическом контексте, правовые системы  име-
ют национальную специфику. Правовые понятия, 
регулирующие определенные общественные от-
ношения проходят свой путь развития и обуслав-
ливаются моральными ценностями, традициями и 
обычаями. 

В процессе проведения сравнительно-правовых 
исследований компаративист также встречается с 
трудностями интерпретации основных понятий. 
Ж-К. Жимар утверждает, что в различных право-
вых системах юридическая терминология состав-
ляет 10000-20000 терминов [5, с. 26]. 

Компаративист имеет дело с неоднородными 
правовыми явлениями, в основе которых лежат 
различные научные взгляды, идеи, концепции. Не-
совпадание юридических терминов усложняет про-
цесс адекватного понимания и сравнения правовых 
явлений, которые «описываются» при их помощи.

целью данной статьи является анализ линг-
вистических и культурологических проблем, воз-
никающих в процессе проведения сравнительно-
правовых исследований и поиск методологических 
путей их решения.

изложение основного материала. Проведе-
ние сравнительно-правовых исследований требует 
взгляда на правовые системы со стороны внешнего 
наблюдателя. Каждая правовая система обладает 
специфическим способом восприятия, мышления 
и поведения. 

Г. Гачев активно занимался исследованием на-
циональных логик. Подразумевалось, что у каждо-

го народа, культурной целостности, есть свой осо-
бый строй мышления, предопределяющий картину 
мира, сообразуясь с которой «развивается история, 
и ведет себя человек, и слагает мысли в ряд, кото-
рый для него доказателен, а для другого народа – 
нет» [2, с. 52].  

Однако выделить национальные логики, по 
собственному признанию, Г. Гачеву не удалось. 
Тем не менее, он проделал весьма интересную ра-
боту на методологической основе герменевтики. В 
частности, было установлено, что французский и 
германский дуализм проистекают из разных миро-
воззренческих источников. Так, Декарт выделяет 
субстанции протяжения и мышления, опираясь на 
эстетический критерий симметрии и баланса фран-
цузской культуры. Подтверждение этому Г. Гачев 
обнаруживает в языке: ex-tension (протяженность) 
и en-tendement (мышление) происходят от одного 
корня – tendre (тянуть). Дословно – вы-тяжение и 
в-тяжение, как в-дох и вы-дох Бытия. Германский 
же вариант дуализма основан на антиномичном 
восприятии мира. «Предмет» по-немецки – gegen-
stand, то есть противо-стой, а значит – враг, про-
тивник, которого нужно осиливать волей, отсюда 
– пред-ставление (vor-stellung).

Свой метод «имагинативной дедукции» Г. Гачев 
объясняет следующим образом: необходимо выде-
лить в системно-рассудочных рассуждениях инту-
иции, созерцания и видения, которые проступают 
в наглядных примерах, сравнениях, иллюстрациях. 
А что такие «видения» существуют, исследователь 
показывает достаточно убедительно, анализируя на 
манер К. Клакхона бинарные оппозиции восприя-
тия пространства и времени, генезиса и творения, 

Розділ 1
ТеоРія Та ісТоРія деРжави і пРава;  

ісТоРія поліТичних і пРавових учень

лингвиСтичеСкие и культурологичеСкие проблеМЫ 
провеДения СрАвнительно-прАвовЫх иССлеДовАний

баранова Ю. о.,
соискатель кафедры права Европейского Союза и сравнительного правоведения,

Национальный университет «Одесская юридическая академия» 

У статті досліджено питання, пов’язані з лінгвістичними та культурологічними труднощами проведення порівняльно-
правових досліджень. Проаналізовано типові помилки та знайдено методологічні шляхи подолання означених проблем. 

Ключові слова: порівняльно-правове дослідження, методологія, лінгвістичні проблеми, культурологічні проблеми, 
порівняння.

В статье исследованы вопросы, связанные с лингвистическими и культурологическими трудностями проведения 
сравнительно-правовых исследований. Проанализировано типичные ошибки и найдено методологические пути устра-
нения обозначенных проблем.

Ключевые слова: сравнительно-правовое исследование, методология, лингвистические проблемы, культурологи-
ческие проблемы, сравнение.

The article examined issues related to the linguistic and cultural difficulties of comparative legal studies. Analysis of typical 
mistakes and found methodological solutions to identified problems.

Key words: comparative research, methodology, linguistic problems, cultural problems, compare.
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мужского и женского, растительной и животной 
символики и т.п. Особенный интерес представля-
ет исследование «национального Логоса», который 
вскрывается через обнаружение специфического 
вопроса той или иной культуры: что? почему? за-
чем? как? кто? [2, с. 60].  

Так, М. Коул и С. Скрибнер изучали воздей-
ствие культурных различий в мировосприятии. Вот 
примеры их наблюдений:

1. В устроенных по европейскому образцу ад-
министративных судах в Южной Африке свидетели 
туземцы, когда их просят рассказать о каком-либо 
событии, начинают свой рассказ с другого собы-
тия, значительно предшествовавшего по времени 
данному событию. Например, когда свидетеля про-
сят рассказать о происшествии, имевшем место в 
пять часов дня, он может начать свое сообщение с 
того, что расскажет все, что с ним произошло после 
того, как он утром встал.

Несмотря на обнадеживающие результаты, М. 
Коул и С. Скрибнер сделали осторожное заклю-
чение о том, что исследование отношений между 
культурой и познавательными процессами – дело 
весьма туманное. Мысль о такого рода исследова-
нии – весьма привлекательна, но действия ученых 
остаются нескоординированными, а потому каждый 
исходит из собственных предположений и пользует-
ся своими методами сбора данных [3, с. 43-44].  

Процесс познания правовых систем предусма-
тривает проникновения в тонкости, смысловые от-
тенки и нюансы языка правовых терминов.  Только 
понимая лингвистические особенности каждой 
правовой системы, компаративист способен орга-
нично подобрать смысловые эквиваленты и прове-
сти научное исследование.

В процессе проведения сравнительно-правовых 
исследований необходимо учитывать некоторые 
особенности лингвистической системы:

1)  она определяет понятийную систему;
2) основа лингвистической системы в значи-

тельной степени предопределяет связанное с ней 
мировоззрение.

Лингвистическую систему можно соотнести с 
определенной культурой. Семантический анализ 
реконструируемых слов и их соотнесение с дено-
татами (объектами внеязыковой действительности, 
которые имеет в виду говорящий, произнося данный 
речевой отрезок) позволяют установить культурно-
экологические и историко-географические харак-
теристики этих денотатов. Реконструкция любой 
культуры в ее наиболее древнем виде, основана на 
взаимодействии языкознания, этнографии, фолькло-
ристики, археологии, культурологи [1, с. 106].

Современный исследователь Эрик Вольф под-
вергает сомнению само понятие культуры, утверж-
дая, что каждая культура не есть самостоятельная 
монада и что все культуры взаимосвязаны и посто-
янно перетекают одна в другую, при этом некото-
рые из них сильно видоизменяются, а некоторые 
прекращают свое существование.

Любая культура является процессом и резуль-
татом изменения, вживания в окружающую среду. 

Из сказанного следует, что культуры различных на-
родов отличаются друг от друга в первую очередь 
не типом созерцательного освоения мира и даже не 
способом адаптационного вживания в окружаю-
щий мир, а типом его материально-духовного при-
своения, то есть деятельностной, активной пове-
денческой реакцией на мир. Деятельность субъекта 
в мире основывается на установках и предписани-
ях, извлекаемых им из культуры. А сама культура 
– не  только способ присвоения, но и отбор объекта 
для присвоения и его интерпретации.

Национальная культура вступает в диалог с 
другими национальными культурами, высвечивая 
при этом такие вещи, на которых в родной культуре 
внимание и не останавливалось. М. М. Бахтин пи-
сал по этому поводу: «Мы ставим чужой культуре 
новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы 
ищем в ней ответа на эти наши вопросы, и чужая 
культура отвечает нам, открывая перед нами свои 
стороны, новые смысловые глубины». Это законо-
мерность межкультурного общения, его неотъем-
лемая часть, исследование которой представляет 
особый интерес [2, с. 58].

На основе вышеизложенного, предлагаем 
следующие методологические рекомендации по 
устранению лингвистических и культурологиче-
ских проблем: 

1) В процессе проведения сравнительно-право-
вых исследований не следует ограничиваться ис-
ключительно анализом дефиниций. Необходимо 
проникать в основные мысли. Ученый-правовед 
окончательно не связывает себя субъективными 
взглядами «законодателя» и существующей фор-
мой института. Он стремится к более простым 
формам. У него более точный глазомер для опреде-
ления важности проблемы [4, с. 21].

2) Существует также проблема индивидуаль-
ного представления сути юридических терминов. 
Главная задача исследования – свести потери к 
минимуму и достичь эквивалентности. О соответ-
ствии между понятиями можно говорить только 
на основе анализа объема понятия и его характе-
ристик. Компаративист создает новый текст, давая 
свою интерпретацию или прагматическую адап-
тацию текста оригинала, а качество его работы 
определяется тем, до какой степени удалось сохра-
нить функцию исходного текста в тексте перевода. 
Творческая активность компаративиста в процессе 
проведения сравнительно-правовых исследова-
ний должна отображать существующее состояние 
предметов и объективно представлять правовую 
реальность.

3) Устранению лингвистических и культуро-
логических проблем служит не поверхностное 
ознакомление, а глубокое и подробное изучение 
правовых проблем. Проблема – динамичные из-
менения содержания обозначаемых терминами 
понятий в результате развития законодательства, 
переосмысление старых понятий, приобретающих 
новое содержание. При этом новые термины могут 
накладываться на старые и конкурировать с ними. 
Эффективность сравнения достигается лишь в слу-
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чаи овладения профессионально ориентированны-
ми знаниями в области права как своего, так и ино-
странного государства.

4) Если объектами сравнения выступают арха-
ические выражения и заимствования, следует из-
учать историю данных терминов, их эволюцию и 
смысловую нагрузку. 

5) При уточнении научного смысла понятия 
необходимо исходить из того, что категории обще-
ственных наук неразрывно связаны с их повседнев-
ным пониманием. Поэтому в процессе сравнитель-
но-правовых исследований полезно обратится к 
составлению словаря ключевых понятий, фиксируя 
в нем все их толкования. Словарь – информация о 
стоящих за терминами понятиях – понятийная эк-
вивалентность. Что касается контекстуальной эк-
вивалентности, она может быть установлена самим 
компаративистом, так как ни в одном информаци-
онном ресурсе нельзя предусмотреть все многооб-
разие ситуативных изменений и прагматических 
целей юридических текстов.  

6) В процессе уточнения терминов, следует 
учитывать целевую направленность исследования.

7) Следует учитывать национальные особенно-
сти. Так семейное и административное право в каж-
дой правовой системе имеет свою специфику. В то же 
время, торговое право, банковское, право социально-
го обеспечения имеют много сходных черт, посколь-
ку основаны на международном сотрудничестве. 

8) Не следует выпускать из виду и ментальную 
картину понятия. Возьмем, к примеру, понятие «суд». 
В каждой правовой системе под этим термином будет 
подразумеваться некое учреждение для отправления 
правосудия. Однако, с учетом ментальной картины, 
для каждой правовой системы – это «другой суд».

9) Важно также сохранить дух и целостность 
объектов исследования. 

Выводы. Точное, подлежащее правильной 
оценке значение нормативных понятий и юридиче-
ских терминов имеет первоочередное значение для 
сравнительно-правовых исследований.

Изучение лингвистических и культурологиче-
ских особенностей правовых систем способствует 
приобщению компаративиста к концептуальной 
системе, картине мировидения, ценностным ори-
ентирам его носителей.
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постановка проблеми. В теорії держави і права 
все більша увага приділяється дослідженню підза-
конних нормативно-правових актів, місцю певного 
підзаконного акта в ієрархії підзаконних актів. Одно-
часно, підзаконні нормативно-правові акти місцевих 

державних адміністрацій які врегульовують суспільні 
відносини та виражають волю держави в межах пев-
ної адміністративно-територіальної одиниці, також 
посідають своє місце в ієрархії нормативно-правових 
актів, однак досліджуються не достатньо.

норМАтивно-прАвові Акти МіСцевих ДержАвних АДМініСтрАцій 
в іЄрАрхіЇ піДЗАконних норМАтивно-прАвових Актів

буряк я. я.,
аспірант кафедри теорії та філософії права

юридичного факультету,
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті досліджується місце актів місцевих державних адміністрацій в ієрархії підзаконних нормативно-правових 
актів, визначається до яких із названих груп підзаконних актів відносяться акти місцевих адміністрацій, встановлюється 
які саме акти місцевих державних адміністрацій слід відносити до ієрархії підзаконних нормативно-правових актів.

Ключові слова: підзаконний акт, розпорядження місцевих державних адміністрацій, накази, ієрархія підзаконних 
актів.

В статье исследуется место актов местных государственных администраций в иерархии подзаконных нормативно-
правовых актов, определяется в которых из названных групп подзаконных актов относятся акты местных администра-
ций, устанавливается какие акты местных государственных администраций следует относить к иерархии подзаконных 
нормативно-правовых актов.

Ключевые слова: подзаконный акт, распоряжение местных государственных администраций, приказы, иерархия 
подзаконных актов.

The article examines the place of acts of local state administrations in the hierarchy of subordinate regulations determined 
which of these groups regulations include acts of local government, set what acts of local state administrations should be 
attributed to a hierarchy of subordinate regulations.

Key words: bylaw, regulations of local administrations, orders, regulations hierarchy.
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Стан дослідження. Ієрархію нормативно-пра-
вових актів, передусім, розглядають у навчальних 
посібниках з загальної теорії права та держави, зо-
крема, які написали П.М. Рабінович [1], Л.А. Луць 
[2], О.ф. Скакун [3]. 

Дане питання також опосередковано 
з’ясовувалось в дисертаційних дослідженнях Г.О. 
Швачки [5], Горбунової Л.М [6]. Вивченню цього 
питання приділяли увагу російські вчені С.С. Алєк-
сєєв [7], М.Н. Марченко [8], С.А. Комаров [9], та ін.

Однак місце актів місцевих державних адміні-
страцій та наказів керівників структурних підроз-
ділів в достатній мірі не досліджувалось та окремо 
не розглядалось.

Мета даної статті полягає в дослідженні місця 
підзаконних нормативно-правових актів місцевих 
державних адміністрацій в ієрархії підзаконних 
нормативно-правових актів. 

Під час дослідження даного питання були по-
кладені наступні завдання: 

I. визначити до якої із груп підзаконних норма-
тивно-правових актів відносяться акти місцевих 
державних адміністрацій та визначити їх ознаки;

II. дослідити чи всі нормативно-правові акти 
місцевих державних адміністрацій можуть бути 
віднесені до ієрархії підзаконних актів;

III. встановити місце підзаконних нормативно-
правових актів місцевих державних адміністрацій 
в ієрархії підзаконних нормативно-правових актів 
України.

виклад основних положень. Підзаконні нор-
мативні акти входять до системи джерел права і 
є носіями основних властивостей, виразниками 
принципів, що притаманні цій системі.

Ознака підзаконності притаманна більшості 
нормативно-правових актів і є досить характерною 
для правотворчої діяльності [10, c. 254].

Підзаконний нормативно-правовий акт – це 
письмовий офіційний юридичний документ, який 
видається окремими державними органами в меж-
ах їх компетенції на підставі закону (в межах за-
кону і на його виконання), має державно-владний 
загальнообов’язковий характер для громадян і 
посадових осіб, конкретизує юридичні права і 
обов’язки суб’єктів правовідносин, охороняється 
державною владою від порушень і направлений на 
регулювання і охорону правовідносин і соціальних 
цінностей [11, с. 52].

Підзаконні нормативні акти можна поділити на 
чотири основні самостійні групи:

1) загальні;
2) місцеві;
3) відомчі;
4) локальні.
До першої групи варто віднести нормативні 

акти, що можуть бути прийняті правотворчими 
суб’єктами загальної компетенції.

Місцеві підзаконні нормативні акти прийма-
ються територіальними суб’єктами і поширюються 
на осіб, які перебувають на цій території.

Відомчі нормативні акти приймаються 
суб’єктами спеціальної, галузевої компетенції і по-

ширюються на всі організації та осіб, що входять 
до цього відомства, або їх окрему частину. Вони 
присвячені питанням, що мають внутрішнє значен-
ня для певного відомства, міністерства, державно-
го комітету та ін. До відомчих нормативних актів 
можна також віднести накази керівників структур-
них підрозділів місцевих державних адміністрацій.

Локальні підзаконні нормативні акти містять у 
собі норми, предметом яких є внутрішні відносини, 
що складаються у межах якого-небудь підприєм-
ства, установи, організації. Такі нормативні акти ма-
ють багато схожих із відомчими актами рис. Однак 
їх зміст і юридична сила більш обмежені. Локальні 
нормативні акти є актами внутрішньої дії в суворо-
му розумінні слова, виражають засади децентраліза-
ції у нормативному регулюванні [10, c. 255].

Враховуючи вищенаведене, акти місцевих дер-
жавних адміністрацій слід віднести до групи міс-
цевих підзаконних актів, оскільки нормативний акт 
місцевої державної адміністрації видається в меж-
ах певної адміністративно-територіальної одиниці 
(наприклад, для райдержадміністрацій це терито-
ріальне поширення акту певний район, для облдер-
жадміністрації – територіальне поширення акту це 
межі області).

Правові акти місцевих органів державної ви-
конавчої влади є одним із засобів здійснення міс-
цевими державними адміністраціями своїх завдань 
та функцій. За допомогою актів місцевих органів 
державної виконавчої влади реалізується їхня ком-
петенція, а також регулюються відносини адміні-
страції з іншими державними органами, підпри-
ємствами, установами, організаціями, органами 
місцевого самоврядування та громадянами.

Таким чином, можна визначити наступні озна-
ки підзаконних нормативно-правових актів місце-
вих державних адміністрацій:

1) містять вторинні (похідні) норми, що при-
ймаються на основі законів, чи підзаконних норма-
тивно-правових актів Кабінету Міністрів та відпо-
відають їм;

2) розвивають, конкретизують, деталізують 
первинні норми, вміщені в законах та підзаконних 
актах Кабінету Міністрів з метою їх реалізації, або 
регулює забезпечувальні чи допоміжні суспільні 
відносини;

3) видаються уповноваженою особою (головою 
райдержадміністрації, облдержадміністрації);

4) мають свою процедуру прийняття;
5) порівняно із законами кількість їх більша, 

оскільки суб’єктами їх прийняття виступають ор-
гани влади як виконавчі (місцеві державні адміні-
страції). 

Нормативно-правові акти місцевих державних 
адміністрацій містять ряд переваг над іншими нор-
мативно-правовими актами центральних органів 
виконавчої влади.

 По-перше, нормативний акт місцевої держав-
ної адміністрації видається в межах певної адміні-
стративно-територіальної одиниці.

По-друге, нормативно-правовий акт місцевої дер-
жавної адміністрації може бути виданий оперативно, 
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змінений в будь-якій частині, що дозволяє відносно 
швидко реагувати на соціальні процеси в межах пев-
ної адміністративно-територіальної одиниці.

По-третє, нормативні акти місцевих державних 
адміністрацій, як правило, певним чином система-
тизовані, що дозволяє легко здійснювати пошук 
необхідного документа для застосування або реа-
лізації.

По-четверте, нормативні акти місцевих дер-
жавних адміністрацій дозволяють точно фіксува-
ти зміст правових норм, що допомагає проводити 
єдину політику, не допускати неправильного тлу-
мачення і застосування норм. Також нормативні 
акти підтримуються і охороняються державою. У 
випадку порушення положень нормативних актів 
порушники несуть відповідальність відповідно до 
закону [9, с. 24].

Враховуючи вищенаведене, можна підсуму-
вати, що підзаконний нормативно-правовий акт 
місцевих державних адміністрацій-це особливий 
різновид правового акту. Він належить до спе-
цифічного типу актів-офіційних актів компе-
тентних органів, які виражають волю держави. 
Нормативно-правовий акт місцевої державної 
адміністрації видається тільки правотворчим ор-
ганом-державним органом. При цьому у всіх випад-
ках він виражає волю держави. 

Стаття 41 Закону України «Про місцеві держав-
ні адміністрації» визначає дві категорії актів місце-
вих державних адміністрацій.

Перша категорія це акти місцевих державних 
адміністрацій ненормативного характеру, прийняті 
в межах їх повноважень, що набирають чинності 
з моменту їх прийняття, якщо самими актами не 
встановлено пізніший термін введення їх у дію. Ці 
акти не містять нормативний характер, доводяться 
до їх виконавців, а при потребі – оприлюднюються.

Друга категорія це безпосередньо нормативно-
правові акти місцевих державних адміністрацій, 
які підлягають державній реєстрації у відповідних 
органах юстиції в установленому органом порядку 
і набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо 
самими актами не встановлено пізніший термін 
введення їх у дію.

Одночасно варто звернути увагу на накази ке-
рівників структурних підрозділів місцевих держав-
них адміністрацій. Оскільки, відповідно до ст. 6 За-
кону України «Про місцеві державні адміністрації» 
на виконання Конституції України, законів Украї-
ни, актів Президента України, щорічного послання 
Президента України до Верховної Ради України 
про внутрішнє і зовнішнє становище України, актів 
Кабінету Міністрів України, міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади, які відпо-
відно до закону забезпечують нормативно-правове 
регулювання власних і делегованих повноважень, 
голова місцевої державної адміністрації в межах 
своїх повноважень видає розпорядження, а керів-
ники структурних підрозділів – накази.

Враховуючи той факт, що наказ являється 
окремим актом керівника структурного підрозді-
лу (управління, департаменту місцевої державної 

адміністрації) що врегульовує внутрішню діяль-
ність певної структурної одиниці, то і дані накази 
керівників структурних підрозділів у разі якщо 
носитимуть нормативно-правовий характер від-
повідно до вимог встановлених Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 28.12.1992 р., № 731 
«Про затвердження Положення про державну реє-
страцію нормативно-правових актів міністерств та 
інших органів виконавчої влади», також реєструва-
тимуться в органах Міністерства юстиції України 
(структурні підрозділи районного підпорядкування 
в міськрайонних, районних управліннях юстиції, а 
структурні підрозділи обласного підпорядкування 
в обласних управліннях юстиції) у зв’язку із чим 
також будуть носити нормативний характер і за-
ймати своє відокремлене від актів місцевих дер-
жавних адміністрації (розпоряджень) місце в ієрар-
хії підзаконних нормативно-правових актів.

Підсумовуючи вищенаведене, необхідно зазна-
чити, що до підзаконних нормативно-правових 
актів належать місце (розпорядження) місцевих 
державних адміністрацій, та окремо накази нор-
мативного характеру керівників структурних під-
розділів місцевих державних адміністрацій.

Ключовою проблемою у практичній діяльності 
юристів є відсутність законодавчого акту, який би 
встановлював чітку ієрархію нормативно-правових 
актів по відношенню один до одного, у зв’язку із 
чим дане розмежування існує лише в теорії дер-
жави та права. Одночасно слід зауважити, що за-
конодавцем здійснювались неодноразові спроби 
прийняти законодавчий акт який би встановив іє-
рархію нормативно-правових актів, мова іде про 
законопроектні роботи по створенню Закону Укра-
їни «Про нормативно-правові акти». Варто одразу 
акцентувати увагу на те, що таких законопроектів 
було декілька а саме: проект Закону «Про норма-
тивно-правові акти» № 1343 поданий народним 
депутатом Зваричем Р.М. [12]; пропозиції Прези-
дента до Закону «Про нормативно-правові акти» № 
1343-1 подані народним депутатом Лавриновичем 
О.В. [13], та проект Закону «Про нормативно-пра-
вові акти» №7409 поданий народним депутатом 
України Мірошниченком Ю.Р. [14];

Законопроект № 1343 поданий Зваричем Р.М., не 
визначає окремо ієрархії підзаконних нормативно-
правових актів , а лишень в ст. 7 наводить їхні види.

Пропозиції Президента до Закону «Про нор-
мативно-правові акти» №1343-1 подані народним 
депутатом Лавриновичем О.В., визначають в ст. 
7 цього проекту ієрархію нормативно-правових 
актів подібну до проекту Закону Мірошниченка, 
крім одного виключення відсутності в цьому про-
екті рішення місцевих референдумів нормативного 
характеру, що окремо відображені в ієрархії норма-
тивно-правових актів проекту Мірошниченка.

Відповідно до ст. 7 законопроекту Лавриновича 
в Україні встановлюється така ієрархія норматив-
но-правових актів:

1) Конституція України в системі нормативно-
правових актів України має найвищу юридичну 
силу.;
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2) закони; 
3) укази Президента України, постанови Кабі-

нету Міністрів України;
4) накази, розпорядження, рішення міністерств 

та інших центральних органів виконавчої влади;
5) накази, постанови, розпорядження інших 

державних органів;
6) постанови Верховної Ради Автономної Рес-

публіки Крим, Ради міністрів Автономної Респу-
бліки Крим;

7) накази міністерств та інших республікан-
ських органів виконавчої влади Автономної Респу-
бліки Крим;

8) накази територіальних органів міністерств та 
інших центральних органів виконавчої влади;

9) розпорядження голів і накази управлінь, від-
ділів, інших структурних підрозділів обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій;

10) розпорядження голів і накази управлінь, 
відділів, інших структурних підрозділів районних 
державних адміністрацій;

11) рішення місцевих рад нормативного харак-
теру.

Проект Закону України «Про нормативно-пра-
вові акти» №7409 поданий Мірошниченком Ю.Р., 
визначає що в Україні встановлюється така ієрархія 
нормативно-правових актів (ст. 7):

1) Конституція України
2) закони;
3) постанови Верховної Ради України, укази 

Президента України;
4) постанови Кабінету Міністрів України;
5) накази, розпорядження, постанови, рішення 

міністерств та інших центральних органів виконав-
чої влади та інших органів державної влади;

6) постанови Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим, Ради міністрів Автономної Респу-
бліки Крим;

7) накази міністерств та інших республікан-
ських органів виконавчої влади Автономної Респу-
бліки Крим;

8) накази територіальних органів міністерств та 
інших центральних органів виконавчої влади;

9) розпорядження голів обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністра-
цій;

10) розпорядження голів районних державних 
адміністрацій;

11) рішення місцевих референдумів норматив-
ного характеру; 

12) рішення місцевих рад нормативного харак-
теру.

Досліджуючи акти місцевих державних адмі-
ністрацій та органів місцевого самоврядування, 
відзначаємо, що їм притаманні ознаки, характер-
ні для будь якого акта публічного управління, а 
саме: мають зовнішнє формальне вираження; ви-
даються компетентними органами; мають публіч-
но-владний характер; наділені юридичною силою; 
обов’язкові до виконання, яке забезпечується при-
мусом; мають правовий характер та юридичні на-

слідки [15, с. 187].
Крім названих, правовим актам місцевих дер-

жавних адміністрацій властиві і диференційні 
ознаки, що дозволяють відмежовувати їх від право-
вих актів органів місцевого самоврядування і виді-
ляти в самостійний вид правових актів.

По-перше, акти місцевих державних адміні-
страцій та акти органів місцевого самоврядування 
відрізняються за суб’єктами видання.

По-друге, акти, що розглядаються різняться 
своїм змістом і призначенням. В актах місцевих 
державних адміністрацій завжди виявляються 
державно-владні повноваження, у актах місцевого 
управління ще й самоврядні повноваження.

По-третє, акти місцевих державних адміністра-
цій та органів місцевого самоврядування відрізня-
ються порядком прийняття та зовнішньою формою.

По-четверте, надзвичайно важливою ознакою 
розмежування актів є їх публічно-владний харак-
тер. Суб’єктами прийняття правового акта місцевої 
державної адміністрації реалізується лише держав-
на влада, в той час як актів органів місцевого само-
врядування – самоврядна влада, що суттєво відріз-
няє їх від актів місцевих державних адміністрацій. 

Сукупність вище вказаних ознак дозволяє від-
межовувати акти місцевих державних адміністра-
цій від актів органів місцевого самоврядування, 
визначати їх як самостійний вид актів.

Одночасно, окрему увагу варто зосередити на 
юридичній силі актів місцевих державних адміні-
страцій та органів місцевого самоврядування.

Відповідно до ст. 73 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні» акти ради, сільсько-
го, селищного, міського голови, голови районної в 
місті ради, виконавчого комітету сільської, селищ-
ної, міської, районної у місті (у разі її створення) 
ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є 
обов’язковими для виконання всіма розташовани-
ми на відповідній території органами виконавчої 
влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, 
установами та організаціями, посадовими особа-
ми, а також громадянами, які постійно або тимча-
сово проживають на відповідній території.

Тобто акти органів місцевого самоврядування 
є обов’язковими і для місцевих державних адміні-
страцій. 

Одночасно, ст. 6 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації» передбачає що розпоря-
дження голів місцевих державних адміністрацій, 
прийняті в межах їх компетенції, є обов’язковими 
для виконання на відповідній території всіма орга-
нами, підприємствами, установами та організація-
ми, посадовими особами та громадянами.

Враховуючи той факт, що розпорядження голів 
місцевих державних адміністрацій та акти органів 
місцевого самоврядування обов’язкові для вико-
нання в межах їхньої території, то можна вважати 
що акти місцевих державних адміністрацій та ор-
ганів місцевого самоврядування мають однакову 
юридичну силу. Однак, відсутність у ст. 6 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації» чіт-
кого пропису щодо обов’язковості актів місцевих 
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державних адміністрацій для органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування, та навпаки присут-
ність у ст. 73 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» обов’язковості для виконан-
ня актів органів місцевого самоврядування всіма 
розташованими на відповідній території органами 
виконавчої влади, що включає і місцеві державні 
адміністрації, залишає дану дискусію відкритою, 
принаймі до прийняття Закону України «Про нор-
мативно-правові акти».

Підсумовуючи характеристику наведених вище 
двох законопроектів, слід зауважити що законода-
вець при встановленні ієрархії підзаконних норма-
тивно-правових актів вірно виділив окремо акти об-
ласних державних адміністрацій, як такі що мають 
вищу юридичну силу, окремим пунктом зазначивши 
про акти районних державних адміністрацій.

Однак необхідно нагадати, що у двох зазначе-
них законопроектах в ієрархію підзаконних норма-
тивно-правових актів включені всі розпорядження 
місцевих державних адміністрацій, що саме по 
собі не є вірним. Оскільки якщо взяти логіку зако-
нодавця, то розпорядження наприклад голови міс-
цевої державної адміністрації стосовно кадрових 
питань (призначення та звільнення з посад керів-
ників структурних підрозділів місцевої державної 
адміністрації), розпорядження стосовно премію-
вання, та такі що не містять норм права а носять за-
гальний або внутрішньо-організаційний характер 
також будуть входити і ієрархію підзаконних актів.

Враховуючи даний факт доцільно, в ієрархії 
підзаконних нормативно-правових актів що викла-
дена в законопроекті Мірошниченка, як найбільш 
повна прописати акти місцевих державних адмі-
ністрації та накази керівників структурних підроз-
ділів дещо в іншому форматі а саме ст. 7 проекту 
Закону № 7409 [14]:

9) розпорядження голів обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністра-

цій нормативного характеру, що підлягають дер-
жавній реєстрації і мають вищу юридичну силу, 
ніж нормативно-правові акти, зазначені у пункті 11 
цієї статті;

10) накази керівників структурних підрозділів 
обласних державних адміністрацій, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністра-
цій нормативного характеру, що підлягають дер-
жавній реєстрації і мають вищу юридичну силу, 
ніж накази нормативного характеру, зазначені у 
пункті 12 цієї статті

11) розпорядження голів районних державних 
адміністрацій нормативного характеру, що підляга-
ють державній реєстрації.

12) накази керівників структурних підрозділів 
районних державних адміністрацій нормативного 
характеру, що підлягають державній реєстрації.

враховуючи вищенаведене, можна підсуму-
вати що акти місцевих державних адміністрацій 
нормативного характеру посідають значне місце в 
ієрархії підзаконних нормативно-правових актів, як 
акти які врегульовують правові відносини в межах 
певних адміністративно-територіальних одиниць 
(розпорядження), та дія яких поширюється на цю те-
риторію. Варто також не забувати і про накази керів-
ників структурних підрозділів місцевих державних 
адміністрацій нормативного характеру, враховуючи 
малу кількість їх видання вони все ж забезпечують 
оперативний розгляд питань, що покладений на 
структурні підрозділи та інколи встановлюють нові 
правила поведінки для суб’єктів їх виконання.

Таким чином, зазначений підхід щодо розмежу-
вання актів обласних та районних державних адмі-
ністрацій, наказів керівників структурних підроз-
ділів місцевих державних адміністрацій у такому 
варіанті дасть змогу спростити і визначити більш 
чітку структуру юридичної сили розпоряджень го-
лів місцевих державних адміністрацій та наказів 
керівників структурних підрозділів.
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Акти уряДу нА теренАх укрАЇни: кріЗь іСторіЮ До СьогоДення
Заплотинська Ю. і.,

аспірант кафедри теорії та філософії права,
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті здійснюється аналіз основних ознак актів уряду через призму часу. Дослідивши їх зміну та еволюцію, можна 
дійти висновку, що, не зважаючи на існування невід’ємних властивостей цих актів, їх наукове та практичне тлумачення 
та розуміння багато в чому залежить від конкретного типу державного устрою та форми правління. 

Ключові слова: акт, уряд, нормативно-правовий характер, підзаконний характер, сфера правового регулювання.

Статья посвящена анализу основных черт актов правительства сквозь призму времени. Исследовав их изменение и 
эволюцию, можно прийти к выводу, что, не смотря на наличие необходимых свойств, их научное и практическое толко-
вание во многом зависит от конкретного типа государственного устройства и формы правления.

Ключевые слова: акт, правительство, нормативно-правовой характер, подзаконный характер, сфера правового 
регулирования.

Specific features of the acts of the government are analyzed in this article through the time. Having researched their 
change and evolution it is possible to draw a conclusion that notwithstanding existence of the inalienable characteristics their 
interpretation is based mainly on the specific type of the state structure and form of government.

Key words: act, government, normative character, sublegislative character, field of legal regulation.

Урядова правотворчість має вагоме значен-
ня для формування та розвитку правової системи 
держави. Значний обсяг суспільних відносин вре-
гульований саме правовими нормами, що містять-
ся в актах уряду. Саме тому ґрунтовне теоретичне 
дослідження у галузі актів уряду є необхідним та 
бажаним, оскільки теорія завжди дає поштовх для 
розвитку, в тому числі й для практичної царини. 

Ця стаття покликана структурувати існуючі 
наукові розробки у галузі урядової правотворчос-
ті та адаптувати їх до умов сьогодення. Для цього 
основні характерні ознаки актів уряду будуть роз-
глядатись крізь призму часу: від історичних теоре-
тико-правових поглядів до сучасного їх розуміння. 
Така екстраполяція наукової думки дозволить кра-
ще побачити і зрозуміти, які зміни відбулися у до-
сліджуваній галузі та що залишилося незмінним 
впродовж сторіч. 

формування сучасного розуміння актів уряду, 
притаманних їм ознак, а також їх місця в системі 
нормативно-правових актів держави було трива-
лим процесом, протягом якого одні характеристики 
втрачали актуальність, а інші підтверджували своє 
значення. Первинні глибинні теоретичні розробки 
у царині актів уряду на теренах сучасної України 
були здійснені за часів Російської та Австро-Угор-
ської імперій, особливо слід відзначити внески ро-
сійських вчених Алєксєєва А. А. та Коркунова Н. 
М. За часів СРСР інтерес науковців був зміщений у 
царину техніко-технологічних аспектів створення 
як актів уряду, так і системи законодавства в ціло-
му. Теоретичні дослідження здійснювалися таки-
ми науковцями як Алєксєєв С. С., Керимов Д. А., 
Алєксандров Н. Г., Дєнісов А. І., Венгеров А. Б., 
Недбайло П. О., а техніко-технологічні, зокрема, 
Тіхоміровим Ю.А., Полєніною С.В., Піголкіним 
А.С. В сучасній українській правовій науці все час-
тіше звертаються до глибинного дослідження окре-
мих джерел права, проте, що стосується теоретич-
ного аналізу урядової правотворчості, то на даний 
момент ця тематика є найменш розробленою серед 
інших. Загальні дослідження здійснюються такими 

вченими-правознавцями як Рабінович П. М., Луць 
Л. А., Скакун О. ф., Кельман М. С., Лисенков С. Л.

На сприйняття і розуміння актів уряду теоре-
тиками права завжди впливають не лише основні 
концептуальні положення про систему джерел пра-
ва та про систему нормативно-правових актів, але 
й існуючий державний устрій, форма правління. 
Власне від останніх двох аспектів здебільшого за-
лежать основоположні ознаки досліджуваних ак-
тів. Розглянемо найбільш характерні ознаки актів 
уряду, які впливають на визначення їх поняття. 
Сьогодні такими ознаками можна вважати: нор-
мативність, підзаконний характер, особлива сфера 
правового регулювання, вища юридична сила се-
ред актів інших органів виконавчої влади та інші.

Нормативно-правовий характер актів уряду як 
їх основна ознака має свої історичні витоки та пе-
редумови.

Правотворчі повноваження уряду в абсолютній 
монархії мають похідний характер від прав мо-
нарха. Оскільки лише суверен був наділений всі-
єю повнотою влади, уряд мав допоміжну роль при 
ньому. Компетенція, повноваження, а також право-
творчість останнього напряму залежали від волі 
монарха, як намісника Бога на землі. Таким чином, 
нормативність актів уряду за такого устрою є не 
їх необхідною ознакою, вона їм притаманна свого 
роду «в рамках делегованої правотворчості».

Конституційна монархія передбачає наявність 
конституції, таким чином, уряд за конституційної 
монархії отримує свої повноваження вже не від су-
верена, а від народу, шляхом їх закріплення в нор-
мах конституції.

За радянських часів нормативно-правовий ха-
рактер стає обов’язковою ознакою актів уряду, що 
випливає з правотворчих повноважень уряду або 
прямих норм, закріплених всіма конституціями. 
В науковій літературі автори безапеляційно від-
носять акти уряду до нормативно-правових актів. 
Звісно, не всі акти уряду є нормативними. При цьо-
му, зазвичай, є певна частина актів, які не носять 
нормативно-правового характеру, зокрема, розпо-
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рядження уряду про призначення на посаду тощо. 
Власне стосовно останнього питання, в правовій 
науці єдиної думки не сформувалось. Деякі авто-
ри стверджують, що лише постанови уряду можуть 
бути нормативними, інші ж обґрунтовано зазнача-
ють, що як постанови, так і розпорядження можуть 
містити норми права. В будь-якому випадку, на-
уковці не оспорюють самої можливості уряду вста-
новлювати загальнообов’язкові правила поведінки 
у своїх актах.

В загальних рисах така позиція поділяється і 
сучасними українськими науковцями. Відмінність 
полягає лише в тому, що сьогодні законодавчо за-
кріплений не лише нормативно-правовий характер 
актів уряду, а й те, що лише постанови повинні 
містити норми права, в той час як розпорядження 
мають приймати з індивідуальних питань.

Підзаконний характер – одна з основних ознак 
нормативно-правового акту уряду. Проте, ця ознака 
не завжди вважалася такою, що невід’ємно прита-
манна цим актам. Зокрема, за часів монархії зовсім 
не обов’язково акти уряду приймалися на основі і 
у відповідності до законів, розмежування між цими 
актами в цілому було дуже відносним.

У зв’язку з особливістю становища уряду як до-
поміжного органу при абсолютній монархії, першо-
чергово дослідниками вважалося, що будь-який акт 
уряду, уповноваженого на те монархом, незалежно 
від форми, в якій його видано, був наділений силою 
закону. Професор А. А. Алєксєєв аргументував це 
тим, що в абсолютній монархії ані діяльність мо-
нарха, ані його уряду не розвивалися та не могли 
розвиватися в межах, встановлених законом; вони 
були надзаконними, так як не було самої можли-
вості провести розмежування між законом та адмі-
ністративним розпорядженням и юридично підпо-
рядкувати останнє закону.[1, с. 306] Таке становище 
визначалося тим, що абсолютна монархія будуєть-
ся на принципі верховенства монарха та його волі, 
жодних незалежних представницьких органів, які б 
здійснювали виключно законодавчі функції, в ній не 
існувало. Монарх поєднував у собі всі гілки влади: 
і законодавчу, і виконавчу, і судову. А уряд, який хоч 
і підпорядковувався суверену та його волі, як такої 
відповідальності перед народом не ніс, він радше 
виконував допоміжні функції при монарху.

Крім того, урядова правотворчість на етапі аб-
солютної монархії не була чітко відмежована від 
правотворчості суверена. Науковці того періоду не 
надавали особливої уваги розмежуванню актів ви-
ключно уряду та актів монарха, виданих з ініціати-
ви уряду або його членів. У зв’язку з вищенаведе-
ним така характерна ознака нормативно-правових 
актів уряду не виділялася і не могла бути виділена.

За умов конституційної монархії акти уряду ма-
ють вже чітко підзаконний характер та приймаються 
у відповідності до законів. Урядова правотворчість 
є виключно засобом досягнення мети, яка визнача-
ється народом через виборний законодавчий орган. 
Проте, не всі науковці поділяють такий підхід, вва-
жаючи його таким, що повністю нівелює значення 
уряду і перетворює виконавчу владу на повністю 

залежну від законодавчої.[1, с. 118-121] Вони вважа-
ли, що частина повноважень у врегулюванні окре-
мих питань існування держави має належати уряду; 
що виконавча влада повинна бути наділена певною 
правотворчою компетенцію.[14, с. 369; 4, с. 2-5] Ця 
компетенція мала би поширюватися на питання, що 
потребують правового регулювання та не врегульо-
вані законодавчо. А в деяких випадках і законодавчо 
врегульовані сфери можуть підпадати під урядову 
правотворчість, яка може бути прерогативою навіть 
щодо законодавства, оскільки основний закон ста-
вить на перше місце не формальне виконання вимог, 
а саме благо народу.  

Підзаконний характер актів уряду підкреслює 
і Н. М. Коркунов, зазначаючи, що менш важливі 
юридичні норми приймаються органами виконав-
чої влади і називаються указами (директивами, по-
становами тощо), на відміну від власне законів. Ці 
акти підпорядковуються законам і є обов’язковими 
лише у тому випадку, коли не суперечать законам.
[3, с. 301-363] 

Таким чином, при переході від абсолютної 
монархії до конституційної, акти уряду вже на-
бувають підзаконного характеру, хоча і з деякими 
застереженнями, але не позбавляються повністю 
можливості мати юридичну силу, таку ж як і зако-
ни, хоч і за умов дотримання певних вимог.

За радянських часів, науковці приходять до ви-
сновку, що нормативно-правовим актам уряду має 
бути притаманним підзаконний характер, що ця 
ознака є невід’ємною та необхідною. Уряд приймає 
нормативно-правові акти на основі та на виконання 
діючих законів [8, с. 274], а також на їх розвиток. 

Тогочасні науковці підкреслюють, що уряд за-
ймається не прийняттям законів, а організацією їх 
виконання, забезпеченням ефективного виконання 
ланками державного апарату своїх функцій в еко-
номічній, соціальній, адміністративно-політичній 
сферах. [10, с. 308] Норми актів уряду не можуть 
суперечити законам, вони містять лише їх конкре-
тизацію, вказівки стосовно способів і порядку їх 
застосування. [2, с. 374]

У визначеннях, які даються радянськими на-
уковцями, підкреслюється не лише виконавча, але 
й розпорядча функція, що можна пояснити спе-
цифічним типом економіки – адміністративно-ко-
мандним, який на той час існував у державі. Згодом 
таке уточнення до розуміння правової природи ак-
тів уряду відживе своє і за ними закріпиться лише 
ознака підзаконності.

Отже, в сучасних умовах науковці наділяють 
нормативно-правові акти уряду такою невід’ємною 
рисою як підзаконний характер. Вважається, що 
акти уряду повинні прийматися на основі та на 
виконання законів. Така позиція висвітлюється зо-
крема у роботах таких науковців як Лисенков С. Л. 
[5, с. 149], Луць Л. А. [6, с. 223], Зайчук О. В., Они-
щенко Н. М. [11, с. 347], Шестопалов Л. М. [12, с. 
68], Колодій А. М., Тихомиров О. Д., Ковальський 
В. С. [13, с. 196].

щодо підзаконного характеру актів Кабінету 
Міністрів України, то він закріплений нормативно 
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у положеннях Конституції України та Закону Укра-
їни «Про Кабінет Міністрів України», в яких вста-
новлено, що Кабінет Міністрів України на основі 
та на виконання Конституції і законів України ви-
дає обов’язкові до виконання акти – постанови і 
розпорядження.

Таким чином, у процесі розвитку вчення про 
нормативно-правові акти уряду було визнано, що 
необхідною їх ознакою є підзаконність, що закрі-
плюється як на доктринальному, так і на норматив-
ному рівні.

Особлива сфера правового регулювання актів 
уряду як їх ознака змінювала свій зміст в процесі 
історичної еволюції.

За умов абсолютної монархії потреби окреслю-
вати особливу сферу правового регулювання актів 
уряду не було потреби, оскільки діяльність уря-
ду, як і його суверена, не була обмежена жодними 
об’єктивними межами. Як допоміжний орган мо-
нарха уряд міг приймати акти з будь-яких питань, 
якщо інше не визначалося волею самого монарха.

За конституційної монархії науковцями вже 
виділяється така ознака актів уряду як особлива 
сфера правового регулювання. Крім формальних 
відмінностей від інших нормативно-правових ак-
тів і, особливо, законів, акти уряду відрізняються 
і за змістом [3, с. 301]. Другорядні суспільні відно-
сини можуть регулюватися урядом в односторон-
ньому порядку. Уряд в своїх актах може визначати 
специфічні особливості, притаманні саме цьому 
типу суспільних відносин. Проте, така матеріаль-
на відмінність актів уряду від законів, зокрема, не 
піддається чіткому та практичному формулюван-
ню, оскільки не існує об’єктивного критерію для 
визначення другорядності суспільних відносин, 
які потребують правового регулювання. Тому на 
практиці матеріальна відмінність підзаконних ак-
тів вищого органу виконавчої влади від законів 
визначається за простою формулою: всі суспільні 
відносини, що були врегульовані законодавчо, на-
лежать до виключної компетенції законодавчої 
влади, якщо тільки вона сама не передасть своїх 
повноважень. З усіх питань, що не врегульовані за-
конодавчо, уряд може самостійно встановлювати 
юридичні норми своїми актами. З цього правила 
існує лише один виняток – виникнення крайньої 
необхідності, в інтересах державної безпеки, у 
разі, коли немає можливості здійснення цього у за-

конодавчому порядку, уряд вправі видати акт, що 
суперечить нормам закону, за умови повної відпо-
відальності перед законодавчим органом [3, с. 302].

У радянській правовій науці сфера суспільних 
відносин, яка регулюється актами уряду, стає їх 
невід’ємною ознакою. Проте, в цьому випадку за-
стосування сфери правового регулювання як озна-
ки актів радше спрямована не на відмежування їх 
від законів, а на загальне визначення сфер суспіль-
ного життя, які такими актами регулюються. Для 
прикладу: господарське, культурне та оборонне бу-
дівництво тощо [7, с. 252; 8, с. 276] або ж питання, 
які належать до компетенції уряду [9, с. 390].

В сучасній українській правовій літературі все 
частіше зустрічається позиція, що акти уряду по-
винні прийматися для регулювання другорядних, 
менш важливих суспільних відносин. Актами уря-
ду можуть також регулюватися відносини щодо 
втілення у життя норм закону, відносини з реаліза-
ції приписів, встановлених законом, якщо їх реалі-
зація неможлива без окремої деталізації у нормах 
підзаконних актів.

Підсумовуючи все вищевикладене, варто відзна-
чити, що формування сучасного теоретичного підхо-
ду до актів уряду має своїм початком праці науковців 
ще царських часів. З плином часу розуміння правової 
природи цих актів набувало все більш чітких форм та 
відомого нам з першого курсу змісту, що показав нам 
аналіз основних ознак урядових актів.

Специфічні властивості, за якими ми сьогодні 
вирізняємо акти уряду серед інших, а саме норма-
тивно-правовий характер, підзаконність, особлива 
сфера правового регулювання, пройшли тривалий 
процес розвитку. Нормативно-правовий характер, 
зокрема, завжди був властивий актам уряду, в той 
час, як підзаконний характер та, відповідно, осо-
блива сфера правового регулювання були їм при-
таманні не повсякчас. 

Таким чином, проведений аналіз дає підстави 
вважати, що сучасне теоретико-правове розумін-
ня актів уряду відображає не лише внутрішню 
природу цих актів та системи нормативно-право-
вих актів, але й вплив на них державного устрою, 
який є характерним для певного етапу розвитку 
конкретної держави. Нажаль, вбачається за немож-
ливе повністю абстрагувати вчення про норматив-
но-правові акти від таких факторів як діюча форма 
правління та основи державного устрою.
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Еволюція будь-якого еталону (стандарту, 
пов’язаного з людською активністю) розпочинаєть-
ся з виховання, навчання. Після цього відбувається 
«нагромадження» теоретичного фундаменту, який 
у подальшому «шліфується» на практиці та посту-
пово переростає у певні вміння та навички, які у 
свою чергу оцінюються з точки зору можливості 
забезпечення позитивного результату. І чим кращий 
результат при цьому досягається, тим якіснішою 
буде вважатися робота та професійна майстерність 
виконавця. Саме в результаті такої еволюції можна 
визначити дієвість, відповідність вимогам часу, со-
ціальному прогресу, деонтологічних стандартів ді-
яльності адвоката.

Метою статті є дослідження деонтологічних 
стандартів діяльності адвоката у деяких зарубіж-
них країнах. Для реалізації поставленої мети були 
сформовані наступні завдання:

– з’ясувати деонтологічну основу діяльності ад-
вокатів у деяких зарубіжних країнах; 

– висвітлити взаємозв’язок прав та обов’язків 
адвоката у деяких зарубіжних країнах; 

– виокремити особливості деонтологічних 
стандартів діяльності адвоката у деяких зарубіж-
них країнах. 

Ми пропонуємо дослідити деонтологічні стан-
дарти діяльності адвоката у деяких зарубіжних 
країнах через призму наданих їм прав та визна-
чених обов’язків, симбіоз яких, дозволяє пере-
вірити його професійну майстерність (вміння 
належним чином використовувати надані права 
в умовах необхідності виконання покладених на 
нього обов’язків).

Розпочнемо свій аналіз з деонтологічних стан-
дартів діяльності адвокатів франції.

Серед найголовніших прав, якими наділені ад-
вокати у цій республіці слід виокремити:

– право працювати самостійно, тобто індивіду-
ально, або об’єднуватися на умовах партнерства з 
іншими адвокатами;

– наймати для роботи у своїй канцелярії інших 
адвокатів;

– наділений свободою висловлення, у зв’язку з 
чим адвокатам дозволено виголошувати промови з 
покритою головою, але, читаючи те, що стосується 
справи (документи або закони чи слухаючи вирок), 
вони знімають головні убори;

– має імунітет від безпідставних обвинувачень 
у вчиненні злочину;

– адвокат користується на суді повною свобо-
дою слова. Він має право говорити усе, що вва-
жатиме за потрібне для захисту інтересів клієнта, 
піддавати критиці показання свідків і експертів, 
навіть вдаватися до особистості цих осіб, і лише 
у разі перевищення меж поміркованості й делікат-
ності підлягає не кримінальній, а дисциплінарній 
відповідальності;

– адвокат має право на гонорари, розмір яких 
залежить від взаємної згоди з клієнтом;

– має право безперешкодно надавати правові 
послуги, брати участь у цивільних, кримінальних 
та адміністративних справах;

– вправі поєднувати виконання професійних 
функцій з діяльністю викладача, заступника чле-
на суду нижньої інстанції, члена суду присяжних 
у справах неповнолітніх, а також у справах орен-
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ди сільськогосподарських угідь, радника з питань 
трудових спорів, члена суду у справах страхування, 
арбітра, посередника, охоронця спірного майна;

– та інші права, передбачені законодавством 
франції [1, с. 496].

Водночас з наданими адвокату правами, на ньо-
го покладається виконання таких обов’язків:

– адвокат, який працює за наймом в іншого ад-
воката, не вправі мати свою власну клієнтуру. За 
роботу такого адвоката усю повноту відповідаль-
ності несе адвокат-наймач. Адвокат, що працює за 
наймом, повинен під час виконання своїх функцій 
інформувати, на якого адвоката він працює;

– додержання законів та регламентів, професій-
них норм, вимог чесності, гідності і професійної 
делікатності, навіть поза професійно, діяльністю;

– дотримання адвокатської таємниці. Він не 
може братися за справу нового клієнта, якщо існує 
ризик порушення таємниці інформації, отриманої 
від попереднього клієнта, або коли відомості про 
попереднього клієнта можуть вплинути на справу 
нового клієнта;

– адвокату заборонено займатися будь-якою ко-
мерційною діяльністю, зокрема через підставних 
осіб, бути асоційованим членом із повним обсягом 
прав командитного або акціонерного товариства, 
керуючим у товаристві з обмеженою відповідаль-
ністю, членом правління або генеральним директо-
ром акціонерного товариства;

– додержуватися морально-етичних норм у сво-
їй поведінці, в тому числі і в приватному житті;

– адвокатові заборонено поєднувати свою про-
фесійну діяльність з обов’язками депутата, члена 
Асамблеї ЄС, регіонального радника, члена пред-
ставницького органу Корсики, генерального радни-
ка, муніципального радника тощо;

– адвокатам, колишнім державним службовцям, 
забороняється протягом п’яти років з моменту за-
кінчення державних повноважень підтримувати 
позовні вимоги і вести в суді справи проти органів 
державного апарату, підвідомчих міністерському 
департаменту, до якого вони раніше належали;

– дотримання правил адвокатської етики та 
інші обов’язки [2, с. 498].

Співставлення прав та обов’язків діяльності 
адвокатів у франції дозволяє зробити висновок, 
що покладених на адвоката обов’язків значно 
більше, ніж наданих прав. Це свідчить про висо-
кий рівень наявних у франції стандартів адвокат-
ської діяльності, вимогливість держави до пред-
ставників цієї професії, яка покликана захищати 
найдорожче – права, свободи людини і громадя-
нина в країні.

Цікавими, з точки зору аналізу деонтологіч-
них стандартів діяльності адвокатів у зарубіжних 
країнах є вимоги до представників цієї професії у 
федеративній республіці Німеччина. Так, до адво-
катури може бути прийнята особа, яка: має правові 
підстави бути професійним суддею, відповідно до 
федеральних законів, або виконала усі умови, які 
ставляться в Німеччині до адвокатів з країн Євро-
пейського Союзу, або склала кваліфікаційний іс-

пит, передбачений у статуті щодо діяльності в Ні-
меччині адвокатів із країн ЄС.

Серед основних наданих адвокату прав у відпо-
відності з чинним законодавством Німеччини вар-
то відзначити наступні:

– адвокат, який набув особливі знання і підго-
товку в певній галузі права, може, з дозволу палати 
адвокатів, у рекламному формулярі іменуватися 
спеціалістом цих галузей права. Наприклад, спеці-
алістом адміністративного, податкового, трудового 
чи соціального права;

– одержання гонорару за роботу;
– користуються титулом «правовий радник», 

яким наділяються тільки адвокати і більше ніхто;
– об’єднуватись у спільні адвокатські канцеля-

рії, спілки тощо з метою більш успішної професій-
ної діяльності;

– та інші права.
В той же час, використання наданих адвокату 

прав повинно узгоджуватись і виконанням покла-
дених на нього обов’язків, серед яких:

– сумлінне виконання функцій адвокатури і ад-
вокатської діяльності, своєю поведінкою не давати 
підстав до будь-яких сумнівів у його незалежності, 
бути таким, щоб не викликати в суспільстві нео-
днозначних оцінок своєї роботи;

– укладення угод про надання правової допо-
моги мають бути тільки такими, що відповідають 
вимогам закону, які не викликали би сумніву в не-
залежності адвоката;

– збереження адвокатської таємниці;
– дотримування принципу чесності судового 

розгляду. Наприклад, адвокат не повинен вступати 
в контакт із суддею без попереднього повідомлен-
ня адвоката протилежної сторони, а також не може 
пред’являти судді документи, не попередивши ад-
воката другої сторони, за винятком випадків, коли 
подібні дії вчинені на вимогу суду;

– захищати інтереси клієнта добросовісно;
– не повинен повідомляти суду завідомо недо-

стовірну чи неправдиву інформацію;
–  та інші обов’язки (2, с. 135-137).
Аналіз прав та обов’язків адвокатів Німеччини 

відповідає загальновизнаним деонтологічним стан-
дартам діяльності адвокатів. Проте, існують і деякі 
професійні особливості. Зокрема, слід наголосити 
на досить цікавій деталізації у законодавстві Ні-
меччини щодо оплати праці адвоката, де передба-
чено розрахунки за роботу поза судом (складання 
заяв, інших письмових документів), оформлення 
мирової угоди, зібрання доказів, консультування, 
проведення переговорів з протилежною стороною 
тощо.

Досить цікавим, в аспекті дослідження деон-
тологічних стандартів діяльності адвокатів, є до-
свід Англії. Слід відзначити, що в Англії не існує 
єдиного закону чи іншого нормативного акту, що 
встановлював би засади побудови та діяльності ад-
вокатури. Правовий статус усіх правових установ, 
у тому числі і адвокатури, врегульовано в осно-
вному королівськими хартіями, парламентськими 
актами, урядовими постановами, правилами, що 
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приймаються самоврядними органами адвокатури 
протягом століть. До них можна віднести королів-
ські Хартії 1845, 1872, 1909 та 1954 pp., які стали 
підставою до формування однієї з найбільш впли-
вових організацій адвокатів – «Юридичного това-
риства».

функції англійської адвокатури незрівнянно 
ширші порівняно з адвокатурами континенталь-
ної Європи. Адвокат виступає не тільки з власти-
вими для кожного адвоката функціями захисту чи 
представництва інтересів громадян у судах, проку-
рорських або слідчих органах, в органах влади та 
управління, адвокат часто виступає як обвинувач у 
кримінальних справах від імені держави та приват-
них осіб, адвокати призначаються на посади суд-
дів, міністрів, вони поєднують адвокатські функції 
з обов’язками нотаріуса, складають заповіти, дого-
вори тощо. 

В якості прав, передбачених законодавством 
Англії, представники адвокатської професії наді-
ляються наступними повноваженнями:

– давати поради довірителю відповідно до норм 
адвокатської етики. У сумнівних випадках може 
звертатися за порадою до ради баристерів, чим він 
оберігає себе від порушення проти нього згодом 
дисциплінарної справи за неналежне виконання 
обов’язків;

– одержувати гонорар за виконану роботу;
– використовувати на власний розсуд методи та 

форми своєї роботи під час захисту інтересів клієн-
та, які не суперечать адвокатській етиці тощо.

Серед обов’язків, яких повинні дотримуватись 
представники адвокатської професії в Англії слід 
відзначити:

– має захищати клієнта сумлінно;
– відмовитися від ведення справи у разі виник-

нення конфлікту інтересів; 
– забезпечувати конфіденційність інформації 

про клієнта (навіть адреса не може бути повідомле-
на іншій особі без згоди клієнта); 

– зберігати гроші клієнтів на окремому рахунку; 
– виконання своїх зобов’язань перед клієнтом;
– має виконувати свої обов’язки сам особисто;
– заборонено у важливих справах доручати ви-

конання певних дій персоналові канцелярії;
– повинен постійно інформувати свого клієнта 

про хід підготовки чи розгляду справи;
– дотримуватися адвокатської таємниці, навіть 

зізнання клієнта про вчинення злочину не може 
розголошуватися;

– зобов’язаний перед судом вести себе поважно 
і виховано – відповідно до норм адвокатської етики;

– заборонено вчиняти будь-які дії у справі, 
якщо вони не випливають із його повноважень. Суд 
вправі перевіряти підставність участі соліситора в 
справі;

– та інші обов’язки [3, с. 105].
Проведений порівняльний аналіз деонтологічних 

стандартів діяльності адвокатів франції, федератив-
ної республіки Німеччина та Англії дозволив виявити 
деякі закономірності та дійти певних висновків.

Перш за все, необхідно відзначити спільні, при-
таманні всім трьом країнам деонтологічні стандар-
ти діяльності адвокатів:

– структурованість, етапність процесу навчання 
майбутніх представників адвокатської професії;

– додержання норм і правил адвокатської етики;
– збереження адвокатської таємниці;
– право на одержання гонорару за виконану ро-

боту;
– вести себе гідно, виховано перед судом;
– закріплення у законодавстві більшої кількості 

обов’язків адвоката, ніж його прав тощо.
Водночас, ми звернули увагу на те, що деякі 

стандарти діяльності адвокатів у цих країнах кар-
динально відрізняються за своїм змістом. Напри-
клад:

– право вибору місця майбутньої роботи та дер-
жавного органу після проходження стажування у 
франції;

– у Німеччині кандидат змушений чекати запро-
шення на роботу після складання першого іспиту, 
в іншому випадку повинен продовжити навчання 
у судовій аплікації та здобути право на складання 
другого іспиту;

– досить складний відбір кандидатів на етапі 
виховання-навчання, притаманний деонтологічним 
стандартам Англії. Зокрема необхідність складан-
ня трьох груп іспитів для здобуття права на зайнят-
тя адвокатською діяльністю.

Саме тому, існує потреба у проведенні подаль-
ших досліджень з метою виявлення спільностей та 
розбіжностей у регламентації діяльності адвокатів 
у різних країнах, узагальнення позитивного до-
свіду та вироблення міжнародних деонтологічних 
стандартів діяльності адвокатів.

списоК виКоРисТаних джеРел:
1. Гловацький І.Ю. Адвокатура зарубіжних країн (Англія. Німеччина. Франція) : [навч.-практ. посіб.] / І.Ю. Гловацький 

– К. : Атіка, 2007. – 588 с.
2. Батурина О.Б. Институт адвокатуры в Германии / О.Б. Батурина // Аспирант и соискатель. – 2003. – № 2. – С. 

135-137.
3. Святоцький О.Д. Адвокатура: історія і сучасність / О.Д. Святоцький, В.В. Медведчук. – К. : Ін Юре, 1997. – 319 с.



19

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

прАвА лЮДини як оСновний критерій виЗнАння ЗАкону прАвовиМ
конєва н. в.,

старший викладач кафедри
адміністративно-правових дисциплін та менеджменту,
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У статті проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних науковців щодо питання змісту правового закону. Ви-
світлено основні підходи щодо критеріїв правового закону. Доведено, що саме природні права людини стають умовою 
визначення правового закону.

Ключові слова: право, закон, правовий закон, критерії правового закону, права людини.

В статье проанализированы взгляды отечественных и зарубежных ученых на содержание правового закона. 
Освещены основные подходы относительно критериев правового закона. Доказано, что именно права человека стано-
вятся условием определения правового закона.

Ключевые слова: право, закон, правовой закон, критерии правового закона, права человека.

The article the views of national and international scientists to the legal content of the law were analyzed. Basic approaches 
to the criteria legal of the law were lited. Human rights are the legal definition of the condition of the law was proved.

Key words: right, law, legal, law, legal criteria of the law, human rights.

Як відомо, Україна не лише проголосила про 
свій намір стати правовою державою, а й закріпила 
положення про відповідний статус у формі консти-
туційної норми [1]. А це означає, що державотворчі 
процеси, що здійснюються за участю органів влади 
слід аналізувати з позицій прерогатив правового 
законодавства.

Якщо питання пов’язані із дослідженням сут-
ності правової держави та принципу верховенство 
права є такими, що перебувають у центрі уваги ві-
тчизняних науковців, то питання про зміст право-
вого законодавства та його центральної категорії 
правового закону на теоретичному та практичному 
рівнях залишається відкритим.

Теоретичні проблеми визначення закону та 
його юридичних ознак, зв’язку закону з правом, за-
конністю та суспільною правосвідомістю завжди 
були в центрі уваги юридичної науки. Ця проблема 
досліджувалась такими вченими, як С.С. Алексеєв, 
К.А. Архипов, В.М. Баранов, М.М. Воронов, Є.О. 
Гіда, В.В. Головченко, С.Л. Зівс, Д.А. Керімов, М.І. 
Козюбра, В.В. Копейчиков, П.О. Недбайло, Є.В. 
Назаренко, В.С. Нерсесянц, В.ф. Опришко, Н.С. 
Піголкін, С.В. Полєніна, П.М. Рабинович, О.ф. 
Скакун, Ю.А. Тихомиров, І.Є. фарбер, Р.О. Халфі-
на, Ю.С. Шемшученко та іншими.

Метою статті є виділення критеріїв визнання 
закону правовим. Для реалізації поставленої мети 
були сформовані наступні завдання:

– проаналізувати погляди вітчизняних та зару-
біжних науковців щодо питання змісту правового 
закону

– висвітлити основні підходи щодо критеріїв 
правового закону

– довести, що саме природні права людини ста-
ють умовою визначення правового закону.

Якщо правове законодавство розуміти як сукуп-
ність правових законів держави, то передусім ви-
никає питання про властивості й ознаки правового 
закону, його сутнісну характеристику та критерії 
відмежування правових законів від не правових.

Починаючи аналізувати зміст категорії “право-
вий закон”, спочатку необхідно визначити, який 

підхід до праворозуміння ми будемо використову-
вати. Радянська правова наука, майже до 90-х років 
розуміла право як сукупність норм, що видаються 
або санкціонуються державою. Якщо держава про-
голошується єдиним творцем права, формуючи на 
підставі законів зміст права, то вона об’єктивно не 
стане творцем правових законів, оскільки цьому 
буде суперечити її тоталітарна сутність. 

Позитивне співвідношення права та закону 
можливе в інших умовах, коли право, як регулятор 
суспільних відносин характеризується щонаймен-
ше, відносною незалежністю від держави та закону 
чи навіть передує закону, наприклад в якості при-
родного права або в якості права суспільного, що 
соціально та історично обумовлене та народжуєть-
ся в об’єктивних суспільних відносинах [2, с. 13].

За такого підходу право не можна зводити лише 
до сукупності норм і приписів закону (об’єктивного 
права), право передусім є найвищою мірою свобо-
ди і справедливості та забезпечує права людини. 
Роль норм права полягає у тому, що вони перетво-
рюють природне право в суб’єктивні права учас-
ників правовідносин. І лише у такому поєднанні 
даних категорій можлива реалізація соціальної 
цінності права, що забезпечуватиме соціальну цін-
ність чинних законів.

Чи завжди закон має соціальну цінність? Чи за-
вжди він є правовим? ще Тарас Шевченко мріяв 
про “праведний закон” в Україні, тобто про право-
вий, справедливий закон, підкреслюючи тим самим 
неправедність законів царської Росії для кріпосних 
селян і для пригнічених народів, що знаходилися 
під її владою [3, с. 250]. 

Чи завжди у законі віддзеркалюються природні 
права людини? Закон як “продукт” діяльності дер-
жави, далеко не завжди є справедливим і таким, що 
відповідає природному праву, саме в цьому і поля-
гає відмінність права та закону.

Про це писав Р.З.Лівшиц, коли розглядав про-
блему правового чи неправового закону. Так він 
виділяє наступні критерії щодо визнання закону 
правовим:

– врахування в законі інтересів людини; 
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– дієвість закону; 
– ставлення суспільства до закону;
– рівень загальної та правової культури суспіль-

ства;
– наукова оцінка закону, тощо [4, с. 16].
Підтримуючи дану думку В.В. Лемак виділяє 

основні характеристики правового закону:
1) закон не порушує принципу юридичної 

рівноправності щодо фізичних осіб – суб’єктів пра-
вовідносин;

2) закон має легальний характер. Це означає, 
що він приймається компетентним правотворчим 
органом держави в межах його повноважень за на-
лежною процедурою;

3) закон не порушує змісту природного пра-
ва, в першу чергу так званих “невід’ємних” прав і 
свобод людини [5, с. 22].

Дискусії про правовий характер закону мають 
значення не лише для теорії, а й для юридичної 
практики. Знаковим є те, що демократичні держа-
ви не просто декларують права і свободи, але й 
встановлюють на конституційному та законодавчо-
му рівнях правові механізми їх забезпечення, без 
яких конкретні права і свободи можуть залишатися 
лише гаслами.

Ефективний захист прав та свобод людини і 
громадянина не можливий без відповідних переду-
мов: загальних, якими виступає правова держава і 
громадянське суспільство, та спеціальних (юридич-
них, нормативних), якими є законодавчо закріплені 
права, свободи і обов’язки. 

Існує досить багато органів держави, завданням 
яких є захист прав та свобод людини і громадяни-
на. Так, Конституція України, регламентуючи пра-
вовий статус Верховної Ради України встановлює у 
ст. 92 Конституції України, що виключно законами 
України визначаються права та свободи людини і 
громадянина, гарантії цих прав та свобод, осно-
вні обов’язки громадянина. А ст. 102 Конституції 
України визнає Президента України гарантом до-
держання прав та свобод людини і громадянина. 
Ст. 116 Конституції України проголошує, що Кабі-
нет Міністрів України вживає заходів щодо забез-
печення прав та свобод людини і громадянина.

У разі порушення прав та свобод людини і гро-
мадянина або виникнення перешкод на шляху до їх 
реалізації кожна людина має право на захист з боку 
держави і суспільства. З цією метою існує система 
відповідних юридичних засобів. Йдеться про засо-
би, за допомогою яких припиняються порушення 
прав та свобод людини і громадянина, усуваються 
перепони для їх використання, відновлюються по-
рушені права та свободи [6, с. 33-41]. 

Одним з таких механізмів є судовий захист, а 
його різновидом – конституційне правосудця. За-
хист прав і свобод людини і громадянина в судово-
му порядку – одна з найважливіших рис правової 
системи сучасної демократичної держави і стриж-
нева тенденція її розвитку. Особливість судового 
механізму полягає у тому, що він є всеосяжним. 
Так, у частині 2 статті 124 Конституції України 
визначено, що юрисдикція судів поширюється на 

всі правовідносини, які виникають у державі. Тоб-
то, слід говорити про існування механізму контр-
олю за змістом законів з точки зору їх відповід-
ності праву. Одним з суб’єктів такого механізму 
є органи конституційної юрисдикції (в Україні це 
Конституційний суд, який у відповідності зі стат-
тею 147 Конституції України вирішує питання про 
відповідність законів та інших нормативних актів 
Конституції України). Остання апріорі вважається 
правовим законом [7, с. 250].

Багато уваги вивченню проблеми правового за-
кону приділив В.С. Нерсесянц. Розмежування та 
співвідношення права та закону він робить на осно-
ві природної концепції праворозуміння, відповідно 
до якої першовиток права знаходиться в правах та 
свободах людини. На його думку конституційні по-
ложення про права та свободи людини є найбільш 
важливими і в кінцевому рахунку єдиними справ-
жніми критеріями наявності або відсутності, до-
тримання або відкидання права взагалі, критеріями 
правового характеру чинного законодавства (зако-
нів та інших форм “позитивного права”) правового 
типу організації та діяльності різних гілок держав-
ної влади та держави в цілому [8, с. 686].

На підставі вищевикладеного, конституція є 
критерієм якості будь- якого нормативного акту, 
мірою врахування у ньому інтересів людини і сус-
пільства. Водночас, ми не вважаємо правильним 
автоматичне ототожнення правового закону та кон-
ституції.

Нажаль, і конституції не завжди можна назвати 
правовими законами, навіть, якщо на перший по-
гляд вони проголошують загальнолюдські цінності 
та декларують права та свободи людини і громадя-
нина. Справа у тому, що конституція уособлює у 
собі прийнятні для відповідної країни уявлення про 
права людини, про справедливість, про рівність, 
свободу, про механізм управління і здійснення дер-
жавної влади. Конституція – є Основним законом, 
що зумовлена конкретним етапом розвитку краї-
ни, відповідає рівню політичної, правової і навіть 
загальної культури суспільства та закріплює його 
ідеали та цінності. У той же час, не всі Конституції 
хоча і проголошують відповідні цінності є легаль-
ними з точки зору процедури їх прийняття, введен-
ня в дію, дотримання та забезпечення їх виконання. 
Тому, якщо вже і брати за основу в якості критерію 
відповідності праву певний нормативний акт, то це 
повинна бути не конституція окремо взятої держа-
ви, а відповідні міжнародні акти. Безумовно, аб-
солютного правового ідеалу, який би влаштовував 
всіх не існує, але критерієм визначення правового 
чи не правового змісту законів мають бути саме 
права людини, що закріплені у міжнародних актах. 
А відтак, кожний підготовлений проект закону має 
бути перевірений на предмет його відповідності 
цим міжнародним актам.

Підтвердження нашої тези, можемо знайти у 
словах М.І. Козюбри який пише, що права люди-
ни є найбільш предметним, “відчутним” критерієм 
правового характеру законів та інших нормативних 
актів, правової організації і діяльності держави. 
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Права людини складають основу стримувань і про-
тиваг державній владі, як завжди має тенденцію до 
виходу з-під контролю суспільства. Це той бар’єр, 
який в державі що претендує іменуватися демо-
кратичною і правовою, не може буди подолано за 
власним розсудом ні законодавчою, ні виконавчою, 
ні судовою владою. І в цьому аспекті права людини 
виступають як своєрідний прояв влади особистості 
[9, с. 48]. Причому до прав людини він відносить 
права, що закріплені у Загальній декларації прав 
людини.

На підставі вищевикладеного, можемо зробити 
висновок, що саме природні права людини є осно-
вним критерієм визнання закону правовим та пред-
метним критерієм правового характеру законодав-
ства, що в свою чергу детермінують можливість 
його реалізації у дусі забезпечення основних прав 
і свобод людини та громадянина. Такий підхід зу-
мовлює активізацію наукових пошуків щодо визна-
чення інших критеріїв визнання закону правовим 
та їх впровадження у практику експертизи законо-
проектів.
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обҐрунтувАння викориСтАння терМіну 
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слідчий, здобувач,

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Досліджено генезис деонтології як системи наукових знань про обов’язок і належну поведінку. Проаналізовано роль 
І. Бентама у становленні деонтології як науки.
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The genesis of deontology as a system of scientific knowledge about proper behavior and responsibility was studied. The 
role of J. Bentham in the development of deontology as a science was uncovered.
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Термін «деонтологія» походить від грецького 
слова deon (те, що є правильним) та logos (знання) 
– тобто знання про те, що є правильним або належ-
ним. І. Бентам першим став використовувати цей 
термін при вивченні питань моральності, тобто тієї 
частини відносин, що не є об’єктом регулювання 
норм права. Якщо цей термін використовувати в 
контексті мистецтва, то він означитиме здійснення 
того, що доцільно зробити, а з точки зору науки – 
це знання про те, що доцільно зробити у тій чи ін-
шій ситуації.

Метою статті є аналіз поглядів І. Бентама та 
його обґрунтування про доцільність використання 
терміну «деонтологія» при вивченні питань мо-
ральності. Для реалізації поставленої мети були 
сформовані наступні завдання:

– висвітлити роль І. Бентама у становленні де-
онтології як науки; 

– проаналізувати погляди І. Бентама та його об-
ґрунтування про доцільність використання терміну 
«деонтологія» при вивченні питань моральності.

Якщо припустити, що чеснота повинна бути пра-
вилом, а щастя об’єктом людської діяльності, то той, 
хто показує, як такий інструмент можна найкраще 
застосувати для отримання кінцевого результату, і як 
можна досягнути кінцевого результату у найповнішій 
мірі, безсумнівно виконує свою роботу і заслуговує 
на винагороду своїх чеснот. Для людства буде зробле-
но величезну послугу, якщо будуть знайдені закони 
моралі які підходитимуть для всіх обставин життя.

Курс, який обрав І. Бентам, полягає у викорис-
танні такого характеру мови, який би передавав 
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його ідеї шукачам з найбільшою точністю. Розми-
та фразеологія обов'язково породжує розмиті уяв-
лення. В думках відкритих та добре налаштованих 
осіб вона є джерелом плутанини, в руках неготових 
та погано налаштованих осіб – інструментом зла. 
Правильне і неправильне, справедливість і неспра-
ведливість – це терміни, що піддаються абсолютно 
різним інтерпретаціям. Вони можуть бути викорис-
тані або ж їх використовували, залежно від примхи 
або егоїстичних інтересів людини для породження 
як добра, так і зла. Якщо їх уважно вивчити, вони, 
як правило, виявляються нічим більшим, ніж ви-
раженням більш або менш впливової думки того, 
хто використовує їх, а їхня цінність і доречне засто-
сування залежатимуть від їхньої здатності витри-
мати випробування деякими іншими принципами. 
До того як мову просторіччя буде використано для 
передачі правильних ідей, її необхідно перекласти 
на мову щастя і нещастя, мову задоволення і болю. 
Всі моральні результати в кінцевому підсумку зво-
дяться до цих елементів. Це точка, за якою немає 
жодного прогресу. Якщо існує більше добро, ніж 
щастя, нехай той, хто зробив це відкриття, отримає 
його в якості нагороди, якщо існує більше зло, ніж 
страждання, нехай його винахідник використає 
його як найбільше покарання. У словнику болі та 
задоволення, наш мораліст знайшов всі механізми 
свого ремесла.

Але вивчення питання про те як особа визна-
чає власні правила поведінки, доречно розглядати 
через призму питання про те, що вона сама схва-
лює – що нею може бути зроблено, яким чином 
на її думку було б доцільно діяти у тому чи іншо-
му випадку. Для чого ж людині заявляти про своє 
схвалення тієї чи іншої лінії поведінки? А через 
те, що неодноразове схвалення може призвести до 
її затвердження. 

Суспільна думка складається з великої кіль-
кості індивідуальних думок, і тому, перш за все, 
вона формує моральні засади життєдіяльності 
соціуму. Існує велика кількість засобів для впли-
ву на наші надії і страхи. Кожна людина як член 
суспільства є складовою частиною цієї впливової 
сили і відчуває на собі і винагороди, і покарання, 
– винагорода за дії, що заслуговують на схвален-
ня, покарання за дії, які суспільство не схвалює. 
Тобто, людина, має владу над мотивами в тій мірі, 
в якій вона може вирішити питання задоволення 
та болю. Ці мотиви іноді можуть застосуватися 
за допомогою простої вказівки про їхнє існуван-
ня, в інших випадках вони можуть бути створені: 
і в обох випадках вони будуть впливати на по-
ведінку людини, а їхній вплив не завжди можна 
передбачити. Мотиви, призначені для прихиль-
ності та волі, злегка торкаються їх, так само як 
струни арфи вібрують від подиху вітру. Уявляючи 
мотиви, ми робимо необхідними дії; пробудив-
ши очікування можливого болю чи задоволення, 
ми впливаємо на характер. Пропорційною впев-
неності, що відчувається у думках і дружньому 
ставленні наставника, буде повага учня, пропо-
рційною болю або задоволенню, що їх викликає 

несхвалення або схвалення, яке наставник зможе 
призначити для різних дій, буде сила наставника 
в посиленні або запобіганні цим діям. І перевірка 
значення роботи, яку він починає, полягатиме в її 
гармонії з певними визнаними принципами, за до-
помогою яких за його згодою будуть перевірятися 
його настанови [1, с. 23].

Справа деонтолога полягає в тому, щоб розкри-
ти особливості обов’язку, в якому інтереси людини 
були пов’язані з її насолодами – в яких її власне 
благополуччя було пов’язано, поєднано й іденти-
фіковано з благополуччям інших; тобто І. Бентам 
закликає надати соціальному весь вплив мотивів 
себелюбства чи егоїзму. 

В такому випадку, принцип, на якому ґрунту-
ється деонтологія, – це принцип корисності, інши-
ми словами, кожна дія є правильною чи неправиль-
ною, гідною або негідною, такою, що заслуговує 
схвалення чи осуду, тощо.

І. Бентам ставить три доволі очевидні питання, 
які постійно враховуються ним в ході дослідження:

1. що потрібно для громадського щастя?
2. Чи узгоджена громадська думка з громад-

ським інтересом або щастям? і 
3. Якої лінії поведінки слід дотримуватися в 

кожному конкретному випадку? [1, с. 24].
Коли сформульована мета, яка визнана як «му-

дра та добра», головним завданням стає перекона-
тися в тому, чи сприяють думки і поведінка членів 
суспільства її досягненню; тобто, чи насправді, те, 
що суспільство називає моральністю, є інструмен-
том досягнення щастя. У будь-якій сфері життєді-
яльності суспільства слід задавати ці питання та 
проводити дослідження.

І. Бентам стверджує, що Мораль, Релігія, По-
літика дійсно можуть мати тільки одне загальне 
завдання. Якщо всі, політик, священик і мораліст, 
знають, про що йде мова, їхні цілі не можуть бути 
різними. Якби це було не так – якби вони відрізня-
лися і за окремих обставин, прагнули протилежно-
го – якби Священик і Мораліст бажали результатів, 
протилежних тим, яких прагнув Політик, вони були 
б в стані світової війни. Кожний був би змушений 
так вчинити, в цілях своєї безпеки або для просу-
вання своєї мети, щоб боротися проти двох інших 
такою зброєю, якою він володіє. Священик засудив 
би свого опонента до кари Небесного Судді; пере-
конавши оточуючих до необхідності виконати його 
волю. Мораліст би проголосив анафему від само-
стійно створеного Суду моралі, або, як дехто його 
називає, здорового глузду; назвав би свого ворога 
дурнем, лиходієм, лицеміром і базікою, і переконав 
би оточуючих ставитися до нього так, ніби він на-
справді несповна розуму. А політик змушений за-
хищати себе за допомогою засобів влади, якими він 
володіє. І, дійсно, якби все відбувалося саме так, 
політик виявився б занадто неприступним для двох 
інших.

Об'єкт бажання і зусиль кожної людини, від по-
чатку життя до його кінця, полягає в збільшенні 
свого щастя, яке розглядається через зв’язок із за-
доволенням та уникнення болю.
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Але знову ж виникає питання, що таке задо-
волення і що таке біль? Чи кожна людина дає їм 
однакову оцінку? Це далеко не так. Задоволення 
обумовлене судженням людини, спирається на її 
пам'ять, у якій зафіксовано і визнане серед її почут-
тів як радість. Жодна людина не може дозволити 
іншим вирішувати за неї, що таке задоволення, або 
що таке баланс або кількість задоволення. І, отже, 
логічним наслідком є те, що кожна людина в зріло-
му віці і у здоровому глузді повинна мати право су-
дити і діяти у межах цього питання згідно власної 
волі й обирати свою модель поведінки.

У чому ж тоді сенс діяльності мораліста? Він 
може окреслити перед очима дослідника більш 
правильний і повний ескіз ймовірного майбутньо-
го, ніж той що спав би йому на думку на фоні по-
точних впливів. Мораліст може допомогти йому в 
роздумах і підготовці висновків, здійснити більш 
комплексну перевірку минулого, провести розра-
хунки або висунути гіпотези. Він може вказати на 
цілі, які не встановилися самі по собі, і засоби, яки-
ми їх можна досягнути. Він може дати досліднику 
можливість розсудливо вибирати між задоволен-
ням та болем. Він може зазначити випадки, коли 
можна отримати «врожай» насолод та уникнути 
страждань. Його завдання є скромним – його праця 
великою – його нагородою може бути тільки очіку-
вання добра, яке слід зробити [1, с. 30].

Деонтологію, або те, що правильно, було обра-
но в якості більш відповідного терміну, ніж будь-
які інші, які можна знайти, щоб розкрити в області 
моральності принцип утилітаризму, або те, що ко-
рисно. Утилітаризм пропонує занадто розмите і не-
визначене поняття для розуму. Якби термін можна 
було б прямо і безпосередньо пов’язати з досягнен-
ням блаженства, його можна було використовувати 
належним чином.

Випадки, в яких застосовується деонтологічний 
принцип, є або постійними або перехідними – сус-
пільними або приватними. Перші виникають між 
людиною і людиною, як членами суспільства в ці-
лому. Особисті стосунки людини є або природними 
або штучними – вони можуть розглядатися як такі, 
що мають свою природу, і такі, які є випадковими. 
Такий поділ є доволі зручним особливо у випадках 
необхідності практичного застосування морально-
го кодексу.

Слово користь, та його спільнокореневі слова, 
корисний і некорисний, корисність і некорисність, 
не знайшло свого застосування в усіх випадках, де 
застосовується деонтологічний принцип.

У деяких випадках воно виявляється занадто 
слабким, щоб висловити силу зобов’язання, про 
яке воно мало б дати уявлення. Розум не буде задо-
волений такими фразами, як: «Скоєння вбивства не 
є корисним» або «було б корисно запобігти цьому», 
а тому воно є недосконалим для законодавства.

Принципи аскетизму і сентименталізму перебу-
вають у стані суперництва з принципом корисності, 
застосування цього терміну у тій чи іншій ситуації 
може стати підставою для відхилення пропозиції, 
яка за інших умов була б прийнята. Це передбачає, 
певним чином, саму істину теорії корисності.

У слові правильність з його спільнокореневими 
словами, правильний і неправильний, І. Бентам, 
знаходить те, чого не вистачало. Це природну ема-
націю від Деонтології, або знання того, що є пра-
вильним.

Він пише, що немає жодних заперечень проти 
того щоб використовувати цей термін: жодний зло-
чин, не буде визнаний правильним. І це дійсно так. 
Будь-яка особа, безумовно, визнає правильним те, 
що вона схвалює, а те, що вона не сприймає – ви-
знає неправильним. 

Таким чином, І. Бентам, створюючи свою деонто-
логічних концепцію, оперував поняттями «обв’язок», 
«належне», «індивідуальна етика», «державна мораль-
ність», «приватні та громадські обов’язки». Добре ро-
зуміючи нерозривність моралі та права, але одночасно 
намагаючись розмежувати сфери їх дії, він зазначав, 
що індивідуальна етика і мистецтво законодавства 
йдуть рука об руку. Свої, можливо не бездоганні, але 
важливі для розуміння соціологічної сутності деонто-
логії, характерні для неї системи взаємозалежних кате-
горій І. Бентам засновував на пріоритетності уваги до 
проблем «державної моральності».

Отже, саме І. Бентам є родоначальником онто-
логічного підходу в науковому розв’язанні низки 
соціологічних, прикладних проблем, оскільки роз-
робив модель науки про норми професійної пове-
дінки людини, яка в силу своєї соціальної ролі наді-
лена владними повноваженнями і має здійснювати 
їх в інтересах суспільства і конкретних громадян у 
межах вимог етики.
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Стаття присвячена аналізу наукової категорії «функція» та поняття «функції гарантування прав місцевого самовря-
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Статья посвящена анализу научной категории «функция» и понятие «функции гарантирования прав местного само-
управления», проведено разграничение между юридическими категориями «роль гарантирования прав местного са-
моуправления», «задача обеспечения прав местного самоуправления» и «функционирование гарантий прав местного 
самоуправления».

Ключевые слова: функция, функции права, функции гарантирования прав местного самоуправления.

This article analyzes the scientific category of «function» and the concept of «function to guarantee the rights of local self-
government», the differentiation between legal categories of «role to guarantee the rights of local self-government», «the task of 
safeguarding the rights of local self-government» and «operation guarantees the rights of local self-government».

Key words: function, the function of law, guarantee the rights of the functions of local government.

Питання про функції конституційно-правово-
го гарантування прав місцевого самоврядування в 
юридичній науці до цього часу майже не досліджу-
валось, хоча має досить важливе значення, адже 
функціональне призначення гарантій – є шляхом 
до розуміння їх місця та ролі в механізмі право-
вого регулювання в дослідженні можливих шляхів 
реформування всієї системи місцевого самовряду-
вання взагалі.

Окремим аспектам проблеми гарантування міс-
цевого самоврядування в Україні приділяли увагу 
М. О. Баймуратов, Ю. Ю. Бальций, О. В. Батанов, 
В. І. Борденюк, Т. М. Буряк, І. П. Бутко, М. П. Во-
ронов, В. А. Григор’єв, Р. К. Давидов, Ю. В. Де-
лія, І. В. Дробуш, В. М. Кампо, О. О. Карлов, А. А. 
Коваленко, М. І. Корнієнко, В. В. Кравченко, П. М. 
Любченко, М. П. Орзіх, Б. А. Пережняк, В. ф. По-
горілко, О. В. Прієшкіна, М. О. Пухтинський, М. О. 
Теплюк, О. ф. фрицький, Г. В. Чапала, В. М. Шапо-
вал, І. С. щебетун та інші вчені. Принаймні остан-
німи роками вони активно досліджували проблеми 
правового регулювання місцевого самоврядування 
в Україні та його гарантування в сучасних умовах.

Метою статті є аналіз поняття функції консти-
туційно-правового гарантування прав місцевого 
самоврядування.

Наукова категорія «функція» (від лат. functio – 
виконання, здійснення) давно застосовується в різ-
них науках, також і у юриспруденції . Проте вона 
має безліч тлумачень. Ця категорія вживається як 
для  характеристики належного в діяльності будь-
якого соціального явища (його ролі, призначення, 
цілей, завдань, властивостей), так і для визначення 

існуючого, тобто самої реальної діяльності (її на-
прямків, видів, форм, методів здійснення). Викла-
дене  стало енциклопедичною істиною [1]  і кон-
статується майже кожним автором, який береться 
за дослідження даної проблеми. Однак наявність 
різних критеріїв, що лягли в основу розуміння 
функцій, недостатня розробка цього питання на 
загальнонауковому рівні призводить до того, що 
багатьма авторами ці критерії зводяться у посту-
лат відповідно до їх наукових інтересів, предмету 
дослідження, його кінцевої мети, а також з інших 
причин [2, c. 60].

Застосовуючи правову категорію «функції га-
рантування прав місцевого самоврядування» необ-
хідно, насамперед, її відмежувати від споріднених 
правових категорій, наприклад, функцій держави, 
науки, права, правової системи тощо.

В спеціальній літературі існують наступні ви-
значення функцій: «роль, що виконується певним 
об’єктом соціальної системи і її організації як ці-
лого, залежність між соціальними процесами; ха-
рактеристики, властиві об’єкту, який входить до 
ансамблю, частини якого взаємозалежні» [3, c. 
326]; «усталений спосіб активної взаємодії речей, 
за якого зміна одних об’єктів іншими призводить 
до зміни інших; стандартизована соціальна дія, що 
регулюється певними нормами та контролюється 
соціальними інститутами» [4, c. 603]; «сукупність 
процесів, що породжують систему у знятому ви-
гляді» [5, c. 17].

Так, досліджуючи функції соціальних явищ, 
ряд авторів ототожнюють функцію з власне діяль-
ністю, деякими її видами, сторонами, аспектами, 
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роллю, соціальним призначенням (держави, пра-
ва, діяльності тощо), виходячи з етимологічного 
значення поняття функції. Ряд авторів визначають 
функції як «провідні, найважливіші для соціальної 
системи, визначні процеси, що здійснюються усією 
системою в цілому» [6, c. 11-12], А. П. Глєбов [7, 
c. 144] вважає, що до поняття «функції державно-
правових явищ» входить їх соціальне призначення 
та практична діяльність з реалізації соціального 
призначення. Хоча ототожнення функцій з соціаль-
ним призначенням в юридичній літературі не од-
норазово критикувалось, вважаємо, що соціальне 
призначення функцій гарантій прав місцевого са-
моврядування відображає їх призначення відобра-
жає їх потенційну роль, можливість, власне кажучи 
те, для чого вони існують і стають орієнтиром для 
впливу на муніципально-правові відносини.

М.В.Новіков, надаючи визначення поняттю 
«функція права», зазначає, що вони характеризу-
ють одночасно як призначення права, так і напрям-
ки його впливу на суспільні відносини, вважає при 
цьому, функція за своєю сутністю є конкретизацією 
задач і проявом ролі права у певний період [8, c. 
183].

Деякі дослідники визначають функції як цілі 
та завдання [9, c. 35; 101]. Проте ці поняття не є 
тотожними, хоча й тісно пов’язані між собою. Так 
ціль – це те чого прагнуть, що необхідно здійснити. 
В філософії вказане поняття визначається як «іде-
альний образ бажаного результату, який вибудову-
ється свідомістю і є передумовою реальних опера-
цій з досягнення задуманого» [10, c. 187]. В свою 
чергу, завдання потребує виконання, вирішення. 
Цілі і завдання визначають наявність та існування 
певних функцій, їх конкретний зміст.

Отже, аналіз джерел, в яких тим чи іншим чи-
ном визначається поняття функції, показує, що в 
більшості випадків з ним так чи інакше пов’язане 
«спрямований вибірковий вплив системи (структу-
ри, цілого) на певні сторони зовнішнього середови-
ща» [11, c. 53]. 

Слід зазначити, що поняття функцій стосовно 
будь-якої системи надає нам опис, характеристику 
власне напрямку належного впливу. Тому функції 
гарантій прав місцевого самоврядування необхід-
но відрізняти від їх реального, фактичного впливу. 
Діяльність передбачає реалізацію функцій, вплив 
суб’єктів місцевого самоврядування на реальну 
дійсність.    

Отже, функції гарантій прав місцевого само-
врядування – це типові, найбільш загальні напрям-
ки, за якими забезпечується здійснення охорона 
та захист прав місцевого самоврядування, його 
функціонування та ефективне и вирішення питань 
місцевого значення. Кожна з функцій гарантуван-
ня синтезує однопорядкові якості, що дозволяє, з 
одного боку, більш диференційовано розглядати 
елементи та стадії механізму гарантування прав 
місцевого самоврядування, розподілити гарантії за 
функціональним призначенням, з іншого – подати 
механізм гарантування прав місцевого самовряду-
вання як єдину систему, де будь-який з елементів 

виконує певну роль лише в загальному зв’язку. 
Кожна функція окремо є лише одним з елемен-

тів змісту гарантій, і тільки в поєднанні ці функції 
можуть надати уявлення про зміст конституційно-
правового гарантування прав місцевого самовряду-
вання. функції гарантій в системному її розумінні 
визначаються як певне відношення залежності од-
нієї складової частини механізму гарантування чи 
то однієї сукупності однорідних його якостей до 
цілого [12, c. 92]. Таке розуміння функцій, на дум-
ку Н. О. Бобрової, є досить плідним в методологіч-
ному сенсі і, що досить важливо, підтверджує тезу 
про системність гарантування. 

функція виражає найбільш істотні, головні риси 
гарантій прав місцевого самоврядування і покли-
кана здійснювати  ключові завдання, які постають 
перед ними на даному етапі розвитку місцевого са-
моврядування взагалі. функції гарантування прав 
місцевого самоврядування являють, як правило, 
напрямки його активної дії, що упорядковує пев-
ний вид суспільних відносин. Тому однією із най-
важливіших ознак функцій конституційно-право-
вого гарантування прав місцевого самоврядування 
є їх динамізм. Сталість як необхідна ознака функ-
цій характеризує їх стабільність, переривчастість, 
тривалість дії. Про постійний характер функцій 
конституційно-правового гарантування прав місце-
вого самоврядування можна говорити в тому сенсі, 
що вони йому постійно властиві. Але це не означає, 
що незмінним залишається механізм і форми його 
здійснення, які змінюються і розвиваються відпо-
відно до потреб практики.

З метою більш чіткого з’ясування поняття 
«функція гарантування прав місцевого самовряду-
вання» варто провести розмежування між близь-
кими за змістом до неї юридичними категоріями, 
такими, як: «роль гарантування прав місцевого са-
моврядування», «завдання гарантування прав міс-
цевого самоврядування» і «функціонування гаран-
тій прав місцевого самоврядування».

Термін «роль гарантування прав місцевого са-
моврядування» говорить про значення гарантій 
прав місцевого самоврядування в житті певної те-
риторіальної громади. Відповідаючи на питання, 
яка була (або буде) роль місцевого самоврядуван-
ня на тому або іншому етапі розвитку суспільства 
або у вирішенні тих або інших завдань, неминуче 
прийдеться звертатися до з’ясуванні здійснюваних 
місцевим самоврядуванням функцій, які саме і ха-
рактеризують соціальне призначення гарантій прав 
місцевого самоврядування у вирішенні питань міс-
цевого значення. Роль гарантування прав місцевого 
самоврядування більш загальне відносно поняття 
«функції». Саме в цьому виявляється розходження 
аналізованих категорій. Термін «завдання гаранту-
вання прав місцевого самоврядування» - це еконо-
мічна, політична, соціальна проблема, яка постає 
перед місцевим самоврядуванням, і яку воно по-
кликано вирішити. Завдання гарантування прав 
місцевого самоврядування вказує на постійну або 
тимчасову, найближчу або кінцеву мету, якій воно 
повинно всебічно сприяти або досягти її самостій-
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но. Без реалізації функцій не може вирішуватися 
жодне з завдань, які стоять перед місцевим само-
врядуванням. функції завжди спрямовані на їх ви-
рішення. Тому можна сказати, що певні завдання 
«потребують» і відповідних функцій. Проте, їх 
співвідношення не настільки однозначно. Справа в 
тому, що саме по собі завдання не є першоосновою 
функції. Воно випливає з економічних, політич-
них, соціальних потреб суспільства, визначається 
загальносоціальними закономірностями розвитку 
муніципально-правових відносин, особливостями 
соціально-економічних умов окремих етапів розви-
тку місцевого самоврядування в Україні, історич-
ною обстановкою, співвідношенням політичних 
сил, національними чинниками і т.п.

Залежність функцій гарантування прав місце-
вого самоврядування від його завдань виявляється 
в тому, що: 

- по-перше, завдання нерідко безпосередньо 
обумовлюють саме існування функцій; 

- по-друге, визначають їх зміст;
- по-третє -  істотно впливають на форми і ме-

тоди їх реалізації, визначають конкретні напрямки 
правового впливу.

функціональне дослідження проблеми гаранту-
вання дозволяє підійти до власне гарантування як 
до функціонального явища в механізмі правового 
регулювання, виявити раніше приховані точки до-

тику проблеми гарантій прав місцевого самовряду-
вання з іншими проблемами конституційно-право-
вого регулювання.

Вважаємо, що функціям конституційно-право-
вого гарантування прав місцевого самоврядуван-
ня в Україні не притаманний замкнений характер, 
оскільки вони, насамперед, мають соціальну спря-
мованість, а тому синтезують усі його якості, як 
юридичні, так і соціальні. В механізмі гарантуван-
ня прав місцевого самоврядування в Україні голо-
вна роль належить не стільки їх правовій охороні, 
скільки діяльності органів державної влади та міс-
цевого самоврядування та їх посадових осіб з без-
посереднього забезпечення реалізації прав терито-
ріальної громади вирішувати питання місцевого 
значення, що обумовлюється соціальною функцією 
галузі конституційного права, яка характеризуєть-
ся здатністю гарантувати існування в суспільному 
житті, насамперед демократичних, соціальних цін-
ностей.

Таким чином, функціональне призначення 
гарантій прав місцевого самоврядування – це 
створення можливості повного втілення в життя 
принципів місцевого самоврядування, а також не-
ухильна охорона та захист цих принципів від будь-
яких порушень з боку, як органів державної влади 
і місцевого самоврядування, так і посадовими осо-
бами цих органів та окремими громадянами.
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Видання ефективних та якісних нормативно-
правових актів залежить від технологічних аспек-
тів процедури їх підготовки, тому вивчення, дослі-
дження та вдосконалення нормотворчого процесу 
на рівні місцевого самоврядування є одними з прі-
оритетних завдань юридичної науки.

Метою статті є створення цілісного уявлення 
про нормотворчий процес, який здійснюється на 
рівні місцевого самоврядування. 

Загальна теорія нормотворчого (правотворчого, 
законотворчого) процесу ґрунтовно розроблена як 
у радянській, так і в сучасній українській науко-
вій доктрині. Однак дослідження, присвячені саме 
нормотворчому процесу на рівні місцевого само-
врядування, є нечисленними, що знаходить пояс-
нення відносно нетривалим існуванням місцевого 
самоврядування, відновленого в Україні після роз-
паду СРСР.

У найзагальнішому вигляді виділяють два ета-
пи правотворчого процесу: складання проекту 
акта, тобто створення моделі майбутньої волі на-
роду, та офіційне закріплення її в правових нормах 
(актах) [1, с. 7-8]. Інші два етапи виділяє, зокрема 
С. О. Комаров: передпроектний та проектний [2, с. 
291-294].

В. В. Копєйчиков до провадження з прийняття 
нормативних актів включає три стадії: розробку 
проекту рішення, обговорення проекту та при-
йняття [3, с. 17]. Процес правотворчості на чотири 
стадії, але іншого змістовного наповнення ділять 
В. С. Ковальський та І. П. Козінцев: формування 
волевиявлення (юридичний мотив); обґрунтування 
необхідності волевиявлення; нормативно-технічне 
формулювання цієї волі у вигляді визначеного сте-
реотипу (масштабу, напряму, моделі) правової по-
ведінки; надання певному стереотипу юридичних 
особливостей [4, с. 15].

Суттєво не вирізняються етапи (стадії) нор-
мотворчого процесу, пропоновані в дослідженнях, 
присвячених органам місцевого самоврядування.

Г. В. Задорожня, розглядаючи нормотворчий про-
цес органів місцевого самоврядування, поділяє його 
на дві стадії: підготовчу та нормативну, виділяючи в 
їх межах окремі стадії (етапи, підетапи) [5, с. 14].

Д. А. Баринов на підставі аналізу статутів та 
регламентів представницьких органів робить уза-
гальнення щодо чотирьох основних стадій ство-
рення нормативно-правових актів: ініціатива щодо 
створення акта; підготовка проекту акта; обгово-
рення; прийняття акта та набрання ним законної 
сили [6, с. 121]. 

В. Р. Барським запропоновано п’ять стадій му-
ніципального нормотворчого процесу: 1) підготов-
ка проекту нормативно-правового акта (визначення 
предмета регулювання, підготовка тексту, розробка 
концепції); 2) офіційне внесення проекту норма-
тивно-правового акта до місцевої ради; 3) прохо-
дження проекту нормативно-правового акта в міс-

цевій раді; 4) промульгація нормативно-правового 
акта; 5) офіційне оприлюднення нормативно-пра-
вового акта [7, с. 9].

М. О. Петришина виділяє: 1) ініціювання необхід-
ності розробки й прийняття нормативно-правового 
акта; 2) прийняття рішення про підготовку проекту; 
3) розробку проекту акта; 4) попередній розгляд про-
екту акта; 5) офіційний розгляд радою проекту акта 
з дотриманням установлених процедур; 6) прийняття 
нормативно-правового акта, його оформлення, опу-
блікування, набрання чинності [8, с. 332].

Розглядаючи питання щодо поділу нормотвор-
чого процесу на етапи та стадії, необхідно звернути 
увагу на те, що в дослідженнях поняття «етап» та 
«стадія» переважно використовуються як синоні-
ми, рідше використовуються такі поняття як «під-
етапи», «складові стадії».

Великий енциклопедичний словник поняття 
«стадія» (від грецьк. stadion) подає як певний сту-
пінь, період, етап у розвитку чого-небудь, що має 
свої якісні показники [9, с. 1142], а одне з визна-
чень поняття «етап» (від франц. étape) – як відрізок 
часу, позначений певними якісними змінами, поді-
ями; стадія якого-небудь процесу [9, с. 1415]. 

В юридичній науці стадія правотворчого про-
цесу визначається зокрема як «сукупність дій 
суб’єктів, наділених правоздатністю брати участь 
у діяльності правотворчого органу, та правовідно-
син між ними, об’єднаних метою підготувати одну 
з тих послідовних дій, за допомогою яких право-
творчий орган реалізує надане йому право на пра-
вотворчість» [10, с. 88]. 

З наведених прикладів видно, що поняття «ста-
дія» та «етап» подаються як синоніми і нерідко ви-
значаються одне через одне. Вважаємо, принаймні в 
межах цього дослідження, що доцільніше викорис-
товувати термін «етап» у більш загальному сенсі, а 
термін «стадія» – на позначення складової етапу.

Таким чином, аналіз нормотворчого процесу 
на рівні місцевого самоврядування пропонуємо 
проводити керуючись поділом на такі етапи: 1) 
підготовка (розроблення) проекту нормативно-пра-
вового акта; розгляд нормативно-правового акта 
суб’єктом нормотворчості; 3) прийняття проекту 
нормативно-правового акта; 4) набрання норматив-
но-правовим актом юридичної сили.

Перший етап нормотворчого процесу – підго-
товка проекту нормативно-правового акта – по-
чинається зі стадії прийняття рішення про його 
підготовку або іншої офіційній фіксації права нор-
мотворчої ініціативи. Це може бути здійснено у 
формі акта місцевої ради або її виконавчого органу, 
розпорядження, наказу посадової особи місцевого 
самоврядування, доручення (в тому числі прото-
кольного), письмової пропозиції, письмово оформ-
леного та підписаного головою та секретарем рі-
шення, прийнятого на загальних зборах громадян, 
громадських слуханнях, через місцеву ініціативу.
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Разом з рішенням про підготовку проекту акта 
визначаються суб’єкти (учасники) розробки проек-
ту, в тому числі головний відповідальний викона-
вець, строки підготовки, перелік необхідних орга-
нізаційних заходів, після чого починається стадія 
розробки проекту нормативно-правового акта.

Розробка проекту може проводитись як 
суб’єктом, наділеним правом нормотворчої ініціа-
тиви, так і іншою особою за його дорученням або 
проханням.

У місцевій раді розробка здійснюється постій-
ними комісіями, робочими групами, виконавчими 
органами ради.

Проекти нормативно-правових актів виконав-
чого органу місцевої ради, сільського, селищного, 
міського голови розробляються виконавчими орга-
нами, апаратом ради (голови).

Розробка нормативно-правових актів виконав-
чих органів і посадових осіб місцевого самовряду-
вання є більш спрощеною у процедурному сенсі, 
проте змістовно вимоги до неї мають висуватися 
ті самі, що й до створення актів представницького 
органу.

Оскільки голови місцевих державних адміні-
страцій можуть вносити нормативно-правові акти 
з питань делегованих повноважень, розробка про-
екту в такому випадку здійснюється апаратом і 
структурними підрозділами місцевої державної 
адміністрації.

Створення проекту акта може здійснюватися 
членами територіальних громад. Водночас зазна-
чимо, що проекти нормативно-правових актів, 
внесених через форми безпосередньо демократії, 
в тому числі для подальшого їх прийняття на міс-
цевому референдумі, не обов’язково повинні ха-
рактеризуватися великим обсягом та складністю 
нормативного змісту. фактично проект акта може 
мати навіть один правовий припис, а тому його 
створення не потребуватиме значних розумових, 
організаційних і матеріальних ресурсів.

Етап підготовки проекту також включає такі 
стадії: 

1. Узгодження. Узгодження має форму візуван-
ня зацікавленими суб’єктами або спеціального ви-
сновку. Може бути внутрішнім та зовнішнім.

Внутрішнє узгодження проводиться з підрозділа-
ми та посадовими особами органу, в якому розробля-
ється проект. Перелік суб’єктів узгодження повинен 
визначатися регламентом та залежить від предмета 
регулювання (підрозділи з питань фінансів та еконо-
міки узгоджують проекти місцевих бюджетів, актів 
встановлення податків та інших обов’язкових плате-
жів, підрозділи з питань комунальної власності – про-
екти актів, пов’язаних з використанням комунальної 
власності, в тому числі землі).

Зовнішнє узгодження проводиться із зацікав-
леними особами, які не підпорядковані безпосе-
редньо суб’єкту нормотворчості, але знаходяться в 
межах його територіальної юрисдикції, або особа-
ми, згаданими в проекті акта. Найчастіше ними бу-
вають місцеві органи виконавчої влади спеціальної 
компетенції. 

2. Проведення експертиз. Обов’язковою для 
всіх актів є юридична експертиза, яка здійснюється 
юридичною службою органу. 

В залежності від галузевої специфіки норма-
тивно-правового акта можуть проводитись інші 
види експертизи: фінансово-економічні, екологіч-
ні, науково-технічні тощо. 

В юридичній літературі періодично виникають 
дискусії про впровадження нових форм експертиз 
нормативно-правових актів, зокрема: гендерної 
(щодо дотримання принципу забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків), антико-
рупційної (щодо виявлення норм, які створюють 
умови для корупційних діянь), громадської.

Експертизи можуть бути внутрішніми (прово-
дитись всередині нормотворчого органу) та зовніш-
німи (незалежними суб’єктами), мати обов’язковий 
або рекомендаційний характер, здійснюватись од-
ноосібно або групою осіб. Ключовими елементами 
експертної процедури є: використання спеціальних 
знань; проведення відповідного дослідження; на-
явність компетентного суб’єкта (експерта); оформ-
лення результатів експертизи у формі висновку.

3. Обговорення. 
Справедливою є позиція, яку висловлює зокре-

ма Г. В. Задорожня щодо недоцільності виділення 
обговорення проекту в самостійний етап нормот-
ворчого процесу, оскільки «вироблення тексту су-
проводжується постійним обговоренням» і «прово-
диться на різних етапах його підготовки» [6, с. 21].

З огляду на це, на нашу думку, коректним є ви-
ділення в межах самостійних етапів окремих видів 
обговорень. 

Після підготовки проекту проводиться його по-
переднє обговорення на засіданні постійної комісії. 
Постійна комісія за результатами розгляду щодо 
проектів нормативно-правових актів приймає рі-
шення (висновки та рекомендації) про підтримку 
проектів, направлення їх на доопрацювання або 
відхилення. Акти постійних комісій підписуються 
головами комісій. 

Обговорення відбуваються між іншими заці-
кавленими учасниками або представниками (на за-
сіданнях робочих груп, «круглих столів», колегіях 
тощо). 

Обговорення проектів нормативно-правових 
актів місцевих референдумів з правом коригуван-
ня проекту рішення можливе лише до офіційного 
винесення його на голосування. Після внесення на 
голосування обговорення фактично проводиться у 
формі агітацій і має лише непрямий вплив на кін-
цевий результат референдуму.

4. Доопрацювання. Стадія доопрацювання та-
кож вирізняється гнучкістю та мобільністю і може 
проходити на етапі як розробки, так і розгляду 
проекту акта суб’єктом нормотворчості. Рішення 
про необхідність доопрацювання приймається на 
засіданні постійної комісії або сесії (при направ-
ленні на друге та третє читання). Ця стадія поля-
гає в усуненні виявлених при розгляді недоліків і 
повторному проведенні деяких процедурних дій з 
метою виконання рекомендацій, наданих органом, 
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що здійснював обговорення (або одноособовий 
розгляд) проекту.

Доопрацювання, як правило, здійснюється роз-
робником проекту акта або профільною постійною 
комісією.

5. Підготовка аналізу регуляторного впливу. 
Для актів, визнаних регуляторними, обов’язковою 
є підготовка аналізу регуляторного впливу. Відпо-
відно до Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської ді-
яльності» аналіз регуляторного впливу – це «до-
кумент, який містить обґрунтування необхідності 
державного регулювання шляхом прийняття регу-
ляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме 
регуляторний акт на ринкове середовище, забезпе-
чення прав та інтересів суб'єктів господарювання, 
громадян та держави, а також обґрунтування від-
повідності проекту регуляторного акта принципам 
державної регуляторної політики» [11, с. 259]. 

6. Оприлюднення проекту. Відповідно до Зако-
ну України «Про доступ до публічної інформації» 
проекти нормативно-правових актів, рішень орга-
нів місцевого самоврядування, розроблені відпо-
відними розпорядниками, оприлюднюються ними 
не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду 
(частина третя статті 15) [12]. 

Другим етапом нормотворчого процесу є роз-
гляд нормативно-правового акта суб’єктом нор-
мотворчості.

Цей етап починається зі стадії внесення проек-
ту нормативно-правового акта на розгляд суб’єкту 
нормотворчості після повного вивчення матеріалів, 
доопрацювання та здійснення всіх необхідних дій 
щодо підготовки проекту. 

Проект вноситься разом з пояснювальною за-
пискою, в якій обґрунтовується необхідність при-
йняття акта, вказуються суб’єкти розроблення та 
узгодження проекту, інформація про отримані в 
ході розгляду зауваження та результати їх враху-
вання, а також із додатковими матеріалами (екс-
пертними висновками, результатами громадських 
обговорень та консультацій тощо). Після внесення 
проект реєструється та приймається до розгляду. 

Проекти нормативно-правових актів представ-
ницьких органів виносяться на розгляд сесій міс-
цевих рад, виконавчих органів – на засідання ви-
конкому. 

На засіданні колегіального органу відбувається 
його чергове обговорення з обов’язковим запро-
шенням усіх зацікавлених учасників.

В обговоренні нормативно-правового акта на 
пленарному засідання виділяють інформаційний 
(відбувається переробка інформації та безпосеред-
нє її використання) та оціночний аспект (проект 
всебічно оцінюється нормотворчим органом, про-
гнозується загальний підсумковий результат впли-
ву підготовленого акта, його можливі негативні на-
слідки) [7, с. 164].

Стадія обговорення на сесії може включати такі 
дії: доповідь головного розробника проекту (або 
його представника), співдоповідь, виступи експер-
тів, відповіді на запитання по проекту, дебати. Про-

цес обговорення обов’язково фіксується в протоко-
лі сесії місцевої ради або засідання виконавчого 
комітету, в якому зазначаються виступи учасників, 
пропозиції до проекту та результати голосування.

Розгляд проекту представницьким органом 
повинен також передбачати вимоги проходження 
читань. Перше читання передбачає розгляд кон-
цепції та загальних принципів проекту, на другому 
читанні відбувається детальний постатейний роз-
бір поданого проекту. У випадку виникнення під 
час другого читання зауважень проект може бути 
направлений на третє читання з метою усунення 
остаточних недоліків.

Внесення на розгляд при одноосібному при-
йнятті посадовою особою місцевого самовряду-
вання фактично означає подання йому на підпис 
проекту відповідальним за розробку працівником 
апарата органу.

При безпосередньому прийнятті нормативно-
правового акта на місцевому референдумі даний 
етап полягає у винесенні проекту на голосування.

Третій етап нормотворчого процесу – прийнят-
тя проекту нормативно-правового акта – вклю-
чає стадії голосування та офіційного оформлення 
прийнятого рішення.

Процедура прийняття проекту нормативно-пра-
вового акта залежить від суб’єкта нормотворчості 
та виду акта.

В колегіальному органі прийняття акта відбу-
вається у формі відкритого голосування (простою 
або кваліфікованою більшістю голосів). Важливою 
вимогою є наявність кворуму, тобто встановленої 
законом (статутом, регламентом) мінімально необ-
хідної кількості членів колективного органу для 
розгляду питання.

Видання актів посадовими особами здійсню-
ється одноособовим прийняттям рішення і полягає 
у підписанні проекту.

Нормативно-правові акти місцевої ради та ви-
конавчого комітету підписуються головою ради. У 
разі відсутності голови у передбачених законом і 
регламентом випадках прийнятий акт підписується 
заступником голови ради, секретарем ради, депута-
том, який головував на пленарному засіданні ради.

Прийнятий та підписаний нормативно-право-
вий акт реєструється в установленому порядку (за-
гальним або організаційним відділом органу).

Більш складним етап прийняття нормативно-
правового акта є для актів безпосередньої нормот-
ворчості. Голосування з рішення, винесеного на 
місцевий референдум, провадиться з дотриманням 
вимог референдного процесу. Голосування від-
бувається на засадах загального рівного прямого 
виборчого права та таємності. Зазвичай, рішення 
вважається прийнятим у випадку його підтримання 
більшістю громадян, які взяли участь у голосуванні. 
Однак необхідний відсотковий поріг для позитивно-
го характеру голосування повинен бути визначений 
законодавством та (або) статутом громади.

Оформлення рішення місцевого референдуму 
здійснюється через протокол територіальної комі-
сії з референдуму, який підписується головою, за-
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ступником, секретарем та всіма членами комісії. 
Прийняте на референдумі рішення не потребує за-
твердження.

В Україні статути територіальної громади при-
ймаються представницькими органами – місцеви-
ми радами. Д. А. Баринов, спираючись на муніци-
пальну практику, виділяє такі варіанти прийняття 
статутів: на місцевому референдумі; представниць-
ким органом не менш ніж двома третинами голо-
сів; представницьким органом не менш ніж трьома 
чвертями голосів; представницьким органом не 
менш ніж двома третинами голосів з подальшим 
винесенням на затвердження місцевого референду-
му; зборами громадян або конференцією виборщи-
ків [6, с. 102-103]. 

Останнім етапом нормотворчого процесу є на-
брання нормативно-правовим актом юридичної 
сили.

Однією з умов набрання чинності нормативно-
правовими актами та відповідно стадією етапу на-
брання ними юридичної сили є державна реєстра-
ція.

Процедура державної реєстрації нормативно-
правових актів місцевого самоврядування має кіль-
ка варіантів.

На даний час в України державна реєстрація 
передбачена лише для статутів територіальних гро-
мад, вона здійснюється територіальними органами 
Міністерства юстиції України. 

Існують також інші приклади. В 2009 року в 
Російський федерації з метою забезпечення вер-
ховенства законів, систематизації муніципальних 
нормативних актів, доступу зацікавлених осіб до 
інформації введено державний реєстр муніципаль-
них правових актів [14]. Схожим є досвід Латвії. 
Закон Латвійської Республіки «Про самовряду-
вання» встановлює, що обов’язкові правила, при-
йняті думами (радами), протягом трьох днів після 
підписання направляються в паперовому та елек-
тронному вигляді Міністерству з питань регіональ-
ного розвитку та самоврядування для реєстрації 
та опублікування в мережі Інтернет [15, с. 66]. У 
зазначених випадках здійснення реєстрації норма-
тивно-правових актів місцевого самоврядування 
має технічний характер і не передбачає правових 
експертиз.

Отже, потреба в державній реєстрації норма-
тивно-правових актів не викликає сумнівів. Однак 
така процедура повинна виконувати організаційну 
роль, пов’язану із систематизацією, обліком, спри-
янням оприлюдненню нових правових норм, і має 
унеможливити перегляд їх змісту органом реєстра-
ції.

Після підписання та державної реєстрації (якщо 
така передбачається) нормативно-правовий акт по-
винен бути оприлюднений. 

Оприлюднення є завершальною стадією всьо-
го нормотворчого процесу і може здійснюватися у 
формі: 

1. Опублікування в офіційному виданні нормот-
ворчого органу. Цей спосіб можливий лише для ве-
ликих територіальних громад: власні друковані за-

соби масової інформації мають переважно районні, 
обласні ради та міста;

2. Опублікування в неофіційному виданні. 
Оскільки для кожного суб’єкта нормотворчості не 
передбачено і неможливе існування офіційних ви-
дань, нормативно-правові акти можуть бути опри-
люднені у будь-якому друкованому виданні;

3. Інформаційного повідомлення на радіо та те-
лебаченні;

4. Розміщення в мережі Інтернет (на офіцій-
ному сайті суб’єкта нормотворчості). Враховуючи 
швидкість розвитку інформаційних і комунікацій-
них технологій, зручність й оперативність, такий 
спосіб повинен стати в подальшому пріоритетним;

5. Розміщення повідомлень на спеціальних ін-
формаційних стендах у приміщенні ради або поряд 
із ним (це стосується в першу чергу невеликих міс-
цевих рад);

6. Надсилання відповідним суб’єктам (підпри-
ємствам, установам, організаціям, посадовим осо-
бам);

7. Оголошення на загальних зборах або інших 
зібраннях громадян.

Результати референдуму оприлюднюються 
шляхом публікації офіційного повідомлення в дру-
кованих засобах масової інформації.

Враховуючи, що оприлюднення здійснюється 
не тільки через опублікування, а наприклад, через 
розміщення на інформаційних стендах, усні пові-
домлення, важливим для суб’єкта нормотворчості 
(і, отже, відповідального за оприлюднення) є під-
твердження дати вчинення таких дій.

Для прикладу, інформаційне повідомлення по-
винно мати дату та скріплюватися печаткою, підпи-
сом суб’єкта нормотворчості; повідомлення на збо-
рах громадян в усній формі повинно обов’язково 
фіксуватись у протоколі такого зібрання.

У деяких країнах опублікування є 
обов’язковою умовою набрання чинності нор-
мативно-правовими актами місцевого самовря-
дування. Так, згідно зі статтею 88 Конституції 
Республіки Польща умовою набрання чинності 
актами місцевого права є їх опублікування [16, 
с. 700]. В Латвії обов’язкові правила думи міста 
районного значення публікуються у газеті «Лат-
війський Вісник», а районної ради, міської думи, 
крайової думи та волосної ради – у місцевій га-
зеті або безкоштовному виданні з подальшою пу-
блікацією у «Латвійському віснику» з посилан-
ням на перше видання [15, с. 66].

Згідно із Законом України «Про місцеве само-
врядування в Україні» [17] рішення ради норматив-
но-правового характеру набирають чинності з дня 
їх офіційного оприлюднення, якщо радою не вста-
новлено більш пізній строк введення цих рішень у 
дію (частина п’ята статті 59). 

Проведений аналіз свідчить, що нормотвор-
чий процес універсальним комплексом процесу-
альних дій. При цьому, зміст та кількість стадій 
основних етапів загального нормотворчого про-
цесу залежить від особливостей правового стату-
су суб’єктів нормотворчості. Отже, залежно від 
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суб’єктів нормотворчості можна виділити такі різ-
новиди нормотворчого процесу, що здійснюється 
в системі місцевого самоврядування: нормотвор-
чий процес, який здійснюється безпосередньо 
територіальною громадою; нормотворчий процес 
представницьких органів місцевого самовряду-
вання; нормотворчий процес виконавчих органів; 
нормотворчий процес посадових осіб місцевого 
самоврядування.

Законодавство визначає лише основні засади 
нормотворчого процесу на рівні місцевого само-

врядування і характеризується закріпленням відпо-
відних норм в різних нормативних актах. У зв'язку 
з цим, з метою доповнення, деталізації, узагаль-
нення і заповнення законодавчих норм, створення 
цілісного нормотворчого процесу з урахуванням 
місцевих інтересів і особливостей в рамках кож-
ного адміністративно-територіального утворення 
бачиться необхідним встановлення власної регла-
ментації, закріпленої насамперед у таких норма-
тивно-правових актах місцевого самоврядування 
як статут і регламент місцевої ради.
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У статті виявлено причини, які заважають ефективному існуванню системи місцевого самоврядування в Україні; 
встановлена наявність зв`язку між моделлю місцевого самоврядування, його принципами та системою; обґрунтовано 
їхню взаємну залежність та розвиток.

Ключові слова: місцеве самоврядування, система місцевого самоврядування, модель місцевого самоврядування, 
взаємодія, принципи.

В статье выявлены причины, мешающие эффективному существованию системы местного самоуправления в Укра-
ине; установлено наличие связи между моделью местного самоуправления, его принципами и системой; обоснована их 
взаимосвязь и развитие. 

Ключевые слова: местное самоуправление, система местного самоуправления, модель местного самоуправления, 
взаимодействие, принципы.
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The article reveals the reasons hindering the efficient existence of the system of local self-government in Ukraine; establishes 
a connection between the model of local self-government, its principles and system; justified their relationship and development.

Key words: local government, system of local government, models of local government, interaction, principles.

В Україні неодноразово робилися спроби ре-
формування системи місцевого самоврядування 
і та система, яка існує сьогодні, дещо відрізня-
ється від попередніх систем, розширює перелік 
суб`єктів, що входять до неї, не заперечує ані форм 
безпосередньої демократії на локальному рівні, ані 
існування органів місцевого самоврядування. Це є 
важливим для розуміння цієї системи, тенденцій і 
динаміки її розвитку на майбутнє.

Сьогодні в Україні система місцевого само-
врядування виступає його організаційною осно-
вою і складається з відповідних взаємопов`язаних 
підсистем. Разом з цим немає підстав вважати, 
що існуюча система місцевого самоврядування є 
ефективною, оскільки, дуже мало функцій і повно-
важень реалізується самим населенням; занадто 
багато місцевих питань все ще вирішується держа-
вою або через регіональні органи влади, або за до-
помогою державних фінансових важелів. Проана-
лізувавши зміни, що сталися у системі місцевого 
самоврядування, можна відзначити, що змінилися 
назви структурних підрозділів органів місцево-
го самоврядування, виникли нові, однак, поки що 
можна говорити не про систему реального само-
врядування, а про систему управління на місцево-
му рівні, яка, по суті, є «загальною» і не враховує 
регіональних особливостей. Це свідчить про недо-
сконалість існуючої системи місцевого самовряду-
вання й необхідність її розвитку .

Аналіз окремих аспектів існування та розви-
тку системи місцевого самоврядування проводив-
ся у працях М. Баймуратова [1], В. Борденюка [2], 
В. Кампо [3], О. Батанова [4], П. Любченка [5] та 
інших вчених. Останнім часом дослідження фено-
мена місцевого самоврядування відрізняються зна-
чною кількістю окремих монографічних та статей-
них публікацій й інтерес до вказаної проблематики 
постійно зростає, проте відповідні напрацювання 
щодо інституалізації системи місцевого самовря-
дування практично відсутні. Вищевказане свідчить 
про актуальність представленого дослідження.

Метою статті є виявлення причин, що заважа-
ють існуванню ефективної системи місцевого са-
моврядування, й виділення чинників та факторів, 
які слід враховувати при її удосконаленні. 

Сучасні системи місцевого управління скла-
лися під впливом різноманітних чинників: при-
родно-географічних умов, історичного розвитку, 
особливостей національного складу населення, де-
мографічної ситуації тощо.

 Прийняття Конституції України, Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
ратифікація Європейської хартії місцевого само-
врядування значною мірою заклали основи за-
провадження лібералізованої моделі місцевого 
самоврядування та створили правові межі інсти-
туціоналізації муніципальної влади. Водночас слід 
зазначити, що ці процеси відбуваються досить 

своєрідно, адже класичні принципи громадівської 
моделі муніципальної демократії та публічної са-
моврядної влади у Законі проігноровано та переве-
дено у площину державницького підходу. За фор-
мальним збереженням територіальної громади як 
«первинного суб`єкта місцевого самоврядування» 
криється функціональний пріоритет органів місце-
вого самоврядування. Не можна не помітити й зна-
чної концептуальної неузгодженості Європейської 
хартії місцевого самоврядування з моделлю місце-
вого самоврядування, яка визнана Конституцією 
України. На ці суперечності неодноразово зверта-
лася увага як учених [6], так і у документах євро-
пейських структур та вітчизняних експертів [7]. 

По-перше, привертає до себе увагу те, що в 
основі Хартії лежить державна теорія місцевого 
самоврядування (органи місцевого самоврядуван-
ня мають регламентувати (фактично реалізовува-
ти) значну частину державних справ. По-друге, 
первинним суб`єктом місцевого самоврядування, 
відповідно до Хартії, виступає не територіальний 
колектив, а органи місцевого самоврядування, 
тому, як слушно зазначає О.Батанов, ратифікацію 
Україною Європейської хартії місцевого самовря-
дування можна розглядати як своєрідний зовніш-
ньополітичний компроміс між громадянським 
суспільством і політичною системою України та 
європейським співтовариством і його структура-
ми [8, с. 26].

Сьогодні є чимало свідчень того, що дивна мо-
дель місцевого самоврядування, яка існує в Укра-
їні, виступаючи конгломератом громадівського 
устрою, європейських стандартів організації міс-
цевої влади та застарілих форм радянської систе-
ми, втрачає своє політичне і практичне значення. 
Державна влада може штучно продовжити життя 
цієї моделі місцевого самоврядування, використо-
вуючи у своїх цілях ті чи інші її прояви, однак не-
гативні суспільні наслідки такої політики не важко 
передбачити, передусім тому, що недовіра грома-
дян до діючої системи місцевого самоврядування 
досягла критичної межі, а сама ця модель, як спра-
ведливо зазначають окремі експерти, у сучасних 
умовах здатна трансформуватися у модель само-
врядування, яка за своїм духом близька до радян-
ської моделі місцевої влади [3, с. 359].

Організація публічної влади на місцях в Україні 
здійснюється за континентальною (французькою) 
моделлю, коли у середніх ланках адміністратив-
но-територіального устрою (в районах і областях) 
співіснують місцеві органи державної виконавчої 
влади і органи місцевого самоврядування. У науко-
вій літературі відсутній критичний аналіз наявної 
в Україні публічної влади на місцях. Сьогоденна 
модель, незважаючи на значну кількість недоліків 
у більшості наукових досліджень, сприймається 
як єдино можлива, відсутні обґрунтування, чому 
саме ця модель є більш прийнятною для України 
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порівняно з американською чи німецькою. Адже 
кожна модель має як свої переваги, так і недоліки, 
враховує особливості національного менталітету, 
політичної системи певної країни, усталені політи-
ко-правові погляди, історичні традиції. 

французька модель є найбільш централізова-
ною серед тих, що застосовуються у країнах захід-
ної демократії. Вона є більш ефективною там, де 
громадянське суспільство перебуває на стадії ста-
новлення або його інститути виявляють млявість, а 
здатність територіальних громад до самоврядуван-
ня є невисокою. Так само ефективною ця модель є 
й тоді, коли є реальна загроза сепаратизму, виходу 
місцевого самоврядування за межі законодавства. 
У цьому разі енергійні дії місцевих органів дер-
жавної виконавчої влади покликані компенсувати 
недоліки місцевого самоврядування або загасити 
паростки сепаратизму. французька модель є ви-
правданою й тоді, коли треба здійснити керований 
перехід від жорсткої централізації державної влади 
до децентралізації. У будь-якому разі ефективність 
цієї моделі значною мірою залежить від політи-
ко-правової культури державних службовців, осо-
бливо посадових осіб місцевих органів державної 
виконавчої влади. В іншому випадку централізація 
перетворюється на тоталітаризм, а значна роль дер-
жавних службовців стає хорошим підґрунтям для 
розквіту бюрократії [9, с. 107]. 

Отже, для підвищення ефективності існування 
наявної системи місцевого самоврядування в Укра-
їні, передусім, слід визначитися за якою саме мо-
деллю чи поєднанням елементів декількох моделей 
здійснення місцевого самоврядування має відбува-
тися її удосконалення. 

Будь-яка система визначається як сукуп-
ність елементів, що перебувають у повному 
взаємозв`язку, який надає певній сукупності ціліс-
ний характер; як деяка упорядкована, організована 
множина елементів, що утворює відповідну ціліс-
ність; як комплекс взаємодієвих елементів; як від-
окремлена множина взаємодієвих елементів тощо 
[10, с. 121]. Це положення цілком стосується й сис-
теми місцевого самоврядування. Якщо в її структу-
рі відсутні окремі суттєві елементи або порушені 
деякі необхідні взаємозв`язки, то ця система буде 
позбавлена життєздатності, вона спроможна буде 
лише її імітувати, реалізуючи не внутрішній, сут-
нісний потенціал і призначення системи, а її зо-
внішню форму забезпечення та регулювання [11, 
с. 177]. 

Названі вади притаманні наявній в Україні сис-
темі місцевого самоврядування. 

Передусім, досліджуючи сучасну систему міс-
цевого самоврядування, не можна обійти увагою 
такий її елемент як територіальні громади. Слід 
констатувати, що сьогодні вони існують лише де-
юре, по суті, у нормах Конституції та законів. Де-
факто сучасні територіальні громади лише потен-
ційно мають комплекс відповідних прав та свобод. 
фактично громади є недієздатними, за винятком 
участі у місцевих виборах. До того ж, визнання те-
риторіальних громад первинним суб`єктом місце-

вого самоврядування не узгоджується з вимогами 
Європейської хартії місцевого самоврядування (ст. 
3), про що вже йшлося вище.

Оскільки громади сьогодні не здатні безпо-
середньо реалізовувати своє право на самовряду-
вання, це призводить до думки про спірність їх 
закріплення як основного елементу місцевого са-
моврядування. Ми погоджуємося з думкою О.ф. 
фрицького про те, що державні і місцеві справи на 
місцях спроможні здійснювати відповідні органи, 
які працюють, на відміну від громади, постійно, 
кваліфіковано і повинні нести відповідальність за 
свою діяльність, що не властиво територіальній 
громаді [12, с. 151-152]. Така позиція не відкидає 
роль та місце територіальних громад у здійсненні 
місцевого самоврядування. Мова йде про доціль-
ність детального закріплення у законодавстві її 
статусу, визначення основних функцій та форм ді-
яльності, переліку питань, які б вирішувалися ви-
ключно нею.

Наявність у сучасній системі місцевого само-
врядування районних у місті рад має неоднозначне 
розуміння і в теорії, і в практиці місцевого само-
врядування. Аналіз діяльності районних у місті 
рад та їх органів (порядок роботи; питання, які 
виносяться на розгляд сесії; підконтрольність, під-
звітність, відповідальність виконкомів районних 
у місті рад міськвиконкому) дозволяє стверджу-
вати про недоцільність їх існування. Тому більш 
ефективним було б запровадження в районах міст 
представництв (адміністрацій) виконавчих органів 
міської ради, які б входили до системи міського са-
моврядування і були б підконтрольними, підзвітни-
ми міській раді.

Якісно нові вимоги до сучасної системи місце-
вого самоврядування вимагають уточнення статусу 
обласних рад (орган регіонального самоврядуван-
ня), створення їх власних виконавчих органів (що 
передбачено Європейською хартією), а отже змін 
до чинного законодавства у сфері місцевого само-
врядування. 

Окремі елементи сучасної системи місцевого 
самоврядування (територіальна громада, органи 
самоорганізації населення) присутні в ній фор-
мально і основною причиною цього є відсутність 
реальних механізмів їх впливу на посадових осіб 
та органи місцевого самоврядування, а тому – не-
зацікавленість, байдужість останніх у вирішенні та 
відстоюванні інтересів населення.

Система місцевого самоврядування буде ефек-
тивною лише за умови, якщо суб`єкти нижчого 
рівня управління вирішуватимуть найбільшу кіль-
кість питань місцевого значення, а при переході до 
вищого рівня кількість питань повинна зменшува-
тися, але їх важливість для населення збільшува-
тиметься. Таким чином, територіальна громада має 
розглядати ключові, найважливіші питання локаль-
ного значення, місцеві ради – визначати стратегію 
економічного та соціально-культурного розвитку 
відповідної території, виконавчі органи – здійсню-
вати поточне управління та оперативне вирішення 
всіх суспільних невідкладних справ. 
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Високий рівень централізації державної влади 
і відсутність реальних кроків щодо її децентралі-
зації унеможливлює практичне функціонування 
самоорганізованих систем. Елементи, які існують 
у цій системі фактично є структурними складови-
ми системи державної влади (наприклад, виконавчі 
органи місцевих рад). В.Борденюк відзначає, що 
основне соціально-політичне призначення місце-
вого самоврядування полягає у залученні громадян 
до управління державними справами у сфері, спів-
віднесеній насамперед зі сферою виконавчої влади. 
На його думку, місцеве самоврядування де-факто 
представляє не що інше, як демократичну органі-
зацію влади на місцевому рівні, механізм реалізації 
якої, на відміну від прямого державного управлін-
ня, здійснюваного органами виконавчої влади, що 
формуються відповідними центральними органа-
ми держави, включає територіальні колективи (гро-
мади) відповідних адміністративно-територіаль-
них одиниць та утворювані ними органи місцевого 
самоврядування. Сукупність зазначених елементів 
утворює цілісну систему місцевого самоврядуван-
ня, яка є відносно відокремленою частиною дер-
жавного механізму, через який держава реалізує 
свої завдання та функції на місцях [13, с. 19]. 

Отже, чинна система не здатна до самооргані-
зації, у неї немає стабільності (врівноваженості), у 
зв`язку з чим вона є слабкою і залежною від іншої 
системи публічної влади – органів держави.

Говорячи про систему місцевого самоврядуван-
ня, слід чітко визначити на яких принципах вона має 
функціонувати. У державно-правовій науці гово-
риться, що система складає організаційно-структур-
ну будову системи зі стійких компонентів, а також її 
функціонування, весь діючий механізм. Отже, коли 
йдеться про сучасну національну систему місце-
вого самоврядування (по суті, систему органів, за 
виключенням територіальної громади й сільського, 
селищного, міського голови), то мається на увазі 
цілісна сукупність одиниць, взятих як одне ціле з 
єдиними завданнями, які детерміновані функціями, 
покладеними на цю сукупність. Цим елементам 
системи притаманні відповідні принципи організа-
ції діяльності, які, по суті, одночасно виступають і 
як принципи місцевого самоврядування. Існування 
системи місцевого самоврядування не може здій-
снюватися всупереч принципам місцевого самовря-
дування, тому при формуванні системи місцевого 
самоврядування слід обов`язково враховувати без-
посередньо принципи місцевого самоврядування. 
Це стосується як так званих «універсальних», тобто 
властивих як органам місцевого самоврядування, 
так і місцевим органам виконавчої влади (народо-
владдя, гуманізм, законність, верховенство права, 
відповідальність, гласність, поєднання місцевих 

і державних інтересів і т.і.), і тих, які відносяться 
тільки до органів місцевого самоврядування (вибор-
ність, колегіальність, незалежність та самостійність, 
підзвітність та відповідальність перед територіаль-
ними громадами, врахування громадської думки, 
забезпечення широкої участі громадян у здійснен-
ні місцевого самоврядування, оптимальна децен-
тралізація, гарантованість використання всіх форм 
безпосередньої демократії, використання місцевих 
звичаїв і традицій в організації і діяльності місце-
вого самоврядування, субсидіарність, чітке розмеж-
ування компетенції з органами державної влади та 
взаємодія з ними й інш.). 

Так, аналіз рішення Конституційного Суду 
України від 9 лютого 2000 року № 1-рп/2000 (спра-
ва про місцеве самоврядування) дає підстави для 
формулювання принципу субординації елементів в 
системі місцевого самоврядування. Він полягає у 
наступному: територіальна громада, згідно з чин-
ним законодавством, є основним носієм функцій і 
повноважень місцевого самоврядування. Сільські, 
селищні, міські ради, як це логічно випливає зі 
змісту частини 3 статті 140 Конституції України, 
а також частини 1 статті 10 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», є органами 
місцевого самоврядування, які представляють від-
повідні територіальні громади та здійснюють від їх 
імені та в їх інтересах функції і повноваження міс-
цевого самоврядування. Сільські, селищні, міські 
ради мають свої виконавчі органи, які їм підзвітні 
та підконтрольні. Відповідно до ч.2 ст.141 Консти-
туції України сільський, селищний, міський голова 
обирається відповідною територіальною громадою 
для того, щоб очолювати виконавчий орган ради та 
головувати на її засіданнях. Ці функції визначають 
сільського, селищного, міського голову передусім 
як посадову особу виконавчого органу ради та са-
мої ради, їй підзвітну та перед нею відповідальну 
як за роботу виконавчого органу ради, так і за орга-
нізацію роботи самої ради.

Таким чином, для визначення й удосконалення 
системи місцевого самоврядування обов`язково 
слід визначити і враховувати також принципи її по-
будови та функціонування.

висновки. Для підвищення ефективності су-
часної системи місцевого самоврядування, переду-
сім, слід визначитися з вибором відповідної моде-
лі чи поєднання елементів декількох моделей для 
здійснення місцевого самоврядування; мати чітке 
уявлення щодо принципів існування системи, які 
повинні бути фундаментом відносин органів місце-
вого самоврядування між собою та центральними 
органами влади; визначити функції самої системи 
й статус кожного її елемента (спосіб формування, 
структура, компетенція). 
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Стаття присвячена дослідженню способів забезпечення виконання зобов’язання з точки зору можливості встанов-
лення їх у попередньому договорі, аналізу суперечностей між законодавством та судовою практикою, визначенню спо-
собу забезпечення, що відповідає вимогам закону, є найбільш ефективним для цього договору, стимулює сторін до 
належного виконання своїх обов’язків за договором і дає можливість їм в подальшому захистити свої інтереси. 

Ключові слова: попередній договір, забезпечення виконання зобов’язання.

Статья посвящена исследованию способов обеспечения исполнения обязательства с точки зрения возможности 
установления их в предварительном договоре, анализу противоречий между законодательством и судебной практикой, 
определению способа обеспечения, который соответствует требованиям закона, является наиболее эффективным для 
этого договора, стимулирует соответствующее исполнение сторонами своих обязанностей по договору и дает им воз-
можность в будущем защитить свои интересы.

Ключевые слова: предварительный договор, обеспечение исполнения обязательств.

The article deals with the investigation of modes of guaranteeing discharge of obligations from the viewpoint of possibility 
to set it in a preliminary agreement, analysis contradictions between the legislation and court practice, detection of the most 
effective for such agreement mode of guaranteeing that satisfies the requirements of the law, stimulates the parties to a contract 
to meet their obligations properly and gives them an opportunity to protect their interests in future.

Key words: preliminary agreement, guaranteeing discharge of obligations.

Підвищення ролі попереднього договору у вре-
гулюванні цивільних відносин зумовлює існуван-
ня низки проблем у практиці його застосування. 
Питання можливості встановлення забезпечення 
виконання зобов’язання за попереднім договором 
залишається одним з найбільш актуальних. Це по-
яснюється тим, що договори, які містять спосіб за-
безпечення, надають їхнім сторонам певні гарантії, 
сприяють стабільності правовідносин між ними та 
належному виконанню зобов’язання. Актуальність 
цієї теми зумовлюється також відсутністю одно-
стайної позиції науковців та проблемами судової і 
нотаріальної практики, що нерідко суперечить ви-
могам закону. 

У статті досліджено способи забезпечення ви-
конання зобов’язання з точки зору можливості 
встановлення їх у попередньому договорі, проана-
лізовано суперечності між законодавством та судо-
вою практикою, визначено спосіб забезпечення, що 
є найбільш ефективним для цього договору і дає 
можливість сторонам в подальшому захистити свої 
інтереси. 

З вищевикладеного випливає мета цієї статті, що 
полягає у визначенні такого способу забезпечення 
виконання зобов’язання, що відповідатиме вимогам 
закону й належним чином виконуватиме свою функ-
цію у попередньому договорі, стимулюючи сторін до 
належного виконання своїх обов’язків за договором. 

Одним з найбільш поширених способів забезпе-
чення зобов’язань є завдаток – грошова сума або ру-

хоме майно, що видається кредиторові боржником у 
рахунок належних з нього за договором платежів, на 
підтвердження зобов’язання і на забезпечення його 
виконання. Однак питання щодо можливості забез-
печення завдатком виконання зобов’язання за попе-
реднім договором є дискусійним. 

Більшість дослідників зазначає, що завдаток не 
може застосовуватися як спосіб забезпечення вико-
нання зобов’язань, що випливають із попереднього 
договору, наводячи наступні аргументи. По-перше, 
виходячи з тлумачення ч. 1 ст. 570 ЦК України, в якій 
міститься визначення завдатку, ним може забезпечу-
ватися лише реальне зобов’язання, тобто таке, що 
вже існує. Оскільки попередній договір лише перед-
бачає обов’язок його сторін укласти в майбутньому 
основний договір, забезпечити виконання цього 
зобов’язання завдатком видається неможливим.

По-друге, таке зобов’язання має бути грошо-
вим. Відсутність у цивільному законодавстві по-
няття грошового зобов’язання дає можливість його 
тлумачення на судовому рівні. Так, Верховний Суд 
України зазначає, що грошовим є зобов'язання, яке 
виражається в грошових одиницях України (гро-
шовому еквіваленті в іноземній валюті), тобто 
будь-яке зобов'язання зі сплати коштів. Грошовим 
зобов'язанням є таке правовідношення, в якому 
одна сторона (боржник) зобов'язана сплатити гро-
ші на користь другої сторони (кредитора), а креди-
тор має право вимагати від боржника виконання 
його обов'язку. Грошовим слід вважати будь-яке 
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зобов'язання, що складається, у тому числі, з право-
відношення, в якому праву кредитора вимагати від 
боржника виконання певних дій відповідає корес-
пондуючий обов'язок боржника сплатити гроші на 
користь кредитора [1]. 

Завдаток за своєю природою виконує три функ-
ції: посвідчувальну або доказову, платіжну і забез-
печувальну. Якщо аналізувати платіжну функцію 
завдатку, то слід зазначити, що він виплачується 
стороною, яка зобов’язана сплачувати платежі за до-
говором наперед, – до моменту настання строку пла-
тежу, і в разі належного виконання забезпеченого за-
вдатком зобов’язання вартість завдатку утримується 
з належних з боржника платежів. За попереднім до-
говором у сторін виникає лише одне зобов’язання 
– укласти основний договір на визначених умовах 
в майбутньому, а якихось інших, у тому числі гро-
шових зобов’язань, він не містить. 

Як зазначається в літературі, характеристика по-
переднього договору як організаційного не дає мож-
ливості здійснювати передачу якогось майна (в тому 
числі грошей) однією стороною іншій стороні. Про-
те попереднім договором можуть бути передбачені 
способи забезпечення виконання обов’язку з укла-
дання в майбутньому основного договору [2, c. 125]. 

При цьому необхідно відмітити, що деякі до-
слідники вважають за можливе встановлювати у по-
передньому договорі забезпечення у вигляді завдат-
ку, зазначаючи, що відсутність у ЦК України норми, 
яка прямо передбачає можливість встановлення за-
вдатку для цілей забезпечення попередніх договорів 
є нормативним недоліком, а українському законо-
давцю доцільно повернутися до класичних уявлень 
про завдаток [3, c. 32]. 

На думку деяких авторів, жодних перешкод 
(окрім формальних) для застосування завдатку як 
засобу забезпечення виконання попереднього до-
говору, якщо передбачений ним основний договір 
породжує грошове зобов’язання, не існує [4, c. 67]. 
Таку позицію дослідники обґрунтовують закріпле-
ними у законодавстві принципом свободи договору, 
можливістю сторін відступити від положень актів 
цивільного законодавства і врегулювати свої відно-
сини на власний розсуд, якщо в цих актах прямо не 
передбачена заборона такого відступу або якщо зі 
змісту таких актів чи із суті відносин між сторонами 
не випливає обов’язковість для сторін положень за-
значених актів.

Проте, зважаючи на правову природу завдат-
ку як способу забезпечення виконання реального 
грошового зобов’язання і немайновий характер 
зобов’язань, які випливають з попереднього догово-
ру, необхідно зазначити, що забезпечення такого до-
говору завдатком буде суперечити чинному законо-
давству і може викликати протиріччя у відносинах 
між сторонами такого договору. 

Не менш дискусійним є питання щодо мож-
ливості передачі за попереднім договором аван-
су, який також є матеріальним підтвердженням 
реальності умов укладення договору, але, на від-
міну від завдатку, не є способом забезпечення ви-
конання зобов’язань. При виконанні договірного 

зобов’язання аванс зараховується у рахунок остаточ-
ного платежу за договірними зобов’язаннями. 

На практиці деякі нотаріуси під час посвідчен-
ня договорів пропонують визначати суму, передану 
покупцем продавцеві за попереднім договором, як 
аванс. Проте цю позицію не можна визнати правиль-
ною, оскільки аванс – це частина платежу за догово-
ром, а обов’язок сплатити грошову суму і відповідне 
право вимагати сплати виникає лише після укладен-
ня основного договору [5, с. 29]. 

Як зазначається в літературі, попередній дого-
вір несе в собі зобов’язання укласти в майбутньо-
му основний договір, нічого більше він містити не 
може. Цей договір не має встановлювати платежі, 
обов’язки передати річ тощо, оскільки у такому разі 
він фактично підмінятиме собою основний договір, 
що недопустимо [6, с. 93]. 

Цікавою є судова практика, що склалася з цього 
питання, адже суди при прийнятті рішень за позо-
вами про повернення суми завдатку в подвійному 
розмірі за наслідками невиконання зобов’язань за 
попереднім договором, не зазначають у своїх рішен-
нях, що ці кошти отримані без достатніх правових 
підстав, зате у більшості випадків визнають такі 
завдатки «авансами», з відповідними наслідками 
щодо повернення платежів. 

Так, Колегія суддів Верховного Суду України 
при розгляді справи за позовом про стягнення суми 
завдатку за попереднім договором купівлі-продажу 
земельної ділянки та частини будинку зазначила, 
що завдаток одночасно є доказом самого факту іс-
нування зобов’язання, виконує платіжну функцію та 
є способом забезпечення виконання зобов’язання. 
З огляду на зазначене та положення статей 546, 548 
ЦК України завдатком може бути забезпечене лише 
дійсне зобовязання. Натомість попереднім є дого-
вір, сторони якого зобов'язуються протягом певного 
строку укласти договір в майбутньому (основний 
договір) на умовах, встановлених попереднім до-
говором. Необгрунтоване ухилення однієї із сторін 
попереднього договору від укладення основного 
договору може бути підставою лише для відшкоду-
вання другій стороні збитків, завданих прострочен-
ням. Договір купівлі-продажу сторони не укладали, 
а тому одержані відповідачем від позивача грошові 
кошти є не завдатком, а авансом, який підлягає по-
верненню позивачу в розмірі сплаченої суми [7]. 

В іншому випадку Верховний Суд України, роз-
глядаючи позов про стягнення суми авансу і штрафу 
за попереднім договором купівлі-продажу будинку 
встановив, що відповідно до умов попереднього до-
говору, укладеного між позивачем та відповідачем, 
передбачено відповідальність відповідача за ухи-
лення від виконання умов попереднього договору: 
сплату штрафу у розмірі 100% від отриманої суми 
авансу. Згідно з умовами попереднього договору по-
зивач сплатив відповідачеві аванс у розмірі 606 тис. 
грн. Частина 2 статті 570 ЦК України встановлює 
презумпцію авансу, якщо в правочині не визначено, 
що така сума є завдатком. На відміну від завдатку, 
аванс – це лише спосіб платежу. Він не виконує забез-
печувальної функції, а виконує функцію попередньої 
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оплати. У разі видачі авансу кредитор не може бути 
зобов'язаний до повернення авансу у подвійному роз-
мірі і, відповідно, до відшкодування збитків. Отже, в 
цьому випадку відсутні передбачені законом підста-
ви для стягнення з відповідача на користь позивача 
авансу у подвійному розмірі. Враховуючи викладене, 
сплачені позивачем у рахунок виконання договору 
платежі є авансовими, а тому повинні повертатися у 
тому розмірі, в якому вони надавалися [8]. 

 Одним із видів забезпечення виконання 
зобов’язання є притримання, сутність якого полягає 
у тому, що кредитор, який правомірно володіє чу-
жою річчю, вправі не передавати її боржнику доти, 
доки останній не виконає свого зобов’язання. Од-
нак, зважаючи на те, що право притримання виникає 
в ході реалізації зобов’язання, а будь-яких дій, що 
передбачатимуться майбутнім основним договором, 
жодна сторона на стадії укладення попереднього 
договору вчиняти не вправі, цей вид забезпечення 
також не може застосовуватися у попередніх дого-
ворах [9, с. 114]. 

Слід відзначити, що деякі дослідники пропону-
ють укладати змішаний цивільно-правовий договір 
з елементами попереднього договору та договору 
позики. На їхню думку, в цьому випадку йдеться 
про цільову позику: погасити борги, отримати до-
кументи на об’єкт тощо. Необхідно лише визначити 
строк виконання зобов’язання за договором позики 
строком укладення основного договору [10, с. 19]. 

Вочевидь, у цьому разі нотаріус, що посвідчува-
тиме такий договір, порушить вимогу ст. 44 Закону 
України «Про нотаріат» щодо встановлення дійсних 
намірів сторін правочину, адже справжньою їх ме-
тою є аж ніяк не укладання договору позики і отри-
мання грошей в борг. 

На думку деяких авторів, доцільно було б засто-
совувати в попередньому договорі неустойку [11, с. 
60]. Оскільки ЦК України проголосив свободу дого-
вору, на думку прибічників цієї позиції, не буде про-
тизаконним, якщо сторони попереднього договору 
оцінять своє зобов’язання укласти основний договір 
у певну грошову суму. 

Однак, враховуючи те, що зобов’язання за по-
переднім договором не є грошовим, а має немайно-
вий характер, видається незрозумілим, на яких під-
ставах ґрунтуватиметься оцінка сторонами такого 
зобов’язання. Крім того, розмір штрафу повинен 
бути адекватним збиткам, що понесе сторона у ви-
падку відмови іншої сторони укласти основний до-
говір, розмір яких неможливо передбачити наперед. 

Зважаючи на вищевикладене, як вихід для сторін 
попереднього договору пропонується «новий» вид 
забезпечення виконання зобов’язання, який сторони 
самі для себе визначають, а саме – «забезпечуваль-
ний платіж» [12, с. 30]. 

Підставою, що надає сторонам попередньо-
го договору можливість забезпечити виконання 
зобов’язання таким засобом, є ч. 2 статті 546 ЦК 
України, яка передбачає, що договором або законом 
можуть бути встановлені інші види забезпечення 
виконання зобов’язання, крім наведених у частині 
першій цієї статті.

Іноді такий вид забезпечення взагалі не ймену-
ється – у попередньому договорі зазначається про 
передачу в забезпечення виконання зобов’язань за 
попереднім договором однією стороною іншій пев-
ної грошової суми. 

Стороною, яка надає такий платіж, пропонуєть-
ся вважати сторону, яка в майбутньому за основним 
договором набуватиме майнове благо. У випадку 
укладення основного договору, забезпечувальний 
платіж підлягає поверненню. Якщо основний дого-
вір не буде укладений з вини сторони, що передала 
забезпечувальний платіж, цей платіж винній сторо-
ні не повертається. Якщо основний договір не буде 
укладений з вини сторони, якій забезпечувальний 
платіж був переданий, ця сторона повинна повер-
нути в установлений попереднім договором строк 
забезпечувальний платіж та додатково сплатити 
другій стороні грошову суму в розмірі забезпечу-
вального платежу. 

Крім того, у разі неукладення основного догово-
ру з причин, які залежали від обох сторін, сума гро-
шового забезпечення має підлягати поверненню як 
безпідставно отримана.

Єдиним суперечливим моментом у такому разі 
виступає сплата подвійної суми забезпечувального 
платежу, оскільки це є більш властивим для завдатку 
[13, с. 59]. 

Зважаючи на позицію судової практики з цього 
питання, сторонам попереднього договору перш за 
все необхідно обов’язково передбачати, що такий 
забезпечувальний платіж не є неустойкою, порукою, 
гарантією, заставою, притриманням чи завдатком у 
розумінні ЦК України, а також встановити наслідки 
невиконання зобов’язання, відмінні від тих, що на-
стають при забезпеченні його засобами, які передба-
чені законодавством. Наприклад, встановити повер-
нення забезпечувального платежу не у подвійному 
розмірі, а у розмірі сплаченого чи в іншому розмірі, 
кратному внесеному платежу.

Таким чином, забезпечувальний або гарантійний 
платіж буде стимулювати сторін до укладення осно-
вного договору під загрозою втрати (для сторони, 
яка його надала) або повернення у кратному розмірі 
(для сторони, яка його отримала) визначеної грошо-
вої суми. 

Отже, з вищевикладеного можна зробити ви-
сновок, що способи забезпечення виконання 
зобов’язання, які передбачені ЦК України і широко 
застосовуються при укладанні цивільних договорів, 
не можуть бути встановлені у попередньому дого-
ворі, зважаючи на особливості його природи. Але 
це не означає, що зобов’язання за таким договором 
взагалі не підлягає забезпеченню, адже законодав-
ство дозволяє сторонам застосовувати у договорі 
інші види забезпечення виконання зобов’язання, 
відмінні від тих, що містяться у ЦК України. З цією 
метою цілком закономірно та обґрунтовано можна 
застосовувати «грошове забезпечення» або «забез-
печувальний платіж», що виконуватиме функцію за-
безпечення не менш ефективно, ніж інші способи, і 
дасть можливість сторонам в подальшому захистити 
свої інтереси.
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проблеМні питАння виЗнАчення тА цивільного обороту 
ціліСного МАйнового коМплекСу як об’ЄктА нерухоМоСті
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магістрант юридичного факультету,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 
У статті розглядаються питання віднесення цілісного майнового комплексу до об’єктів нерухомості, а також особли-

вості укладення деяких видів правочинів з даними об’єктами, наводиться аналіз основних теоретичних та практичних 
проблем, які виникають під час цивільного обороту зазначеного виду нерухомого майна.

Ключові слова: нерухомість, об’єкти нерухомості,правочини з нерухомістю, цілісний майновий комплекс.

В статье рассматриваются вопросы определения целостного имущественного комплекса как объекта недвижимос-
ти, а также особенности заключения некоторых видов сделок с данными объектами, проводится анализ основных тео-
ретических и практических проблем, которые возникают во время гражданского оборота указанного вида недвижимого 
имущества.

Ключевые слова: недвижимость, объекты недвижимости, сделки с недвижимостью, целостный имущественный 
комплекс.

The article deals with the definition of the integral property complex as real estate and features of the conclusion of certain 
types of transactions with these entities, analysis of the major theoretical and practical issues that arise during the civil circulation 
with this object.

Key words: real estate, real estate transactions, integral property complex.

З набуттям Україною статусу незалежної дер-
жави, з початком переходу її до ринкової економіки, 
розвиток суспільних відносин зумовив активний 
цивільний оборот нерухомих речей, тому Цивіль-
ний кодекс України (ЦК) та багато інших законів 
та підзаконних актів було прийнято з метою регу-
лювання різноманітних правочинів з нерухомістю. 
Звісно, це є дуже позитивним кроком в розвитку 
ринкової економіки, але, нажаль, в законодавстві 
залишається низка невирішених та проблемних пи-
тань, пов’язаних з цивільним оборотом нерухомих 
речей, які потребують концентрації уваги на них 
та спроб їх вирішення. Одним з досить важливих в 
умовах сьогодення об’єктів нерухомості є цілісний 
майновий комплекс (або єдиний майновий комп-
лекс; далі по тексту ЦМК та ЄМК). 

Аналізом питання стосовно цивільного обороту 
цілісного майнового комплексу як об’єкта нерухо-
мості займалося досить багато вітчизняних та за-

кордонних науковців, зокрема Бєлов В. А., Криво-
бок С. В., Печений О., Спасибо-фатєєва І. та ряд 
інших. Проте і досить на практиці виникає низка 
проблемних питань, що потребують вирішення. 
Аналіз останніх теоретичних та практичних дослі-
джень дозволяє зробити висновок, що запропоно-
вана тема є досить актуальною та потребує якомога 
більше наукових розробок.

Метою даної статті є аналіз такої категорії як 
«цілісний майновий комплекс», акцентування ува-
ги на основних проблемних питаннях, які виника-
ють під час цивільного обороту таких об’єктів та 
пропозиції деяких шляхів вирішення поставлених 
проблем.

Закон України «Про оренду державного та кому-
нального майна» (в редакції Закону від 14.03.1995 
р. № 98/95-ВР) цілісний майновий комплекс 
(цМк) визначає як господарський об’єкт із за-
вершеним циклом виробництва продукції (робіт, 
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послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на 
якій він розміщений, автономними інженерними 
комунікаціями, системою енергопостачання. Також 
згідно з п. 3 Національного стандарту № 1 «Загаль-
ні засади оцінки майна і майнових прав», затвер-
дженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.09.2003 р. № 1440, цМк – це об’єкти, су-
купність активів яких дає змогу провадити певну 
господарську діяльність; ЦМК є підприємства, 
а також їхні структурні підрозділи (цехи, вироб-
ництва, дільниці тощо), які можуть бути виділе-
ні в установленому порядку в самостійні об’єкти 
з подальшим складанням відповідного балансу і 
можуть бути зареєстровані як самостійні суб’єкти 
господарської діяльності. Отже, можна зробити 
проміжний висновок із зазначених положень за-
конодавства висновок, що для визнання об’єкта ці-
лісним майновим комплексом необхідна наявність 
функціональної ознаки – завершений цикл вироб-
ництва товарів (робіт, послуг).

Для порівняння цікавим є розуміння цМк у 
франції. Так, французьке законодавство розглядає 
майновий комплекс як сукупність прав і вважає 
його безтілесною рухомістю, а поняття «підприєм-
ство» («enterprise») використовується лише в зна-
ченні суб’єкта прав. 

У ЦК України в ч. 1 ст. 191 зазначено, що під-
приємство є єдиним майновим комплексом, що ви-
користовується для здійснення підприємницької 
діяльності, а в ч. 3 цієї ж статті законодавець закрі-
пив, що підприємство як єдиний майновий комп-
лекс є об’єктом нерухомості [1]. Також законодав-
чо закріплено, що ЦМК може виступати об’єктом 
будь-яких правочинів. Оскільки ЦМК використову-
ється для підприємницької діяльності, воно пере-
буває в постійному динамічному стані. Це майно з 
постійно змінюваним складом, що ускладнює його 
визначення як предмета договору купівлі-продажу 
нерухомого майна. Визнання ЦМК нерухомістю 
незалежно від того, чи входить до його складу не-
рухоме майно, очевидно, викликане необхідністю 
застосування до правочинів з ним таких вимог, як 
до нерухомості. Адже такі правочини, звичайно, 
потребують підвищеної надійності, що має бути 
певним чином забезпечена як для учасників цього 
правочину, так і для третіх осіб. Проте, визнавши 
підприємство нерухомістю, ЦК не містить окремих 
правил щодо правочинів з ними (так, у ЦК відсут-
ній окремий вид договору купівлі-продажу ЦМК). 

В доктрині цивільного права є також цікаві дум-
ки щодо розуміння ЦМК як об’єкта нерухомості. 
Так, В. А. Бєлов розглядає майновий комплекс не 
як об’єкт, а як правовий режим існування майна, 
що виступає складовими елементами комплексу. 
Думка цікава і має право на існування, проте поки 
що не має підкріплення на законодавчому рівні [2, 
с. 56-57].

Далі зробимо акцент на деяких проблемних 
питання теоретичного та практичного змісту щодо 
ЦМК як об’єкта нерухомості.

1. На сьогодні українським законодавством 
не передбачається державна реєстрація прав на 

підприємство як на єдиний майновий комплекс, 
хоча воно віднесено до нерухомих речей. Пробле-
матичними є й нотаріальне посвідчення правочи-
нів із таким об’єктом нерухомості, оскільки відсут-
ні правовстановлювальні документи на нього як на 
окрему річ. Водночас до складу ЦМК входять інші 
об’єкти нерухомості, які мають свої правовстанов-
лювальні документи і стосовно яких укладаються, 
як правило, окремі правочини. Тобто на практиці 
здебільшого в ЦМК кожен об’єкт реєструється 
окремо, адже це зумовлено законодавчим визна-
ченням різних моделей правочинів, відмінних від 
правочинів з нерухомим майном. Це, зокрема, осо-
бливий порядок набуття права власності на земель-
ні ділянки, зобов’язальні права вимоги і борги, 
об’єкти інтелектуальної власності, що входять до 
складу цього майнового комплексу тощо. Все це не 
сприяє обороту підприємств як ЦМК [3, с. 56]. Але 
такий стан речей суперечить самій природі нерухо-
мих речей, тому що будь-яка річ, яка буде відноси-
тися до нерухомості, обов'язково мусить піддавати-
ся державній реєстрації. Якщо її немає в переліку 
речей, що підлягають державній реєстрації, то цей 
спір слід вирішувати в судовому порядку, а вже суд 
буде виходити з сутності стану речей, а не з нена-
лежного регулювання цього питання законом. З 
аналізу законодавства вбачається, що згідно з ч. 1 
ст. 182 ЦК України та ст. 4 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їхніх обмежень» від 1 липня 2004 р. № 
1952-ІV право власності на нерухоме майно підля-
гає обов’язковій державній реєстрації. Зазначений 
Кодекс та Закон не містять винятків щодо ЦМК. 
Відтак, право власності на цей вид нерухомого 
майна підлягає обов’язковій державній реєстрації. 
Таким чином, доходимо висновку, що право влас-
ності на підприємство як ЦМК при його створенні 
(формуванні активів, що дають змогу здійснювати 
певний вид господарської діяльності) виникає піс-
ля державної реєстрації цього права. З огляду на 
викладене особа, яка створила ЦМК, і не отримала 
державної реєстрації права власності на нього як 
на єдиний об’єкт нерухомого майна, а лише про-
вела державну реєстрацію права власності на окре-
мі об’єкти нерухомого майна, що входять до його 
складу (земельні ділянки, будівлі, споруди тощо), 
не може вважатися відповідно до зазначених по-
ложень законодавства власником ЦМК. У випадку 
продажу такою особою ЦМК існує високий ризик 
визнання договору купівлі-продажу недійсним на 
підставі невідповідності його змісту актам цивіль-
ного законодавства. 

2. Цікавим є питання, що в ст. 191 ЦК Украї-
ни законодавець закріпив положення про те, зо 
підприємство є цілісним майновим комплексом, 
але звідси постає питання, а чи тільки підприєм-
ство може визначатися як ЦМК чи ще є якісь 
об’єкти, які також можуть підпадати під це 
визначення? Чинний ЦК прямо не перелічує май-
нові комплекси в системі об’єктів цивільних прав, 
однак системний аналіз цивільно-правових норм 
дозволяє нам зробити висновок, що майновими 
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комплексами також можуть бути: садиба, житло-
вий комплекс, комплекс нежитлових будівель і спо-
руд тощо (перелік не є виключним) [4, с. 27-36].

Наприклад, за договором між сторонами, в силу 
волевиявлення власника земельна ділянка разом із 
розташованими на ній житловим будинком, інши-
ми будівлями, спорудами, комунікаціями, багато-
річними насадженнями може бути визнана сади-
бою як єдиним об’єктом. Також як приклад можна 
навести рішення суду Російської федерації за позо-
вом громадянина П.І. Сухорєва з приводу відмови 
територіальних органів державної реєстрації здій-
снити реєстрацію права власності на домоволодін-
ня як єдине ціле у складі житлового будинку і зе-
мельної ділянки, наданої для обслуговування цього 
будинку рішенням сільської ради. Суд зобов’язав 
територіальне управління реєстраційної служби 
здійснити реєстрацію права власності на вказаний 
об’єкт, видати свідоцтво про право власності відпо-
відно до заяви позивача, в якому житловий будинок 
визначено як головну річ, а земельну ділянку – її 
приналежністю.

3. Можна звернути увагу ще на один момент, а 
саме, щодо можливості включення трудового ко-
лективу до цілісного майнового комплексу в разі 
вчинення різноманітних правочинів з ЦМК на 
прикладі підприємства. Звісно, що члени трудово-
го колективу в жодному разі не можуть визначати-
ся об’єктом права, а їх відносини з роботодавцем 
врегульовуються трудовим правом. Але як бути у 
разі зміни власника (роботодавця) в разі вчинення 
будь-яких правочинів з ЦМК? Згідно зі ст. 36 КЗпП 
зміна власника майна організації не є підставою 
для припинення трудових договорів із працівника-
ми організації. Припинення трудового договору з 
ініціативи власника можливе лише в разі скорочен-
ня чисельності або штату працівників. Звісно, що 
така норма направлена на захист прав працівників, 
на гарантування збереження робочого місця в разі 
зміні на підприємстві власника. Проте, з іншого 
боку, потребують захисту і інтереси роботодавця, 
адже це право нового власник підприємства само-
стійно вирішувати, наскільки ефективно працюють 
люди, і в кому з них він зацікавлений, і навпаки, 
оскільки від цього залежить його бізнес. Всі ці пи-
тання необхідно вирішувати тільки з урахуванням 
обох сторін шляхом узгодження норм цивільного 
та трудового права.

4. Однією з найскладніших проблем при про-
дажі об’єкта як цілісного майнового комплексу є 
оцінка такого об’єкту. Оцінювання підприємства 
в цілому потребує дещо інших підходів, ніж оці-
нювання окремих об'єктів активів підприємства. 
Згідно із п. 3 затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1440 
Національного стандарту № 1 «Загальні засади 
оцінки майна і майнових прав» ЦМК – це об’єкти, 
сукупність активів яких дає змогу провадити пев-
ну господарську діяльність; ЦМК є підприємства, 
а також їхні структурні підрозділи (цехи, вироб-
ництва, дільниці тощо), які можуть бути виділе-
ні в установленому порядку в самостійні об’єкти 

з подальшим складанням відповідного балансу і 
можуть бути зареєстровані як самостійні суб’єкти 
господарської діяльності.

До переліку майна цілісних майнових комп-
лексів підприємств включаються:

1) основні засоби та інші поза оборотні активи; 
2) оборотні засоби. 
Коли йдеться про оцінювання вартості підпри-

ємства як цілісного майнового комплексу, визна-
чальним є те, що така вартість не дорівнює арифме-
тичній сумі вартостей окремих майнових об'єктів 
підприємства. Цю вартість слід скоригувати на вар-
тість гудвілу-це ділова репутація підприємства, не-
матеріальний його актив. Вартість останнього ста-
новить різницю між балансовою вартістю активів 
підприємства та його звичайною вартістю як ціліс-
ного майнового комплексу і утворюється завдяки 
управлінському мистецтву, провідним позиціям на 
ринку, успішному впровадженню новітніх техно-
логій тощо. Вартість гудвілу не підлягає аморти-
зації і не враховується під час визначення валових 
витрат підприємства. Потенційних покупців ціліс-
ного майнового комплексу цікавить, як правило, 
не лише первісна та залишкова вартість окремих 
майнових об'єктів, а й сума чистого прибутку, яку 
можна одержати в результаті експлуатації підпри-
ємства, та ризикованість бізнесу. Окрім того, вели-
ке значення має розмір майнових прав та обов'язків 
відповідного суб'єкта господарювання. ЦК Украї-
ни дає диспозитивне визначення підприємства як 
ЦМК, що надає право сторонам із використанням 
принципу розумності визначити ті види майна, що 
будуть включені до складу такого комплексу при 
його продажу. При цьому треба мати на увазі, що 
ЦМК визнається лише той комплекс майна, що є 
придатним та достатнім для здійснення певного 
виду господарської діяльності [5, с. 8]. Отже, не до-
пустимо вилучати зі складу ЦМК молочного комбі-
нату обладнання, що забезпечує переробку молока, 
бо в такому випадку цей комплекс не забезпечува-
тиме можливості здійснення господарської діяль-
ності з виготовлення молочних продуктів.

5. Проблемним є також питання щодо відчу-
ження прав інтелектуальної власності, які пе-
ребувають в складі ЦМК. Адже до прав інтелек-
туальної власності в складі підприємства, зокрема, 
можуть належати виключне право на використання 
охоронюваних патентом винаходу, промислового 
зразка, корисної моделі. Не виключене й майнове 
право інтелектуальної власності на твори літерату-
ри, науки, мистецтва тощо, що актуально, напри-
клад, для видавництв. Проблемним є також питан-
ня про комерційне (фірмове) найменування, тобто 
чи може воно бути в складі підприємства. Звісно, 
тут необхідно враховувати вимоги законодавця 
щодо особливостей укладання правочинів щодо 
об’єктів права інтелектуальної власності та осо-
бливості відповідних правочинів, керуючись спеці-
альним законодавством з цього приводу.

6. Також цікавим є питання, чи може майно, 
що має інше призначення, наприклад, соціально-
побутове, культурне тощо входити до складу 
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ЦМК? Наприклад, якщо промислове підприємство 
побудувало та утримує за рахунок власних коштів 
або безоплатно базу відпочинку, профілакторій або 
інший аналогічний об’єкт невиробничого призна-
чення, то як визначити долю цього майна? Чи може 
воно значитися в майновому комплексі підприєм-
ства? Однозначну відповідь на це питання важко 
дати, проте з логічного аналізу можна визначити, 
що такі об’єкти все ж таки не варто відносити до 
складу підприємства як єдиного майнового комп-
лексу, адже вони не можуть вважатися частиною 
підприємства не тільки за своїм призначенням, а 
й тому, що кожний з них здатний функціонувати 
самостійно (наприклад, база відпочинку, дитячий 
табір, клуб, їдальня та ін.). До складу підприєм-
ства входить лише те майно, яке необхідно для 
нормального функціонування підприємства, тобто 
все те, що покликано забезпечити діяльність кон-
кретного майнового комплексу [6, с. 10]. Проте на 
практиці все ж таки слід враховувати, що ЦК Укра-
їни дає диспозитивне визначення підприємства як 
ЦМК, що надає право сторонам із використанням 
принципу розумності визначити ті види майна, що 
будуть включені до складу такого комплексу при 
його продажу.

7. Торкнемося також питання, чи може ЦМК 
бути об’єктом спадкування відповідно до чинного 
законодавства України? Логічним є те, що оскіль-

ки в ЦК України підприємство вважається майном 
– об'єктом правовідносин, воно автоматично вклю-
чається до складу об'єктів спадкування. Проте про-
блемним є питання моменту виникнення права влас-
ності на ЦМК у спадкоємців. Згідно ч. 2 ст. 1299 ЦК 
України право власності на нерухоме майно виникає 
у спадкоємця з моменту державної реєстрації цього 
майна. З цього випливає, що спадкоємець стане пра-
вонаступником майнового комплексу підприємства 
не з моменту відкриття спадщини,а не раніше, ніж 
буде здійснена реєстрація свідоцтва про право на 
спадщину на ЦМК [7, с. 23-24].

Також виходячи із правової природи ЦМК як 
єдиного об’єкта, нотаріуси мають оформляти сві-
доцтва про право на спадщину на ЦМК, а не на 
окремі види майна, які входять до складу майново-
го комплексу підприємства[8, 69].

Отже, в даній роботі ми розглянули проблемні 
питання віднесення цілісного майнового комп-
лексу до об’єктів нерухомості, торкнулися осо-
бливостей укладення деяких правочинів з такими 
об’єктами. Звісно, що це далеко не всі проблеми, 
які виникають на практиці, проте на прикладі хоча 
б деяких з них, у нас є можливість зрозуміти, що 
дане питання ще потребує доопрацювання на за-
конодавчому рівні та усунення деяких розбіжнос-
тей в різних нормативно-правових актах з цього 
питання.
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Актуальность темы состоит в том, что па-
тент, как единственный документ, защищающий 
право на изобретение, на мой взгляд, мало изучен. 
В наше время написано мало статей, посвященных 
патентоспособности изобретений и другим не ме-
нее актуальным проблемам понимания и сущности 
патента.

Бурное развитие рынка в нашей стране заста-
вило многих обратить пристальное внимание на 
защиту интеллектуальной собственности. Воль-
ное обращение с товарными знаками и логотипа-
ми (своими и чужими), почти полное исчезнове-
ние института патентных бюро, отсутствие опыта 
комплексной защиты в делах такого рода привело, 
с одной стороны, к росту числа судебных процес-
сов о нарушении авторских прав, а с другой – к 
невиданному доселе разгулу интеллектуального 
пиратства.

Сегодня фальсифицируется не только сама про-
дукция известных отечественных и зарубежных про-
изводителей (водка, вино, пищевые продукты и т.д.), 
но и упаковка, этикетки, специальные наклейки и 
иные атрибуты подлинности. В упаковочной отрасли 
как ни в какой другой представлены практически все 
формы и объекты интеллектуальной собственности 
– от авторского права на дизайн до промышленной 
собственности на технологию. Теоретически все они 
должны быть защищены, и результат этой защиты 
– авторские договоры, патенты и свидетельства. По-
следние сами становятся товаром и тоже могут быть 
грамотно реализованы (проданы).

Патент (патент на изобретение, деклараци-
онный патент на изобретение, декларационный 
патент на полезную модель, патент (декларацион-
ный патент) на секретное изобретение, деклара-
ционный патент на секретную полезную модель) 
– охранный документ, удостоверяющий приоритет, 
авторство и право собственности на изобретение 
(полезную модель).

Срок действия патента Украины на изобрете-
ние составляет 20 лет с даты подачи заявки.

Срок действия декларационного патента на 
изобретение составляет 6 лет с даты подачи заявки.

Срок действия патента на изобретение, объ-
ектом которого является лекарственное средство, 
средство защиты животных, средство защиты рас-
тений и т. д., использование которого требует раз-
решения соответствующего компетентного органа, 
может быть продлен по ходатайству владельца это-
го патента на срок, равный периоду между датой 
подачи заявки и датой получения такого разреше-
ния, но не более чем на 5 лет.

Срок действия декларационного патента на се-
кретное изобретение равен сроку засекречивания 
изобретения, однако не может быть длительнее 
определенного по закону срока действия охраны 
изобретения.

Изобретение (полезная модель) – результат ин-
теллектуальной деятельности человека в какой-ли-
бо сфере технологии.

Анализируя понятие «изобретение», нужно об-
ратить внимание на то, что изобретение всегда яв-

ляется решением определенной задачи (проблемы). 
Сама по себе постановка задачи не может быть 
изобретением, поскольку одно и то же задание, как 
правило, можно решать несколькими способами.

Также важно понимать, что изобретением яв-
ляется не любое, а лишь техническое (технологи-
ческое) решение задачи. Например, новый метод 
решения линейного уравнения не может быть изо-
бретением из-за того, что в данном случае имеет 
место решение задачи иными техническими (тех-
нологические) средствами. Хотя на практике, в 
Украине выдаются патенты на способы решения 
некоторых задач, которые в принципе не имеют 
технического характера.

Изобретение должно решать определенную за-
дачу, которая не обязательно должна иметь техни-
ческий (технологический) характер.

Техническое (технологическое) решение явля-
ется изобретением, воплощается в определенном 
объекте. Следует обратить внимание на то, что за-
конодательство закрепляет исчерпывающий пере-
чень объектов изобретения. Статья 6 Закона Укра-
ины «Об охране прав на изобретения и полезные 
модели» к объектам изобретения относит продукт, 
процесс (способ), применение известного продук-
та или процесса (способа) по новому назначению, 
так же правовая охрана предоставляется изобре-
тению, которое не противоречит публичному по-
рядку, принципам гуманности и морали, отвечает 
условиям патентоспособности.

Изобретение для обеспечения правовой охраны 
также должно соответствовать условиям патенто-
способности. Законодательно эти критерии опре-
делены таким образом: новизна, изобретательский 
уровень, промышленная применимость.

Изобретение признается новым, если оно не 
является частью уровня техники. Уровень техники 
включает все сведения, ставшие общедоступными 
в мире до даты подачи заявки в Учреждение (под 
термином «Учреждение» понимается центральный 
орган исполнительной власти по вопросам охраны 
интеллектуальной собственности). Сегодня таким 
органом является Государственная служба интел-
лектуальной собственности Украины, действую-
щая в составе Министерства образования и науки, 
молодежи и спорта Украины.

Изобретением считается лишь предложение, опи-
рающееся на оригинальную идею, что является про-
дуктом изобретательского творчества, а не просто 
инженерно-технической разработкой, которая соот-
ветствует возможностям среднего специалиста, его 
знаниям и опыту. Созданный объект признается изо-
бретением, если техническая задача решалась дей-
ствительно изобретательскими путями и средствами, 
если предложение выходит за рамки нормального и 
предполагаемого усовершенствования техники для 
обычных специалистов в данной области.

Третьим условием патентоспособности изобре-
тения является его пригодность для промышленно-
го использования (по терминологии Закона Укра-
ины «Об охране прав на изобретения и полезные 
модели» – промышленная применимость изобре-
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тения). Изобретение является пригодным для про-
мышленного использования, если оно может быть 
использовано в промышленности или в любой дру-
гой сфере деятельности.

Владельцем патента является патентооблада-
тель. Патентообладателю принадлежит исклю-
чительное право на использование охраняемых 
патентом изобретения, полезной модели или про-
мышленного образца по своему усмотрению, если 
такое использование не нарушает прав других 
патентообладателей, включая право запретить ис-
пользование указанных объектов другим лицам, 
кроме случаев, когда такое использование в соот-
ветствии с Патентным законом не является нару-
шением права патентообладателя.

Если патент принадлежит нескольким лицам, 
то взаимоотношения по использованию запатенто-
ванного объекта определяются соглашением между 
ними. При отсутствии такого соглашения каждый 
патентообладатель может использовать охраняемый 
объект по своему усмотрению, но не вправе предо-
ставить на него лицензию или уступить патент дру-
гому лицу без согласия остальных владельцев.

Изделие признается изготовленным с исполь-
зованием запатентованного изобретения, полезной 
модели, а способ, охраняемый патентом на изо-
бретение, – примененным, если в нем использован 
каждый признак изобретения, полезной модели, 
включенный в независимый пункт формулы, или 
эквивалентный ему признак.

Изделие признается изготовленным с использо-
ванием запатентованного промышленного образца, 
если оно содержит все его существенные признаки.

При неиспользовании или недостаточном ис-
пользовании патентообладателем изобретения или 
промышленного образца в течение четырех лет, а 
полезной модели – в течение трех лет с даты вы-
дачи патента любое лицо, желающее и готовое 
использовать охраняемый объект промышленной 
собственности, в случае отказа патентообладателя 
от заключения лицензионного договора может об-
ратиться в Государственную службу инетелктуаль-
нойдеятельности с ходатайством о предоставлении 
ему принудительной неисключительной лицен-
зии. Если патентообладатель не докажет, что не-
использование или недостаточное использование 
объекта промышленной собственности обуслов-
лено уважительными причинами, Высшая патент-
ная палата предоставляет указанную лицензию с 
определением пределов использования, размера, 
сроков (неисключительная лицензия), а также по-

рядка платежей. Размеры лицензионных платежей 
должны быть установлены не ниже рыночной цены 
лицензии.

Согласно Конвенции об охране промышленной 
собственности, принудительная лицензия может 
передаваться даже в форме сублицензии, но лишь 
с частью промышленного или торгового предпри-
ятия, использующего эту лицензию.

Конвенция устанавливает, что для предотвра-
щения злоупотреблений, которые могут возник-
нуть в результате осуществления исключительного 
права патентообладателя (например – неиспользо-
вание изобретения), национальное законодатель-
ство, помимо выдачи принудительной лицензии, 
может предусматривать лишение прав на патент. 
При этом аннулирование патента допускается по 
истечении двух лет с момента выдачи принуди-
тельной лицензии.

В практике производственной деятельности не-
редко могут иметь место условия, не позволяющие 
использовать изобретение, полезную модель, про-
мышленный образец без вторжения в права других 
патентообладателей. Так, при постановке на произ-
водство новой полезной модели (нового изделия), 
как правило, требуется внесение тех или иных 
изменений в технологическую систему. Если же 
полезная модель представляет собой сложную си-
стему, ее постановка на производство может сопро-
вождаться коренной реконструкцией производства, 
связанной с использованием ряда изобретений. 
Патентный закон предусматривает, что если патен-
тообладатель не может использовать изобретение, 
полезную модель, промышленный образец, не на-
рушая при этом прав другого патентообладателя, 
он вправе требовать от последнего заключения ли-
цензионного договора.

Патентообладатель может уступить полу-
ченный патент любому физическому или юри-
дическому лицу. Договор об уступке патента 
подлежит регистрации в Патентном ведомстве. 
Договор без регистрации считается недействи-
тельным. Патент и право на него переходят так-
же по наследству.

Значение патентного права в развитии науки 
и производства в стране нельзя переоценить. Па-
тентное право призвано защищать изобретателей, 
создающих не менее ценные объекты, чем матери-
альные вещи. В большинстве развитых стран по-
следние годы наблюдается всплеск патентования 
изобретений и других объектов промышленной 
собственности. 
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прАвовА прироДА кАтегорій «СіМейнА прАвоЗДАтніСть» 
тА «СіМейнА ДіЄЗДАтніСть» Дитини
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У статті досліджується правова природа та місце в системі українського сімейного законодавства категорій «сімейна 
правоздатність» та «сімейна дієздатність». Визначається обсяг сімейної правоздатності та сімейної дієздатності дитини. 
Проводиться розмежування вказаних категорій у системах цивільного та сімейного права.

Ключові слова: дитина, сімейна правоздатність, сімейна дієздатність.

В статье исследуєтся правовая природа и место в системе украинского семейного законодавства категорий «семей-
ная правоспособность» и «семейная дееспособность». Определяется объем семейной правоспособности и семейной 
дееспособности ребенка. Проводится разграничение указаних категорій в системах гражданского и семейного права. 

Ключевые слова: ребенок, семейная правоспособность, семейная дееспособность. 

The article contains an legal nature and place in system of the category «family right ability» and «family capacity» in the 
Family Low of Ukraine. Will be deferred volume family right ability and family capacity a child. The distinction categories in the 
system of Civil and Family law.

Key words: child, family right ability, family capacity.

Розглядаючи категорії «сімейна правоздат-
ність» і «сімейна дієздатність», не можливо обійти 
увагою тлумачення цих понять. Даним категоріям 
в різні часи приділялася увага багатьох науковців 
– правників, серед яких, зокрема, О.В. Дзера, Д.В. 
Дождьов, Л.В. Красицька, Н.С. Кузнєцова, З.В. Ро-
мовська, В.А. Рясенцев, Є. А. Суханов та ін. Понят-
тя цивільної правоздатності є більш – менш устале-
ним в науці: цивільна правоздатність є елементом 
цивільної правосуб’єктності; цивільною право-
здатністю у однаковому обсязі наділені всі грома-
дяни від народження до моменту смерті [13, с. 25].

Питання про самостійність категорій цивіль-
ної і сімейної правоздатності пов’язане з більш 
загальним питанням – чи є сімейне право само-
стійною галуззю права або являє собою підгалузь 
цивільного права. Не маючи можливості вивчати 
проблему існування сімейного права як самостій-
ної галузі в системі вітчизняного права, ми розгля-
даємо сімейне право як самостійну галузь права, 
яка має свій предмет, метод, систему та принципи. 
Звідси, можливо вести мову про такі самостійні 
категорії як сімейна правосуб’єктність, сімейна 
правоздатність та сімейна дієздатність. Це також 
є передумовою формування категорії «сімейно – 
правовий статус дитини».

В Сімейному законодавстві України не має ви-
значення сімейної правоздатності. В спеціальній 
літературі поняття сімейної правоздатності також 
досліджено неповно: висвітлюються лише окре-
мі аспекти цієї проблеми; не вивчене питання про 
співвідношення сімейної правоздатності повно-
літньої особи та дитини. Крім того, серед вчених-
правників не досягнуто єдиного погляду відносно 
поняття «сімейна правоздатність особи».

Категорія «правоздатність» відома за часів 
Стародавнього Риму. У римському праві сімейний 
статус впливав на правоздатність римського грома-
дянина. Д.В. Дождьов відмічає, що: «слово «caput» 
набуває значення «правоздатність» достатньо піз-
но: належність до familia закріплює статус особи 
наділяючи її загальною правоздатністю» [5, с. 275]. 

Сімейна і цивільна правоздатність – право-
ві категорії різних галузей права, хоча і належать 
до сфери приватного права, проте кожне з них має 
свій специфічний зміст. Так, сімейна правоздат-
ність стосується тільки сімейних прав і сімейних 
обов’язків; зміст сімейної правоздатності харак-
теризується рівноправністю суб’єктів у сімейних 
правовідношеннях. 

Законодавство не заперечує самостійність цих 
правових категорій. Не маючи цивільної правоздат-
ності, фізична особа не має можливості реалізувати 
права, які передбачені сімейним законодавством: 
укласти шлюб, усиновити дитину. Водночас цивіль-
на і сімейна правоздатність особи взаємопов’язані 
і перебувають у нерозривному зв’язку: наявність 
цивільної правоздатності є передумовою сімейної 
правоздатності. В деяких випадках наявність ци-
вільної дієздатності виступає передумовою сімейної 
правоздатності. Так, шлюбна правоздатність нале-
жить особам які мають повну цивільну дієздатність 
або обмежену (обмеження у дієздатності також не є 
перешкодою для укладення шлюбу). Надання судом 
права на шлюб можливе лише щодо осіб, які мають 
неповну цивільну дієздатність; недієздатні особи не 
володіють шлюбною правоздатністю.

Сімейна правоздатність – це здатність мати пра-
ва, вчиняти дії та виконувати обв’язки, які перед-
бачені сімейним законодавством. 

6. Інтелектуальна власність в Україні: Корисна модель / Л.І. Ніколаєнко,Г.П. Добриніна, Л.А. Меняйло, В.С. Радом-
ський / За ред. В.Л. Петрова – 1999, 128 с. 

7. Сергеев А.П. Патентное право. – М.: БЕК, 1994.
8. http://www.europarl.europa.eu/
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Сімейна правоздатність дитини виникає з мо-
менту народження. Як вказував Г.ф. Шершеневич: 
«правоздатність виникає не раніше моменту появи 
на світ живої істоти» [14, с. 427]. Про це писав і про-
фесор Д.І. Мейер, стверджуючи, що: « суб’єктом 
права стає дитина, яка народилася живою» [7, с. 85]. 
О.В. Дзера та Н.С. Кузнецова зазначають, що: «пра-
воздатність це основа для правоволодіння, тобто на-
буття конкретних суб’єктивних прав, тим самим від-
бувається реалізація правоздатності» [4, ст.9]. 

Моментом виникнення правоздатності законо-
давець визначив саме момент народження: при цьо-
му в законі не визначено природу правоздатності, 
чи є вона правом особи чи набуває вона його одразу 
й у повному обсязі. Цей висновок випливає зі зміс-
ту ч. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону дитин-
ства»: кожна дитина має право на життя з моменту 
визначення її живонародженою та життєздатною.

Професор З.В. Ромовська ж, розглядає право-
здатність як: «природне право» [9, с. 54]. Інші нау-
ковці стверджують, що: «правоздатність є суспільно 
– юридичною властивістю» [2, с. 123]. Ми вважає-
мо, що правоздатність є і природною і юридичною 
властивостями. Оскільки належить людині від наро-
дження і є невід’ємною протягом всього життя, але з 
іншого боку може проявлятися лише у сфері права. 
На думку Ю.С. Червоного, «сімейна правоздатність 
– це здатність особи бути учасником сімейних пра-
вовідносин, тобто здатність мати сімейні права та 
обов’язки» [12, с. 127], з чим слід погодитись.

 Категорія «сімейна правоздатність» стосується 
як повнолітніх осіб, так і осіб, які не досягли по-
вноліття. Виникає питання про залежність обсягу 
сімейної правоздатності від такої обставини, як вік, 
а також про співвідношення сімейної правоздат-
ності повнолітньої особи і дитини.

В цілому, як відмічають вчені, які вивчали цю 
проблему, зміст правоздатності дитини та повно-
літньої особи співпадає. Проте, говорити про повне 
співвідношення цих категорій у сімейному праві не 
можна, адже, як зазначав В.А. Рясенцев, : «сімейна 
правоздатність, хоч і виникає з народження, але роз-
ширюється з досягненням певного віку» [10, с. 49].

Аналіз сімейного законодавства дає підстави 
зробити висновок, що дитина не в змозі володіти 
окремими сімейними правами з моменту наро-
дження. Наприклад, укласти шлюб може особа, 
яка досягла шлюбного віку; він складає вісімнад-
цять років, а у виняткових випадках право на шлюб 
може бути надане особі, яка досягла шістнадцяти 
років; також, усиновлювачем, опікуном, патронат-
ними вихователями, батьками – вихователями та 
прийомними батьками можуть бути лише повно-
літні особи [11]. Отже обсяг сімейної правоздат-
ності поступово розширюється і з досягненням 
повноліття або наданням особі права на шлюб до-
сягає найповнішого обсягу. Особа, яка досягла 18 
років, або уклала шлюб відповідно до закону до 
досягнення цього віку чи втратила статус дитини, 
набуває поряд з цивільною дієздатністю, повну сі-
мейну правоздатність.

Таким чином можна констатувати залежність 

обсягу сімейної правоздатності від цивільної дієз-
датності: повним обсягом сімейної правоздатності 
наділена фізична особа, яка має повну цивільну ді-
єздатність.

До досягнення повноліття або з моменту наді-
лення фізичної особи відповідно до закону повною 
цивільною дієздатністю вона не має можливості 
повноцінно набувати сімейних прав та обов’язків.

При цьому у сімейно – правових відносинах іс-
нує суттєва відмінність від цивільно – правових. 
Так наявність цивільної правоздатності дозволяє 
дитині набувати, наприклад, прав на нерухоме май-
но та здійснювати їх за допомогою законних пред-
ставників. У сімейних правовідносинах виключа-
ється набуття певних сімейних прав чи обов’язків 
до досягнення віку, визначеного сімейним законо-
давством. Тобто, власне здатність набувати відпо-
відне право виникає лише з відповідного віку, до 
настання якого вести мову про сімейну правоздат-
ність в набутті конкретного права неможливо.

Отже сімейна правоздатність дитини є дина-
мічною, вона розвивається в напрямку розширення 
її обсягу зі збільшенням віку дитини і сягає свого 
апогею з набуттям фізичною особою повної ци-
вільної дієздатності. Ми наголошуємо на тому, що 
сімейна правоздатність – це здатність особи мати 
сімейні права і виконувати сімейні обов’язки. Вва-
жаємо, що ця норма повинна бути закріплена в сі-
мейному законодавстві. А саме, редакція статті 15 
може містити поняття та зміст сімейної правоздат-
ності: це здатність мати права і обов’язки у сфе-
рі шлюбу, у сфері правовідносин батьків і дітей, в 
усиновленні, тощо, а також право осіб вступати в 
шлюб, укладати шлюбний договір, приймати ди-
тину на виховання в сім’ю, усиновлювати дитину, 
брати дитину під опіку або піклування, у патронат-
ну сім’ю, у прийомну сім’ю та у дитячий будинок 
сімейного типу, а також мати інші передбачені сі-
мейним законодавством права і обов’язки. Хоча, 
Л.В. Красицька вважає, що: «для визначення змісту 
сімейної правоздатності недоцільно перераховува-
ти конкретні сімейні права та обов’язки. Достатньо 
вказати, що особа може мати сімейні особисті не-
майнові і майнові права та обов’язки, які не забо-
ронені законом і не суперечать моральним засадам 
суспільства» [6]. 

Одним з найважливіших елементів сімейно-
правового статусу особи є сімейна дієздатність; 
в спеціальній літературі це поняття, як і поняття 
правоздатності, вивчене не повно. Зокрема Я. Р. 
Веберс визнає сімейну дієздатність, як : «здатність 
особи своїми діями набувати для себе права та 
створювати обов’язки у сфері шлюбу та сім’ї» [1, c. 
9]. Гадається, що наведене визначення не повною 
мірою відображає сутність, склад і призначення 
цієї категорії в сімейному праві.

На противагу, достатньо повним видається ви-
значення сімейної дієздатності, сформульоване В.І. 
Даниліним, який розглядає цю правову категорію 
як : «здатність громадянина до здійснення сімейно-
правових актів, які направленні на встановлення, 
зміну або припинення сімейно-правових відносин, 
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а також, здійснення суб’єктивних немайнових прав 
учасників вказаних відносин» [3, с. 25]. 

Вважаємо, що існують достатні аргументи для 
відокремлення сімейної дієздатності від цивільної 
та ознаки, які не можуть розповсюджуватися на 
визначення цивільної дієздатності. Для цивільно-
го права характерні майнові відносини між учас-
никами, що і породжують порівняння дієздатності 
з правочиноздатністю: здатністю укладати угоди, 
передумовою яких, як правило, виступає майно-
вий інтерес. В сімейному праві також фігурують 
правочини: укладення шлюбного контракту, угода 
чоловіка і дружини про припинення права на алі-
менти, договір про визначення місця проживання 
дитини при розлученні батьків, договір про патро-
нат тощо. Але сімейно – майнові відносини вини-
кають на ґрунті особистих немайнових відносин. І 
тому доречно говорити про наявність в сімейному 
праві сімейно – правових актів: укладення шлюбу, 
усиновлення тощо. Юридична природа цих актів 
суттєво відрізняється від правочинів, які є в ци-
вільному праві. Передумовою цього буде здатність 
суб’єктів сімейних правовідносин здійснювати сі-
мейно – правові акти та здатність укладати сімейно 
– правові правочини.

Сімейна дієздатність – ґрунтується на цивільній 
правоздатності, яка лише й існує. Сімейна дієздат-
ність – це вид цивільної дієздатності але реалізу-
ється у сфері сімейних відносин. 

Дитина з моменту народження, як правило, реа-
лізує своє право на утримання її батьками, право на 
сімейне виховання. Дитина має право за наявнос-
ті фізичної і розумової можливості формулювати 
свою думку з питань, які зачіпають її інтереси.

Отже слід констатувати наявність сімейної пра-
воздатності та сімейної дієздатності як самостійних 
категорій. Сімейна дієздатність дитини є динаміч-
ною і розвивається в сторону збільшення її обсягу з 
досягненням дитиною певних вікових меж.

Поряд з повною сімейною дієздатністю існує сі-
мейна дієздатність не в повному обсязі, якою наді-
лені діти. Вони можуть здійснювати не всі, а лише 
деякі сімейні права і виконувати деякі обов’язки. 
Проте, в залежності від віку обсяг сімейної дієздат-
ності змінюється. 

В юридичній літературі дискутується питання 
про доцільність поділу сімейної дієздатності на 
види, аналогічні до існуючих у цивільному праві. 
С.А. Муратова пропонує поділяти сімейну дієздат-
ність на: часткову – віком до 18 років; повну – з 
18 років [8, с. 27]. На нашу думку, сімейну дієздат-
ність слід диференціювати детальніше. А саме: 1) 
мінімальна сімейна дієздатність повинна бути у 
віці до 10 років; 2) часткова сімейна дієздатність 

у віці від 10 до 14 років; 3) неповна сімейна дієз-
датність у віці від 14 до 18 років; 4) повна сімейна 
дієздатність з настанням 18 років, або внаслідок 
емансипації неповнолітньої особи. 

Проаналізувавши положення СК України мож-
на зробити висновки, що сімейну дієздатність не в 
повному обсязі можна поділити на:

- сімейну дієздатність дітей у віці до 10 років – 
малолітні;

- сімейну дієздатність дітей у віці від 10 до 14 
років – неповнолітні;

- сімейну дієздатність дітей у віці від 14 до 18 
років – повнолітні.

Діти у віці до 10 років мають право:
1) висловлювати свою думку з питань, які за-

чіпають їх інтереси, і бути заслуханою в процесі 
судового або адміністративного засідання. Це по-
ложення відповідає ст. 12, 13 Конвенції ООН про 
права дитини. Таке право дитина набуває з того мо-
менту, коли у неї з’являється здатність формулюва-
ти свої власні погляди, з тих питань, які зачіпають 
її інтереси. Мінімальний вік залежить від індивіду-
альних якостей дитини та інших обставин;

2) надавати згоду на зміну прізвища (при досяг-
ненні 7 років).

У віці від 10 до 14 років діти мають право:
1) здійснювати права , які надані у віці до 10 

років;
2) висловлювати думку у державному органі, 

який розглядає спір. Це одне з найважливіших прав 
дитини, яке може бути реалізоване нею при досяг-
ненні 10 років. Думка дитини є обов’язковою при 
поновленні батьківських прав, при усиновленні і 
при встановлені опіки чи піклування, при визна-
ченні місця проживання дитини, при визначенні з 
ким з батьків буде проживати дитина.

3) надавати згоду на зміну по – батькові.
У віці від 14 до 18 років діти мають право:
1)здійснювати захист власних прав та інтересів; 
2) звернутися до суду з вимогою про скасування 

усиновлення;
3) набувати право на шлюб за рішенням суду з 

досягненням 16 років;
5) змінити ім’я, прізвище при досягненні 16 ро-

ків.
Підсумовуючи викладене зазначимо, що для 

виникнення та здійснення відповідної групи сі-
мейних прав та обов’язків, учасники сімейних 
правовідносин наділяються сімейною дієздатніс-
тю. Пропонуємо ввести в сімейне законодавство 
норму, яка б містилася в статті 15  і не тільки 
визначала зміст та обсяг сімейної дієздатності 
залежно від віку, а й наводила перелік сімейних 
прав дитини певного віку. 
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віДМовА віД прийняття СпАДЩини
Морозюк А. в.,

магістрант юридичного факультету,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У статті досліджений інститут відмови від прийняття спадщини, поняття та сутність відмови від спадкування, її різ-
новиди, а також аналізуються теоретичні та практичні проблеми, що виникають в ході реалізації права на відмову від 
прийняття спадщини.

Ключові слова: спадщина, право на спадкування, відмова від спадкування, нездійснення дій щодо спадкування, 
юридична доля спадщини.

В статье исследован институт отказа от принятия наследства, понятие и сущность отказа от наследования, его раз-
новидности, а также анализируются теоретические и практические проблемы, возникающие в ходе реализации права 
на отказ от принятия наследства.

Ключевые слова: наследство, право на наследование, отказ от наследования, неосуществление действий относи-
тельно наследования, юридическая судьба наследства.

The article is devoted to research into the institute of disclaimer of inheritance, concept and essence of a disclaimer of 
inheritance and it's kinds. Also theoretical and practical problems which appeared in the proces of realization the right of 
disclaimer of inheritance are analyzed in the article.

Key words: inheritance, right of inheritance, disclaimer of inheritance, failure actions to take the inheritance, the legal fate 
of the inheritance.

Аналізу проблеми відмови від прийняття спад-
щини приділяли увагу багато науковців, зокрема Ю. 
О. Заіка, Є. О. Рябоконь, Є. О. Харитонова, М. В. Со-
лонько, С. Я. фурса та інші. Проте як на теоретич-
ному, так і практичному рівнях і досі виникають пи-
тання щодо реалізації права на відмову від прийняття 
спадщини, що потребують свого вирішення, до того 
ж аналіз останніх досліджень дає змогу зробити ви-
сновок, що запропонована тема залишається досить 
актуальною та потребує глибшого опрацювання.

Завданням цієї статті є аналіз інституту відмо-
ви від прийняття спадщини, а також теоретичних 
та практичних проблем у реалізації даного права.

Раніше використовувався термін «відмова від 
спадщини», який був невдалий, адже спадкоємець 
ще не прийняв спадщину, не є її власником, тому 
не може відмовитись від неї. З моменту відкрит-
тя спадщини спадкоємець отримує лише право на 
прийняття спадщини, а не саму спадщину. 

Спадкоємець, який закликається до спадкуван-
ня майна спадкодавця, може не ставати її власни-
ком. Зазначене право закріплене статтею 1273 Ци-
вільного кодексу України (далі – ЦК України). 

Перед тим, як перейти до проблемних питань, 
слід з’ясувати, що таке «право на відмову від при-
йняття спадщини». Ковальчук Я. вважає, що від-
мову від спадкування необхідно розглядати у двох 
аспектах:

об’єктивному – сукупність юридичних норм, 
які надають можливість спадкоємцеві не успадко-
вувати майно померлого власника. Тобто ЦК Укра-
їни містить у собі певні положення, які дозволяють 
спадкоємцю відмовитися від набуття права влас-
ності на свою частку у спадковому майні;

суб’єктивному – встановлена законом мож-
ливість спадкоємця не успадковувати майно по-
мерлого власника. Прийняття спадщини – це не 
обов’язок спадкоємця, а його право. Тому він оби-
рає один з двох наданих законом варіантів своєї 
можливої поведінки – стає власником своєї частки 
у спадковому майні або відмовляється від права 
власності на неї [9, с. 12].

Відмова від прийняття спадщини – це юридич-
на одностороння дія, направлена на відмову від 
певних прав, обов’язків, юридичних дій або безді-
яльності, які повинен буде виконати спадкоємець, 
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незалежно від того чи він є спадкоємцем за законом 
або спадкоємцем за заповітом [6].

Проаналізувавши норми ЦК, можна виділити 
два різновиди відмови від прийняття спадщини:

1) проста – без зазначення особи, на користь 
якої вона здійснюється (ч.1,2 ст.1275 ЦК); 

2)  ускладнена – із зазначенням такої особи (ч. 
1 ст.1274 ЦК).

Відмова здійснюється шляхом подання заяви 
до органів нотаріату за місцем відкриття спадщи-
ни протягом 6 місяців з часу відкриття спадщини. 
Вона може бути відкликана протягом строку для 
прийняття спадщини.

Виникають такі проблеми теоретичного та 
практичного характеру щодо відмови від прийнят-
тя спадщини:

1). Юридична доля спадщини, яку спадкоє-
мець за заповітом не приймає. 

У ч. 1 ст. 1275 ЦК врегульовані юридичні на-
слідки лише відмови (частка переходить до інших 
спадкоємців за заповітом та розприділяється між 
ними порівну). Нездійснення дій щодо прийняття 
спадщини одним із спадкоємців за заповітом при-
зводить до невизначеної долі спадщини. 

П.5 Постанови Пленуму ВСУ №7 від 30.05.08 
р. було встановлено аналогічні наслідки непри-
йняття спадщини та відмови від прийняття, а саме 
наслідки, передбачені ч.1 ст. 1275 ЦК [3].

Виникає питання: чи можемо ми допускати ана-
логію між цими поняттями?

Харитонова Є.О. вважає, що відмову від при-
йняття спадщини необхідно поділяти на два види: 
фактична (нездійснення дій щодо прийняття спад-
щини) та заявна (подання заяви до органів нотаріа-
ту за місцем відкриття спадщини протягом 6 міся-
ців з часу відкриття спадщини) [5]. 

На мою думку, не можна ототожнювати не-
здійснення дій щодо спадкування та відмову від 
прийняття спадщини. У разі відмови спадкоємець 
назавжди усувається від спадкування , а у разі не-
прийняття – особа за згодою інших спадкоємців 
або в судовому порядку (ч.2, 3 ст.1272 ЦК) може 
прийняти спадщину.

Коли ж виникає право на спадкування за зако-
ном?

Підрозділ 2 розділу 1 частини 3 Методичних 
рекомендацій щодо вчинення нотаріальних дій від 
29.01.09 р.: спадкування за законом виникає лише, 
якщо всі спадкоємці за заповітом не прийняли або 
відмовились від прийняття спадщини [4].

Мені більше імпонує підхід, який був визначений 
у ЦК УРСР 1963 р. [2] та Постанові Пленуму Верхо-
вного Суду УРСР від 23.03.84 р., про те, що конкрет-
но визначена частка переходить до спадкоємців за за-
коном і розприділяється між ними у рівних частках. 
Якщо спадкодавець заповідав все майно (без визна-
чення часток), частка спадкоємця, який відмовився, 
переходить до інших спадкоємців за заповітом і роз-
приділяється між ними у рівних частках.

На моє переконання, саме такий підхід дозво-
лить максимально забезпечити реалізацію волі 
спадкодавця. Якщо спадкодавець заповідав все 

майно, то він хотів, щоб саме особи, які визначені 
в заповіті спадкували все майно, а не спадкоємці за 
законом. Якщо ж спадкодавець визначив частки, то 
він індивідуально прив’язував конкретне майно до 
певного спадкоємця, а не до інших спадкоємців за 
заповітом. Саме такий підхід, на мою думку, пови-
нен бути закріплений законодавчо.

2). відмова від спадкування за заповітом не 
позбавляє можливості спадкувати за законом?

Таке дискусійне положення закріплено в ч.5 
ст. 1275 ЦК України. Немає однозначного підходу 
щодо тлумачення цієї норми як на доктринальному, 
так і практичному рівні.

Солонько М.В. вважає, що зберігається можли-
вість спадкування за законом, особі лише необхід-
но додатково подати нотаріусу заяву про бажання 
спадкувати за законом [6].

Така пропозиція є вкрай небезпечною і з теоре-
тичних, і з прикладних позицій. Уявімо собі ситуа-
цію, спадкоємців за законом, покладено виконання 
заповідального відказу. 

За конструкцією «двох самостійних видів від-
мов» спадкоємець може відмовитись від прийнят-
тя спадщини за заповітом і прийняти спадщину 
за законом, будучи вільним у такому випадку від 
будь-якого заповідального відказу. Однак у тако-
му разі не тільки ігнорується воля заповідача, а й 
нехтується принцип універсальності спадкового 
правонаступництва. Тому нам видається, що від-
мовляючись від спадщини, спадкоємець втрачає 
право на спадкування. Відмова від прийняття 
спадщини діє незалежно від підстави спадкування 
і має «наскрізний» характер. що стосується поло-
жень ч. 5 ст. 1275 ЦК, то дану норму слід розуміти 
таким чином, що відмова спадкоємця за заповітом 
від прийняття спадщини не позбавляє його права 
на спадкування лише спадкового майна, не охо-
пленого заповітом [8, с. 82-83]. 

3). Можливість відмови від спадкування у 
певній частині або на певних умовах. 

Ч. 5 ст. 1273 ЦК передбачає лише повну від-
мову від спадкування, яка є безумовною та безза-
стережною. 

Є наукові підходи щодо необхідності законодав-
чого закріплення можливості відмови від частини 
спадкового майна, а також можливості прийняття 
частини майна від інших спадкоємців [6, 7]. При-
хильники такого підходу аргументують свою пози-
цію проблемами судової практики. Такі проблеми 
виникають через поділ часток в натурі, а не в іде-
альних частках, коли сторони добровільно досягли 
згоди щодо такого поділу. Є різні пропозиції щодо 
механізму реалізації такого підходу. Наприклад, 
усна домовленість має бути зафіксована як заява, 
підписана обома спадкоємцями в присутності но-
таріуса із зазначенням місця, дати написання заяви, 
а також детальним і повним описом здійснення дій 
щодо обміну частками спадкового майна, вона по-
винна бути посвідчена нотаріально [7, с. 103].

Вважаю, що підхід законодавця є правильним. 
На даній стадії процесу спадкування спадкоємець 
одержує лише право прийняти спадщину, а не саму 
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спадщину. Він не є власником спадщини, тому не 
може розпоряджатися її часткою.

4). чи може спадкоємець відмовитись від пра-
ва на обов’язкову частку на користь іншої особи?

Ч.1, 2 ст. 1274 ЦК встановила спадкоємців, які 
мають право відмовитись від прийняття спадщини 
на користь третьої особи.

Спадкоємця за обов’язковою часткою в дано-
му переліку немає, тому він не може відмовитись 
на користь третьої особи, хоча він може здійснити 
просту відмову. До того ж, треті особи не відпові-
дають критеріям, які наведені в ст.1241 ЦК.

5). особливості відмови від прийняття спад-
щини осіб, які за віком чи станом здоров’я не-
спроможні самостійно реалізувати це право. 

Особливість полягає в тому, що для реалізації 
права на відмову таких осіб необхідна згода певних 
осіб або органів (батьків, усиновлювачів, опікунів 
малолітньої особи, недієздатної особи, органу опі-
ки та піклування).

Недодержання зазначених вимог тягне нікчем-
ність правочину про відмову (ч.1 ст. 224 ЦК). Ч.2 
цієї ж статті встановила право заінтересованих 
осіб вимагати визнання його у судовому порядку 
дійсним, якщо він відповідав інтересам особи, над 
якою встановлена опіка чи піклування.

Норми ст.ст. 222, 223 ЦК щодо визнання право-
чину оспорюваним не поширюється на ці випадки, 
адже законодавцем встановлена імперативна норма 
щодо нікчемності правочинів про відмову від спад-
кування, які були здійснені без згоди згоди опіку-
нів, піклувальників.

Отже, інститут відмови від прийняття спадщини 
відіграє важливу роль в спадковому праві. При реа-
лізації даного права спадкоємці стикаються з низкою 
проблем, що зумовлені недосконалістю законодав-
чого регулювання, тлумачення правових норм. Дана 
проблематика потребує подальшого доктринального 
дослідження, а також вдосконалення законодавчих 
підходів у регулюванні відмови від спадкування.
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В статті розкривається структура ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Аналізуються 
рішення Європейського суду з прав людини. Досліджується зміст поняття приватного і сімейного життя. Звертається 
увага на позитивні та негативні обов’язки держави. Зосереджується увага на відповідному українському законодавстві.
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В статье раскрывается структура ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод. Анализируются 
решения Европейского суда по правам человека. Исследуется содержание понятия личной и семейной жизни. Обраща-
ется внимание на позитивные и негативные обязательства государства. Сосредотачивается внимание на соответствую-
щем украинском законодательстве.
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Актуальність теми дослідження полягає в на-
ступному. По-перше, Конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі – Конвен-
ція) та практика Європейського суду з прав люди-
ни (далі – Євросуд) в Україні є джерелами права 
(ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. «Про 
виконання рішень та застосування практики Євро-
пейського суду з прав людини»). Адже відомо, що 
з 11 вересня 1997 р. в нашій державі набрали чин-
ності Конвенція, Перший протокол та протоколи № 
2, 4, 7, 11 до неї, а також визнана обов’язковою і без 
укладення спеціальної угоди юрисдикція Євросуду 
в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і засто-
сування Конвенції.

По-друге, з 11 вересня 1997 р. визнано право 
кожного на особисте звернення до Євросуду. В 
цьому аспекті характерно, що «наші громадяни ви-
явилися значно мобільнішими за державні струк-
тури. Вони швидше адаптувалися до можливостей 
європейського судового захисту своїх прав, аніж 
то було з боку держави» [15, с. 8]. Вказане під-
тверджується, наприклад, значною кількістю заяв 
наших співвітчизників до Євросуду, яка постійно 
зростає. Причиною такої активності, на що зверта-
ють увагу фахівці, є три «білих плями», що існують 
в правовій системі України, а саме: «1) не виконан-
ня судових рішень; 2) порушення «розумних стро-
ків» при розгляді справ; 3) можливість перегляду 
судових рішень, що набрали законної сили, та які 
за змістом являють собою res judicata» [24, с. 3].

По-третє, з 11 вересня 1997 р. «перед правни-
ками постала вимога, з одного боку, не відступати 
від положень Конвенції, а з іншого – спиратися у 
своїх рішеннях на практику Євросуду щодо розгля-
ду справ про порушення цих прав» [8, с. 11]. Біль-
ше того, на них додатково покладається обов’язок 
щодо «засвоєння специфіки Євросуду, його профе-
сійного мислення та «правового менталітету» [25, 
с. 58]. Між тим, як свідчить практика, зазначені 
суб’єкти не поспішають використовувати поло-
ження Конвенції та рішення Євросуду. В результаті 
чого, грошові витрати, які несе Україна за рішен-
нями Євросуду, непомірно зростають. Хоча біль-
шість українських заяв, які знаходяться на розгляді 
у Євросуді, як наголосив його колишній голова Л. 
Вільдхабер на зустрічі з колишнім головою Верхо-
вного Суду України В. Маляренком, «мали б вирі-
шуватися на національному рівні» [14], а в першу 
чергу – судами загальної юрисдикції України.

постановка проблеми. Відповідно до Консти-
туції України особистим правам людини присвяче-
но одне з центральних місць у ній, а саме розділ ІІ 
«Права, свободи та обов’язки людини і громадяни-
на». Перелік цих прав досить великий, але він не є 

вичерпним (ст. 22), а самі вони не є відчужуваними 
(ст. 21). При цьому, держава гарантує рівність прав і 
свобод людини незалежно від раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, мовних або інших ознак 
(ст. 24). До того ж, кожен зобов’язаний неухильно 
додержуватися Конституції та законів України, не 
посягати на права і свободи, честь і гідність інших 
людей (ст. 68).

В свою чергу, особисті немайнові права фізич-
ної особи, які визначені Конституцією України, 
більш детально регулюється ЦК України, який 
розглядається як «соціальний договір членів укра-
їнського суспільства, що супроводжує їх життя від 
народження до смерті…» [7, с. 5]. Показово, що 
при визначенні предмета цивільного права осо-
бисті немайнові права стоять на першому місці, а 
майнові – на другому. І це зрозуміло, адже норми, 
що слугують подальшому розвитку «природних 
(фундаментальних) прав людини» [20, с. 152], ма-
ють передувати нормам, що сприяють формуванню 
людини як, наприклад, власника або підприємця.

Безперечно, що такий стан речей обумовлений 
членством України в Раді Європи, з відповідними 
міжнародними зобов’язаннями, а також серйозни-
ми науковими дослідженнями українських цивіліс-
тів, які не лише розробили загальні засада право-
вої регламентації особистих немайнових прав, але 
й сформували їх систему. До їх числа відносяться: 
Ч.Н. Азімов, І.А. Безклубний, Д.В. Боброва, Т.В. 
Боднар, В.І. Борисова, О.В. Дзера, А.С. Довгерт, 
І.В. Жилінкова, В.І. Кисіль, В.М. Коссак, О.В. Ко-
хановська, Н.С. Кузнєцова, І.М. Кучеренко, В.В. 
Луць, Р.А. Майданик, Г.К. Матвєєв, О.А. Підопри-
гора, О.А. Пушкін, З.В. Ромовська, М.М. Сібільов, 
І.В. Спасибо-фатєєва, Є.О. Харитонов, Я.М. Шев-
ченко та інших.

Вагомий внесок у розвиток тих чи інших різ-
новидів особистих немайнових прав фізичних 
осіб був здійснений у останніх наукових працях, 
авторами яких є: В.К. Антошкіна, Л.М. Баранова, 
В.С. Гопанчук, О.В. Грищук, Л.І. Григор’єва, Н.А. 
Д’ячкова, Н.О. Давидова, І.О. Дзера, І.М. Забара, 
О.М. Калітенко, Т.С. Ківалова, Л.О. Корчевна, В.М. 
Крижна, О.В. Крикунов, О.О. Кулініч, В.Ю. Мос-
калюк, Я.В. Новохатська, В.П. Паліюк, О.О. По-
сикалюк, Я.С. Протопопова, П.М. Рабінович, С.П. 
Рабінович, С.Є. Сиротенко, Р.О. Стефанчук, Є.І. 
фурса, С.Я. фурса, Т.М. фулей, Ю.С. Червоний, 
С.І. Шимон та інші.

Водночас, незважаючи на таку кількість науко-
вих розробок, на сьогодні існує значна кількість не 
вирішених теоретичних та практичних питань, які 
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пов’язані, наприклад, із: 1) сутністю поняття пра-
ва на повагу до свого приватного і сімейного жит-
тя; 2) особливостями позитивного та негативного 
обов’язків держави щодо дотримання цих прав; 
3) визначенням трьох складових, за яких органи 
державної влади можуть втручатися у здійснені на-
ведених вище прав; 4) відповідністю українського 
законодавства положенням ст. 8 Конвенції щодо 
права кожного на повагу до свого приватного і 
сімейного життя. Зрозуміло, що відповідь на них 
містяться у відповідних рішеннях Євросуду. Тому 
виникає необхідність їх дослідити та порівняти за-
гальні принципи Євросуду з аналогічними націо-
нальними нормами.

Мета цієї роботи визначається окресленими 
вище обставинами.

виклад основного матеріалу. Норми ст. 8 Кон-
венції подібні за своєю структурою із ст.ст. 9, 10 і 
11 Конвенції та ст. 2 Протоколу № 14 до Конвенції, 
оскільки поділені на дві частини. Так, в п. 1 ст. 8 
Конвенції зазначено, що: «кожен має право на по-
вагу до його приватного і сімейного життя, до жит-
ла і до таємниці кореспонденції». Отже, вказана 
норма проголошує чотири види прав, спільними 
для яких є те, що вони стосуються особистої сфе-
ри життя людини (приватне життя, сімейне життя, 
житло та кореспонденція).

Слід наголосити, що спосіб викладення у п. 1 
ст. 8 Конвенції положення про охорону приватного 
і сімейного життя є унікальним з наступних під-
став. По-перше, жодне із чотирьох видів прав не 
має будь-якого визначення в нормах Конвенції, а 
Євросуд у своїй практиці ніколи не виявляв спроби 
дати їм точне визначення. Так, стосовно «приват-
ного життя» Євросуд дійшов висновку, що: «по-
няття приватного життя є широким і не може бути 
визначене вичерпно» (рішення Євросуду по справі 
«Костелло Робертс проти Сполученого Королів-
ства» (1993). Крім того, в деяких справах Євросуд 
об’єднував відмінні одне від одного поняття «при-
ватне життя» і «сімейне життя», створивши нову, 
не передбачену Конвенцією категорію – «приватне 
і сімейне життя».

По-друге, положення ст. 10 Конвенції проголо-
шують «право на свободу вираження поглядів» [21, 
с. 239-243], а норми ст. 11 Конвенції – «право на 
свободу мирних зборів» [32, с. 573-574]. Тоді як, 
принципи ст. 8 Конвенції безпосередньо не вка-
зують на будь-які конкретні дії, що підлягають за-
хисту, а гарантують право на повагу до приватного 
і сімейного життя, до житла і таємниці кореспон-
денції.

Тому обраний спосіб формулювання п. 1 ст. 8 
Конвенції, як зазначалося в літературі [12, с. 250], 
явно свідчить про намір залишити Високим До-
говірним Сторонам значну свободу дій у питанні 
регулювання приватних та сімейних відносин. Цей 
висновок підкріплюється історією підготовки про-
екту ст. 8 Конвенції. Варто зауважити, що перший 
проект даної статті повністю відтворював ст. 12 За-
гальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 
р., яка каже, що: «ніхто не може зазнавати свавіль-

ного втручання у його приватне і сімейне життя, 
порушення недоторканості його житла і таємниці 
кореспонденції» [23, с. 19-21]. У наступному про-
екті проголошувалося: «право на невтручання у 
сім’ю, недоторканість житла і таємницю корес-
понденції», і лише згодом ст. 8 Конвенції набула 
остаточного вигляду. Ці зміни показують, що може, 
наприклад, бути втручання, яке не є посяганням на 
право на повагу до приватного чи сімейного життя, 
і за якого не виникає порушення prima facie Кон-
венції [12, с. 251].

щодо права на повагу до сімейного життя, то 
воно, крім ст. 8 Конвенції, додатково визначається 
в інших положеннях цього ж міжнародного догово-
ру. Зокрема, ст. 12 Конвенції зазначає, що чоловіки 
та жінки, які досягли шлюбного віку, мають право 
на шлюб і створення сім’ї згідно з національними 
законами, які регулюють здійснення цього права. 
Тоді як, ст. 5 Протоколу № 7 до Конвенції перекон-
ливо проголошує, що кожен із подружжя має рівні 
цивільні права та обов’язки у відносинах між со-
бою і зі своїми дітьми, а також щодо одруження, 
перебування в шлюбі та щодо його розірвання. Ця 
стаття не перешкоджає державам вживати таких за-
ходів, що є необхідними в інтересах дітей.

Водночас, в п. 2 ст. 8 Конвенції, на відміну від 
норм п. 1 цієї ж статті, викладено загальні поло-
ження, які дають можливість Високій Договірній 
Стороні обмежити здійснення цих прав і свобод, 
а саме: «органи державної влади не можуть втру-
чатись у здійснення цього права, за винятком ви-
падків, коли втручання здійснюється згідно із зако-
ном і є необхідним у демократичному суспільстві в 
інтересах національної та громадської безпеки чи 
економічного добробуту країни, для запобігання за-
ворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи 
моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

Отже, обмеження права на повагу до приватно-
го і сімейного життя, визначених п. 2 ст. 8 Конвен-
ції, не будуть порушувати положення Конвенції, 
якщо держава на своєму рівні дотримала одночас-
ної єдності трьох складових: 1) «відповідати зако-
ну та...»; 2) «дотримуватися законної мети та...»; 3) 
«бути необхідними в демократичному суспільстві». 
В такому випадку це є «допустимі обмеження прав 
кожної людини, визначених ст. 8 Конвенції» [29, 
с. 6]. З в’язку з чим, права, що гарантуються ст. 8 
Конвенції, не відносяться за цим міжнародним до-
говором до абсолютних.

Таким чином, викладена вище структурна по-
будова ст. 8 Конвенції, як слушно наголошують 
фахівці, «...допомагає встановити рівновагу між 
правами і свободами особи та більш широким ін-
тересом демократичного суспільства в цілому» 
[30, с. 41], а отже – дотримуватись принципу про-
порційності прав і свобод кожного, які можуть бути 
обмежені тією мірою, якою це необхідно для забез-
печення загального блага.

Важливим для реалізації правових гарантій за-
хисту особистих немайнових прав фізичної особи, 
викладених у ст. 8 Конвенції, є пошук змісту по-
няття «право на повагу» власне тих прав, які зазна-
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чені саме в цій нормі. Однак, положення вказаного 
міжнародного договору наведену вище дефініцію 
не розкривають, оскільки «повага», як дотепно 
зауважив Дж. Е.С. фосетт, «належить швидше до 
сфери манер, а не права» [33, с. 211]. Окрім того, 
за висловом відомого дослідника окремих аспектів 
права на повагу до приватного життя, професора 
Д. Янга, «приватне життя, як слон – воно швидше 
пізнається, ніж описується» [34, с. 359]. На підста-
ві чого, Євросуд погодився з тим, що поняття «по-
ваги» не вирізняється чіткістю, а вимоги, що ним 
охоплюються, достатньо відрізняються у тому чи 
іншому випадку, залежно від практики та умов, які 
існують в державах-учасницях Конвенції.

Проте з цього приводу у практиці Євросуду ви-
світлюються два магістральних напрямки: «право 
на повагу», що передбачає невтручання держави 
(негативний обов’язок держави) та «право на по-
вагу», що передбачає обов’язок активних дій зі 
сторони держави (позитивний обов’язок держави). 
Зміст їх полягає в наступному.

Негативний обов’язок держави означає, що ор-
гани державної влади держави-учасниці Конвенції 
не вправі втручатись у приватне і сімейне життя 
кожної особи, а також до його житла і кореспон-
денції. Тому Євросуд у першій же своїй справі за 
ст. 8 Конвенції зазначив, що це положення «має в 
основному на меті захист індивіда від свавільного 
втручання органів державної влади в його приватне 
або сімейне життя» (рішення Євросуду по справі 
«Бельгійська мовна справа» (1968). Як наслідок, 
«право на повагу», передбачене п. 1 ст. 8 Конвенції, 
слід розглядати перш за все як обов’язок невтру-
чання держави у приватну сферу громадян.

Проте Євросуд вважає, що деякі види дій орга-
нів державної влади не становлять втручання, як 
такі, в розумінні Конвенції. Так, очевидним є той 
факт, що здебільшого дії держави мають більш або 
менш прямий вплив на здійснення легітимних ін-
тересів, проголошених у п. 1 ст. 8 Конвенції. Од-
нак це не означає, що всі дії держави – виключно з 
усім законодавством, яке вона має запроваджувати 
в усіх сферах поточного життя, – обов’язково ста-
новитимуть втручання у права, визнані згаданою 
нормою, тобто втручання, що підпадає під умову 
відповідності меті підтримання громадського по-
рядку, передбаченому в п. 2 ст. 8 Конвенції. Так, 
практика Євросуду допускає, що «особиста сфера 
має межі» і що певні види діяльності держави не 
перетинаються зі сферою приватного життя. Отже, 
«ст. 8 Конвенції не може застосовуватися за загаль-
ним правилом і щоразу, коли йдеться про повсяк-
денне життя» (рішення Євросуду по справі «Зегна-
лова проти Чеської республіки» (2002).

Таким чином, слід відрізняти «державне втру-
чання», властиве діяльності держави, що опікуєть-
ся загальними інтересами і тому виходить за межі 
дії ст. 8 Конвенції (воно навіть не становить втру-
чання за змістом цього положення), від тих дій дер-
жавних органів, які справді є «втручанням» у пра-
ва, викладені в п. 1 ст. 8 Конвенції, і які у зв’язку 
з цим мають оцінюватися за критеріями п. 2 ст. 8 

Конвенції.
В загальному плані дії національних законодав-

чих органів, якщо вони обмежуються публічними 
аспектами приватного життя, не становлять втру-
чання згідно зі ст. 8 Конвенції, оскільки «претензії 
на повагу до приватного життя автоматично ско-
рочуються тією мірою, якою сам індивід визначає 
рівень контакту свого приватного життя з життям 
публічним або ставить своє приватне життя в тіс-
ні зв’язки з іншими інтересами, що захищаються» 
[18, с. 348]. Так, не вважається втручанням дер-
жави щодо встановлення правил використання 
ременів безпеки, законний обов’язок працювати в 
неділю або обов’язок мати посвідчення особи та 
пред’являти його органам правопорядку для пере-
вірки. Проведення зйомки громадських місць ка-
мерами відеоспостереження також не відноситься 
до втручання у приватне життя. Пояснюється все 
це тим, що свободи, гарантовані ст. 8 Конвенції, не 
можуть бути абсолютними, тобто такими, які не 
підпадають під жодне обмеження.

Позитивні зобов’язання держави-учасниці Кон-
венції змушують її вживати необхідних заходів з 
тим, щоб забезпечити ефективну реалізацію прав, 
визначених у ст. 8 Конвенції. Зокрема, такий висно-
вок вбачається із «класичної» справи, у якій мати 
та її позашлюбна дитина оскаржували бельгійське 
законодавство. За бельгійськими законами мати по-
винна була вжити певних конкретних кроків з тим, 
щоб закріпити за своєю донькою правовий статус 
рідної дитини. Однак, це не надавало вказаній ди-
тині рівних прав порівняно з іншими членами сім’ї. 
Тому у цьому випадку Євросуд визнав порушення 
права на повагу до сімейного життя згідно зі ст. 8 
Конвенції, вказавши, що: «коли держава встанов-
лює у своїй національній правовій системі правила, 
що врегульовують певні взаємовідносини в сім’ї, 
то вона має діяти таким чином, щоб дозволити всім 
заінтересованим особам вести нормальне сімейне 
життя» (рішення Євросуду по справі «Маркс проти 
Бельгії» (1979).

Саме дбаючи про те, щоб зробити систему за-
хисту прав людини справді ефективною, Євросуд 
заставив держави-учасниці Конвенції надати ін-
дивіду фактичні умови для реального здійснен-
ня його прав. Таким чином, держави зобов’язані 
«вживати розумних і адекватних заходів для за-
хисту прав» (рішення Євросуду по справі «Пауелл 
і Райнер проти Сполученого Королівства» (1990). 
Причому такі заходи можуть бути як фактичного, 
так і нормативного порядку. Отже, у цьому сен-
сі «право на повагу» до особистої сфери людини 
має передбачати позитивні обов’язки зі сторони 
органів державної влади, з тією метою, щоб по-
справжньому гарантувати принципи, викладені в 
п. 1 ст. 8 Конвенції.

Окремі аспекти приватного життя в рішен-
нях Євросуду. Хоча у рішеннях Євросуду ніколи не 
давалася вичерпна характеристика поняття «при-
ватне життя», але їх аналіз дозволяє зробити ви-
сновок про те, що повага до «приватного життя» 
вимагає невтручання у прийняті людиною рішення 
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про те, як і куди направляти їй своє власне життя, 
і що будь-яке втручання повинно бути виправдане 
обставинами, що наводяться у п. 2 ст. 8 Конвенції. 
Наприклад, «право на повагу до «приватного жит-
тя» є правом на приватність, правом жити так, як 
кожен бажає, і бути захищеним від оприлюднення 
фактів приватного життя […]. До певної міри це 
передбачає також право встановлювати та підтри-
мувати зв’язки з іншими особами, особливо коли 
йдеться про вираження почуттів, а також для роз-
витку та ствердження себе як особистості» (рішен-
ня Євросуду по справі «Ван Оостервійк проти 
Бельгії» (1979).

В свою чергу, Євросуд розглянув декілька справ 
про порушення державою права на приватне жит-
тя, коли гомосексуальні стосунки кваліфікувались 
як кримінальний злочин. Адже «заборона держа-
вою добровільних гомосексуальних зв’язків між 
дорослими є, відповідно до ст. 8 Конвенції, неви-
правданим порушенням права на приватне життя» 
(рішення Євросуду по справам «Даджон проти 
Сполученого Королівства» (1981) та «Норріс про-
ти Ірландії» (1988).

Між тим, тим по іншій справі, коли за її обстави-
нами йшла мова про усиновлення неповнолітнього 
хлопчика гомосексуалістом, Євросуд погодився із 
рішеннями адміністративних судів франції, які від-
мовили заявнику в надані такого дозволу. В зв’язку 
з чим, заявник, звертаючись до Євросуду, наголо-
шував, що вказана відмова становила свавільне 
втручання в його приватне життя, оскільки ґрун-
тувалася виключно на негативному упередженні 
щодо його сексуальної орієнтації. Однак, Євросуд 
в тексті свого рішення зазначив, що: «рішення ад-
міністративних судів франції знаходять своє об-
ґрунтування (виправдання) у кращих інтересах ди-
тини, на якому базується все законодавство у сфері 
всиновлення. Зокрема, у цій сфері «права дитини 
превалюють над правом на дитину». Тому право 
мати можливість всиновити, на яке посилається за-
явник, обмежується інтересами дитини, що може 
бути всиновлена» (рішення Євросуду по справі 
«Фретте проти Франції» (2002).

Отже, у своїх рішеннях Євросуд неодноразово 
наголошував, що поняття «приватного життя» є 
широким і не піддається вичерпному визначенню. 
В одних випадках він зазначав, що воно охоплює 
фізичну та психічну цілісність людини. Іноді воно 
може включати в себе деякі аспекти її фізичного та 
соціального «я». В інших він наголошував, що такі 
аспекти життя людини, як, наприклад, гендерна 
ідентифікація, ім’я та сексуальна орієнтація, стате-
ве життя, є елементами її особистого життя, а отже 
– право, яке гарантується ст. 8 Конвенції. До того ж, 
на думку Євросуду вказана норма також гарантує 
право на особистий розвиток і право людини нала-
годжувати й розвивати стосунки з іншими людьми 
та зовнішнім світом.

Зрозуміло, що «широке» формулювання поло-
жень п. 1 ст. 8 Конвенції, з однієї сторони, поро-
джує чимало труднощів, оскільки будь-яке обме-
ження особистого вибору можна задекларувати як 

порушення права, гарантоване цією нормою. Тоді 
як, розширене трактування прав, гарантованих ст. 
8 Конвенції, і їх доповнення презумпцією свобо-
ди, з іншої сторони, загрожує перетворити усі інші 
права на зайві. З огляду на це, можна погодитися 
з висловленою в літературі думкою, що однією з 
найбільш спірних проблем, що постають перед 
Євросудом, є «пошук шляхів вироблення певних 
спеціальних, звужуючих характеристик права на 
повагу до приватного життя» [12, с. 251].

У підсумку можна сказати, що Євросуд у своїй 
практиці розвинув поняття «приватного життя» в 
чотирьох великих сферах, які можна порівняти з 
«концентричними колами» [18, с. 352], які постій-
но розширюються, а саме: 1) особисте життя (осо-
биста ідентичність); 2) статеве життя; 3) соціально-
професійне життя; 4) життя у середовищі.

Українське законодавство щодо сутності 
права на «приватне життя», незважаючи на його 
«розпорошеність» по різним законам [22, с. 401], 
в основному відповідає правам, передбачених ст. 
8 Конвенції. Характерно, що норми ст.ст. 30 та 31 
Конституції України, як і положення ст. 8 Конвен-
ції, містять першу частину, в якій зазначаються 
права, що досліджуються в цій роботі, а в другій 
– особливості їх обмеження державою.

Однак, суди загальної юрисдикції України, при 
такій відповідності українського законодавства 
щодо права на повагу до приватного життя поло-
женням ст. 8 Конвенції, не завжди це враховують. 
Про це, зокрема, відмітив Євросуд, що: «національ-
ний суд надіслав запит і отримав з психіатричної 
лікарні конфіденційну інформацію про психічний 
стан і відповідне медичне лікування заявника. Ця 
інформація була в подальшому оприлюднена суд-
дею сторонам та іншим особам, присутнім у судо-
вій залі на публічних слуханнях. Євросуд вважає, 
що подібні подробиці, безперечно, є інформацією, 
що належить до «особистого життя» заявника, і що 
вказаний захід національного суду призвів до роз-
ширення кола осіб, ознайомлення з цими подроби-
цями» (рішення Євросуду по справі «Панталеєнко 
проти України» (2006). Таким чином, заходи, вжи-
ті національним судом, визнані порушенням права 
заявника, гарантованого йому ст. 8 Конвенції.

Важливо наголосити, що в Україні, як і в біль-
шості країн Європи, скасована смертна кара, 
оскільки «...мета призначення смертної кари за ви-
роком суду залишилась юридично не визначеною» 
(рішення Конституційного Суду України від 29 
грудня 1999 р. (справа про смертну кару).

Водночас, ч. 4 ст. 281 ЦК України забороняє та-
кож задоволення прохання фізичної особи про при-
пинення її життя (евтаназію). Право на життя треба 
розуміти «як забезпечену законами та визначену 
моральними засадами суспільства можливість біо-
логічного існування людини» [1, с. 244]. З правом 
на життя тісно пов’язане право давати нове життя 
(мати дітей) і право життєздатного людського емб-
ріона (зародка) бути народженим. Пояснюється це 
тим, що Душа – Божий дар – вселяється в ембріон 
з моменту запліднення. Завдяки такому явищу, «із 
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цих клітин утворюється образ кожного органу, кож-
ної тканини, кожної частини тіла» [6, с. 31]. Тому 
плід в утробі матері не є одним з органів її тіла, а 
є живою людською істотою, яка так само, як і інші 
люди, має право на захист свого життя зі сторони 
суспільства й закону [19, с. 250].

В цьому ж контексті положення ст. 281 ЦК 
України наголошують, що: 1) стерилізація може 
відбуватися лише за бажанням повнолітньої фізич-
ної особи (ч. 5); 2) штучне переривання вагітності, 
якщо вона не перевищує дванадцяти тижнів, може 
здійснюватися за бажанням жінки. У випадках, 
встановлених законодавством, штучне перериван-
ня вагітності може бути проведене при вагітності 
від дванадцяти до двадцяти двох тижнів (ч. 6); 3) 
повнолітні жінка або чоловік мають право за ме-
дичними показаннями на проведення щодо них 
лікувальних програм допоміжних репродуктивних 
технологій згідно з порядком та умовами, встанов-
лених законодавством (ч. 7).

В поняття права на «приватне життя», в розу-
мінні ст. 8 Конвенції, входять, поміж іншого, пер-
сональні дані про фізичну особу. Характерно, що 
такі права знаходять відображення і в спеціально-
му законодавстві України. Так, Закон України від 1 
червня 2010 р. «Про захист персональних даних» 
[4] досить чітко розкриває поняття «персональні 
дані», а ст. 11 Закону України від 13 січня 2011 р. 
«Про інформацію» [5] уточнює, що до конфіден-
ційної інформації про фізичну особу належать, зо-
крема, дані про її національність, освіту, сімейний 
стан, релігійній переконання, стан здоров’я, а та-
кож адреса, дата і місце народження.

Окремі аспекти сімейного життя в рішен-
нях Євросуду. Положення ст.ст. 8, 12 Конвенції, які 
забезпечують захист «сімейного життя» та «сім’ї», 
не розкривають вказаних дефініцій. Тому Євросуд, 
з врахуванням еволюційного («динамічного» [16, 
с. 22]) тлумачення відповідних норм Конвенції, за-
стосував в цьому плані цілком конкретний підхід, 
за яким перевага надається фактичним відносинам 
над формально юридичним статусом. Так, напри-
клад, поняття «сімейне життя» означає не лише 
відносини, засновані завдяки шлюбу, а також може 
означати інші «сімейні зв’язки», які існують де-
факто і характеризуються достатньою сталістю. 
Таким чином, на думку Євросуду в демократично-
му суспільстві може існувати біологічна (законна), 
позашлюбна чи адюльтерна і навіть соціологічна 
сім’я.

Слід наголосити, що норми ст.ст. 8, 12 Конвен-
ції в першу чергу захищають біологічну (законну) 
сім’ю, створену згідно з національним законодав-
ством Високих Договірних Сторін. При цьому, 
право на повагу до сімейного життя передбачає 
вже існуючу сім’ю, однак не захищає бажання осо-
би створити сім’ю, наприклад, через усиновлен-
ня (рішення Євросуду по справі «Фретте проти 
Франції» (2002). Водночас, «сімейне життя» може 
поширюватись також на стосунки між нареченими, 
якщо вони достатньо встановлені. Між тим, Єв-
росуд виключає ситуацію, коли такі стосунки між 

партнерами складалися лише, наприклад, з однієї 
зустрічі чи простого обміну листами. Отже, Євро-
суд звертає особливу увагу на змістовність та тер-
мін таких стосунків.

Характерно, що він не розглядає на відпо-
відність ст.ст. 8, 12 Конвенції справи, пов’язані з 
фіктивними шлюбами, укладеними з метою отри-
мання громадянства тієї чи іншої країни. До того 
ж, Євросуд не захищає право партнера на припи-
нення сімейних стосунків, зокрема, його право на 
розлучення.

Розуміння поняття «сімейне життя», як свідчать 
з цього приводу дослідження [31, с. 60], в основно-
му відмінне від національного законодавства Ви-
соких договірних Сторін. Пояснюється це тим, що 
положення Конвенції розглядаються як «живий ме-
ханізм, що постійно розвивається» [11, с. 69]. Так, 
спільне життя між чоловіком та жінкою за рішен-
нями Євросуду не є головною умовою існування 
«сімейного життя» в контексті ст. 8 Конвенції [9, с. 
12-13]. Тому в своїх рішеннях він не раз зазначав, 
що таке життя не обов’язково припиняється в разі 
розлучення, з огляду на те, що розлучена сторона 
подружжя повинна мати можливість і надалі під-
тримувати стосунки зі своїми, як правило, непо-
внолітніми дітьми.

Доречно звернути увагу, що право на «сімейне 
життя», як досить тривалий час вважав Євросуд, 
не поширюється на сім’ї гомосексуалістів, оскіль-
ки за його визначенням вони мають право лише на 
«приватне життя». Проте, останнім часом, Євросуд 
змінив такий підхід, визнавши наявність сімейних 
зв’язків у випадку пари, що складалася з прооперо-
ваного транссексуала і жінки, що народила дочку 
шляхом штучного запліднення від анонімного до-
нора (рішення Євросуду по справі «X.,Y., Z. проти 
Сполученого Королівства» (1997). Цим рішенням 
Євросуд визнав право транссексуалів на «сімейне 
життя».

Поняття «сімейного життя» в практиці Євросу-
ду охоплює також зв’язки між близькими родича-
ми, які можуть відігравати значну роль. Зокрема, 
це стосується передовсім зв’язку батьки – діти, не-
залежно від того, чи йдеться про законних, чи по-
зашлюбних дітей, а у відповідних випадках навіть 
після смерті. Євросуд зазначив, зокрема, що вже із 
самого лише факту народження між дитиною та 
його батьками, навіть коли вони не живуть разом, 
існує зв’язок, який становить «сімейне життя». 
Отже, дитина стає повноправним членом сімейно-
го осередку від самого народження за самим фак-
том свого народження. Таким чином, у тих випад-
ках, де встановлено існування сімейного зв’язку з 
дитиною, держава повинна діяти так, або сприяти 
розвитку такого зв’язку і забезпечувати правовий 
захист з метою інтегрування дитини в сім’ю від са-
мого її народження» (рішення Євросуду по справі 
«Кіган проти Ірландії» (1994). З іншого боку, ди-
тина, покинута матір’ю після незареєстрованих 
пологів, не може посилатися на право «сімейного 
життя» або вимагати на цій підставі, щоб адміні-
стративні органи держави повідомили їй про особу 
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її батьків.
Поняття «сімейного життя» охоплює також 

зв’язки між іншими членами сім’ї, зокрема, між 
братами й сестрами, незалежно від того, чи вони 
неповнолітні, чи повнолітні. Воно стосується та-
кож відносин між батьками батьків та онуками, або 
між дядьком і племінником, або навіть між пра-
батьками та онуками.

Практика Євросуду також дуже багата в пи-
таннях щодо належної поваги до сімейного життя, 
оскільки йдеться про найпоширеніший вид скарг, 
що подаються з посиланням на ст. 8 Конвенції. В 
них відбиваються дві головні тенденції:

1) збереження єдності сімейного життя, яка 
включає такі складові, як: 1) роз’єднання сімей; 2) 
від’їзд і перебування іноземців; 3) вислання іно-
земців; 4) екстрадиція;

2) стосунки між батьками та дітьми станов-
лять одну з підвалин «сімейного життя», оскільки 
саме на батьках лежить відповідальність за при-
йняття рішення про те, де має жити дитина, та інші 
рішення щодо розвитку та виховання дитини, на-
приклад, при вирішенні медичних питань або пи-
тань релігії. На підставі чого, Євросуд враховує 
наступні правові елементи сімейних відносин: 1) 
сімейні стосунки; 2) правовий статус позашлюб-
них дітей; 3) право біологічного батька; 4) піклу-
вання про дітей і право на відвідування; 5) рішення 
державних органів про роздільне проживання осіб, 
які спільно живуть сімейним життям; 6) конфлікти 
всередині сім’ї; 7) заходи з метою всиновлення.

Українське законодавство, що регулює право 
на «сімейне життя», бере початок у нормах ст.ст. 
51, 52 Конституції України. Вказані статті, які 
встановлюють основні принципи регулювання сі-
мейних відносин та визначають правовий статус 
дитини, в основному «відповідають аналогічним 
положенням Конвенції» [2, с. 384-402]. До того ж, 
сімейні відносини більш детально регулюються в 
СК України, в спеціальних законах та в інших нор-
мативно-правових актах України.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 СК України сім’ю 
складають особи, які спільно проживають, 
пов’язані спільним побутом, мають взаємні права 
та обов’язки. Подружжя вважається сім’єю і тоді, 
коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, ро-
ботою, лікуванням, необхідністю догляду за бать-
ками, дітьми та з інших поважних причин не про-
живають спільно. Дитина належить до сім’ї своїх 
батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

Права члена сім’ї має одинока особа (ч. 3 ст. 3 
СК України). Між тим, така особа не має взаємних 
прав та обов’язків в сімейно-правовому розумінні. 
Вона може мати родичів, зобов’язання їх утримува-
ти, наприклад, повнолітню дочку або сина, які про-
живають окремо. За таких обставин виникають сі-
мейні права та обов’язки за участю одинокої особи 
та її родичів, однак вказані відносини не є сім’єю в 
прямому розумінні цього слова.

У зв’язку з «відкритістю» переліку підстав 
створення сім’ї, які передбачені ч. 4 ст. 3 СК Укра-
їни, в нашій державі можуть виникати спірні пи-

тання щодо долі одностатевих шлюбів. З цього 
приводу З.В. Ромовська слушно відзначає, що «в 
Україні одностатеві пари не вважатимуться сім’єю. 
Головним чином тому, що це суперечить пануючим 
моральним засадам українського суспільства» [26, 
с. 21]. З іншої сторони, І.В. Жилінкова наголошує, 
що: «надати однозначну негативну відповідь важ-
ко. Моральні засади – річ дуже мінлива. Єдині за-
сади суспільства для усіх і кожного його члена мо-
гли визначатися примусово лише в режимі СРСР. В 
реаліях сьогодення такий підхід вже не актуальний. 
Однак, в ч. 4 ст. 3 СК України існує «щілина», яка 
не дає можливості остаточно закрити це питан-
ня…» [13, с. 20-21].

Відомо, що за часів дії КпШС УРСР фактич-
ні дії шлюбні відносини не визнавалися. Права 
на обов’язки подружжя породжував лише шлюб, 
укладений в державних органах ЗАГС (ч. 2 ст. 
13 КпШС УРСР). Тоді як, набрання чинності СК 
України поклало край «законодавчій фетишизації 
шлюбу» [26, с. 21 ]. Вперше за багато років фак-
тичне подружжя набуло прав та обов’язків, які 
практично співпадають за обсягом з правами та 
обов’язками подружжя. Можна вважати, що власне 
така ситуація склалася в майновій сфері (ст.ст. 74, 
91 СК України).

Положення ст. 128 СК України про визнання 
батьківства за рішенням суду, на відміну від ст. 53 
КпШС УРСР, «перенесли центр ваги з проблеми 
отримання доказів визнання відповідачем батьків-
ства у сферу походження дитини від даних бать-
ків» [10, с. 393]. Вказаний підхід є переконливий, 
оскільки відповідає європейським стандартам, є 
«потужнім механізмом захисту прав дитини» [27, с. 
315] та «сім’ї» [3, с. 114], а також неминуче призве-
де до зменшення кількості абортів, «яких в Украї-
ні більше 1млн. за рік» [28, с. 39]. Характерно, що 
таку «абсолютну, нічим формально не обмежену 
правову можливість визнання батьківства» визна-
ють не всі науковці [17, с. 100]. Безспірно, що точка 
зору останніх, в контексті ст. 10 Конвенції (свобода 
вираження поглядів) має право на існування, але є 
поспішною та менш переконливою ніж перерахо-
вані вище аргументи інших фахівців.

висновки. Підсумовуючи викладене, слід за-
значити наступне. По-перше,

Україна не тільки ратифікувала Конвенцію, а й 
на найвищому конституційному рівні закріпила не-
порушність прав і свобод людини і громадянина, 
в тому числі щодо визнання поваги до приватного 
і сімейного життя, присвятивши питанням їх ви-
значення та гарантування найбільший за обсягом і 
найвагоміший за змістом розділ Конституції Украї-
ни. По-друге, положення Конвенції слід розглядати 
як «живий організм, що постійно розвивається» в 
рішеннях Євросуду. Тому її норми, на відміну від 
чинного національного законодавства, є динаміч-
ними, оскільки відображають розвиток суспільства 
і дотримуються загальної мети Конвенції – захист 
загальнолюдських цінностей які є складовими при-
родного права. По-третє, українське законодавство 
щодо сутності поняття права на приватне і сімейне 
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життя, незважаючи на його «розпорошеність» по 
різним законам, в основному відповідає правам, 
передбачених ст. 8 Конвенції. У випадку такої не-

відповідності виникає обов’язок у застосуванні 
норм Конвенції та практики Євросуду, оскільки 
вони відносяться до джерел права України.
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Кожний, хто на законних підставах перебуває 
на території України, має право на свободу пе-
ресування та вільний вибір місця проживання в 
Україні, що гарантоване Конституцією України 
та міжнародними актами з прав людинпи.

Обмеження права на свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні мож-
ливе лише на підставі закону в інтересах наці-
ональної безпеки, підтримання правопорядку, 
охорони здоров'я, захисту прав та свобод інших 
осіб, а також в умовах надзвичайного та воєнно-
го стану.

Іноземці та особи без громадянства, які пере-
бувають на території України на законних підста-
вах, користуються правом на свободу пересуван-
ня та вільний вибір місця проживання в Україні 
на рівні з громадянами України, за винятком об-
межень, встановлених законами України про ім-
міграцію та правовий статус іноземців.

Реєстрація місця проживання чи місця пере-
бування особи або її відсутність не можуть бути 
умовою реалізації її прав і свобод, передбачених 
Конституцією, законами чи міжнародними дого-
ворами України, або підставою для їх обмежень.

Дозвіл на проживання всередині країни (про-
писка) має свою історію. Вона бере початок в 
практиці обмежувальних заходів Російської ім-
перії і на той час слугувала засобом регулювання 
росту міста, обмеження розселення певних кате-
горій людей в залежності від їх етнічного похо-
дження, релігійних переконань, судимості тощо.

Паспортна система колишнього СРСР була за-
проваджена постановою ЦВК і РНК СРСР «Про 
встановлення єдиної паспортної системи по Со-
юзу РСР і обов’язковій прописці паспортів» від 
27 грудня 1932 року з метою регулювання потоку 
сільського населення до міст, контролю над пересу-

ванням населення всередині країни в міліцейських, 
військових та інших цілях. Прописка стала однією 
з умов функціонування тоталітарного радянського 
режиму. 

У наступний період радянської доби система 
прописки розвивалася таким чином, щоб присто-
суватися до змін у міграційній динаміці і до вимог 
плануючих органів, але у своїй основі вона збері-
галася у недоторканій формі аж до її зміни в 1974 
році. 

З 1974 року паспорт став основним документом 
посвідчення особи на всій території СРСР для всіх 
радянських громадян у віці від 16 років. Власники 
паспортів повинні були отримувати від місцево-
го відділу внутрішніх справ дозвіл на проживан-
ня (прописку) і, таким чином, право мешкати та 
працювати у відповідній місцевості, а також мати 
доступ до багатьох інших соціально-економічних 
процесів. Будь-який період перебування, довший 
за три дні, в будь-якому місці країни вимагав ре-
єстрації у місцевому відділі внутрішніх справ. 
Простої реєстрації було досить для тимчасового 
перебування терміном до півтора місяців, але після 
цього необхідно було виписуватися з попереднього 
місця постійної реєстрації з одержанням штампу 
про виписку і наново реєструватися (отримувати 
прописку) у новому місці. Причому прописка мо-
гла бути постійною чи тимчасовою. Прописка у 
вигляді штампу у внутрішньому паспорті, надаючи 
громадянам відповідні права, видавалася не у фор-
мі процедури використання права, а у дозвільному 
порядку – за розсудом начальника місцевого відді-
лу внутрішніх справ.

У такий спосіб радянська влада могла здійсню-
вати жорсткий контроль за пересуванням населення.

Переважна більшість соціальних допомог та-
кож була пов’язана з пропискою. Це прямо пору-
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шувало права людини і громадянина, які передба-
чені Загальною декларацією прав людини (стаття 
13), Міжнародним пактом про громадянські і по-
літичні права (стаття 12), Конвенцією про захист 
прав і основних свобод людини та Протоколом № 
4 до неї, іншими міжнародно-правовими актами, 
Конституцією України.

Слід зазначити, що система прописки, якщо б 
вона існувала як форма обліку населення, не об-
межувала б вибір людиною місця проживання і не 
була порушенням законодавства України, загально-
визнаних міжнародних норм про права людини. 

Саме дозвільність у системі прописки, існу-
вання якої закладено у пункті 27 Постанови Ради 
Міністрів СРСР № 677 від 28 серпня 1974 року і 
виконання якої передбачалось неопублікованими 
інструкціями Міністерства внутрішніх справ, при-
зводила до обмежень прав людини. Живучість цієї 
системи була обумовлена також і економічними не-
гараздами.

Внутрішньополітичною рушійною силою ба-
гатьох законодавчих ініціатив в Україні стала нова 
Конституція 1996 року. 

Правам, свободам, обов`язкам людини і грома-
дянина присвячено цілий розділ Основного закону. 
А статтею 33 Конституції України гарантується 
кожному, хто на законних підставах перебуває на 
території України, свобода пересування, вільний 
вибір місця проживання, право вільно залишати те-
риторію України, за винятком обмежень, що вста-
новлюються законом. Громадянин України не може 
бути позбавлений права в будь-який час поверну-
тися в Україну.

Тобто, Конституція України започаткувала ре-
формування інституту прописки в Україні, як необ-
хідної умови розвитку демократії та верховенства 
права. 

Рішенням Конституційного Суду України від 
14 листопада 2001 р. встановлено, що дозвільний 
порядок вибору особою місця проживання супер-
ечить Конституції України. Проте даний порядок 
фактично і надалі застосовувався, оскільки новий 
порядок реєстрації громадян не приймався.

З 1 січня 2004 року в Україні почав діяти новий за-
кон «Про свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні» (далі по тексту – «Закон»). 

Згаданий закон має багато переваг, оскільки все 
ж таки скасовує дозвільну систему реєстрації гро-
мадян, але поряд з цим він встановлює можливість 
жорсткого контролю над пересуванням громадян 
по країні. Тобто, виникає така собі контрольована 
свобода, несумісний продукт посттоталітарної дер-
жави.

На виконання рішення Конституційного Суду 
України, законом замінюється прописка на реє-
страцію місця проживання за достатньо простою 
процедурою.

Зокрема, для реєстрації місця проживання не-
обхідно подати:

1) письмову заяву. Діти віком від 15 до 18 років 
подають заяву особисто. У разі, якщо особа з по-
важної причини не може самостійно звернутися до 

уповноваженого органу, реєстрація може бути здій-
снена за зверненням іншої особи на підставі дору-
чення, посвідченого в установленому порядку;

2) паспортний документ. Якщо дитина не дося-
гла 16-річного віку, подається свідоцтво про наро-
дження або свідоцтво про належність до громадян-
ства України. Іноземець та особа без громадянства 
додатково подають посвідку на постійне або тим-
часове проживання;

3) квитанцію про сплату державного мита або 
документ про звільнення від його сплати;

4) два примірники талона зняття з реєстрації.
Вимагання інших документів заборонено, хоча 

на практиці це не виконується. Зокрема, логічно на 
практиці вимагати письмовий дозвіл власника жит-
ла, в якому реєструється дана особа (договір, заява 
тощо). Про це опосередковано вказано у постанові 
про встановлення зразка заяви, де необхідно вказа-
ти підстави реєстрації, які, в свою чергу, очевидно, 
й треба підтвердити.

Закон також вводить певні нові поняття для 
українців: поряд з реєстрацією постійного місця 
проживання, що є обов’язковою, впроваджена і 
реєстрація тимчасового місця перебування в міс-
ці, де особа проживає від одного до 6 місяців. Така 
реєстрація проводиться протягом 7 днів з моменту 
прибуття на нове місце перебування (відрядження, 
відпустка, лікування, туризм тощо, які тривають 
понад один місяць).

Не дуже точно в законі про свободу пересуван-
ня визначено обов’язок реєструвати місце пере-
бування. Зокрема, законом визначено, що «особи, 
які перебувають більше одного місяця за межами 
адміністративно-територіальної одиниці, в якій 
зареєстроване їхнє місце проживання, які мають 
невиконані майнові зобов’язання, накладені в ад-
міністративному порядку чи за рішення суду, або 
призиваються на дійну військову службу і не мають 
відстрочки, або беруть участь у судовому процесі 
в будь-якій якості, зобов’язані зареєструвати місце 
перебування». 

Істотним недоліком законодавства є 
прив’язування можливості реєстрації до власності 
особи (її житла), що є вкрай необдуманим в країні, 
де існує реальна житлова проблема для третини на-
селення. Тобто, ці люди просто не в змозі отримува-
ти реєстрацію або отримують її не за місцем справж-
нього проживання. При цьому, особи, що орендують 
житло, у абсолютній більшості випадків також не 
реєструються за цим місцем проживання. Тому що 
це не вигідно обом сторонам: у власника виникають 
податкові зобов’язання, певні проблеми з можли-
вістю займатися підприємницькою діяльністю та 
можливими проблемами з необхідністю висилити 
орендаря у будь-який період без надання іншого 
житла (що в принципі суперечить духу радянсько-
го житлового кодексу), а у орендаря немає бажання 
сплачувати більше через податки власника та мати 
зайві клопоти з оформленням документів.

Інша проблема, що виникає у зв’язку з цим за-
коном – це проживання у житлі державної (кому-
нальної) власності чи відомчому житлі. Тоді, коли 
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ви їдете у відпустку на два-три місяці, то мусите 
поміняти реєстрацію, що автоматично тягне за со-
бою втрату такого житла відповідно до законодав-
ства.

А у статті 7 цього закону зазначається, що особа 
знімається з реєстрації внаслідок винесення судо-
вого рішення про позбавлення права власності на 
житлове приміщення та користування житловим 
приміщенням, хоча у жодній іншій статті реєстра-
ція жодним чином не пов’язується з житлом та пра-
вом власності.

Експерти відзначають, що згаданим законом 
детально не визначений порядок переходу від про-
писки до реєстрації, що призводить до негативних 
соціальних та економічних наслідків.

Зокрема, ним декларується, що надання прав 
не може залежати від місця проживання, проте на 
практиці всі соціальні, пенсійні, медичні, кому-
нальні послуги прив’язані до місця реєстрації і ме-
ханізму заміни надання їх не розроблено.

Більшість експертів вважає, що наявність одно-
часної реєстрації місця проживання та місця пере-
бування є недоцільним. Таке положення фактично 
втілює подвійну реєстрацію фізичних осіб, що в 
свою чергу обмежує право особи на свободу пере-
сування та вільний вибір місця проживання.

В Україні права й свободи людини, їх гарантії 
визначають зміст та спрямованість діяльності дер-
жави. Причому утвердження, забезпечення прав 
і свобод людини є основним обов'язком держави. 
Відповідно до статті 33 Конституції України кож-
ному громадянинові України, іноземцю та особі 
без громадянства, які на законних підставах пере-
бувають на території України, гарантується свобо-
да пересування, вільний вибір місця проживання, 
право вільно залишати територію країни, за винят-
ком обмежень, які встановлюються законом. Гро-
мадянин України не може бути позбавлений права 
в будь-який час повернутися в Україну. Норматив-
ний зміст цього права охоплює: свободу пересуван-
ня кожного територією України; свободу вибору 
місця проживання; свободу залишати територію 
України, а для громадян України – свободу повер-
нення в державу.

Свобода пересування і вибір місця проживання 
передбачені Загальною декларацією прав людини 
від 10 грудня 1948 року (стаття 13), Міжнародним 
пактом про громадянські та політичні права від 16 
грудня 1966 року (стаття 12), Конвенцією ООН про 
статус біженців від 28 липня 1951 року (стаття 26), 
іншими міжнародно-правовими актами, зокрема 
Протоколом № 4 до Європейської конвенції про за-
хист прав і основних свобод людини від 4 листо-
пада 1950 року, ратифікованим Україною 17 липня 
1997 року.

Свобода пересування, вибір місця проживання 
належать людині від народження, а тому вважа-
ються невідчужуваними та непорушними правами 
(стаття 21 Конституції України). 

Основний Закон (Стаття 33) дозволяє правовий 
режим обмеження свободи пересування, вільно-
го вибору місця проживання, вільного залишення 

території України встановлювати законом, не уточ-
нюючи характеристику цих обмежень в інтересах 
держави. Тільки у статті 64 Конституції України 
передбачається можливість таких обмежень із за-
значенням терміну їх дії в умовах воєнних або над-
звичайних обставин. З цього випливає, що свобода 
пересування, вільний вибір місця проживання в 
межах України обмежується на територіях з обу-
мовленим режимом.

Так, відповідно до Закону України «Про над-
звичайний стан» від 26 червня 1992 року держа-
ва може вживати заходів, зокрема встановлювати 
особливий режим в'їзду та виїзду; обмежувати 
свободу пересування територією, де запроваджено 
надзвичайний стан, відступаючи від конституцій-
них зобов'язань лише тією мірою, якою диктується 
гострота обставин, і за умови, що такі заходи не 
є несумісними з іншими зобов'язаннями за між-
народним правом і не стають дискримінаційними 
за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, ре-
лігійних та інших переконань, статі, етнічного й 
соціального походження, майнового стану, місця 
проживання.

Закон України «Про правовий статус іноземців» 
від 4 .лютого 1994 року, визначаючи правовий ста-
тус іноземців та осіб без громадянства в Україні, 
фіксує їхні основні права, свободи та обов'язки, 
порядок вирішення питань, пов'язаних з їх в'їздом 
в Україну або виїздом з України. Водночас він до-
пускає обмеження в пересуванні та виборі місця 
проживання, коли це необхідно в інтересах безпе-
ки України, охорони громадського порядку, захисту 
прав її громадян, інших осіб, котрі тут проживають. 
Загалом ця норма збігається з відповідними між-
народно-правовими положеннями.

Законом України «Про біженців» від 24 грудня 
1993 року особам, які набули статусу біженця, на-
дано право на вибір місця тимчасового проживання 
із запропонованого їм міграційною службою пере-
ліку населених пунктів і пересування на території 
України за умов дотримання правил, установлених 
для іноземців. Особа, подавши заяву про надання 
статусу біженця, зобов'язана при одержанні на-
правлення органу міграційної служби відбути до 
визначеного місця тимчасового проживання та про-
тягом трьох днів зареєструватися в місцевому орга-
ні внутрішніх справ. На виконання Закону України 
«Про біженців» Постановою Кабінету Міністрів 
України від 8 червня 1995 року № 396 затверджено 
перелік регіонів тимчасового розселення біженців 
(нині дію цієї Постанови призупинено на підставі 
Постанови Кабінету Міністрів України від 1 берез-
ня 1999 року № 296).

Як в одному, так і в другому випадку саме за-
коном передбачено обмеження у праві пересуван-
ня, що узгоджується із частиною першою статті 33 
Конституції України. Водночас, слід визнати, що ці 
правообмеження хоч і встановлені законом, не від-
повідають статті 26 Конституції України, оскільки 
правовий статус біженця в Україні не може бути 
гіршим за статус іноземця або особи без громадян-
ства. Окремої норми щодо обсягу свобод, прав і 
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обов'язків біженців Конституція України не містить.
Стаття 24 Конституції України проголошує, що 

громадяни мають однакові конституційні права і 
свободи, є рівними перед законом. Не може бути 
привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних переконань, статі, 
етнічного і соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, за мовними або іншими 
ознаками. 

Виявляється, право на житло повністю зале-
жить від змісту терміну «місце проживання», який 
має велике значення для правових відносин особи 
з державою, з іншими людьми, для реалізації її кон-
ституційних прав як члена суспільства. Цей термін, 
хоча й зустрічається в Конституції України двічі, 
не визначений належним чином за умов вживан-
ня в документах про прописку. До того ж і чинне 
законодавство не дає вичерпного та повного його 
правового визначення, не зважаючи на те, що вжи-
вається в багатьох нормах нарівні з поняттями «по-
стійне місце проживання», «тимчасове місце про-
живання». Така неоднозначність створює колізію. 

Важко не погодитися з тим, що система пропис-
ки, надаючи доступ до певних привілеїв і прав на 
підставі критерію місця проживання (наприклад, 
соціальне забезпечення, медичне обслуговуван-
ня, надання певних пільг), є дискримінаційною. 
Слід зважити і на те, що немає такої галузі права, 
практичне здійснення та застосування норм якої не 
пов'язувалося б з пропискою (цивільно-правові й 
адміністративно-правові відносини, судочинство, 
виборче право). 

Після прийняття поправок до Кодексу законів 
про працю України скасовано вимогу наявності 
прописки при укладенні трудового контракту, а в 
Кодексі України про адміністративні правопору-
шення – покарання за невиконання такої вимоги 
(покарання щодо проживання без прописки і реє-
страції залишається чинною в статті 199 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення). Та 
слід зауважити, що навіть якщо в трудовому праві 
вимога щодо прописки скасована, все ж це не га-
рантує від обмежувального впливу системи про-
писки в цій сфері. Доки існують правообмеження 
на проживання без прописки, реальність для лю-
дини можливості бути прийнятим на роботу в пев-
ному місці, але без можливості жити там, унемож-
ливлює повне здійснення конституційної норми 
про працю і не веде до створення відкритого ринку 
праці в Україні.

Таким чином, необхідно переглянути весь ма-
сив правових актів, які стосуються свободи пересу-
вання, вільного вибору місця проживання, а також 
з метою усунення випадків колізій між законами.

Реформування системи прописки в Україні є 
нагальною потребою для розвитку демократії та 
соціально-ринкових реформ у межах Конституції 
України. Можливі два шляхи цього процесу: Вер-
ховна Рада України на виконання статей 33 і 92 
Конституції України приймає відповідні закони; 
Уповноважений Верховної Ради України з прав лю-
дини оскаржує до Конституційного Суду України, 
судів загальної юрисдикції (за підвідомчістю) не-
конституційність та незаконність нормативно-пра-
вових актів з питань прописки.

Якщо держава вважає необхідним збереження 
обов'язкової системи реєстрації кожного, то це має 
бути система, запроваджена законом, відповідно 
до якого людина і громадянин зможе реалізувати 
своє конституційне право на свободу пересування, 
вільний вибір місця проживання, що у свою чергу 
сприятиме реалізації інших конституційних прав 
і свобод. Зауважимо, що ще з січня 1998 року за-
конопроект «Про реєстр фізичних осіб», підготов-
лений Міністерством юстиції України, «мандрує» 
кабінетами Уряду і досі не поданий на розгляд Вер-
ховної Ради України.

Більшість із порушених проблем вирішується 
нині не в законах, а в актах Президента України, 
Кабінету Міністрів України, міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади. Саме тому, 
зокрема, з'являється можливість порушення прав і 
свобод людини і громадянина з боку органів вико-
навчої влади не тільки на етапі прийняття індивіду-
альних адміністративних актів, а ще на рівні нор-
мативної регламентації цих питань у підзаконних 
актах, і особливо у так званих «відомчих» актах 
(актах міністерств, відомств інших центральних 
органів виконавчої влади). Зважаючи на це, очевид-
но, слід законодавчо позбавити центральні органи 
виконавчої влади права видавати нормативні акти, 
що стосуються врегулювання найбільш важливих 
суспільних відносин, зазначених у статті 92 Кон-
ституції України.

Свобода пересування і вільний вибір місця про-
живання є важливою гарантією свободи особистос-
ті, умовою її професійного та духовного розвитку.

На мою думку, остаточна ліквідація інституту 
прописки в Україні стає необхідною умовою для 
розвитку політичних, соціальних та економічних 
реформ. Якщо держава вважає за необхідне зберег-
ти обов`язкову систему реєстрації громадян, то це 
повинна бути система, за якою громадяни України, 
іноземці чи особи без громадянства, які перебува-
ють на території України на законних підставах, 
зможуть реалізувати гарантовані Конституцією 
України свободу пересування і вільний вибір місця 
проживання.
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Кожного разу, встановлюючи наявність чи 
відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги 
і заперечення сторін чи інших обставин, що ма-
ють значення для справи, суд з метою винесення 
справедливого рішення зобов’язаний оцінювати 
відповідність наявних у представлених доказах 
відомостей обставинам дійсності. Цей важливий 
аспект діяльності суду спрямований на підтвер-
дження чи спростування достовірності доказів, 
оскільки тільки фактичні дані, яким притаманна 
вказана ознака, дають можливість належним чи-
ном реалізувати завдання цивільного судочинства. 
Тому небезпідставно, в юридичній літературі па-
нуючою є думка, що проблема достовірності до-
казів – одна із найважливіших у процесуальній 
теорії і судовій практиці, вона складає сутність 
та основу оцінки судових доказів і тому потребує 
значної уваги [6, с. 106]. 

Незважаючи на наявність низки наукових 
праць, які так чи інакше стосуються вказаного пи-
тання, проблема встановлення достовірності дока-
зів все ж не втрачає своєї актуальності, а навпаки 
потребує проведення подальших досліджень у цій 

сфері за для забезпечення найбільш ефективної 
реалізації справедливого, неупередженого та своє-
часного розгляду та вирішення цивільних справ. У 
цьому зв’язку дана стаття присвячена дослідженню 
інтерпретації та особливостей застосування окре-
мих ключових понять цивільно-процесуального 
інституту доказування з метою визначення та роз-
криття змісту основних критеріїв оцінки достовір-
ності доказів судом. 

Так, під час провадження судового розгляду до 
моменту видалення до нарадчої кімнати суд має 
провести всі можливі дії для подальшого остаточ-
ного висновку щодо достовірності доказів, на під-
ставі яких буде прийнято рішення у справі. При 
цьому повнота та всебічність такої оцінки зале-
жить від характеру самого процесу її проведення, 
послідовного врахування необхідних його складо-
вих. З цього приводу І. І. Мухін зазначає, що для 
встановлення достовірності доказів треба не тільки 
пізнати та оцінити їх зовні, але й в кожному окре-
мому випадку проникнути в їх сутність, пізнати їх 
найбільш суттєві та важливі ознаки, особливості 
та значення для справи [6, c. 107-108]. Таким чи-
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ном, достовірність доказів може бути встановлена 
тільки виходячи із обставин конкретної справи, із 
сутності та особливостей самих доказів, а не на 
основі загальних правил, існування яких, на дум-
ку науковця, є правовою фікцією. Доречно част-
ково погодитися із зазначеним твердження. Однак 
як видається, не можна категорично наголошу-
вати на тому, що не існує загальних правил щодо 
оцінки достовірності доказів, оскільки проводячи 
раціональний та впорядкований аналіз доказової 
інформації, суд має відштовхуватися від певного 
основоположного плану. На нашу думку, доцільно 
послуговуватися теоретично розробленими крите-
рії оцінки достовірності доказів, слідування яким 
сприятиме виявленню відомостей про факти, що 
не відповідають об’єктивній істині. В той же час 
оцінка достовірності доказів за такими загально-
прийнятими правилами не означає встановлення 
їх відповідності певним виробленим шаблонам, а 
потребує врахування сутності та специфіки як са-
мих доказів, так і наявних обставин справи. Такий 
перебіг естимаційного процесу, зрозуміло, сприя-
тиме диференціації його результатів щодо кожного 
окремого критерію.

Проте аналіз юридичної літератури свідчить, 
що науковцям не вдалося дійти спільного висновку 
стосовно того, за якими критеріями повинна про-
водитись оцінки доказів, щоб можна було отримати 
остаточний і вірний висновок щодо їх достовірнос-
ті. Так, В. В. Комаров стверджує, що визначення 
достовірності доказів зводиться до перевірки до-
броякісності джерела доказів, а також самого про-
цесу формування доказів [1, c. 494]. Таку ж точку 
зору підтримує Р. В. Тертишніков [7, c. 40]. Разом 
з тим Б. Т. Матюшин розглядає оцінку достовір-
ності доказів, визнаючи основними критеріями її 
здійснення – зміст та процесуальну форму. До пер-
шої групи науковець відносить оцінку доказів за 
такими ознаками: 1) внутрішня узгодженість відо-
мостей про факти; 2) зовнішня узгодженість; 3)на-
лежний процес формування фактичних даних; – до 
другої групи: 1) індивідуальні особливості особи, 
від якої отримані відомості про факти; 2) наявність 
чи відсутність зацікавлених у ході справи осіб; 3) 
форма сприйняття фактичних даних [3, c. 33]. 

Вважаємо, що правильність визначення крите-
ріїв, необхідних для оцінки достовірності доказів, 
значною мірою залежить від обраного підходу до 
розуміння поняття «доказів». Однак у науковій лі-
тературі питання про його тлумачення не знайшло 
однозначного вирішення. Так, І. І. Мухін відмічає, 
що з одного боку докази – це факти, які підтвер-
джують чи спростовують обставини, що мають 
значення для справи, а з іншого – джерела, з яких 
отримуються відомості про факти [6, c. 62]. Така 
точка зору заслуговує на увагу. Однак вбачається, 
що її вихідні положення не враховують відмінності 
понять «засоби доказування» та «джерела доказів» 
(про що мова буде йти далі). В той же час М. К. 
Треушніков стверджує, що судові докази мають, 
по-перше, зміст, тобто інформацію про шукані фак-
ти (юридичні, доказові й інші, які мають значення у 

справі), по-друге, процесуальну форму, тобто носія 
інформації і спосіб доведення її до суду, і, по-третє, 
певний процесуальний порядок отримання та до-
слідження доказової інформації [8, c. 9]. Однак Р.В. 
Тертишніков, досліджуючи дану позицію, доречно 
зауважив, що при виробленні зазначених висно-
вках не враховано, що процесуальна форма, вклю-
чає також і порядок формування доказів [7, c. 42].

Більш обґрунтованим видається тверджен-
ня тих науковців, які наголошують, що за своєю 
структурою докази становлять собою єдність зміс-
ту та процесуальної форми доказування (передба-
чених законом процесуальних засобів доказування) 
[4, c. 33; 7, c. 40; 1, c. 484]. Слід підкреслити, що 
ключове значення у даному підході до розуміння 
доказів належить саме слову «єдність», що озна-
чає неможливість реального відокремлення змісту 
від форми, однак не виключає умовного їх поділу в 
теорії. Так, правильність цього усвідомлення сут-
ності «доказів» можна аргументувати спираючись 
на елементарні закони логіки та загальновідомі 
філософські істини, що випливають з діалектич-
ної єдності окремих категорій. Як відомо, зміст і 
форма перебувають у тісному взаємозв’язку. Тобто 
будь–яка сутність повинна бути опредметнена, має 
становити собою наповнення певного явища, інак-
ше – вона буде непридатною для сприйняття. Та-
ким чином, розуміння доказів лише як фактичних 
даних обумовлює безформність даного поняття, а 
тому є фактично неправильним.

Надаючи відповідну аргументацію, доречно 
проаналізувати інтерпретацію доказів, яка пред-
ставлена законодавцем у Цивільному процесуаль-
ному кодексі України (далі – ЦПК). Так, з ураху-
ванням особливостей юридичної техніки, слід 
відмітити, що недаремно ст. 57 ЦПК, яка отримала 
назву «Докази» та має характер норми – дефініції, 
складається з двох частин. При цьому перша з них 
стосується визначення доказів як фактичних да-
них, а друга – визнання можливості встановлення 
цих даних виключно на підставі перелічених засо-
бів доказування. Треба зауважити, що в ст. 62, 63, 
64, 65 ЦПК, вміщуючи визначення пояснень сто-
рін, третіх осіб, їх представників, показань свідків, 
письмових доказів, речових доказів законодавець 
акцентує увагу на їхній сутності саме як засобу 
доказування. Про це свідчить зокрема те, що пред-
метом наданих дефініцій виступає вказівка на пев-
ну форму вираження фактичних даних, однак при 
цьому не знівельовано ознакою єдності останньої 
зі змістом (відомостями про обставини). Таким чи-
ном, письмові докази визначаються як документи, 
акти, довідки, листування службового чи осо-
бистого характеру або витяги з них, що містять 
відомості про обставини, що мають значення для 
справи і т.д. В той же час, якщо розуміти букваль-
но, законодавець називає докази виключно фактич-
ними даними (ч. 1 ст. 57), тобто змістом без форми. 
Така своєрідність законодавчого підходу обумови-
ла появу в юридичній літературі нових поглядів 
на докази і доказування. Так, С. Я. фурса та Т. В. 
Цюра вважають, що доказ – це окремий елемент за-



64

№1 / 2013 р.
♦

собу доказування, що містить інформацію про об-
ставину справи, з існуванням якої особа пов’язує 
виникнення, зміну або припинення цивільних прав 
і обов’язків, а засіб доказування – це сукупність 
окремих доказів (елементів), які за цивільним про-
цесуальним законодавством допустимі для доказу-
вання в конкретній справі [10, c. 40]. Однак, роз-
глядаючи таку точку зору, Р.В. Тертишніков влучно 
відмічає, що позиції вказаних авторів зводиться до 
співвідношення доказів і засобів доказування як 
частини і цілого, але спірність її, як вбачається, – у 
тому, що при цьому не враховуються інші категорії: 
зміст і форма, які до визначення доказів застосовує 
численна група інших процесуалістів [7, c. 44].

Обґрунтовуючи вказаний у ЦПК підхід до тлу-
мачення доказів, доцільно погодитися із думкою 
Є.І. фурси який стверджує, що «фактичні дані» – 
це штучне явище. Однак науковець також зазначає, 
що якщо забрати його із визначення ст. 57 ЦПК, то 
вийде, що доказами є засоби доказування, а такими 
вони не є [11, c. 315]. Таким чином, вважається, що 
виділення законодавцем в ч. 1 ст. 57 окремої вка-
зівки на те, що доказами є будь-які фактичні дані, 
на підставі яких суд встановлює наявність чи від-
сутність обставин, що мають значення для справи, 
спрямоване на те, щоб підкреслити, що безпосе-
реднє доказове значення мають саме дані, закріпле-
на в певній формі, а не матеріальна форма виразу 
цих даних. Однак абстраговане сприйняття цього 
положення зумовлює утворення теоретичної фік-
ції, оскільки зрозуміло, що самостійне існування 
змісту без форми неможливе. Саме тому, як вида-
ється, законодавець включає до норми ст. 57 ЦПК 
ч. 2, яка перебуває у зв’язку із ч. 1. Поєднавши цих 
два положення, отримаємо наступну логічну схему: 
пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників, 
допитаних як свідків, показання свідків, письмові, 
речові докази, зокрема звуко- і відеозаписи, висно-
вки експертів – встановлені на їх підставі фактичні 
дані – обґрунтування на підставі отриманих фак-
тичних даних тих обставин, які мають значення 
для справи. Уважно досліджуючи цей мисленнєвий 
ланцюг, можна зробити висновок, що доказами є 
саме будь-які фактичні дані (на чому наголошує 
ч. 1 ст. 57 ЦПК і що зумовлює неможливість ви-
ключення цього словосполучення як «штучного 
явища» із вказаного визначення), які виражені у 
визначеній законом процесуальній формі.

Отже, засоби доказування необхідно розумі-
ти як зовнішню форму виразу фактичних даних, 
що мають значення для справи і для якої законом 
передбачено певний порядок її утворення. Відпо-
відно докази є змістом, який закріплений у певних 
засобах доказування. Таким чином, пояснення сто-
рін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як 
свідків, показання свідків, письмові, речові дока-
зів, зокрема звуко- і відеозаписи, висновки експер-
тів слід сприймати у двох значеннях (залежно від 
обраного предмета дефініції) – як засоби доказу-
вання, процесуальна форма відомостей про факти 
(наприклад, письмові докази – це документи, акти, 
довідки, листування службового чи особистого ха-

рактеру або витяги з них, що містять відомості про 
обставини, що мають значення для справи), та як 
самі докази в єдності їх змісту та форми (напри-
клад, письмові докази – це відомості про обстави-
ни, що мають значення для справи, які містяться 
в документах, актах, довідках, листуванні службо-
вого чи особистого характеру або витягах із них). 
Такий підхід до тлумачення усуває необхідність 
ототожнення доказів та засобів доказування, якими 
вони в дійсності не є. При цьому необхідно наголо-
сити, що в судовому процесі докази функціонують 
в єдності їх змісту та форми. Однак зрозуміло, що 
для обґрунтування обставин, що мають значення 
для справи, будуть використовуватись саме фак-
тичні дані, отримані із встановлених законом за-
собів доказування, що в свою чергу обумовлено 
винятково специфікою судового пізнання як мис-
леннєвого процесу.

Встановлений вище підхід до розуміння доказів 
є виправданий також тим, що його визнання надає 
можливість логічно розмежовувати поняття «засо-
би доказування» та «джерела доказів», які часто 
невиправдано ототожнюються [7, c. 43]. Так, якщо 
доказами визначати відомості про факти, виражені 
у формі відповідного засобу доказування, а засоба-
ми доказування – процесуальну форму закріплення 
відомостей про факти, то стає зрозуміло, що засіб 
доказування, який виступає частиною поняття «до-
кази» не може бути одночасно джерелом їх отри-
мання. На цій підставі слід відмітити, що поняття 
«джерело доказів» знаходиться за межами самого 
поняття «доказів». 

 Для встановлення значення поняття «джерело 
доказування» звернемося до розуміння головно-
го в цьому словосполученні слова «джерело». Як 
відомо, джерело – це те, що дає початок чому-не-
будь, звідки постає, черпається щось; основа чого-
небудь. Таким чином, джерело доказів – це певний 
матеріальний носій інформації, з якого (від якого) 
у встановленому законом порядку можна отри-
мати відомості, що мають значення для справи. 
Отже, джерело доказів не є формою виразу відо-
мостей про факти, а слугує вихідним початком по-
яви фактичним даних, що набувають відповідної 
процесуальної форми. Так, джерелом отримання 
пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представни-
ків, показань свідків є самі сторони, треті особи, 
їх представники, свідки; речових доказів – певні 
матеріальні предмети. Основним джерелом пись-
мових доказів також пропонується вважати певну 
особу [2, c. 435]. Зрозуміло, що наприклад, від 
свідків суд отримує виключно відомості про фак-
ти, але в той же час надання їх відбувається в пев-
ній процесуальній формі, відсутність якої призво-
дить до того, що отримані відомості не набувають 
доказового значення для справи, яка розглядаєть-
ся. Саме тому з впевненістю можна зазначати, що 
від свідка можна отримати такий вид доказів як 
показання свідка.

В науковій літературі існують також пропозиції 
щодо співвідношення засобів доказування та дже-
рел доказів як способу отримання доказів та форми 
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змісту доказів [4]. Однак вважається, що таке твер-
дження не можна визнати цілком обґрунтованим, 
оскільки засіб доказування виступає не тільки вста-
новленим законом способом отримання фактичних 
даних, але й безпосереднім його результатом, тобто 
формою закріплення відомостей про факти. Вихо-
дячи із сказаного, можна зробити логічний висно-
вок, що зміст і процесуальна форма перебувають 
в межах поняття доказів, тоді як джерела доказів 
– лише сприяють їх формуванню.

Аргументований підхід до визначення «до-
казів», а також проведене розмежування понять 
«засоби доказування» та «джерела доказів» дають 
змогу встановити критерії, дослідження яких, є 
необхідним для проведення повної та всебічної 
оцінки достовірності доказів. При цьому слід вра-
ховувати можливість теоретичного структурування 
«доказів» на їх зміст та форму, що для більш ґрун-
товного аналізу повинні досліджуватися окремо. 
таким чином, вважаємо, що оцінка достовір-
ності доказів включає визначення доброякіс-
ності джерел доказів, а також оцінку змісту та 
процесуальної форми доказів. 

Аналізуючи оцінку доброякісності джерел до-
казів, слід відмітити, що в юридичній літературі 
виділяють різні способи її проведення. Так, К. С. 
Юдельсон пропонує виділяти доброякісність дже-
рел особистих та предметних доказів [12, c. 99]. В 
той же час ф.Н. фаткуллін зазначає, що під оцін-
кою доброякісності джерел доказів необхідно ро-
зуміти оцінку безпосередньо самих джерел доказу-
вання щодо їх можливості правильно сприймати, 
зберігати, відтворювати відомості про факти, які 
стосуються справи [9, c. 195]. Однак в цьому пи-
танні ми погоджуємося із думкою В.В. Молчанова, 
оскільки, як видається, обґрунтована науковцем 
позиція дає можливість віднайти узагальнений та 
розширений підхід до визначення доброякісності 
доказів. Згідно з нею оцінка доброякісності дже-
рела доказів передбачає оцінку якостей носія, яка 
в свою чергу складається з оцінки якостей само-
го джерела доказів (його здатність до сприйняття, 
психофізіологічні особливості) і оцінки якостей 
матеріального носія, що передає сигнал для сприй-
няття, а також врахування зовнішніх факторів (на-
явність можливих перешкод для сприйняття – шум, 
освітлення, особливості самого місця знаходження 
доказів) [5, c. 43].

Слід звернути увагу на те, що деякі науковці 
при вирішенні питання про тлумачення поняття 
«доброякісності доказів» пропонують виділяти 
«власне доброякісність доказів» (яку, на нашу дум-
ку, виходячи з міркувань автора, було б доречніше 
називати «доброякісністю змісту») та «доброякіс-
ність джерел доказів». Під першою ф. Н. фаткул-
лін пропонує розуміти детальний аналіз внутріш-
нього змісту доказів, систематизація фактичних 
даних, з’ясування їх логічності та узгодженості, 
порівняння кожного окремого доказу з іншим [9, c. 
189]. Вважаємо, що такий розподіл доброякісності 
є занадто умовним. Так, зрештою і вказаний науко-
вець згодом зазначає, що наявність самих протиріч 

є недостатньою для визнання недоброякісності до-
казів по справі, оскільки для цього необхідно вияв-
ляти причини, які зумовили виникнення останніх 
[9, c. 191]. На нашу думку, з’ясування таких при-
чин буде зводитися до оцінки носіїв фактичних да-
них та процесу їх утворення останніх, а отже, до 
встановлення доброякісності джерел доказів. Та-
ким чином, виявляється очевидним, що результат 
проведення оцінки власне доброякісності доказів, 
яка зводиться до аналізу їх змісту, не надає обґрун-
тованих підстав для остаточного визнання доказів 
недоброякісними, що стає можливим лише у разі 
оцінки самих джерел доказів. Тому поняття «до-
броякісності доказів» має охоплюватися виключно 
«доброякісністю джерел доказів». Підтвердженням 
цього є також різна природа змісту, як структурної 
частини доказів, та джерел, як таких, що перебу-
вають за межами поняття доказів, тому зведення 
їх оцінки у єдиному понятті «доброякісності дока-
зів» є дещо спірним і тільки зумовлює ускладнення 
останнього. При цьому виявлення певних недоліків 
при аналізі змісту доказів слід визнавати підста-
вою для сумніву в їх достовірності та проведення 
оцінки і перевірки їх доброякісності. Отже, оцінку 
змісту доказів доцільно вивести за межі визначен-
ня їх доброякісності та закріпити за нею значення 
окремої складової необхідної для встановлення до-
стовірності. Оскільки докази, які є суперечливими 
за змістом не можуть вважатися достовірними. 

Визначаючи складові процесу оцінки змісту, 
слід погодитися з позицією Б. Т. Матюшина, який 
пропонує включати до них внутрішню узгодженість 
доказу (назвемо її внутрішня несуперечливість), що 
визначається в межах аналізу змісту одного доказу; 
зовнішня узгодженість (відповідно – зовнішня не-
суперечливість) – фактичних даних одного доказу з 
іншими, належний процес формування фактичних 
даних, що містяться в засобах доказування [3, c. 33]. 
Так, вважаємо, що оцінка змісту доказів включає в 
себе визначення їх внутрішньої та зовнішньої несу-
перечливості. Тоді як, передбачений процес форму-
вання, на нашу думку, слід віднести до оцінки про-
цесуальної форми доказів. 

Встановлюючи особливості оцінки процесуаль-
ної форми, як структурної складової доказів, слід 
наголосити на необхідності розрізнення процесу 
формування фактичних даних, як потенційний до-
казів та процесу формування фактичних даних, що 
вміщуються в певних засобах доказування, тобто 
процесу утворення самих доказів. Так, перший по-
лягає у вивченні особливостей утворення самих 
фактичних даних, тобто їх сприйняття, відобра-
ження, збереження джерелом доказів, а тому має 
оцінюватись в межах визначення доброякісності 
джерел доказів. При цьому процес формування за-
снований на оцінці законності порядку одержання 
доказів з відповідних джерел і підлягає досліджен-
ню в межах оцінки процесуальної форми. 

Відносно особливостей оцінки процесуальної 
форми слід погодитися з В. В. Молчановим, який 
обґрунтовано зазначає, що правовими методами 
можливо врегулювати лише процес передачі інфор-
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мації від її джерела до суб’єкта дослідження з ме-
тою усунення факторів, які можуть вплинути на до-
стовірність та повноту інформації, яка передається 
[5, c. 38]. Таким чином, оцінка процесуальної фор-
ми, як видається вірним, полягатиме у з’ясуванні 
того, чи дотримано встановлений законом порядок 
при збиранні доказів. Іншими словами – це є оцінка 
засобів доказування, для кожного з яких передба-
чено свій порядок утворення. Завершуючи аналіз 
особливостей оцінки процесуальної форми, слід 
відмітити, що проведення такої оцінки охоплюва-
тиметься визначення допустимості доказів, зокре-
ма в тій її частині, яка стосується з’ясування від-
повідності фактичного порядку одержання доказів 
тому, який встановлений законом.

На підставі викладеного вище можна зробити 
наступні висновки. Докази слід сприймати як єд-
ність змісту та процесуальної форми. Джерело до-
казів не є засобом доказування, а знаходиться за 
межами поняття «докази» і становить собою мате-

ріальний носій інформації, який слугує вихідним 
початком появи фактичним даних, що набувають 
відповідної процесуальної форми. Тому вирішую-
чи питання про достовірність доказів, слід врахову-
вати наявність трьох елементів, що підлягатимуть 
дослідженню, – безпосередньо фактичних даних, 
відповідних засобів доказування та джерел дока-
зів. Виходячи з цього, оцінка достовірності доказів 
проводиться на підставі визначення доброякіснос-
ті джерел доказів, оцінки змісту та процесуальної 
форми доказів. При цьому оцінка доброякісності 
джерел доказів включає оцінку якості самого дже-
рела доказів, матеріального носія сигналу та вра-
хування зовнішніх факторів впливу. Оцінка змісту 
зводиться до виявлення внутрішньої та зовнішньої 
несуперечливості доказів, а оцінка процесуальної 
форми заснована на встановленні законності по-
рядку одержання доказів з відповідних джерел і 
проводиться під час визначення допустимості до-
казів.
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У даній статті досліджено особливості законодавства, що регулює господарську діяльність у сфері ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи, його класифікацію, актуальні питання, що стосуються запровадження спеціальних програм 
розвитку регіону та внесено пропозиції по вдосконаленню законодавства у цій сфері.

Ключові слова: законодавство, господарське законодавство, ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи, про-
позиції, вдосконалення.

В данной статье исследованы особенности законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность в сфере 
ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, его классификацию, актуальные вопросы, касающиеся введе-
ния специальных программ развития региона и внесены предложения по совершенствованию законодательства в этой 
сфере.

Ключевые слова: законодательство, хозяйственное законодательство, ликвидация последствий Чернобыльской 
катастрофы, предложения, совершенствования.

In the article has been analyzed the feature of laws regulating economic activity in the elimination of the Chernobyl disaster, 
laws classification, current issues relating to introduction of special development programs for region and we offer suggestions 
to improve of legislation.

Key words: laws, economic legislation, elimination of the Chernobyl disaster, proposals to improve legislation, improvement 
of legislation.

Останніми роками в Україні почали набувати 
актуальності питання економічного розвитку ре-
гіонів, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, їх 
інвестиційної привабливості, запровадження спе-
ціальних програм розвитку даних регіонів, що пе-
редбачає проведення глибокого аналізу і внесення 
корінних змін в законодавство України. Катастро-
фа на Чорнобильській АЕС,як сталася 26 квітня 
1986 року, вважалась єдиною найбільшою за всю 
історію ядерної енергетики [12, с. 7], до аварії на 
фукусіма-1 в 2011 році, статус якої прирівняно до 
аварії на ЧАЕС. За двадцять шість років питанням 
та проблемам подолання наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС присвячено чимало наукових 
робіт. Характерним є те, що в перше десятиріччя 
після Чорнобильської катастрофи тематика публі-
кацій варіюється в межах таких наук як медицина, 
фізика, біохімія, генетика, а в наступні 10 років – 
з’являється все більше публікацій у сферах еконо-
мічних наук, охорони природи, політичних та пра-
вових наук [11, с. 62-63]. 

Законодавство, що регулює господарську ді-
яльність у сфері ліквідації наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи варто поділити на безпосеред-
ньо господарське законодавство, яке діє на даних 
територіях, та Чорнобильське законодавство, яке 
визначає особливості застосування господарського 
законодавства на цих територіях. Ми зосередимо 
увагу, на Чорнобильське законодавство, яке визна-
чає особливості застосування господарського зако-

нодавства на територіях, постраждалих від аварії 
на ЧАЕС.

Господарська діяльність у цій сфері загалом 
спрямована на прискорення стійкого процесу від-
родження і розвитку постраждалих регіонів. У 
здійсненні цієї діяльності можна виокремити два 
основних напрями. Перший вміщає в себе діяль-
ність безпосередньо на самій Чорнобильській АЕС 
та на прилеглій до неї території, другий напрям 
охоплює господарську діяльність переважно у зо-
нах гарантованого добровільного відселення та по-
силеного радіоекологічного контролю.

Зокрема, господарська діяльність за першим з 
цих напрямів, її загальна спрямованість, характер і 
зміст сформульовані у Законі України від 11 грудня 
1998 р. «Про загальні засади подальшої експлуата-
ції і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та 
перетворення зруйнованого четвертого енергобло-
ку цієї АЕС на екологічно безпечну систему» [7]. 
Цей Закон регулює відносини під час подальшої 
експлуатації та дострокового зняття з експлуатації 
енергоблоків ЧАЕС, перетворення зруйновано-
го четвертого енергоблоку ЧАЕС (далі – об'єкт 
«Укриття») на екологічно безпечну систему та за-
безпечення соціального захисту персоналу ЧАЕС, 
а також особливості оподаткування суб'єктів під-
приємницької діяльності, діяльність яких пов'язана 
з цим. І на сьогоднішній день, найбільш актуаль-
ним питанням у сфері економічного відроджен-
ня регіонів, постраждалих від наслідків аварії на 
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ЧАЕС є зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС 
та перетворення об’єкту «Укриття» на екологічно 
безпечну систему. Дане питання відображається 
у низці документів, створених для вирішення за-
вдань по обслуговуванню Чорнобильської АЕС та 
зони відчуження, об’єкту «Укриття». Законодавчі 
акти у цій сфері покликані перетворити зону не-
стабільного екологічно небезпечного фону на зону 
з екологічно безпечною системою. Сюди відносять 
Закони України «Про Загальнодержавну програму 
зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та пере-
творення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну 
систему» від 15 січня 2009 року, «Про загальні за-
сади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації 
Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнова-
ного четвертого енергоблоку цієї АЕС на еколо-
гічно безпечну систему», «Про Загальнодержавну 
програму подолання наслідків Чорнобильської ка-
тастрофи на 2006-2010 роки» від 14 березня 2006 
року, Постанови Кабінету Міністрів України: «Про 
проведення міжнародного конкурсу на розробку 
проекту перетворення об'єкта «Укриття» Чорно-
бильської АЕС в екологічно безпечну систему», 
«Про затвердження Порядку використання у 2008 
(і відповідно 2009, 2010, 2011) році коштів, перед-
бачених у державному бюджеті для підтримки у 
безпечному стані енергоблоків та об'єкта «Укрит-
тя» Чорнобильської АЕС», «Про затвердження 
Тимчасового порядку підтвердження відповідності 
продукції іноземного походження, яка постачаєть-
ся в рамках проектів міжнародної технічної допо-
моги для зняття з експлуатації енергоблоків Чорно-
бильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» 
в екологічно безпечну систему», «Про порядок за-
твердження програми робіт на об'єкті «Укриття» 
Про затвердження техніко-економічного обґрун-
тування (концептуального проекту) конфайнмента 
об'єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС» та інші.

Основним законом, який встановлює обмежен-
ня для здійснення господарської діяльності у сфері 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС за другим з цих 
напрямів є Закон України «Про правовий режим 
території, що зазнала радіоактивного забруднення 
внаслідок Чорнобильської катастрофи»[1]. Він ви-
значає поділ радіаційно-забруднених територій на 
чотири зони. Правовий режим цих зон полягає в 
тому , що їхні землі виводяться з господарського 
обороту, відмежовуються від суміжних територій 
і переводяться до категорії радіаційно небезпеч-
них земель. У зонах відчуження та безумовного 
(обов'язкового) виселення забороняється, зокрема, 
постійне проживання населення, перебування осіб, 
які не мають на це спеціального дозволу, а також 
залучення до роботи осіб без їх згоди. Забороня-
ється ведення сільськогосподарської, лісогосподар-
ської, виробничої та іншої діяльності, яка не забез-
печує режим радіаційної безпеки. Без спеціального 
дозволу забороняється здійснення господарської 
діяльності з метою одержання товарної продукти 
вивезення за межі зон землі, глини, піску, торфу, 
деревини, заготівля і вивезення рослинних кормів, 
лікарських рослин, грибів, ягід та інших продуктів 

побічного лісокористування, за винятком зразків 
для наукових цілей. Без спеціального дозволу забо-
роняється винесення або вивезення із зон будівель-
них матеріалів і конструкцій, машин і устаткування 
тощо, а також будівництво, у тому числі будівни-
цтво ядерних установок і об'єктів, призначених для 
поводження з радіоактивними відходами, які ма-
ють загальнодержавне значення.

Законодавство містить безліч обмежень і забо-
рон щодо господарської діяльності на радіоактив-
но забруднених територіях і не сприяє створенню 
економічних умов для сталого розвитку територій 
та підвищення добробуту людей. На нашу думку, 
варто внести зміни до даного закону, щодо зняття 
обмежень на окремі види господарської діяльнос-
ті в зонах гарантованого добровільного відселення 
та посиленого радіоекологічного контролю за на-
явності умов проживання та трудової діяльності 
населення без обмежень за радіаційним фактором. 
Наприклад, у зоні гарантованого добровільного 
відселення дозволити будівництво нових, розши-
рення діючих підприємств, за умови погодження 
із спеціально уповноваженим центральним орга-
ном виконавчої влади у сфері ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи, у зоні посиленого 
радіоекологічного контролю дозволити на таких 
самих умовах будівництво санаторіїв, закладів 
оздоровлення та відпочинку. Такі зміни спрямо-
вані на створення правових механізмів стимулю-
вання сталого розвитку постраждалих територій, 
адаптації виробничої діяльності та підвищення їх 
інвестиційної привабливості. Такими спробами 
було прийняття Верховною Радою України Загаль-
нодержавної програми ведення сільськогосподар-
ського виробництва на території, що зазнала раді-
оактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 
катастрофи на 2007–2016 роки, але вето завадило 
впровадити її в життя, і на нашу думку, якщо дана 
програма і має певні недоліки, то необхідність при-
йняття такої програми є нагальною, тому варто 
розробити і прийняти таку програму найближчим 
часом.

На початку 1991 року введена в дію Концепція 
проживання населення на територіях Української 
РСР з підвищеними рівнями радіоактивного за-
бруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи 
затверджена постановою Верховної Ради УРСР 
від 27.02.1991 р. (далі – Концепція) [8]. Концепція 
визначила, на підставі встановлення дозового кри-
терію, необхідні заходи захисту населення. Відпо-
відно до Концепції, був встановлений рівень дози 
додаткового опромінення для осіб народжених з 
1986 – 7,0 бер за життя понад дозу, яку одержувало 
населення у доаварійний період в конкретних при-
родних умовах. Тимчасово встановлювався крите-
рій щільності забруднення ґрунту радіонуклідами 
для здійснення поетапного відселення людей до 
моменту визначення індивідуальної дози опромі-
нення.

В цьому ж році було прийнято ще два основопо-
ложні закони Закон України «Про правовий режим 
території, що зазнала радіоактивного забруднення 
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внаслідок Чорнобильської катастрофи» [1] та За-
кон України «Про статус і соціальний захист гро-
мадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» [2]. Проте, з часу прийняття і Кон-
цепції і вказаних законів, не було змінено критерії 
встановлення зон радіоактивного забруднення, що 
не дозволяє розвиватися економіці регіону та зава-
жає розширенню господарської діяльності.

По-перше – при визначені зон використову-
валися як показники дозового навантаження так і 
показники щільності забруднення. Це призвело до 
колізій між даними законами і навіть між статтями 
одного закону. 

По-друге наукою доведено, що мірилом впливу 
іонізуючого випромінювання на людський організм 
є ефективна доза опромінення, яка не може стояти 
поряд з показниками щільності забруднення. На-
ведемо приклад – коли щільність забруднення Рів-
ненщини у 10 разів менша за показник Черкаської 
області, а доза опромінення у 10 разів більша [3].

Ми вважаємо, що ці колізії необхідно усунути, 
тому, виникає гостра необхідність перегляду меж 
зон радіаційного забруднення. 

Ми вважаємо, що перегляд меж зон радіацій-
ного забруднення має бути проведено, оскільки, 
за опублікованими на сьогодні даними, стан опро-
мінення населення у населених пунктах з переліку 
Загальнодозиметричної паспортизації України [3] 
дозволяє вивести більшість населених пунктів за 
межі зон радіоактивного забруднення, що дозволяє 
зняти всі обмеження для здійснення господарської 
діяльності. Згідно з положеннями Законів, що ана-
лізуються, такий перегляд здійснюється за подан-
ням обласних рад. Проте, за останні 22 роки жодно-
го разу не подавали пропозицій щодо переведення 
населених пунктів до категорії менш забруднених, 
окрім випадку Рівненської та Волинської облас-
них рад, коли у 2004 році Верховна Рада України 
прийняла Закон України «Про віднесення деяких 
населених пунктів Волинської та Рівненської об-
ластей до зони гарантованого добровільного відсе-
лення» [5], за яким шість населених пунктів були 
від¬несені із зони безумовного (обов'язкового) 
відселення до зони гарантованого добровільного 
відселення. Хоча це і можна вважати позитивним 
кроком на шляху поступового розвитку виробничої 
і соціальної сфер у цих населених пунктах, стабілі-
зації економічної ситуації в регіоні, розвитку під-
приємницької діяльності, однак відбулося це лише 
через відмову мешканців примусово переселятись 
із зазначених шести населених пунктів. А наразі 
постає проблема небажання більшості облдержад-
міністрацій ініціювати перегляд меж зон, вважають 
за необхідне зберегти статус постраждалих терито-
рій та пільги, що їм надано завдяки цьому статусу .

Хочемо наголосити на необхідності, після про-
ведення перегляду меж зон радіаційного забруд-
нення, ініціювати прийняття Закону, яким би вста-
новлювався перелік населених пунктів, віднесених 
до зон радіоактивного забруднення. Вважаємо, що 
перегляд меж зон має здійснюватись щорічно та 
бути повністю в компетенції Кабінету Міністрів 

України, який повинен звітувати з цього питання 
Верховні Раді України, за поданням спеціально 
уповноваженого центрального органу виконавчої 
влади у сфері подолання наслідків Чорнобильської 
катастрофи.

У 2006 році був прийнятий Закон України «Про 
Загальнодержавну програму подолання наслідків 
Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки» 
від 14 березня 2006 року [6]. Дана Програма вста-
новлювала напрямки реалізації державної політи-
ки у сфері подолання наслідків Чорнобильської ка-
тастрофи, що мали бути покладені в основу нової 
Загальнодержавної цільової програми подолання 
наслідків Чорнобильської катастрофи на 2011-2016 
роки, яка так і не була прийнята. Проте, після 2-ох 
років очікувань, Розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України від 18 липня 2012 року була затвер-
джена Концепція реалізації державної політики у 
сфері розвитку діяльності в окремих зонах радіо-
активного забруднення внаслідок Чорнобильської 
катастрофи [11]. Тобто за період незалежності 
України було затверджено всього 2 державні про-
грами та концепція для подолання наслідків аварії 
на ЧАЕС. І лише остання визначає певні засади 
економічного розвитку регіонів, використання 
«зеленої» енергії, запровадження спеціальних про-
ектів, проте, це лише загальні засади. Позитивним 
можна відмітити факт прийняття Закону України 
«Про індустріальні парки» [4], проте, його поло-
ження ще потребують доопрацювання (наприклад, 
ще не розроблено типовий договір про створення 
та функціонування індустріального парку, що пе-
редбачений ч. 4 ст.21 Закону) В той же час, на при-
клад, в Білорусії за 1991-2010 рр. виконані заходи 
4 державних чорнобильських програм, а наразі в 
Республіці Білорусь реалізується п'ята Державна 
програма щодо подолання наслідків катастрофи на 
Чорнобильській АЕС на 2011-2015 роки та на пері-
од до 2020 року [9]. Головною проблемою щодо ви-
конання завдань програм по подоланню наслідків 
аварії на ЧАЕС, є те, що реалізація національних 
програм відбувається частково, або несвоєчасно. 
Так усупереч вимогам Закону України "Про Загаль-
нодержавну програму подолання наслідків Чорно-
бильської катастрофи на 2006-2010 роки [6] й досі 
не розроблена Державна програма реабілітації за-
бруднених населених пунктів. Також, ми вважаємо, 
що доцільно було б на виконання Концепції реалі-
зації державної політики у сфері розвитку діяль-
ності в окремих зонах радіоактивного забруднення 
внаслідок Чорнобильської катастрофи розробити 
Програму здійснення господарської діяльності в 
окремих зонах радіоактивного забруднення внаслі-
док Чорнобильської катастрофи.

На нашу думку, органам державної влади, на 
яких покладено обов’язок виконання програм подо-
лання наслідків Чорнобильської катастрофи, необ-
хідно щорічно звітувати про виконану роботу, і це 
має бути відображено в Постанові Кабінету Міні-
стрів України про хід реалізації за звітний рік відпо-
відної Державної програми щодо подолання наслід-
ків катастрофи на Чорнобильській АЕС, що дасть 
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можливість спостерігати та оцінювати ефективність 
заходів, передбачених відповідною програмою.

Отже, підсумовуючи, варто зазначити, що зако-
нодавство, що регулює господарську діяльність у 
сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастро-
фи потребує глибоких змін та доповнень, як на рівні 
державних програм, так і на рівні законів, та інших 
нормативно-правових актів Це стосується і зняття 
обмежень на окремі види господарської діяльності 
в зонах гарантованого добровільного відселення та 
посиленого радіоекологічного контролю за наявнос-

ті умов проживання та трудової діяльності населен-
ня без обмежень за радіаційним фактором, і прове-
дення перегляду меж зон радіаційного забруднення 
територій, і розробки Програми здійснення госпо-
дарської діяльності в окремих зонах радіоактивного 
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи 
та інших не менш важливих питань з єдиною метою 
– відновлення та звільнення від обмежень територій 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастро-
фи, та господарської діяльності, що провадилась чи 
провадиться на цих територіях.
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новЫе иЗМенения в ЗеМельноМ и леСноМ ЗАконоДАтельСтве: 
влияние нА СоСтояние ЭффективноСти упрАвления  
отДельнЫМи обЪектАМи публичной СобСтвенноСти

кременовская и. в.,
кандидат юридических наук, старший научный сотрудник,

Институт экономико-правовых исследований НАН Украины

Статья посвящена исследованию полномочий субъектов обеспечения национальной безопасности Украины в части 
распоряжения лесами как стратегически важными экономическими ресурсами; обоснована необходимость усиления 
начал планирования в управлении объектами публичной собственности. 

Ключевые слова: национальная экологическая безопасность, лесное хозяйство, публичная собственность, законо-
дательство, планирование, полномочия, управление. 

Статтю присвячено дослідженню повноважень суб’єктів забезпечення національної безпеки України в частині роз-
порядження лісами як стратегічно важливими економічними ресурсами; обґрунтовано необхідність посилення засад 
планування в управлінні об’єктами публічної власності. 

Ключові слова: національна екологічна безпека, лісове господарство, публічна власність, законодавство, плану-
вання, повноваження, управління. 
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The article is dedicated to research a plenary powers of the subjects in providing the national security of Ukraine in part of 
order by forests as an important strategically economic resources; was grounded the necessity of strengthening the planning 
basis in the management by the objects of public own. 

Key words: national ecological security, forestry, public own, legislation, planning, plenary powers, management. 

Значительное антропогенное нарушение и тех-
ногенная перегруженность территории Украины, 
неустранимость негативных социально-экологи-
ческих последствий Чернобыльской катастрофы, 
а также связанные с этим другие факторы, отне-
сенные действующим законодательством об обе-
спечении национальной безопасности к угрозам 
национальным интересам в экологической сфере 
на протяжении нескольких последних десятиле-
тий остаются в числе наиболее острых проблем, 
требующих выработки эффективных решений по 
их нейтрализации. Как приходится констатиро-
вать, принимаемыми ранее мерами достичь, по 
крайней мере, их минимизации (не говоря уже об 
устранении), не удалось. Более детальный анализ 
отечественной нормативно-правовой базы, при со-
поставлении данных положений с установленными 
приоритетами и направлениями государственной 
политики по вопросам национальной безопасно-
сти, вполне логично позволяет утверждать о не-
достаточной действенности последней. Посколь-
ку национальная безопасность, по определению, 
представляет собой защищенность жизненно важ-
ных интересов при возникновении негативных 
тенденций к созданию потенциальных или реаль-
ных угроз в различных сферах государственного 
управления, включая экономику и защиту права 
собственности, использование земельных ресур-
сов, защиту экологии и окружающей природной 
среды, то не является исключением и сфера лес-
ного хозяйства, статистика которой рассматривает 
леса, в первую очередь, как экономический ре-
сурс. В связи с этим возникает вопрос о том, ка-
кое практическое предназначение было заложено в 
текст Закона Украины «Об основах национальной 
безопасности Украины» [1], которым среди угроз 
национальным интересам указывается на «осла-
бление системы государственного регулирования 
и контроля в сфере экономики» (ст. 7), если в дей-
ствительности упомянутый негативный фактор не 
находит адекватного отражения в предложенных 
мерах по его преодолению, иными словами – ос-
новных направлениях государственной политики 
по вопросам национальной безопасности (ст. 8). В 
нормах данной статьи об усилении системы госу-
дарственного регулирования и контроля примени-
тельно к экономической или экологической сферам 
не упоминается вообще. 

На первый взгляд, когда речь идет о реализа-
ции таких стратегически важных функций, как 
обеспечение экологической безопасности и ох-
рана окружающей среды, государство отнюдь не 
бездействует – в частности, внесение изменений 
и дополнений в действующее земельное и лесное 
законодательство относительно сохранения лесов 
демонстрирует активизацию нормотворческой дея-
тельности по урегулированию (экономических, по 

своей сути) отношений собственности на соответ-
ствующие объекты для недопущения их нерацио-
нального либо нецелевого использования. Однако 
с другой стороны, принятие высшими органами 
государственной власти довольно противоречивых 
решений, касающихся распоряжения земельными 
и лесными ресурсами в условиях отсутствия систе-
мы перспективного планирования их последствий 
(как экологических, так и социально-экономиче-
ских), во-первых, не встречает положительного от-
клика у населения, о чем нередко свидетельствуют 
факты проведения гражданами резонансных акций 
протеста против уничтожения зеленых насажде-
ний и, во-вторых, не способствует качественному 
и количественному приращению объемов лесного 
хозяйства. В целом же ситуация, сложившаяся на 
сегодняшний день в сфере экологической безопас-
ности, требует безотлагательной приостановки по-
добных мероприятий и решений, связанных с пере-
дачей из государственной и коммунальной в иные 
формы собственности лесных земельных участков 
– при другом подходе о существовании лесов до-
ведется упоминать только в прошедшем времени. 

Среди научных публикаций, посвященных ис-
следованию различных аспектов данной пробле-
матики, следует отметить ряд работ тех авторов, 
которыми были сформулированы выводы, пред-
ставляющие наибольший интерес для дальней-
шего изучения на их основе вопросов правового 
регулирования отношений публичной собственно-
сти (Р.А. Джабраилов, Г.Д. Джумагельдиева, В.М. 
Кампо, Р.А. Коваленко, В.К. Мамутов, М.В. Сав-
чин, В.А. Устименко), экологической безопасности 
трансформационной экономики (Е.В. Хлобыстов), 
институциональных основ и инструментария сба-
лансированного природопользования (коллектив 
ученых Института проблем рынка и экономико-со-
циологических исследований НАН Украины под 
руководством С.К. Харичкова) и др. Вместе с тем, 
исследования проводились специалистами различ-
ных отраслей знаний – как экономики и права, так 
и природопользования, что требует соответству-
ющего обобщения их результатов. Поэтому для 
обоснования убедительных доводов в пользу выра-
ботки более действенных способов защиты таких 
объектов публичной собственности, как лесные 
ресурсы, представляется наиболее оправданным 
применение междисциплинарного (в определен-
ной степени) подхода к изучению связанных с этим 
вопросов с точки зрения обеспечения националь-
ной безопасности. 

Целью данного исследования является обосно-
вание, на основе сравнительного анализа законода-
тельства по вопросам обеспечения национальной 
безопасности в экономической и экологической 
сферах, необходимости усиления начал рацио-
нального хозяйствования – планирования и госу-
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дарственного контроля при использовании лесных 
ресурсов как объектов публичной собственности.

Исследуя отдельные проблемные аспекты пра-
вового обеспечения земельной реформы в Украине, 
Ю.С. Петлюк отмечает, что со времени вступления 
в силу постановления Верховной Рады Украин-
ской ССР «О земельной реформе» было принято 
большое количество нормативно-правовых актов, 
направленных на внедрение новых подходов к ре-
гулированию земельных отношений. Заслуживает 
внимания также приведенная ученым ссылка на 
схожие мнения других авторов по данному вопросу, 
– так, Д.В. Бусуйок считает, что вопросы реформи-
рования правового регулирования публичной сфе-
ры земельных отношений остались практически 
не разработанными в документах Верховной Рады 
Украины, Президента Украины, Кабинета Мини-
стров Украины. Поэтому можно вполне согласить-
ся с обоснованным Ю.С. Петлюком выводом о 
том, что в условиях недостаточного юридического, 
организационного и экономического обеспечения 
становления и функционирования рынка земель 
завершение земельной реформы является нецеле-
сообразным и преждевременным [2, с. 64-65]. 

Наряду с упомянутыми выше государственны-
ми органами – Президентом Украины, Верховной 
Радой и Кабинетом Министров, наделенными наи-
более широкими возможностями для влияния на 
состояние земельных и лесных ресурсов, Законом 
Украины «Об основах обеспечения национальной 
безопасности Украины» в круг субъектов обеспече-
ния национальной безопасности (ст. 4) также вклю-
чены министерства и иные центральные органы 
исполнительной власти, местные государственные 
администрации и органы местного самоуправле-
ния [1]. О полномочиях данных субъектов относи-
тельно распоряжения земельными и лесными ре-
сурсами речь пойдет ниже, хотя следует отметить, 
что действующее законодательство Украины в сфе-
ре регулирования земельных отношений и охраны 
лесов со времени своего принятия претерпевало 
многочисленные изменения – последние из них, в 
частности, касались разграничения отдельных пол-
номочий между Кабинетом Министров Украины, 
центральным органом исполнительной власти по 
вопросам земельных ресурсов и районными госу-
дарственными администрациями. 

Статьей 9 Лесного кодекса (далее – ЛК) Укра-
ины определено, что леса в пределах населенных 
пунктов находятся в коммунальной собственности, 
кроме лесов, которые находятся в государственной 
или частной собственности [3].

В юридической энциклопедической литературе 
под понятием «право государственной собствен-
ности» понимается система юридических норм, 
которые закрепляют принадлежность государству 
определенного имущества и определяют его пра-
ва и обязанности как собственника относительно 
владения, пользования и распоряжения этим иму-
ществом. Право государственной собственности 
распространяется на средства, принадлежащие го-
сударству в форме государственной казны, а также 

на имущество, которое не принадлежит в соответ-
ствии с законом другим субъектам права собствен-
ности: Украинскому народу, физическим и юри-
дическим лицам, Автономной Республике Крым и 
территориальным громадам [4, с. 9]. Право комму-
нальной собственности – совокупность правовых 
норм, которыми регулируются принадлежность ма-
териальных благ территориальным громадам села, 
поселка, города, района в городе, а также порядок 
пользования этими благами. Во многих странах 
такая форма собственности называется «муници-
пальной собственностью» (Англия, Россия, США 
и др.) [4, с. 13]. По справедливому мнению специ-
алистов в области хозяйственного права, объекты 
права государственной и коммунальной собствен-
ности обеспечивают удовлетворение как потреб-
ностей населения в получении гарантированного 
государством объема услуг, так и составляют оплот 
национальной экономической безопасности стра-
ны. Учитывая жизненно важное значение объектов 
государственной и коммунальной собственности, 
специальный характер правового регулирования 
отношений на базе этих форм собственности, а так-
же исторически сложившиеся предпосылки, сегод-
ня широкое признание в правовой доктрине как за 
границей, так и в Украине, получила дифференци-
ация собственности на публичную и частную [5, с. 
63], – данные утверждения были сформулированы, 
в частности, на основании исследования места и 
роли публичной собственности в обеспечении эко-
номической стабильности государства. Принимая 
за основу приведенный подход, представляется це-
лесообразным рассматривать в качестве объектов 
публичной собственности и земельные, и лесные 
ресурсы (находящиеся в государственной либо 
коммунальной собственности), что обусловлено их 
стратегическим предназначением. 

Лесное хозяйство в Украине, хотя и не входящее 
в число лидирующих отраслей экономики, начиная 
с 1990 г. и до настоящего времени по объемам про-
дукции, работ и услуг демонстрирует стабильное 
увеличение. Об этом свидетельствуют официаль-
ные данные, опубликованные Государственной 
службой статистики Украины в части основных по-
казателей использования и охраны леса, животных 
ресурсов и заповедных территорий. Если условно 
брать за основу период времени, начиная с 2000 г., 
когда в фактических ценах общий объем такой про-
дукции, работ и услуг составлял 744,4 млн. грн., а 
по итогам каждого последующего год этот показа-
тель постоянно увеличивался (в среднем, в полтора 
раза), то в 2011 г. общий итог составлял 5674,8 млн. 
грн., а за 9 месяцев 2012 г. достиг уровня 4032,3 
млн. грн. Стабильное увеличение характерно и для 
воспроизводства лесов: для сравнения, в 2000 г. за-
фиксирован показатель на уровне 37,8 тыс. га, а к 
2011 г. объем воспроизводства лесов увеличился 
практически вдвое и составил 72,4 тыс. га [6]. Вме-
сте с тем, статистическая отчетность не содержит 
информации, которая четко отражала бы тенден-
цию сокращения лесов – подобных показателей не 
предусмотрено. На данное обстоятельство также 
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обращает внимание и Е.В. Хлобыстов, указывая, 
что вести речь о каких-либо точных цифрах потерь 
не представляется возможным из-за отсутствия до-
стоверных данных обо всех видах убытков, при-
чиняемых лесоресурсному потенциалу Украины. 
Особенно противоречивыми являются вопросы 
ценообразования продукции лесохозяйственного 
производства, а также то, можно ли вообще считать 
заниженные, по сравнению с мировыми, цены на 
древесину на корню, потерями лесоресурсного по-
тенциала [7, с. 273]. 

В течение 2011 г. в Украине наиболее активно 
проводилась разработка, включая содействие по-
следующему принятию, соответствующего законо-
дательного акта, которым бы были согласованы от-
дельные положения Земельного и Лесного кодексов 
Украины в части сохранения лесов и распоряжения 
земельными лесными участками. В конце 2011 г., а 
именно 22 декабря, Верховной Радой Украины был 
принят и передан на подпись Президенту Украины 
Закон Украины «О внесении изменений в Земель-
ный и Лесной кодексы Украины относительно со-
хранения лесов». 

Региональный аспект проблемы, как отмеча-
ли разработчики проекта упомянутого Закона, за-
ключается в том, что «…на сегодня мы не имеем 
оптимальной лесистости (т.е. отношения площади 
леса к площади региона – прим. авт.) ни в одной 
природной зоне и регионах. Для достижения оп-
тимальной лесистости, а это 20% (сегодня только 
15,7%), при которой леса наиболее эффективно 
влияют на климат, почвы, водные ресурсы, проти-
водействуют эрозийным процессам, необходимо 
создать дополнительно свыше 2 млн. га лесона-
саждений и обеспечить их сохранение от изъятия и 
необоснованного изменения целевого назначения». 
Как следовало из текста Пояснительной записки к 
данному законопроекту, датированной еще 4 апре-
ля 2011 г., его цель обусловлена необходимостью 
усовершенствования законодательства в сфере 
регулирования земельных и лесных отношений, а 
также ограничение изъятия земельных участков, на 
которых находятся леса, для нелесохозяйственных 
потребностей: «…в последнее время по решению 
местных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления осуществляется изъятие 
земельных лесных участков, изменение их целево-
го назначения и предоставление, в первую очередь, 
для индивидуальной и жилой застройки, ведения 
садоводства и тому подобного» [8]. 

Однако принятый в то время Закон Президен-
том Украины подписан не был из-за наличия в его 
тексте отдельных недостатков, устранение которых 
имело принципиально важное значение. В част-
ности, в предыдущей редакции было предложено 
перераспределение полномочий между органами 
исполнительной власти различных уровней в сфе-
ре распоряжения лесами, а также расширение пол-
номочий таких органов в указанной сфере за счет 
полномочий органов местного самоуправления. 
Как было указано Президентом Украины в сфор-
мулированных им предложениях относительно 

доработки поданного Закона, «…указанным поло-
жением Закона, поступившего на подпись, Кабинет 
Министров Украины уполномочивается распоря-
жаться коммунальной собственностью» [8]. 

В таком подходе разработчиков Закона про-
слеживается противоречие нормам Конституции 
Украины, в соответствии с которыми земля и дру-
гие природные ресурсы (которыми являются и 
леса) являются объектами права собственности 
Украинского народа, от имени которого права соб-
ственника осуществляют органы государственной 
власти и органы местного самоуправления в преде-
лах, определенных Конституцией Украины (ст. 13). 
Материальной основой местного самоуправления 
являются, в частности, земля, природные ресурсы, 
находящиеся в собственности территориальных 
громад сел, поселков, городов, районов в городах 
(ч. 1 ст. 142); территориальные громады села, по-
селка, города непосредственно или через обра-
зованные ими органы местного самоуправления 
управляют имуществом, находящимся в комму-
нальной собственности (ч. 1 ст. 143) [9]. 

Таким образом, принципиальность позиции 
Главы государства, которым в декабре 2011 г. не 
был поддержан упомянутый Закон, стала факто-
ром, который позволил предотвратить вполне по-
нятные негативные последствия в случае, если бы 
он был принят. Предложенный разработчиками За-
кона подход не только противоречил нормам Кон-
ституции Украины и Лесного кодекса Украины, но 
и существенно ограничивал права местного самоу-
правления в решении вопросов местного значения. 

С учетом предложений, внесенных Президен-
том Украины, разработчиками Закона из его текста 
были исключены соответствующие положения. 
Впоследствии, 15 марта 2012 г. Верховной Радой 
Украины был принят ныне действующий Закон 
Украины «О внесении изменений в Земельный и 
Лесной кодексы Украины относительно сохране-
ния лесов» [10], которым в ряде статей детализи-
рованы отдельные вопросы правового регулиро-
вания отношений государственной собственности. 
В первую очередь, изменения касались определе-
ния полномочий органов исполнительной власти, 
Верховной Рады Автономной Республики Крым, 
органов местного самоуправления относительно 
передачи земельных участков в собственность или 
в пользование. 

Так, ч. 3 ст. 122 Земельного кодекса (далее – ЗК) 
Украины урегулированы отдельные полномочия 
районных государственных администраций отно-
сительно передачи на их территории земельных 
участков из земель государственной собственности 
в собственность или в пользование в пределах сел, 
поселков, городов районного значения для всех по-
требностей и за пределами населенных пунктов 
для ведения водного хозяйства, строительства объ-
ектов, связанных с обслуживанием жителей тер-
риториальной громады района (школ, заведений 
культуры, больниц, предприятий торговли и т. п.) 
и индивидуального дачного строительства [11]. 
Среди изменений, которые были внесены в приве-
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денную норму Законом Украины «О внесении из-
менений в Земельный и Лесной кодексы Украины 
относительно сохранения лесов», устанавливались 
и соответствующие исключения. В частности, ука-
занные полномочия районных государственных ад-
министраций не касаются случаев, определенных 
ч.ч. 4 и 8 ст. 122 ЗК Украины. 

Проанализируем содержание этих исключений 
более детально. Так, центральный орган исполни-
тельной власти по вопросам земельных ресурсов 
в сфере земельных отношений и его территори-
альные органы передают земельные участки сель-
скохозяйственного назначения государственной 
собственности, кроме случаев, определенных ч. 
8 этой статьи, в собственность или в пользование 
для всех потребностей (ч. 4 ст. 122 ЗК Украины). 
Кабинет Министров Украины передает земельные 
участки из земель государственной собственности 
в собственность или в пользование в случаях, опре-
деленных ст. 149 этого Кодекса, и земельные участ-
ки дна территориального моря, а также передает 
земельные участки сельскохозяйственного назна-
чения государственной собственности в уставный 
капитал государственного земельного банка, кото-
рый стопроцентно принадлежит государству и не 
подлежит приватизации (ч. 8 ст. 122 ЗК Украины) 
[11]. Речь идет об объектах права государственной 
собственности, распоряжение которыми осущест-
вляют соответствующие субъекты исполнительной 
власти, действующие на общегосударственном 
(Кабинет Министров Украины) или отраслевом 
(центральный орган исполнительной власти по во-
просам земельных ресурсов) уровне, но не район-
ная государственная администрация; в целом это 
отвечает основным территориальным и функцио-
нальным критериям организации исполнительной 
власти. 

Законом Украины «О внесении изменений в Зе-
мельный и Лесной кодексы Украины относительно 
сохранения лесов» также было внесено дополне-
ние в ст. 149 ЗК Украины, которой урегулирован 
порядок изъятия земельных участков. Так, абзац 
первый ч. 5 этой статьи после слов «государствен-
ной собственности» был дополнен словами «кроме 
случаев, определенных частью девятой этой ста-
тьи». Частью 5 ст. 149 ЗК Украины установлено, 
что районные государственные администрации на 
их территории изымают земельные участки госу-
дарственной собственности (кроме случаев, опре-
деленных ч. 9 этой статьи), которые находятся в 
постоянном пользовании, в пределах сел, посел-
ков, городов районного значения для всех потреб-
ностей, а также за пределами населенных пунктов 
для следующих целей: а) сельскохозяйственного 
использования; б) ведения водного хозяйства; в) 
строительства объектов, связанных с обслужива-
нием жителей территориальной общины района 
(школ, больниц, предприятий торговли, инфра-
структуры оптовых рынков сельскохозяйственной 
продукции и т. п.) с учетом требований части вось-
мой этой статьи. 

Относительно ч. 9 ст. 149 ЗК Украины следу-

ет обратить внимание на то, что в соответствии 
с данной нормой Кабинет Министров Украины 
изымает земельные участки государственной 
собственности, находящиеся в постоянном поль-
зовании, – пашню, многолетние насаждения для 
несельскохозяйственных потребностей, леса для 
нелесохозяйственных потребностей, а также зе-
мельные участки природоохранного, оздорови-
тельного, рекреационного назначения и субъектов 
ведения хозяйства железнодорожного транспорта 
общего пользования в связи с их реорганизацией 
путем слияния во время образования публичного 
акционерного общества железнодорожного транс-
порта общего пользования соответственно Закону 
Украины «Об особенностях образования публич-
ного акционерного общества железнодорожного 
транспорта общего пользования», кроме случаев, 
определенных частями пятой – восьмой этой ста-
тьи, и в случаях, определенных статьей 150 этого 
Кодекса. В свою очередь, на основании ст. 150 ЗК 
Украины определяется правовой статус особо цен-
ных земель и порядок прекращения права на них.

Статьей 27 ЛК Украины определены полномо-
чия Кабинета Министров Украины в сфере лесных 
отношений. С учетом изменений, которые вноси-
лись в этот акт Законом Украины «О внесении из-
менений в Земельный и Лесной кодексы Украины 
относительно сохранения лесов», п. 5 указанной 
статьи был изложен в новой редакции, предус-
матривающей, что Кабинет Министров Украины 
передает в собственность, предоставляет в посто-
янное пользование для нелесохозяйственных по-
требностей земельные лесные участки, которые 
находятся в государственной собственности [3]. 

Вместе с тем, после принятия Закона Украины 
«О внесении изменений в Земельный и Лесной ко-
дексы Украины относительно сохранения лесов» 
(в период времени с марта 2012 г. и до настояще-
го времени) субъектами государственной власти, 
наделенными полномочиями на распоряжение 
земельными лесными участками, был принят ряд 
решений, содержание которых выглядит противо-
речивым с точки зрения на соблюдение его норм.

Так, например, распоряжением Кабинета Ми-
нистров Украины от 10 мая 2012 г. № 266-р «О 
предоставлении разрешения на разработку проекта 
землеустройства относительно отведения земель-
ного участка», в соответствии со ст.ст. 92, 123 и 149 
Земельного кодекса Украины было дано разреше-
ние Свято-Николаевскому Шаргородскому мужско-
му монастырю на разработку с учетом требований 
государственных стандартов, норм и правил в сфе-
ре землеустройства проекта землеустройства отно-
сительно отведения земельного участка площадью 
9,8 гектара (земли лесохозяйственного назначения 
(леса), находящегося в постоянном пользовании 
Винницкого областного коммунального специ-
ализированного лесохозяйственного предприятия 
«Виноблагролис», расположенной за пределами 
населенных пунктов на территории Шаргородско-
го района Винницкой области, с последующим 
предоставлением ее в постоянное пользование для 
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строительства храма Пресвятой Богородицы и ке-
лий [12]. 

Следует отметить, что аналогичные решения 
принимались и до вступления в силу Закона Украи-
ны «О внесении изменений в Земельный и Лесной 
кодексы Украины относительно сохранения лесов». 
Так, 26 января 2011 г. Кабинет Министров Украины 
распоряжением № 60-р «О предоставлении разре-
шения на разработку проекта землеустройства от-
носительно отведения земельного участка» в соот-
ветствии со ст.ст. 92, 123 и 149 Земельного кодекса 
Украины дал разрешение женскому монастырю в 
честь Иверской иконы Божьей Матери Донецкой 
епархии Украинской православной церкви на раз-
работку с учетом требований государственных 
стандартов, норм и правил в сфере землеустрой-
ства проекта землеустройства относительно отве-
дения земельного участка площадью 0,932 гектара 
(пашня), расположенной за пределами населенных 
пунктов на территории Ясиноватского района До-
нецкой области, с последующим предоставлением 
ее в постоянное пользование для размещения мо-
настырского комплекса [13]. 

Если сравнить содержание приведенных распо-
ряжений, то в их мотивирующей части содержатся 
фактически одинаковые ссылки на положения за-
конодательства, которым урегулированы такие от-
ношения. Это, в частности, одинаковые статьи ЗК 
Украины: ст. 92 «Право постоянного пользования 
земельным участком», ст. 123 «Порядок предо-
ставления земельных участков государственной 
или коммунальной собственности в пользование» 
и ст. 149 «Порядок изъятия земельных участков». 
Бесспорно, в этих решениях не имеют места на-
рушения действующего законодательства, однако 
в то же время, не прослеживается и логики. О не-
соответствии поставленным задачам, на решение 
которых было направлено принятие Закона Украи-
ны «О внесении изменений в Земельный и Лесной 
кодексы Украины относительно сохранения лесов» 
– в частности, «ограничения изъятия земельных 
участков, на которых находятся леса, для нелесохо-
зяйственных потребностей», свидетельствует неиз-
менность практики последующего изъятия лесных 
земельных участков и фактическое изменение их 
целевого назначения. Не последним фактором, ко-
торый оказывает свое влияние на такое состояние 
дел остается то, что по законодательству Украи-
ны религиозные организации наделены перво-
очередным правом на получение в собственность 
или в пользование земельных участков. Поэтому 
сохраняется стойкая тенденция, которую никоим 
образом нельзя охарактеризовать положительно 
– несмотря на наличие развитой и постоянно со-
вершенствуемой законодательной базы, уполномо-
ченными государством на выполнение функций по 
обеспечению национальной безопасности субъек-
тами продолжают приниматься нерациональные, с 
точки зрения хозяйствования, решения. При этом, 
когда негосударственным институтам, в частности, 
религиозным организациям, предоставляются в 
собственность или в пользование объекты государ-

ственной или коммунальной собственности, орга-
ном, принимающим такое решение, не берется в 
расчет того обстоятельства, что, тем самым, леса 
как экономические ресурсы уничтожаются. Иными 
словами, причиняется вред объектам публичной 
собственности, предназначенным для выполнения 
государством его функций.

По мнению специалистов, причиной и отобра-
жением деструктивной экологической ситуации 
является отсутствие целостного хозяйственного 
механизма рационального природопользования и 
несовершенство его государственной поддержки 
[14, с. 108]. Как было указано выше, в статистиче-
ской отчетности отдельно не отражена информа-
ция об объемах сокращения площади лесов, а со-
ответственно – и о влиянии такого сокращения на 
основные макроэкономические показатели. Тем не 
менее, выявить общие закономерности данной ди-
намики возможно, опираясь на другие статистиче-
ские критерии классификации секторов экономи-
ки. Так, по последним данным за ІІІ квартал 2012 г. 
при общем объеме ВВП на уровне 392080 млн. грн. 
в общей позиции «Сельское хозяйство, охота, лес-
ное хозяйство» приведена сумма 53762 млн. грн. 
Что касается государственных расходов, то среди 
других показателей системы национальных сче-
тов, – в строке S.15 «Некоммерческие организации, 
обслуживающие домашние хозяйства», где религи-
озные организации приводятся наряду с другими 
подобными субъектами (например, политическими 
партиями), показатель конечных потребительских 
расходов некоммерческих организаций, обслужи-
вающих домашние хозяйства, по целям (где в ка-
честве цели указано «Религия») составил 260 млн. 
грн., или 10,4% к итогу. О расходах государства на 
выполнение более важных социальных задач крас-
норечиво свидетельствует приведенное в строке 
«Охрана окружающей природной среды» обозна-
чение – «…» [15]. 

Безусловно, религиозные организации не явля-
ются единственными претендентами на получение 
земельных участков, в том числе лесных – при-
веденные факты являются лишь отдельными при-
мерами, которых в действительности существует 
намного больше. Так, в Святошинском районе г. 
Киева около двух лет назад начали разворачиваться 
резонансные события вокруг обширного участка 
соснового леса (от ул. Генерала Наумова до жи-
лого массива Романовка), известного среди мест-
ных жителей как «Беличанский лес». В рамках 
выполнения Государственной целевой программы 
по подготовке и проведению в Украине финаль-
ной части Чемпионата Европы 2012 г. по футболу, 
Киевский городской совет своим решением пере-
дал лесные насаждения на баланс «Укравтодора» 
с целью строительства новой скоростной трассы 
Ирпень – Киев. Разрешение на вырубку зеленых 
насаждений было выдано Киевской городской го-
сударственной администрацией распоряжением от 
25 августа 2011 г. под № 1510 (данный документ 
отсутствует в свободном доступе – он не был раз-
мещен на официальном сайте Киевской городской 
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государственной администрации). Таким образом, 
скоростная трасса была построена, однако для это-
го, как следует из данных «Киевзеленстроя», было 
вырублено 3474 дерева [16]. 

Местными жителями предпринимались актив-
ные попытки сохранить Беличанский лес и защи-
тить его от вырубки – задолго до начала подготов-
ки к проведению в Украине Евро-2012, а именно в 
2007 г., было подготовлено и передано в адрес Пре-
зидента Украины обращение за подписью более 
3600 граждан с просьбой о создании Национально-
го природного парка. В обращении, кроме протеста 
против строительства автодороги, с целью сохра-
нения зеленых насаждений было также обосновано 
предложение расширить действующую автодорогу 
Киев – Ковель, а лесу и озерам вокруг жилого мас-
сива Новобеличи предоставить статус природоох-
ранной территории. Однако на уровне городской 
власти обращение граждан было оставлено без от-
вета. В дальнейшем, несмотря на введение Законом 
Украины от 2 декабря 2010 г. моратория на вырубку 
зеленых насаждений в г. Киеве, в нем было пред-
усмотрено исключение, позволяющее «удалять» 
деревья для строительства объектов чемпионата 
Европы 2012 года по футболу (ст. 3) [17].

Общеизвестно, что на проведение в Украине ме-
роприятия такого масштаба, как Евро-2012, возла-
гались определенные надежды на усиление эконо-
мических позиций страны в Европейском регионе, 
повышения ее инвестиционной привлекательности 
и пр. Поэтому на этапе подготовки к проведению 
Чемпионата выполнение государством меропри-
ятий по приведению объектов инфраструктуры в 
соответствие с требованиями УЕфА происходило 
весьма форсировано, а основные стратегические 
приоритеты при этом существенно сместились. 
В рамках исследования смежной проблематики 
– обеспечения энергетической безопасности стра-
ны, Г.Д. Джумагельдиева обосновывает анало-
гичный вывод о том, что интеграция государства 
в мировое сообщество, обусловленная развитием 
международных отношений, принятием на себя 
обязательств по заключенным международным 
договорам, в известной мере, «размывает» грани-
цы государственного суверенитета. В то же время 
сохранение его оптимального уровня является не-
обходимым условием выполнения возложенных на 
государство функций по обеспечению прав и инте-
ресов человека, устойчивого развития экономики, 
ее социальной направленности [18, с. 21]. 

В данной связи, поскольку выше речь шла об 
участках леса на территории Киева и области, 
нельзя не обратить внимания и на другое суще-
ственное обстоятельство, свидетельствующее о 
необходимости их сохранения. В большинстве на-
учных публикаций, посвященных вопросам эколо-
гической безопасности или охраны окружающей 
среды, к сожалению, редко уточняется, когда и, в 
первую очередь, по какой причине столь обширная 
территория превратилась в участок леса, тогда как 
большинству проживающих на прилегающей тер-
ритории граждан доподлинно известна история 

появления этих лесов. Такие города, как Гостомель 
и, в частности, Ирпень отнесены к так называемой 
«Чернобыльской зоне». После событий 1986 г., в 
связи с необходимостью нейтрализации послед-
ствий распространения радиации были приняты 
меры по созданию, своего рода, естественного при-
родного барьера, для чего потребовалось высадить 
большое количество деревьев определенных пород 
– прежде всего, сосны. 

Таким образом, парадоксом, – как с точки зре-
ния политики национальной безопасности в эко-
логической сфере, так и в целом с точки зрения 
эффективности выполнения государством взя-
тых на себя обязательств во всех других сферах 
общественной жизни, – выглядит одновременное 
признание в Законе Украине «Об основах нацио-
нальной безопасности Украины» необходимости 
преодоления последствий Чернобыльской ката-
строфы и последующее (а точнее, давно ставшее 
привычным) принятие решений, препятствующих 
выполнению этих задач. И вопросы, связанные с 
сохранением лесов и защитой экологической сфе-
ры – только отдельное тому подтверждение. 

Однако причина такого состояния дел скрыта 
намного глубже – из-за отсутствия в государстве 
как таковой системы прогнозирования результатов 
принятия тех или иных решений, а также экономи-
ческого планирования, последствия их реализации 
не учитываются. Следовательно, при таких услови-
ях не может идти речь об эффективности государ-
ственной политики в данной сфере – ведь вместо 
увеличения площади лесонасаждений и земельных 
лесных участков, которые служили бы удовлетво-
рению оздоровительных, рекреационных, культур-
ных и других потребностей населения, остаются 
неконтролируемыми процессы их сокращения на 
всей территории Украины. Такая неконтролируе-
мость, в свою очередь, обусловлена особенностями 
ведения государственной статистики, о чем упоми-
налось выше. Оценивая в целом влияние проанали-
зированных изменений в действующее земельное и 
лесное законодательство, объективных оснований 
утверждать о том, что на сегодняшний день это 
способствовало повышению эффективности норма-
тивно-правового регулирования отношений относи-
тельно сохранения лесов и недопущения изменения 
целевого назначения соответствующих земельных 
участков, фактически нет. Иными словами, вне-
сенные в законодательство изменения не создали 
существенных препятствий для дальнейшего нера-
ционального и непрогнозируемого распоряжения 
такими объектами публичной собственности, кото-
рыми являются земли, зеленые насаждения, лесные 
земельные участки и тому подобное. До настоящего 
времени не достигнуто и адекватного понимания 
необходимости направления любых изменений, ко-
торые вносятся в действующее законодательство, в 
частности Земельный и Лесной кодексы Украины, 
на решение таких важных общегосударственных 
задач, как охрана права собственности Украинско-
го народа, а также забота о будущем страны, в том 
числе обеспечение ее экологической безопасности. 
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оСобливоСті припинення ДіЇ концеСійного Договору
Макаренко А. в.,

старший викладач кафедри теорії та історії держави і права,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

У статті на основі норм національного та міжнародного законодавства досліджено основні підстави, умови та на-
слідки припинення та розірвання договору концесії.

Ключові слова: концесійна діяльність, договір концесії, концесіонер, концесієдавець. 

В статье на основе норм национального и международного законодательства исследованы основные основания, 
условия и последствия прекращения и расторжения договора концессии.

Ключевые слова: концессионная деятельность, договор концессии, концессионер, концедент.

On the basis of national and international legislation the main grounds, conditions and consequences of termination of the 
concession agreement are investigated. 

Key words: concession activities, concession agreement, the concessionaire, concession grantor.

Актуальність статті. Розвиток концесійної ді-
яльності у різних сферах набуває в Україні все біль-
шого поширення. Для залучення інвестицій та по-
кращення стану державного та комунального майна 
здійснюється підписання договорів концесії між ор-
ганами державної влади та приватними інвесторами.

постановка проблеми. Питаннями удоскона-
лення концесійної діяльності та договорів концесії 
займаються вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема, 
В.К. Мамутов, С.А. Сосна, О.А. Медведєва, О.В. 
Шаповалова, О.О. Первомайський, Г.С. Пілігрім, 
О.І. Вікарчук.

Проте, не зважаючи на значну кількість до-
сліджень, недостатньо дослідженими на на-
уковому рівні на сьогодні є питання детального 
аналізу, порівняння та обґрунтування доціль-
ності припинення дії концесійних договорів з 
найменшими втратами для сторін договору та 
суспільства. 

Метою даної статті є дослідження, аналіз, об-
ґрунтування та розкриття основних особливостей 
припинення договорів концесії в Україні.

Для досягнення означеної мети підлягали 
розв’язанню наступні завдання:
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• дослідити стан та перспективи розвитку кон-
цесійної діяльності та договорів концесії в Україні;

• проаналізувати основні підстави, умови та на-
слідки припинення та розірвання договору концесії 
на основі наукової літератури та чинного законо-
давства;

• систематизувати та удосконалити основні під-
стави, умови та наслідки припинення та розірвання 
договору концесії, що мають вплив на концесійну 
діяльність в цілому.

виклад основного матеріалу. Концесія – надан-
ня з метою задоволення громадських потреб упо-
вноваженим органом виконавчої влади чи органом 
місцевого самоврядування на підставі концесійного 
договору на платній та строковій основі юридич-
ній або фізичній особі (суб'єкту підприємницької 
діяльності) права на створення (будівництво) та 
(або) управління (експлуатацію) об'єкта концесії, за 
умови взяття суб'єктом підприємницької діяльності 
(концесіонером) на себе зобов'язань по створенню 
(будівництву) та (або) управлінню (експлуатації) 
об'єктом концесії, майнової відповідальності та 
можливого підприємницького ризику [2].

Концесійна діяльність здійснюється на підставі 
концесійного договору – договору, відповідно до 
якого уповноважений орган виконавчої влади чи 
орган місцевого самоврядування (концесієдавець) 
надає на платній та строковій основі суб'єкту під-
приємницької діяльності (концесіонеру) право ство-
рити (побудувати) об'єкт концесії чи суттєво його 
поліпшити та (або) здійснювати його управління 
(експлуатацію) відповідно до законодавства України 
з метою задоволення громадських потреб [2].

Дія концесійного договору припиняється у разі: 
закінчення строку, на який його було укладено; лік-
відації концесіонера за рішенням суду, в тому числі 
у зв'язку з визнанням його банкрутом; анулювання 
ліцензії, виданої концесіонеру на здійснення від-
повідного виду господарської діяльності; загибелі 
об'єкта концесії. 

Тобто законодавством не передбачено вичерп-
ного переліку підстав, що можуть бути наслідком 
підставою для припинення договору концесії між 
сторонами.

Даний перелік доцільно доповнити наступними 
підставами: 

• у випадку смерті фізичної особи-підприємця, 
який виступав стороною договору концесії; 

• розірвання договору за рішенням суду або на 
вимогу іншого органу державної влади; 

• дострокове виконання сторонами своїм 
зобов’язань згідно умов договору;

• заміна концесійного зобов’язання на інше 
(враховуючи особливості договору концесії);

• на вимогу громадськості.
На думку О.О. Первомайського, при визна-

ченні умов припинення договору концесії, варто 
пам’ятати, що концесійна діяльність відзначаєть-
ся складним процесом її встановлення, який пе-
редбачає наступні стадії. Перша стадія включає в 
себе підготовчі моменти щодо прийняття рішення 
про надання концесії та призначення відповідно-

го органу виконавчої влади або органу місцевого 
самоврядування концесієдавцем. Друга стадія ха-
рактеризується організацією заходів, спрямованих 
на проведення концесієдавцем концесійного кон-
курсу, визначення за його результатами перемож-
ця та прийняття рішення про укладення договору 
концесії. Третя стадія встановлення концесійних 
відносин має договірний характер та являє собою 
безпосередньо укладення договору концесії [6]. 

Типовий концесійний договір затвердже-
ний Постановою Кабінету Міністрів України від 
12.04.2000 р. №643 «Про затвердження Типового 
концесійного договору» передбачає право вимага-
ти розірвання договору концесії у разі порушення 
сторонами умов договору і відшкодування збитків, 
завданих невиконанням умов договору[3]. 

Положення Типового договору повторюють та 
в дечому доповнюють норми Закону[2]. Та й орга-
ни місцевого самоврядування у своїх нормативних 
актах копіюють норми закону щодо того, що кон-
цесійний договір може бути розірвано за погоджен-
ням сторін. 

На вимогу однієї із сторін концесійний договір 
може бути розірвано за рішенням суду у разі не-
виконання сторонами своїх зобов'язань та з інших 
підстав, передбачених законами України.

У разі розірвання концесійного договору, за-
кінчення строку його дії, ліквідації концесіонера у 
зв'язку з визнанням його банкрутом або анулюван-
ня ліцензії на здійснення відповідного виду госпо-
дарської діяльності концесіонер зобов'язаний по-
вернути концесієдавцю об'єкт концесії на умовах, 
зазначених у концесійному договорі. Якщо конце-
сіонер допустив погіршення стану об'єкта концесії 
або його загибель, він повинен відшкодувати кон-
цесієдавцю збитки, якщо не доведе, що погіршення 
або загибель об'єкта сталися не з його вини. Кон-
цесійний договір може бути визнаний судом недій-
сним відповідно до цивільного законодавства. 

У разі поліпшення майна, отриманого в кон-
цесію, яке здійснено за рахунок коштів концесіо-
нера, чи створення концесіонером майна на вико-
нання умов концесійного договору концесієдавець 
зобов'язаний відшкодувати концесіонеру витрати, 
зроблені у зв'язку із зазначеними поліпшеннями, 
або вартість створеного майна в частині, що не 
була компенсована концесіонером у результаті кон-
цесійної діяльності відповідно до умов концесійно-
го договору. 

Договір концесії повинен відповідати не тільки 
загальним нормам Цивільного кодексу, Господар-
ського кодексу але й спеціальним нормам, недо-
ржання яких сторонами призведе до визнання його 
недійсним [8].

Це зумовлено тим що договір концесії має до-
сить особливу правову природу та свої особли-
вості. Зокрема, контрагентами можуть бути тільки 
органи державної влади або органи місцевого са-
моврядування та юридичні особи або фізичні осо-
би-підприємці, тобто участь звичайної фізичної 
особи як інвестора може призвести до визнання 
договору концесії недійсним. 
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Договір концесії має багато інших особливостей, 
що впливають і на порядок його припинення. Однію 
з таких особливостей є те, що в концесію передаєть-
ся право на створення (будівництво або добудову) 
майна (об’єкта концесії) і на подальше його вико-
ристання (управління, експлуатацію) концесіонером 
з метою отримання прибутку. Це відрізняє його від 
інших подібних договорів (найму, фінансовго лі-
зингу, оренди), оскільки в них власником надається 
майно яке було створене до моменту укладання до-
говору про його використання. Дане питання потре-
бує уваги, оскільки в судовій практикі трапляють-
ся випадки коли прокуратура намагається визнати 
договір оренди як договір концесії, для того щоб у 
майбутньму визнати його недійсним, наприклад у 
зв’язку з непроведенням конкурсу [5]. 

Варто зупинитись на питанні концесійно-
го конкурсу, адже його проведення являється 
обов’язковим згідно з законом «Про концесії». 
Порядок проведення регулюється постановою Ка-
бінету Міністрів України № 642 від 12.04.2000 р. 
«Про затвердження Положення про проведення 
концесійного конкурсу та укладення концесійних 
договорів на об’єкти права державної і комуналь-
ної власності, які надаються у концесію». 

Недодержання порядку проведення конкурсу 
може привести до визнання договору концесії не-
дійсним. Так, Господарським судом м. Києва у рі-
шенні по справі № 6/394-9/152пд, від 13.05.2010 р. 
було визнано договір концесії недійсним у зв’язку 
з тим, що переможець конкурсу не відповідав ква-
ліфікаційним вимогам. Дана обставина є порушен-
ням зі сторони концесієдавця ряду положень кон-
цесійного законодавства. 

Після проведення конкурсу з переможцем укла-
дається письмово договір концесії. Така форма є 
обов’язковою, її недодержання тягне за собою ви-
знання договору недійсним. 

Особливістю концесійної діяльності є те, що у 
кінцевому результаті в впровадженні об’єкта заці-
кавлений не тільки концесіонер, на якого поклада-
ються обов’язки задовольняти потреби третіх осіб 
у певній продукції та послугах, а й самі ці треті 
особи – споживачі, клієнти тощо. Вони мають змо-
гу порівнювати діяльність того чи іншого об’єкта 
при державному або комунальному управлінні чи 
приватному та обирати об’єкт за більш високим 
рівнем сервісу та якістю обслуговування. Тому до-
цільним буде надати право ініціювати припинення 
договору концесії територіальній громаді 

Основною метою концесійних договорів, як 
свідчить міжнародний досвід, є визначення орга-
ном місцевого самоврядування умов господарю-
вання, що базуються на показниках діяльності, які 

чітко спрямовують концесіонера на досягнення 
поставлених містом цілей, а концесіонер бере на 
себе зобов’язання по виконанню поставлених йому 
завдань в обмін на певну автономію в питаннях 
управління підприємством. 

Особливістю договору концесії, який впливає 
на можливість його припинення, є правовий статус 
концесієдавця – органу виконавчої влади чи органу 
місцевого самоврядування, який проявляється та вті-
люється в його владних повноваженнях, компетенції 
щодо обрання та деталізації концесійного напрямку 
управління державною власністю. Враховуючи дану 
особливість та правову природу концесійних угод, 
можна вважати договір концесії засобом обмеження 
владного і одностороннього впливу на здійснення 
концесійної діяльності концесієдавцем, гарантом 
стабільності умов для здійснення концесійної діяль-
ності та залучення інвестицій у різні сфери.

У випадку порушень концесіонером умов дого-
вору чи концесійного законодавства, а також у ви-
падку необхідності захисту інтересів суспільства у 
держави в рамках як концесійного договору, так і 
законодавства в цілому залишається достатньо за-
собів впливу на концесіонера. За наявної суспіль-
ної потреби і при інших, обумовлених у законі 
обставинах держава має право в односторонньо-
му порядку переривати концесію. Це положення 
фіксується в концесійному договорі відповідно до 
чинного законодавства. Такі односторонні права 
держави урівноважуються принципами еквівалент-
но-оплатних відносин і фінансової збалансованос-
ті концесійного договору. Якщо держава перериває 
договір внаслідок суспільної необхідності, то при 
повному виконанні концесіонером умов договору 
вона зобов’язана виплатити йому компенсацію, 
включаючи відшкодування упущеної вигоди [9]. 

висновки. Серед основних причин, які при-
зводять до порушення договору концесії та при-
пинення договору концесії, можна назвати неповну 
рівність сторін договору концесії та превалювання 
інтересів держави над інтересами приватного ін-
вестора, занадто збиткові об’єкти концесії, у дов-
гострокових договорах концесії неможливість сто-
рін передбачити подальший розвиток тієї чи іншої 
сфери для реалізації концесійної діяльності.

На основі вищевикладеного пропонується у до-
говорах концесії чітко прописувати рівність сторін 
договору та можливі правові наслідки, які можуть 
виникнути у випадку порушення основних до-
говірних зобов’язань; передбачити позадоговірну 
відповідальність, яка може виникнути на стадії 
проведення концесійного конкурсу; доповнити 
чинне законодавство більш детальним переліком 
умов припинення договору концесії.
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кліринг у СиСтеМі біржовоЇ торгівлі: шляхи вДоСконАлення
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У статті розглянуто основну нормативно-правову базу щодо здійснення клірингової діяльності в Україні. Наголошу-
ється на доцільності створення єдиної Клірингової установи, структурні елементи якої надавали б клірингові послуги в 
процесі функціонування біржових ринків. Звернено увагу на недоліки законодавства у даній сфері та можливості його 
удосконалення, що, в свою чергу, сприятиме ефективності здійснення клірингової діяльності в системі біржової торгівлі.

Ключові слова: кліринг, Клірингова установа, правове регулювання, удосконалення законодавства, біржова торгівля.

В статье рассмотрена основная нормативно-правовая база относительно осуществления клиринговой деятельности 
в Украине. Отмечается целесообразность создания единственного Клирингового учреждения, структурные элементы 
которого предоставляли бы клиринговые услуги в процессе функционирования биржевых рынков. Обращено внимание 
на недостатки законодательства в данной сфере и возможности его усовершенствования, что, в свою очередь, будет 
способствовать эффективности осуществления клиринговой деятельности в системе биржевой торговли.

Ключевые слова: клиринг, Клиринговое учреждение, правовое регулирование, усовершенствование законодатель-
ства, биржевая торговля.

In the article deals the basic legal base regarding for the implementation of clearing activities in Ukraine. Notes the desirability 
of creating a single Clearing institution, structural elements which would provide clearing services in the functioning of stock 
markets. Drawn attention to the shortcomings of legislation in this area and the possibility of improvement, which in turn, will 
contribute to the efficiency implementation of clearing activities in the trading.

Key words: Clearing, Clearing organisation, legal regulation, improvement of legislation, exchange trading.

постановка проблеми. Кліринг є одним із 
найскладніших етапів з поміж механізму укла-
дання біржових угод у біржовій торгівлі, оскіль-
ки допомагає спростити систему розрахунків між 
суб’єктами господарювання, в результаті чого 
зменшується трудомісткість роботи по перераху-
ванню коштів, значно менша сума грошей знахо-
диться в розрахунках, додержується баланс та по-
гашається взаємна заборгованість. 

Дослідження даної проблематики здійснюва-
ли такі вітчизняні вчені як: А.І. Берлач, А.Г. Бобко-
ва, С.Я. Бугіль, О.М. Вінник, Р.П. Дудяк, І.В. Зотов, 
В.В. Луць, В.К. Мамутов, Ю.О. Моісеєв, В.Д. Сав-
ченко, М.О. Солодкий, О.М. Сохацька, В.С. щер-
бина та ін. Однак, клірингова діяльність у системі 
біржової торгівлі в наукових працях вчених висвіт-
люються лише фрагментарно, хоча й має важливе 
наукове і практичне значення. Саме тому удоскона-
лення законодавства у даній сфері крізь призму су-
часних реалій світової фінансової кризи видається 
актуальним, необхідним і своєчасним.

формулювання цілей статті. На основі до-
сліджених матеріалів поставлено задачу проана-
лізувати основні нормативно-правові акти щодо 
регулювання клірингової діяльності в Україні, та 
висвітлити можливі напрями їх подальшого вдо-
сконалення.

виклад основного матеріалу. Слово сlеаr в 
англійській мові означає «чистий», «очищати». Від 
нього походить слово сlearing, що означає «про-

яснення» і, в більш спеціальному значенні слова, 
– «взаємний залік». Отже, мова йде про очищення 
(звільнення, усунення) заборгованості між контр-
агентами, про прояснення їх ділових (грошових) 
відносин [1].

Правовою основою становлення та розвитку 
клірингової діяльності в Україні є Закони України 
«Про Національну депозитарну систему та особли-
вості електронного обігу цінних паперів в Украї-
ні» [2], «Про платіжні системи та переказ коштів 
в Україні» [3], «Про фінансові послуги та держав-
не ре¬гулювання ринків фінансових послуг» [4], 
«Про банки і банківську діяльність» [5], а також ст. 
334 Господарського кодексу України [6].

Відповідно до Закону України «Про Національ-
ну депозитарну систему та особливості електро-
нного обігу цінних паперів в Україні», кліринг – це 
отримання, звірка та поточне оновлення інформації, 
підготовка бухгалтерських та облікових документів, 
необхідних для виконання угод щодо цінних папе-
рів, визначення взаємних зобов'язань, що передба-
чає взаємозалік, забезпечення та гарантування роз-
рахунків за угодами щодо цінних паперів [2].

Кліринг також розглядають як систему безго-
тівкових розрахунків за продані товари, послуги, 
засновану на зарахуванні взаємних вимог сторін, 
шо беруть участь у розрахунках. Найпоширені-
ший кліринг у банківській діяльності та при тор-
гівлі цінними паперами. Проведення клірингових 
операцій включає збирання, сортування та про-
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ведення взаємозаліку зустрічних вимог учасників 
платіжної системи, а також обчислення за кожним 
із них сумарного сальдо за визначений період часу 
між загальними обсягами вимог та зобов’язань. 
Розрахунки за результатами клірингу проводяться 
розрахунковим банком шляхом списання коштів за 
дебетом кореспондентського рахунку банку-плат-
ника та зарахування коштів за кредитом кореспон-
дентського рахунку банку-одержувача. Клірингові 
операції виконує клірингова установа. Національ-
ний банк України надає дозволи на здійснення 
клірингових операцій. Здійснення таких операцій 
є одним із видів фінансових послуг. Кліринг прово-
диться на підставі клірингової вимоги – документа 
на переказ, сформованого кліринговою установою 
за результатами клірингу, на підставі якого, шля-
хом списання/зарахування коштів на рахунки чле-
нів платіжної системи, відкритих у розрахунковому 
банку цієї платіжної системи, проводяться взаємо-
розрахунки між ними [7, с. 357]. 

Біржовий кліринг – це процедура розрахунків 
за біржовими угодами, що забезпечує фінансові 
гарантії, їх здійснення через систему депозитів 
та маржевих внесків учасників біржової торгівлі. 
Це означає, що в кінці кожного робочого дня ін-
формація про всі операції на біржі уточнюється і 
конкретизується. Розрахунки, що проводяться за 
біржовими угодами, кліринговими палатами на 
ф’ючерсних біржах є безготівковими [8].

Проте, як зауважує професор Берлач А.І. на 
практиці, як і в методичній літературі, немає одно-
значного визначення клірингу і зміст цього поняття 
виявляється різним. Кліринг розглядають як: 

- безготівковий розрахунок; 
- взаємні розрахунки, що здійснюються без 

сплати готівкою існуючих платіжних зобов’язань; 
- розрахунок шляхом заліку взаємних вимог; 
- залік взаємних вимог і зобов’язань, заснова-

ний на встановленні того, хто, що, кому винен і в 
який термін заборгованість повинна бути погашена 
[1, с. 254].

фахівці виділяють такі основні функції клірин-
гу і пов’язаних з ним розрахунків: 

1) забезпечення реєстрації угод, що укладають-
ся, в тому числі передача і отримання інформації 
про угоди, їх перевірка, реєстрація та інші операції; 

2) облік зареєстрованих угод – за видами ринку, 
за учасниками, за термінами виконання і т. д.; 

3) залік взаємних зобов’язань і платежів учас-
ників фондових угод; 

4) гарантійне забезпечення угод; 
5) проведення грошових розрахунків; 
6) забезпечення поставки цінних паперів з 

укладених угод. 
Застосування клірингу (взаємозаліку) спрощує 

систему розрахунку, в результаті чого зменшується 
трудомісткість роботи по перерахуванню коштів, 
значно менша сума грошей знаходиться в розра-
хунках, додержується баланс та погашається вза-
ємна заборгованість. 

Міжнародні депозитарно-клірингові центри 
здійснюють мультивалютні розрахунки, чого окре-

мо взята національна грошова система зробити не 
може. 

Вибору способу розрахунку за фондовими уго-
дами передує підготовча робота, яка, зокрема, пе-
редбачає розробку механізму контролю за рівнем 
ризику, що супроводжує, як правило, грошові роз-
рахунки [1, с. 255].

В аспекті вдосконалення ефективності функці-
онування всієї біржової системи, слід зауважити на 
необхідності створення спеціалізованої Кліринго-
вої установи, яка б займалася отриманням, звіркою 
та поточним оновленням інформації, підготовкою 
бухгалтерських та облікових документів, необ-
хідних для виконання угод щодо об’єктів торгівлі 
на біржах, визначення взаємних зобов’язань, що 
передбачає взаємозалік, забезпечення та гаранту-
вання розрахунків за угодами щодо об’єктів такої 
торгівлі [2].

Така установа, на нашу думку, має бути 
невід’ємним елементом біржової діяльності, яка 
за своєю сутністю передбачає величезну кількість 
розрахунків, що викликає необхідність зарахуван-
ня взаємних зобов’язань. Кліринг необхідно роз-
глядати як форму безготівкових розрахунків в меж-
ах здійснення біржової торгівлі. Особливої уваги 
заслуговує багатосторонній кліринг – визначення 
зобов’язань учасника клірингу та розрахунки сто-
совно усіх зобов’язань, що виникли у даного учас-
ника внаслідок здійснення усіх операцій стосовно 
об’єкта торгів протягом визначеного періоду часу. 

У вітчизняному законодавстві міститься декіль-
ка дефініцій клірингової установи, найбільш дореч-
на з яких, на нашу думку, містить таке визначення: 
клірингова установа – юридична особа, що за ре-
зультатами проведеного нею клірингу формує клі-
рингові вимоги та надає інформаційні послуги [3]. 

В аспекті належного нормативно-правового за-
безпечення біржової діяльності, вартим уваги є По-
ложення «Про розрахунково-клірингову діяльність 
за договорами щодо цінних паперів», що встанов-
лює правила здійснення клірингу та розрахунків, у 
тому числі грошового клірингу та розрахунків, за 
договорами щодо цінних паперів у Національній 
депозитарній системі, а також напрями контролю 
за здійсненням розрахунково-клірингової діяль-
ності [9].

Як видно з назви та преамбули, предметом пра-
вового регулювання даного Положення є лише клі-
рингова діяльність в межах фондових бірж щодо 
торгівлі цінними паперами. Разом з тим, потрібно 
не забувати і про існування валютних, товарних та 
універсальних бірж, де здійснення клірингової ді-
яльності не є врегульованим належним чином. 

Крім того, стосовно здійснення клірингової ді-
яльності в чинному законодавстві наявна досить 
суттєва колізія: згідно з п. 6 ст. 1. Закону України 
«Про Національну депозитарну систему та особли-
вості електронного обігу цінних паперів в Украї-
ні», депозитарій цінних паперів – юридична особа, 
яка провадить виключно депозитарну діяльність та 
може здійснювати кліринг та розрахунки за угода-
ми щодо цінних паперів. 
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Тобто йдеться про виключні повноваження 
депозитарія цінних паперів щодо депозитарної ді-
яльності і про диспозитивний характер клірингу та 
розрахунків за угодами щодо цінних паперів. 

У п. 1 Розділу ІІ Положення «Про розрахунково-
клірингову діяльність за договорами щодо цінних 
паперів» міститься норма протилежного змісту: 
професійна розрахунково-клірингова діяльність за 
договорами щодо цінних паперів здійснюється ви-
ключно депозитаріями із дотриманням вимог цього 
Положення та стандартів депозитарного обліку.

Беручи до уваги ієрархічний принцип щодо 
правової сили нормативних актів, вважатимемо 
перше положення правильним, тобто клірингова 
діяльність не входить до виключних повноважень 
депозитарія цінних паперів. 

Ураховуючи важливість аналізованого інститу-
ту для всього процесу біржової діяльності, а також 
наявність значної кількості спільних ознак щодо 
сутності клірингової діяльності в межах функці-
онування фондових, валютних, товарних та уні-
версальних бірж, вважаємо за доцільне створення 
єдиної Клірингової установи, структурні елементи 
якої надавали б клірингові послуги в процесі функ-
ціонування біржових ринків. Основна перевага в 
даному випадку полягає у спеціалізації такої уста-
нови, а також можливості поширення свого впливу 
на всі види біржових інституцій. 

До повноважень такої установи має належати: 
• затвердження Правил здійснення клірингової 

діяльності; 

• безпосереднє здійснення взаємозарахування 
платіжних зобов’язань між суб’єктами біржової ді-
яльності; 

• ведення клірингових реєстрів учасників клі-
рингової діяльності;

• збереження необхідних документів та іншої 
інформації стосовно клірингового обліку;

• забезпечення та гарантування розрахунків за 
угодами щодо об’єктів такої торгівлі;

• здійснення державного нагляду в процесі клі-
рингової діяльності;

• взаємодія з іншими органами державної влади 
стосовно вдосконалення процесу здійснення клі-
рингової діяльності в межах функціонування бір-
жової діяльності [10, с. 147].

висновок. Таким чином, підводячи підсумок, 
можемо зазначити, що кліринг необхідно роз-
глядати як форму безготівкових розрахунків в 
межах здійснення біржової торгівлі. Враховуючи 
важливість аналізованого інституту для всього 
процесу біржової діяльності, а також наявність 
значної кількості спільних ознак щодо сутності 
клірингової діяльності своєчасним і необхідним 
є створення єдиної централізованої Клірингової 
установи структурні елементи якої надавали б 
клірингові послуги в процесі функціонування 
фондових, валютних, товарних та універсальних 
бірж. Основна перевага в даному випадку поля-
гає у спеціалізації такої установи, а також мож-
ливості поширення свого впливу на всі види бір-
жових інституцій. 
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ЩоДо виЗнАчення поняття «об’Єкт оцінки»
науменко А. в.,

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності,

Харківська національна академія міського господарства

У статті запропоновано визнати об’єктами оцінки не об’єкти цивільних прав, а права на них. Розділення об’єкта оцін-
ки на майно і майнові права, як передбачено українським законодавством, недоцільне, оскільки майнові права входять 
в поняття «майно». Тому об’єкт оцінки – це майно як сукупність майнових прав і обов’язків.

Ключові слова: активи, майно, майнові права, об’єкт оцінки
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В статье предложено признать объектами оценки не объекты гражданских прав, а права на них. Разделение объекта 
оценки на имущество и имущественные права, предусмотренное украинским законодательством, нецелесообразно, по-
скольку имущественные права входят в понятие «имущество». Поэтому объект оценки – это имущество как совокуп-
ность имущественных прав и обязанностей.

Ключевые слова: активы, имущество, имущественные права, объект оценки.

The article suggested that the rights to objects are considered the objects of the appraisal rather than the objects themselves. 
The definition of the object of the appraisal as the property and property rights, stipulated by the Ukrainian legislation, is not 
feasible, because property rights are included in the concept of «property». Therefore, the object of the appraisal is the property 
as a set of property rights and responsibilities.

Key words: assets, property, property rights, the object of the appraisal.

постановка проблеми. Одним із недоліків су-
часного українського законодавства є відсутність 
поняття «об’єкт оцінки» в Законі України «Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оці-
ночну діяльність в Україні» (далі – Закон про оцін-
ку майна) [1] . Визначення цього поняття міститься 
у Національному стандарті №1 «Загальні засади 
оцінки майна і майнових прав» [2], який у якості 
об'єкта оцінки розглядає майно та майнові права. 

Стан дослідження. З’ясуванням правової при-
роди майна в різні часи займались такі видатні на-
уковці, як Д.І. Мейер, А.В. Венедиктов С.О. Степа-
нов, В. М. Хвостов та інші. Але і дотепер, чіткого 
розуміння та визначення змісту поняття «майно» 
немає, так само, як і співвідношення цього поняття 
з поняттям «майнові права».

Метою цієї статті є визначення поняття «об’єкт 
оцінки» та його співвідношення з поняттями «май-
но», «майнові права» та «активи».

виклад основного матеріалу. Об'єкти оцін-
ки класифікують за різними ознаками, зокрема, 
об'єкти оцінки в матеріальній та нематеріальній 
формі, у формі цілісного майнового комплексу.

Об'єкти оцінки у матеріальній формі – нерухо-
ме майно (нерухомість) та рухоме майно. 

Об'єкти оцінки у нематеріальній формі – об'єкти 
оцінки, які не існують у матеріальній формі, але да-
ють змогу отримувати певну економічну вигоду. До 
об'єктів у нематеріальній формі належать фінансо-
ві інтереси (частки (паї, акції), опціони, інші цінні 
папери та їх похідні, векселі, дебіторська і креди-
торська заборгованість тощо), а також інші майнові 
права.

Об'єкти оцінки у формі цілісного майнового 
комплексу (цілісний майновий комплекс) – об'єкти, 
сукупність активів яких дає змогу провадити пев-
ну господарську діяльність. Цілісними майновими 
комплексами є підприємства, а також їх структурні 
підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які 
можуть бути виділені в установленому порядку в 
самостійні об'єкти з подальшим складанням від-
повідного балансу і можуть бути зареєстровані як 
самостійні об'єкти господарської діяльності.

Закон про оцінку майна не містить поняття 
«об’єкт оцінки». Відповідно до ст.3, оцінка – це 
процес визначення вартості майна та майнових 
прав, тому об’єктом оцінки слід уважати всі названі 
в зазначеній статті блага.

До майна, яке підлягає оцінці, відносять об’єкти 
в матеріальній формі, у тому числі земельні ді-
лянки, будівлі, споруди (включаючи їх невід’ємні 

частини), машини, обладнання, транспортні засо-
би тощо; паї, цінні папери; нематеріальні активи, 
у тому числі об’єкти інтелектуальної власності; ці-
лісні майнові комплекси всіх форм власності.

До майнових прав, що підлягають оцінці, від-
носять будь-які права, пов’язані з майном і відмінні 
від права власності, у тому числі до них належать 
права, що є складовими частинами права власності 
(права володіння, розпоряджання, користування), 
а також інші специфічні права (права на здійснен-
ня діяльності, використання природних ресурсів 
тощо) і права вимоги (ст. 3 Закону про оцінку май-
на).

У науковій літературі не існує одностайності в 
поглядах на юридичну природу майна, оскільки, як 
правильно зазначив С.О. Степанов, «...майно – до-
сить містке і багатогранне поняття, яке часто має 
неоднозначне смислове тлумачення» [3, с. 22].

Поняття «майно» виникло в римському праві 
і не вичерпувалося сукупністю належних певній 
особі речей, а включало все, що цій особі нале-
жить, що у даної особи залишиться після вираху-
вання боргів, які б задовольнили всіх кредиторів 
[4, с. 154-155]. Досліджуючи поняття «майно» в 
римському цивільному праві, В. М. Хвостов визна-
чає його як сукупність оцінюваних грошима право-
відносин, які об’єднуються у єдине ціле тим, що 
належать чи належали сукупно одній особі. Майно 
є особливим юридичним поняттям, яким ми корис-
туємося, щоб скорочено виразити сукупність юри-
дичних відносин. Майно розглядається як єдине 
ціле, що при зміні окремих складових його частин 
не розпадається, а залишається все тим же єдиним 
цілим. «Майно є universitas juris, існування якої не 
залежить від зміни окремих частин. Так, напри-
клад, майно особи А не стає іншим майном, коли 
А продає деякі зі своїх речей і на виручені гроші 
купує інші» [5, с. 123-124].

Норми цивільного права регулюють різнома-
нітні суспільні відносини щодо різних благ, які є 
об’єктами цивільних прав (майнових і немайнових, 
матеріальних і нематеріальних). До матеріальних 
майнових благ віднесено речі як предмети матері-
ального світу (об’єкти речових прав), а також чужі 
дії (об’єкти зобов’язальних прав). До нематеріаль-
них благ цивільним правом віднесено такі майнові 
блага, як результати інтелектуальної, творчої діяль-
ності, інформація (об’єкти інтелектуальної влас-
ності), а також особисті немайнові блага.

Так, відповідно до ст. 177 Цивільного кодексу 
України (далі – ЦК), об’єктами цивільних прав ви-
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знаються речі, у тому числі гроші та цінні папери; 
інше майно; майнові права; результати робіт; по-
слуги; результати інтелектуальної, творчої діяль-
ності; інформація, а також інші матеріальні і нема-
теріальні блага.

Будь-яка особа може задовольнити свій майно-
вий інтерес або шляхом установлення договірних 
відносин з будь-яким суб’єктом цивільного права, 
у результаті чого зможе претендувати на певну по-
ведінку свого контрагента, який активними діями 
сприятиме задоволенню його майнового інтересу; 
або через установлення безпосереднього зв’язку з 
річчю і в даному випадку отримуватиме майнові 
вигоди від її використання на свій розсуд відповід-
но до свого інтересу. У першому випадку об’єктом 
правовідносин буде певна поведінка особи – ті дії, 
здійснення яких має право вимагати кредитор; у 
другому – об’єктом буде річ, причому річ індивіду-
ально визначена і чітко окреслена в просторі.

Іще в римському праві існував поділ речей 
на «тілесні» (res corporales) і «безтілесні» (res 
incorporales). Під res corporales розглядали фізичні 
об’єкти, які підлягали праву власності особи. На 
противагу першим другу групу об’єктів утворюва-
ли res incorporales, – чужі речі (об’єкти обмежених 
речових прав, які давали суб’єктові неповну владу 
над річчю) і чужі дії. Давньоримський юрист Гай 
висловлював такі міркування з цього приводу: «Де-
які з суб’єктивних цивільних прав дають суб’єктові 
повну владу над будь-якою тілесною річчю; гово-
рячи про подібне право, ми можемо прямо назвати 
його об’єкт – тілесну річ (ми не говоримо зазвичай 
про продаж права власності на коня, а прямо гово-
римо про продаж коня); інші ж суб’єктивні права 
– або не мають за об’єкт щось нетілесне, або ж да-
ють суб’єктові неповну владу над тілесною річчю» 
[5, с. 125]. Звідси можна зробити висновок, що в 
римському праві режим речей надавався не лише 
речам як об’єктам права власності та об’єктам 
інших речових прав, а й чужим діям як об’єктам 
зобов’язальних прав.

Юристи Давнього Риму не знали поділу прав на 
речові і зобов’язальні, проте мали справу з двома 
видами позовів: особистим (actionis in personam) 
і речовим (actionis in rem). В Інституціях Гая ска-
зано, що «речовий позов наявний тоді, коли ми 
заявляємо і стверджуємо, що фізична річ – наша, 
або ж починаємо спір про те, чи маємо ми будь-
яке право, наприклад, право користування, право 
володіння, проходу, прогону худоби, водопроводу 
чи право зводити будівлі вищими за відому міру, 
право просвіту»[6, с.119]. Особистим же вважався 
позов, який вчинявся проти того, хто повинен був 
або передати, або зробити, або надати будь-що за-
явникові.

У російському дореволюційному праві майнові 
права вже розподілялися на речові і зобов’язальні. 
Зокрема, Д.І. Мейер називав право речовим, коли 
його об’єктом була річ, тобто предмет, що не 
має значення суб’єкта права. В інших випадках 
об’єктом права визнавалася чужа дія: інша особа 
зобов’язувалася здійснити відповідну дію, на яку 

особа має право, внаслідок чого і право називаєть-
ся правом зобов’язальним [7, с. 226]. Окрім того, 
Д.І. Мейер пропонував своє тлумачення поділу ре-
чей на res corporales та res incorporales, говорячи, 
що речі тілесні – «це фізичні тіла, які підлягають 
праву власності особи, та чужі речі, що підлягають 
її праву; речі безтілесні, або ж абстраговані, ¬-– це 
чужі дії, які підлягають праву особи» [7, с. 140].

Тривалий час у радянському цивільному праві 
тема речових прав була закритою. Речове право 
розглядалося як плеоназм, тобто категорія, яка не 
несе в собі жодного потенціалу, оскільки зводиться 
лише до права власності [8, с. 106]. У період з 1917 
року і донедавна існувало гіпертрофоване право 
власності одного з суб’єктів цивільного обороту – 
держави. 

 Речові права є наслідком розвинутого інститу-
ту приватної власності, особливо приватної влас-
ності на землю (тим більше, що більшість речових 
прав – це права, пов’язані з землею: сервітути, до-
вічне спадкове володіння, право забудови, іпотека 
тощо). За радянських часів приватних власників, 
як відомо, не було і бути не могло. Тому не було 
необхідності і в речових правах. Наслідком цього 
стало виключення з Цивільного кодексу 1922 року 
права забудови, а також виключення застави з чис-
ла речових прав шляхом включення її в розділ про 
зобов’язання. У результаті в Цивільному кодексі 
1964 року розділ «Речове право» був перейменова-
ний на «Право власності».

Однак, за справедливим зауваженням 
М.В.Чередникової [8, с. 109], одним правом влас-
ності міг би задовольнятися лише найпримітивні-
ший економічний побут, де право індивідуальної 
власності абсолютно ізолювало б одне господар-
ство від іншого. Така повна ізоляція не характерна 
навіть для натурального господарства. Почався по-
шук компромісу.

Після ліквідації інституту речових прав у ци-
вільному обороті почали брати участь суб’єкти 
(підприємства, заклади, організації), які не були 
власниками майна, оскільки власником цього май-
на була держава. Виникла проблема: яке право від-
носно державного майна мають такі суб’єкти?

Свого часу А.В. Венедиктов висунув і обґрун-
тував концепцію особливого речового права – пра-
ва оперативного управління[9]. Незважаючи на те, 
що у даної правової конструкції було багато опо-
нентів, вона довела свою життєздатність, оскільки 
сприяла більш ефективному використанню дер-
жавного майна.

Справжнє відродження категорії речових прав в 
Україні почалося із Закону «Про власність в УРСР», 
в якому вперше після тривалої перерви було закрі-
плене це поняття. Закон відносив до речових прав 
право власності, право повного господарського 
відання, право оперативного управління, а також 
інші речові права на земельні ділянки і природні 
ресурси. Наступним кроком у цьому напрямі стала 
поява в Основах цивільного законодавства СРСР і 
республік окремого розділу, присвяченого речовим 
правам. Позитивна тенденція до законодавчого ви-
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знання речових прав відбилася і в чинному Цивіль-
ному і Господарському кодексах України.

ЦК закріпив право власності як право особи на 
річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону 
за своєю волею, незалежно від волі інших осіб (ст. 
316). Також закріплено речові права на чуже майно, 
до яких відносять: право володіння, право корис-
тування (сервітут), право користування земельною 
ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфі-
тевзис), право забудови земельної ділянки (супре-
фіцій) (ч. 1 ст. 395). Окрім того, ч. 2 ст. 395 ЦК ви-
значає, що законом можуть бути встановлені інші 
речові права на чуже майно. До таких ГК відносить 
право господарського відання і право оперативного 
управління (ч.1 ст.133).

Сутність речових прав, як уявляється, поля-
гає в тому, що «між даною особою і даною річчю 
встановлюється певний ідеальний (юридичний) 
безпосередній зв’язок: річ надається у володіння 
визначеній особі, віддається під її владу, належить 
їй» [10, с. 207]. Як уже зазначалося, річ може бути, 
по-перше, об’єктом права власності, по-друге, 
об’єктом обмежених речових прав.

Зміст права власності (у суб’єктивному смис-
лі) прийнято характеризувати через складники, 
що формують правомочності власника: володіння, 
користування, розпоряджання. Ці правомочності 
формулювалися протягом багатьох століть і набули 
назви «тріади правомочностей власника». «Тріада 
правомочностей» закріплена і ЦК, згідно з яким 
власникові належать права володіння, користуван-
ня і розпоряджання своїм майном (ч.1 ст. 317).

Однак, як зазначалося в правовій літературі, 
сама по собі «тріада правомочностей» недостатня 
для характеристики змісту права власності, оскіль-
ки не дає повного уявлення про реальний зміст 
суб’єктивного права власності [11, с. 20; 12, с. 18].

В історії цивільного права виділяють дві кон-
цепції права власності – континентальну і англо-
саксонську. Континентальна правова традиція, 
яскравим утіленням якої є Кодекс Наполеона, 
висувала ідею «єдиного і неподільного» права 
власності, що охоплювало лише речово-майно-
ві відносини і визнавало виключно висококон-
центровані правомочності» [13, с. 81]. Причому, 
випадки розосередження правомочностей серед 
декількох осіб розглядалися як феодальні пере-
житки. На противагу цьому англосаксонська пра-
вова традиція зберегла багато інститутів феодаль-
ного права, припускаючи, зокрема, віднесення до 
інституту як речових, так і зобов’язальних прав, 
а також можливість розщеплення права власнос-
ті відносно будь-якого об’єкту на правомочності 
декількох окремих осіб. «Очевидно, що англосак-
сонська правова традиція відрізняється більшою 
гнучкістю і, отже, реалізмом: єдине і неподільне 
право власності насправді виступає не більше, 
ніж ідеальною конструкцією, а в реальному жит-
ті – як у минулих століттях, так і в нинішньому, 
окремі повноваження завжди вступали в різні су-
купності і могли окремо належати зовсім різним 
особам» [13, с. 61]. 

Англосаксонська правова традиція кардинально 
вплинула на формування теорії, що визначає право 
власності як набір припустимих рішень власника 
або як «пучок окремих правомочностей». Такими 
правомочностями є права на використання речі, її 
споживання, знищення, видозмінення, покращан-
ня, управління, продаж, дарування, заповіт, здача в 
оренду, передача під заставу, отримання прибутку 
тощо. Цьому переліку правомочностей протистоїть 
симетричний перелік обмежень, поширюваних на 
всіх «не власників»: заборона на присвоєння речі, 
конфіскацію, псування, забруднення, використан-
ня без дозволу тощо. Правомочності свідчать про 
те, що може робити власник, а обмеження – про 
те, чого не можуть робити «невласники». Таке 
об’єднання прав і обмежень окреслює так звану 
«зону приватних інтересів».

На думку М.В. Домашенка і В.Є. Рубаника, в 
Україні більшого поширення набула концепція, 
сформульована А. Оноре, згідно з якою право влас-
ності складають такі правомочності: 1) право воло-
діння; 2) право користування; 3) право управління; 
4) право на прибуток; 5) право на відчуження; 6) 
право на безпеку (тобто імунітет від експропріації); 
7) право на передачу речі; 8) право на безстроко-
вість реалізації правомочностей; 9) право заборони 
використовувати речі на шкоду; 10) право відпо-
відальності (можливість відібрати речі на оплату 
боргу); 11) право на відновлення порушеної право-
мочності [13, с. 81], що дозволяє зробити висновок 
про намічену тенденцію до зближення континен-
тальної і англосаксонської правових традицій сто-
совно визначення права власності.

В.І. Синайський на початку минулого століт-
тя писав: «Право власності, на відміну від інших 
речових прав, є найменше обмеженим речовим 
правом» [14, с. 39]. Відповідно, право власності є 
найбільш повним за змістом речовим правом. На 
противагу йому, обмежене речове право являє со-
бою право на чужу річ, яке, по-перше, має обме-
жений і похідний від права власності характер; по-
друге, його зміст, відносно чужого майна, завжди 
вужчий за право власника на ту ж річ; по-третє, для 
захисту обмеженого речового права, у тому числі і 
від власника, користуються тими ж способами, що 
й для захисту права власності [14, с. 181].

Відносно речових прав діє принцип – з метою 
стабільності цивільного обігу, визначеності прав 
на майно всі речові права, передбачені законом, по-
іменовані в ньому. Закон визначає зміст цих прав, 
сторони ж у цій галузі позбавлені ініціативи і не 
можуть конструювати інші речові права, окрім на-
званих у законі. Водночас може існувати практично 
необмежена кількість зобов’язальних прав. Незва-
жаючи на те, що багато які із зобов’язальних пра-
вовідносин передбачені чинним цивільним кодек-
сом, сторони можуть установити між собою й інші 
зобов’язальні відносини, прямо не передбачені за-
коном [15, с. 58]. Така ситуація була відмічена К.П. 
Победоносцевим: «Будь-яке зобов’язання має свою 
індивідуальність, що витікає з особливої влас-
тивості юридичної мети, яка її породила і на яку 
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вона була спрямована (causa). Унаслідок того види 
зобов’язань нескінченно різноманітні і кожне має 
свою юридичну природу» [16, с. 117].

Як підкреслював Д.І. Мейер, «предмет 
зобов’язання як право на чужу дію становить за-
вжди дію іншої особи або, точніше, здійснення дії 
іншою особою, оскільки право на чужу дію це таке 
право, за яким особа повинна здійснити відому 
дію, проте ще не здійснену» [17, с. 125]. Причому, 
які саме дії можуть бути предметами зобов’язання, 
визначити неможливо, оскільки доведеться перера-
хувати значну кількість таких дій. «Та й немає по-
треби у такому перерахуванні» [17, с. 125], – ствер-
джував науковець, пропонуючи у загальних рисах 
схарактеризувати ті дії, що можуть бути предметом 
зобов’язання.

По-перше, дія як предмет зобов’язання пови-
нна:

становити юридичний інтерес;
підлягати грошовому оцінюванню;
бути фізично можливою, тобто можливою за за-

конами природи;
бути морально можливою (сучасне цивільне 

право втілило цю ознаку в низці статей ЦК, при-
свячених підставам визнання угоди недійсною).

Логіка Закону про оцінку майна ґрунтується на 
контекстуальному протиставленні понять майна та 
майнових прав. Якщо майно – не майнові права, то 
поняття майно повинно включати в себе лише речі.

У науковій літературі, зокрема В.О. Дозорце-
вим відмічено, що майно як об’єкт цивільних прав 
може існувати лише у вигляді матеріальних речей, 
обмежених у просторі [18, с. 232]. Ототожнення 
майна лише з речами набуло законодавчого закрі-
плення у деяких статтях ЦК. Наприклад, у статті 
181 поняття «нерухома річ», «нерухоме майно», 
«нерухомість» використовуються як синоніми. Од-
нак ЦК застосовує і більш широке тлумачення по-
няття майна. Так, під майном розуміють рухомі і 
нерухомі речі, гроші й цінні папери (ст.178); речі 
і майнові права (ст.760); внесок у статутний (скла-
дочний) капітал, продукцію, прибутки (ч.1 ст.115); 
окрему річ, сукупність речей, а також майнові пра-
ва і обов’язки (ст.190).

Господарський кодекс України (далі – ГК) під 
майном розуміє сукупність речей та інших ціннос-
тей (включаючи нематеріальні активи), які мають 
вартісне вираження і виробляються чи викорис-
товуються в діяльності суб’єктів господарювання 
і відображаються в їх балансі або враховуються в 
інших передбачених законом формах обліку майна 
цих суб’єктів (ч.1 ст.139).

Про відмінності у визначенні майна в Цивіль-
ному (ст.190) і Господарському (ч.1 ст.139, ст.143, 
ст.145) кодексах України говорить у своєму дослі-
дженні І.В. Спасибо-фатєєва, указуючи, що в ГК: 
а) використано ширший за значенням, порівняно 
з «майном», термін «цінності»; б) установлено їх 
критерії, зокрема через указування їх вартісного 
характеру; в) поняття майна (цінностей) пов’язане 
з їх обліком; г) відповідно до цього уведено поняття 
майнового стану; д) передбачено різні правові ре-

жими цього майна (окрім права власності та інших 
речових прав, передбачених ЦК, у ГК закріплено 
права повного господарського відання і оператив-
ного управління – ст. ст.134, 136-138) [19, с. 9].

Закон про оцінку майна, у свою чергу, розділяє 
майно на:

• об’єкти в матеріальній формі (земельні ді-
лянки, будівлі і споруди (включаючи їх невід’ємні 
частини), машини, обладнання, транспортні засоби 
тощо);

• паї, цінні папери;
• нематеріальні активи, у тому числі об’єкти 

права інтелектуальної власності;
• цілісні майнові комплекси всіх форм власнос-

ті.
Як бачимо, і Закон про оцінку майна, і ГК ви-

користовують поняття «активи», що визначається 
Законом «Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність в Україні» [20], як ресурси, контрольовані 
підприємством у результаті минулих подій, чиє ви-
користання, як і передбачається, призведе до отри-
мання економічних вигод у майбутньому. 

У сучасній економічній науці існує концеп-
ція, що отримала назву «економічної теорії права 
власності», автором якої є Р. Коуз. Відповідно до 
цієї теорії, що заслуговує на підтримку, власністю 
є не ресурси, не фактори виробництва, а «пучок 
прав» на використання ресурсів [21, с. 15]. Згідно 
з основними положеннями даної концепції, активи 
являють собою права на матеріальні і нематеріаль-
ні об’єкти. У цьому й полягає сутність так званої 
«правової концепції активів», на відміну від панів-
ної сьогодні «ресурсної концепції».

Із позиції цієї теорії активами підприємства, 
тобто об’єктами економічних відносин, є права 
суб’єктів економічних відносин на матеріальні і 
нематеріальні об’єкти, зафіксовані системою від-
носин суб’єктів економічних відносин, тобто права 
на ресурси [22, с. 128]. У зв’язку з цим слід пого-
дитися з В.В. Галасюком, котрий запропонував за-
конодавче закріплення активу як права на ресурс, 
контрольованого підприємством в результаті ми-
нулих подій, від реалізації якого очікується отри-
мання позитивних умовних грошових потоків біль-
ших, ніж негативних [22, с. 4]. 

Як бачимо, законодавче визначення поняття 
майна досить суперечливе, що на практиці при-
зводить до вкрай негативних наслідків. Наприклад, 
при визначенні вартості майна, яке належить гос-
подарському товариству. Питання про відчуження 
майна на суму більшу 50% вартості майна акціо-
нерного товариства відноситься до компетенції за-
гальних зборів. При прийнятті рішення про продаж 
об’єкта нерухомості акціонерним товариством, 
виникає питання, чи необхідно включати у склад 
майна зобов’язання товариства. Отже має місце 
конкуренція норм ЦК і ГК щодо визначення по-
няття «майно». Якщо вартість майна акціонерного 
товариства буде скоригована з урахуванням його 
зобов’язань, тобто буде використане формулювання 
ст.190 ЦК (майно – це окрема річ, сукупність речей, 
а також майнові права і обов’язки), вартість об’єкта 
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нерухомості може виявитися вищою за 50% вар-
тості майна акціонерного товариства, і питання про 
його відчуження буде внесене до порядку денного 
загальних зборів. У ГК, як зазначалося раніше, до 
складу майна не включаються обов’язки (ст.139). У 
результаті, якби вартість майна акціонерного това-
риства визначалася відповідно до ГК, то вартість 
об’єкта нерухомості може бути меншою, ніж 50% 
вартості майна акціонерного товариства, і питання 
про його відчуження вирішуватиметься не загаль-
ними зборами, а наглядовою радою.

Єдино правильним є, на наш погляд, під-
хід, який передбачає включення до складу майна 
обов’язків, – підхід ст.190 ЦК. Іще Г.ф. Шерше-
невич зазначив, що майно складається з активу і 
пасиву. Його думку розвинув С.О. Степанов, ствер-
джуючи, що «майно просто і майно, підібране 
власником для певної мети і об’єднане в комплекс, 
– завжди сукупність майнових (у тому числі речо-
вих) прав і обов’язків» [23, с. 6].

Законом про оцінку майна (ст.3) майнові права 
віднесені до окремої групи об’єктів оцінки. Серед 
майнових прав, які можуть оцінюватися, законода-
вець називає «будь-які права, пов’язані з майном, 
відмінні від права власності, у тому числі права, що 
є складовими частинами права власності (права во-
лодіння, розпоряджання, користування)». На наш 
погляд, дане формулювання є суперечливим.

По-перше, Закон про оцінку майна необґрунто-
вано виключає з переліку майнових прав основне 

речове право – право власності. По-друге, «права во-
лодіння, користування і розпорядження» некоректно 
називаються складовими частинами права власнос-
ті, оскільки це основні правомочності власника. Як 
зазначалося раніше, ЦК закріплює такі речові права 
на чуже майно, як: право володіння, право корис-
тування (сервітут), право користування земельною 
ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфі-
тевзис), право забудови земельної ділянки (суперфі-
цій) (ч.1 ст.395). Окрім того, законом можуть бути 
встановлені інші речові права (ч.2 ст.395). До таких 
відносять право господарського відання та право 
оперативного управління (ч.1 ст.133 ГК).

Далі Закон про оцінку наводить «інші специфіч-
ні права (права на здійснення діяльності, викорис-
тання природних ресурсів тощо) і права вимоги». 
Слід відмітити, що наука цивільного і господар-
ського права не знає такого поняття , як «специфіч-
ні права», тим більше, що цим поняттям об’єднані 
право на використання природних ресурсів – обме-
жене речове право (сервітут), зобов’язальні права 
(права вимоги) і права на провадження діяльності.

висновки. На підставі «правової концепції ак-
тивів» об’єктами оцінки повинні бути визнані пра-
ва на об’єкти, а не самі об’єкти. Розділення об’єкта 
оцінки на майно і майнові права, як передбачено 
ст.3 Закону про оцінку майна, недоцільне, оскіль-
ки майнові права входять в поняття «майно». Тому 
об’єкт оцінки – це майно як сукупність майнових 
прав і обов’язків.
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У статті досліджено поняття правопорядку в сфері державного контролю за господарською діяльністю та здійснено 
пошук шляхів з підвищення ефективності правового забезпечення діяльності органів влади в частині реалізації контр-
ольних повноважень у сфері господарської діяльності, що вимагає визначення господарсько-правового характеру прав і 
обов’язків органів контролю та суб’єктів господарювання, а також підкорення таких відносин суспільному господарському 
правопорядку.
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В статье исследовано понятие правопорядка в сфере государственного контроля за хозяйственной деятельностью 
и проведен поиск путей по повышению эффективности правового обеспечения деятельности органов власти в части 
реализации контрольных полномочий в сфере хозяйственной деятельности, которые требуют определения хозяйствен-
но-правового характера прав и обязанностей органов контроля и субъектов хозяйствования, а также подчинения этих 
отношений общественному хозяйственному правопорядку.

Ключевые слова: правопорядок, государственный контроль, субъекты хозяйствования, защита прав.

The article is concerned with a research of the notion of the law and order in an area of public control over economic activity 
and search of the ways for enhancing of the efficiency of legal ensuring of the activity of the authorities as regards realization of 
control powers in the area of economic activity which demands defining of economic and law character of the rights and duties 
of the control bodies and economic agents as well as obedience of such relations to the public economic law and order.

Key words: law and order, public control, economic agents, protection of the rights.

Актуальність теми обумовлена необхідніс-
тю зміцненню правопорядку у сфері державно-
го контролю за господарською діяльністю. Так 
господарський правопорядок залежить від дій 
усіх учасників господарських відносин будь то 
суб’єкти господарювання чи суб’єкти владних 
повноважень. І якщо хоча б одна сторона дозво-
ляє собі діяти поза межами закону стабільність 
правопорядку порушується. Досить небезпечною 
є ситуація, коли такі порушення є системними і 
безкарними. Особливо якщо останні вчиняються 
саме представниками органів влади, до повнова-
жень яких входить не лише охорона прав та закон-
них інтересів суб’єктів господарювання, а й ста-
більність господарського правопорядку в цілому. 
Дана проблема досліджувалася у наукових працях 
відомих вчених: Г.Л. Знаменського, В.К. Мамуто-
ва, Р.А. Ромашова та інших. Проте, незважаючи на 
численні наукові дослідження дане питання по-
требує подальшого вивчення.

Метою статті є винайдення правових засобів, 
що дозволяють підвищити ефективність здійснен-
ня державного контролю за діяльністю суб’єктів 
господарювання, відтворюють його господарсько-

правову суть та зміцнюють правопорядок у госпо-
дарській сфері.

виклад основного матеріалу. У доктрині гос-
подарського права базове поняття «суспільний 
господарський порядок» було розроблено профе-
сором Г.Л. Знаменським. Останній означає засно-
вану на законодавстві і реальних інтересах суспіль-
ства систему правових та економічних засобів, яка 
спрямована на забезпечення стабільності і ефек-
тивності господарювання, задоволення і захист ін-
тересів суб’єктів господарювання [1, с. 52]. Згодом 
дане поняття було трансформоване у ст. 5 ГК Укра-
їни, згідно якої правовий господарський порядок 
в Україні формується на основі оптимального по-
єднання ринкового саморегулювання економічних 
відносин суб'єктів господарювання та державного 
регулювання макроекономічних процесів, вихо-
дячи з конституційної вимоги відповідальності 
держави перед людиною за свою діяльність та ви-
значення України як суверенної і незалежної, де-
мократичної, соціальної, правової держави. Тобто 
по суті правопорядок є умовою існування самої 
держави, оскільки останній забезпечує правове 
впорядкування і погодження важливих публічних 
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і приватних інтересів, зв’язків, прав та правовід-
носин. З цього приводу Р.А. Ромашов пише, що 
метою забезпечення правопорядку є охорона прав, 
свобод і інтересів громадян, в тому числі і шляхом 
боротьби зі злочинами і правопорушеннями, вста-
новлення режиму законності в діяльності держав-
них і недержавних структур [2, с. 48]. А фактично 
це означає, що існування правопорядку з однієї 
сторони передбачає обов’язковість дотримання по-
ложень чинного законодавства усіма учасниками 
господарських відносин, а з іншої існування пра-
вової відповідальності за їх ігнорування. Врахо-
вуючи, що усі учасники господарських відносин 
здійснюють свою діяльність у межах встановле-
ного правового господарського порядку, саме дер-
жава створює систему, що дозволяє забезпечувати 
охорону та захист інтересів згаданих учасників, і 
саме держава відповідальна перед суспільством за 
ефективність та практичну реалізацію законності 
і правопорядку. Наприклад якщо суб’єкт господа-
рювання здійснив правопорушення і був притяг-
нутий до відповідальності, то це свідчить про те, 
що система працює. Інша справа коли такі право-
порушення скоюють представники органів влади. 
Нині значна частина хабарів припадає на чиновни-
ків виконавчих органів влади – 87%, працівників 
органів законодавчої влади – 7% і представників 
судової влади – 6%. Основні хабарі приходяться на 
чиновників, що дають дозвіл на ведення бізнесу і 
на представників органів державного контролю [3]. 
Системність таких правопорушень свідчить про 
низький рівень забезпечення правопорядку у сфе-
рі державного контролю господарської діяльності. 
Адже основними умовами його функціонування є 
дотримання вимог законодавства усіма учасниками 
господарських відносин, належне виконання прав 
та обов’язків як господарюючими суб’єктами так і 
представниками органів влади при яких учасники 
провадять свою діяльність в межах законодавства і 
утримуються від здійснення заборонених дій. Пра-
вопорядок створюється в процесі реалізації право-
вих норм, це результат дотримання законності. При 
цьому правопорядок і законність не є тотожними, 
оскільки законність лише створює необхідні право-
ві норми для регулювання господарських відносин, 
а правопорядок формується в процесі реалізації 
останніх в господарському обороті. Тому далі до-
цільно розглянути чинники, що впливають на зміц-
нення правопорядку у сфері державного контролю 
господарської діяльності. По-перше, на останній 
неабиякий вплив має законність. При цьому важ-
ливо, щоб вона була не лише задекларована, але й 
практично запроваджувалася в життя. Тобто орга-
ни влади зокрема контролюючі своїми активними 
діями повинні сприяти дотриманню, а в відповід-
них випадках і відновленню законності в межах 
своєї компетенції. Наприклад у засобах масової ін-
формації з’явилося повідомлення під назвою «Інк-
візитори з фінансової інспекції в Житомирській об-
ласті» в якому зверталася увага на неправомірні дії 
працівників даної установи. В зв’язку з ситуацією, 
що склалася Державною фінансовою інспекцією 

України було проведено позапланову ревізію окре-
мих питань фінансово-господарської діяльності 
спірних підконтрольних об’єктів та відповідним 
актом було спростовано наявність збитків у об’єкта 
контролю на суму понад 8 млн. гривень. Даний 
приклад як і всі інші, які ми наведемо є підтвер-
дженням того, що для правопорядку характерно 
співпадання фактичної поведінки учасників гос-
подарських відносин з їх правами та обов’язками, 
що передбачені законодавчими актами. При цьому 
основою такого правопорядку є наявність гаран-
тій у вигляді дієвого законодавства, що дозволяє 
суб’єкту господарювання захистити свої права. І 
такі гарантії повинна надавати держава у вигляді 
діяльності її органів, які повинні не лише боротися 
з правопорушеннями і наказувати правопорушни-
ків, а й створювати умови, що виключали б про-
типравні дії і стимулювали правомірну поведінку. 
Таким чином першочерговою функцією органів 
влади є не тільки охорона правопорядку, а й його 
підтримка шляхом проведення активних заходів 
щодо удосконалення суспільних відносин в цілому 
та господарських зокрема, що є не менш важливою 
ніж охорона. 

По-друге правопорядок повинен формувати-
ся під впливом лише законних інструментів, адже 
використання протиправних методів суперечить 
самій суті правопорядку та зводить нанівець його 
основну мету впорядкування відносин у сфері гос-
подарювання, безперешкодного здійснення учасни-
ками господарських відносин своїх суб’єктивних 
прав і обов’язків і захищеності їх законних інтере-
сів. Наприклад у разі порушення своїх прав і інтер-
есів суб’єкти господарювання звертаються до суду 
і відстоюють свої права та інтереси. Так Житомир-
ський окружний адміністративний суд постановою 
від 24 травня 2012 р задовольнив адміністративний 
позов, визнав нечинною та скасував п. 3 вимоги 
Державної фінансової інспекції в Житомирській 
області від 07.01.2012 року № 06-04-17/375 в час-
тині неправомірного нарахування збитків [4Ї. Су-
дом встановлено, що відповідно до п. 5.4 Догово-
ру генерального підряду № 112 генпідрядник несе 
ризики випадкового знищення або випадкового по-
шкодження об'єкта протягом строку будівництва. 
Таким чином, пошкоджене зовнішнє облицювання 
цоколя буде відновлене за рахунок генпідрядника 
та не може бути збитками для замовника. Тому ви-
сновки викладені в акті перевірки стосовно вказа-
ного питання є недостовірними та необґрунтовани-
ми, а тому п. 3 вимоги підлягає скасуванню. Даний 
приклад свідчить про наступне. Незважаючи на те, 
що чинне законодавство дозволяє суб’єктам госпо-
дарювання захистити свої права та законні інтер-
еси від корисних зловживань окремих посадових 
осіб органів державного контролю такі випадки 
повинні суворо присікатися не лише в судовому по-
рядку, а самими контролюючими органами вищо-
го рівня. Оскільки це в першу чергу дискредитує 
даний орган державної влади, дестабілізує систему 
державного управління, а також деформує відноси-
ни, що складаються між контролюючим органом і 
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підконтрольним об’єктом та порушує стабільність 
правопорядку в цілому. Тобто функціонування усі-
єї системи органів влади мусить існувати в рамках 
закону, а держава повинна нести відповідальність 
за діяльність своїх органів. Так згідно з ст. 19 Кон-
ституції України: «органи державної влади та ор-
гани місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повно-
важень та у спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України». Тому чітка позиція посадо-
вих осіб контролюючих органів щодо необхідності 
безумовного дотримання законності при проведен-
ні контрольних дій сприятиме зменшенню випад-
ків незаконного втручання у господарську діяль-
ність їх представників та якісному підвищенню 
результативності діяльності органів державного 
контролю.

По-третє зміцнення основ законності та право-
порядку у сфері державного контролю господар-
ської діяльності є першочерговим завданням як 
для держави в особі її органів так і для суб’єктів 
господарювання. Від активних дій учасників гос-
подарських відносин залежить як зміцнення закон-
ності та забезпечення стабільності правопорядку 
так і навпаки їх відсутність та беззаконня. Адже 
законність означає сукупність вимог за недотри-
мання яких наступає юридична відповідальність. 
Тому стан ефективності інституту господарсько-
правової відповідальності як правило свідчить про 
оптимальність режиму законності та правопорядку 
у цій сфері. Наприклад принцип належного вико-
нання своїх зобов’язань належить до канонічних 
принципів ведення господарської діяльності, що 
виник із звичаїв ділового обороту. Даний принцип 
лежить в основі усіх господарських домовленос-
тей, оскільки його недотримання призводить до 
конфліктів у відносинах суб’єктів господарюван-
ня з іншими учасниками господарських відносин. 
Однак на практиці не всі господарюючі суб’єкти є 
добросовісними, відповідно виникає потреба вве-
дення господарської відповідальності за недотри-
мання вимог чинного законодавства, порушення 
встановлених правил, положень господарсько-
го договору тощо. Тому відповідно до ст. 216 ГК 
України учасники господарських відносин повинні 
нести господарсько-правову відповідальність за 
правопорушення у сфері господарювання шляхом 
застосування до правопорушників господарських 
санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим 
Кодексом, іншими законами та договором. Разом з 
тим згідно з п. 3 ст. 216 ГК України господарсько-
правова відповідальність базується на принципах, 
згідно з якими потерпіла сторона має право на від-
шкодування збитків незалежно від того, чи є засте-
реження про це в договорі. Таким чином суб’єктам 
господарювання надається можливість відшкоду-
вання збитків не лише у відносинах з контрагента-
ми, а й з суб’єктами владних повноважень. Адже у 
випадку здійснення представниками органів влади 
неправомірних дій чи бездіяльності останні на-
носять господарюючим суб’єктам майнову шкоду 
(наприклад неправомірне затягування терміну ви-

дачі дозвільних документів (ліцензії) тягне за со-
бою нанесення підприємцю збитків), відповідно 
відповідальність правопорушника повинна бути не 
дисциплінарна, а майнова. 

По четверте враховуючи той факт, що нині від-
носини з приводу господарської діяльності є до-
сить динамічні, заходи з оновлення правової бази є 
необхідною передумовою для дотримання стабіль-
ності правопорядку у цій сфері. А саме викорінен-
ня нормативних актів, які не відповідають діючій 
системі права, зміст яких суперечить основним 
принципам права з причини помилок та недоліків 
в нормотворчій діяльності державних органів чи їх 
посадових осіб. 

По п’яте, правопорядок органічно пов’язаний 
з державною дисципліною, яка забезпечується 
шляхом здійснення контролю та нагляду за до-
триманням законів і інших нормативно-правових 
актів. Разом з тим існування дублювання функ-
цій державних органів, надлишковість вимог, які 
пред’являються до господарюючих суб’єктів, від-
сутність обґрунтованих доказів необхідності дер-
жавного втручання в сферу господарської діяль-
ності не лише не сприяє виконанню тих функцій 
заради яких були створені контролюючі органи, а й 
реально шкодить господарюючим суб’єктам, підви-
щує затрати та знижує їх конкурентоздатність. Так 
не секрет, що адміністративний ресурс у вигляді 
проведення незаконних перевірок використовуєть-
ся для рейдерських захватів. щоб здійснити тиск 
на такі підприємства загарбники підкупають пред-
ставників силових структур, контролюючих органів 
тощо. Особливу небезпечність такі дії представля-
ють для представників малого і середнього бізнесу 
у яких не має серйозних ресурсів для захисту своїх 
прав і законних інтересів. Наприклад визнання не-
дійсними результатів тендеру з продажу державно-
го пакету акцій. Рейдер подає позов до суду з ви-
могою визнати приватизацію нелегітимною, тому 
що ціна продажу була недостатньо високою, через 
що державний бюджет недоотримав значну суму. 
Або позивач наголошує, що покупець не виконує 
взятих на себе інвестиційних зобов’язань (не пога-
шає борги, не виконує інвестиційний план тощо) 
або порушує діюче податкове законодавство. Якщо 
позивачем виступає податковий або контролюючий 
орган процес реприватизації буде запущено. А далі 
рейдери шляхом підкупу чиновників отримають 
потрібний пакет акцій. Більш того реприватизацію 
буде проведено і у випадку, коли тендерний комі-
тет (за домовленістю з рейдерами) визнає, що до-
пустив помилки під час проведення конкурсу. Цей 
інструмент спрацює, коли до судового процесу 
відповідним чином будуть підготовлені і державні 
органи, які визнають свою провину. Ці приклади є 
свідченням того, що ще одним фактором, який має 
суттєве значення для зміцнення законності та пра-
вопорядку в Україні – це змінена концептуальної 
основи і ідеології органів державного контролю з 
фіскально-каральної на превентивну. Поки вона не 
зміниться до тих під суб’єкти господарювання по-
вноцінно зможуть захистити свої права від непра-
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вомірних посягань контролюючих органів лише в 
поодиноких випадках. Дійсно контроль – це вияв-
лення й аналіз фактичного стану справ, співстав-
лення останніх із запланованими цілями, оцінка 
контрольованої діяльності та вжиття заходів щодо 
усунення виявлених порушень. Проте останній не 
може бути суто фіскальною функцією хоча б тому, 
що без його ефективної організації неможливо ви-
значати перспективи, спланувати подальшу робо-
ту, володіти даними щодо реального стану справ, 
а для цього необхідна достовірна інформація про 
ті чи інші явища, яка дозволяє своєчасно поміча-
ти помилки та їх корегувати тим самим приводи-
ти певні управлінські рішення у відповідність до 
об’єктивних змін. Тому свідоме не врахування ор-
ганізаційно-господарської природи контролю спо-
творює його зміст, який ставить мету не карати, а 
заставити дотримуватися умов ефективного функ-
ціонування. Тому інструменти контролю, які базу-
ються на специфічних принципах владного впливу 
на підконтрольний об’єкт повинні підкорятися сус-
пільному господарському правопорядку. 

висновки. Таким чином контроль як спосіб 
державного публічного впливу повинен бути спря-
мований на профілактику правопорушень у сфері 
здійснення державного контролю за господарською 
діяльністю. Відповідно пошук конкретних напря-
мів з підвищення ефективності правового забез-
печення діяльності органів влади щодо реалізації 
контрольних повноважень у сфері господарської 
діяльності вимагає визначення господарсько-пра-

вового характеру прав і обов’язків органів контро-
лю та суб’єктів господарювання, а також ставить за 
мету встановлення однакових правил і вимог як до 
суб’єктів господарювання так і до суб’єктів влад-
них повноважень, що в кінцевому випадку сприяє 
дотриманню принципу рівності перед законом. 
Наприклад ГК України передбачено низку санкцій 
за недотримання вимог ведення господарської ді-
яльності для суб’єктів господарювання. У випадку 
провадження неправомірних дій з боку суб’єктів 
владних повноважень такої відповідальності не 
має або вона є недостатньою. Відповідно україн-
ським законодавством повинні бути передбачені 
реальні можливості для суб’єктів господарювання 
притягнути до відповідальності посадових осіб 
контролюючих органів за їх неправомірні дії. При 
цьому особливістю таких норм повинна бути їх 
невідворотність для посадовців усіх рівнів. Лише 
персональна відповідальність посадових осіб ор-
ганів державного контролю та перспектива бути 
дискваліфікованим на деякий час (неможливість 
заняття відповідних посад) сприятиме прозоро-
му та зрозумілому для суспільства результату та 
меті для чого державний контроль у сфері госпо-
дарської діяльності здійснюється. Звичайно така 
модель буде сприйматися суб’єктами господарю-
вання як закріплення реальних можливостей, що 
забезпечуються державою. А невідворотність від-
повідальності за скоєнні правопорушення стиму-
люватиме представників контролюючих органів 
до правомірних дій.
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У статті проаналізовано особливості інноваційної діяльності з правової точки зору та обґрунтовано необхідність аль-
тернативного вирішення спорів.

Ключові слова: інноваційна діяльність, інтелектуальна власність, альтернативне вирішення спорів, трансфер тех-
нологій.

В статье проанализировано особенности инновационной деятельности с правовой точки зрения и обосновано необ-
ходимость альтернативного решения споров.

Ключевые слова: инновационная деятельность, интеллектуальная собственность, альтернативное решение спо-
ров, трансфер технологий.

In the article the characteristics of innovation activity from a legal point of view has been analyzed and the necessity of 
alternative dispute resolution is substantiated.

Key words: innovation, intellectual property, alternative dispute resolution, technology transfer.



92

№1 / 2013 р.
♦

Актуальність статті. У зв’язку з переходом до 
інноваційної моделі розвитку особливого значен-
ня набувають правові аспекти цієї сфери, одним з 
яких є вирішення спорів. Світовий досвід свідчить 
про ефективність альтернативного вирішення спо-
рів (англ. alternatіve dіspute resolutіon – ADR) при 
інноваційної діяльності. Законодавство ЄС заохо-
чує ADR рішеннями Ради Європи (Рекомендації 
«Про посередництво в кримінальних справах», 
Основоположне рішення «Про місце жертв злочи-
нів у кримінальному судочинстві»), що враховують 
доцільність впровадження відновного правосуд-
дя в правові системи. Для господарського права 
ООН розробила Модельний закон про міжнародні 
комерційні процедури примирення. Активно вико-
ристовують примирення в країнах – інноваційних 
лідерах – Швейцарії, Канаді, в США, Великобри-
танії, Австрії, Бельгії, Польщі, Норвегії, фінляндії 
норми альтернативного вирішення законодавчо за-
кріплені.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання альтернативних методів вирішення спорів в 
сфері інтелектуальної власності розглядали у сво-
їх працях Березанська В., Василенко І., Волинкіна 
М., Паладій М., Шевелева Т., Кириченко І. та інші. 
Проте в умовах створення національної інновацій-
ної системи України формування передумов широ-
кого впровадження процесів примирення потребує 
додаткових досліджень. Зокрема, згідно зі Всесвіт-
нім оглядом економічних злочинів серед порушень, 
що очікуються в майбутньому суб’єктами України, 
порушення прав інтелектуальної власності (36%) 
знаходиться на другому місці після корупційних 
дій (42%).

Метою роботи є аналіз іноземного досвіду та 
емпіричне обґрунтування необхідності впрова-
дження механізмів примирення та медіації в систе-
му регулювання інноваційної діяльності і трансфе-
ру технологій в Україні. В дослідженні необхідно 
перевірити гіпотези щодо схильності суб’єктів ін-
новаційної сфери до вирішення спорів через ADR.

виклад основного матеріалу. В період ста-
новлення системи «інноваційного» законодавства 
досить часто виникають проблеми при трансфері 
технологій як порівняно новому явищі для Украї-
ни. Специфіка інноваційної діяльності, що обумов-
лює складність процесів вирішення спорів, полягає 
в поєднанні різних типів правовідносин: 

1. на стадії фундаментальних і пошукових до-
сліджень наукові знання та відкриття втілюються 
в інтелектуальну власність (відповідне законодав-
ство);

2. на стадії прикладних досліджень і трансфе-
ру технологій інтелектуальна власність виступає у 
вигляді науково-технічної продукції, переміщення 
якої регулюється господарським законодавством, 
нормативно-правовою базою інноваційної діяль-
ності, міжнародних відносин, зокрема інвестуван-
ня, тощо.

При трансфері технологій як провідному еле-
менті інноваційного процесу основний акцент ро-
биться як власне на технології, так і на суб'єктах 

– учасниках цього процесу. Тому необхідним є ви-
ділення суб'єктів інноваційної діяльності, що ма-
ють власні інтереси та аналіз відносин між ними, 
зокрема вирішення спорів, для вибору шляхів ре-
гулювання. 

За даними першого в Україні дослідження за-
хисту прав інтелектуальної власності [6], проведе-
ного дослідницькою компанією «ІnMіnd» у 2010 
році, 82% компаній зіткнулися з порушеннями 
прав інтелектуальної власності. Найпоширеніши-
ми серед них виявилися: незаконне використання 
торговельних марок (50% компаній відзначили цю 
проблему), незаконне використання промислових 
зразків (33%) та торгівля контрафактними товара-
ми (23%). Найбільш значимі напрями діяльності 
за останні 3 роки, – реєстрація об'єктів інтелекту-
альної власності (93%), вирішення спорів (82%), 
складання правової документації (79%) та необхід-
ність консультації щодо інтелектуальної власності 
(67%). Це пояснюється етапом становлення україн-
ського ринку, який опитані експерти наразі оцінили 
на рівні «нижче середнього» – понад 60% постави-
ли оцінки 1-3 бали при максимальних 7. Бар'єрами 
розвитку галузі є недосконалість законодавчої бази 
(відзначили 61% експертів), корупція (32%) та 
низька поінформованість про права інтелектуаль-
ної власності (26%).

В країнах ЄС нематеріальні активи становлять 
від 50-85% вартості майна підприємств, а в Украї-
ні, навіть при їх використанні у випуску продукції, 
вони значною мірою не ідентифікуються та не за-
хищені, не оцінюються їх майнові права, не визна-
чені розробник та власник. За деякими оцінками 
обсяг незареєстрованих нематеріальних активів 
в Україні становить 200-250 млрд. дол. США, що 
знижує капіталізацію підприємств на 50-80% [8].

В результаті цього судова практика свідчить про 
щорічну стійку тенденцію до збільшення кількості 
звернень до господарських судів України з метою 
захисту прав на об′єкти інтелектуальної власнос-
ті. Якщо в 2010 р. справ у яких одним із учасників 
виступав Державний департамент інтелектуальної 
власності було 170, то у 2011 р. вже 196 [2]. Зростає 
кількість справ, які розглядаються в першій інстан-
ції – господарських судах: у 2007 р. таких справ 
було вже 218, у 2008 р. – 234, у 2009 – 303, у 2010 
– 456, а кількість судових справ щодо захисту інте-
лектуальної власності в порядку позовного прова-
дження давно перевищила відмітку 1000 на рік, що 
призвело до створення спеціалізованого суду [4].

Досить часто технології, особливо високі, до-
сить часто створюються в результаті міжнародного 
співробітництва (кількість спільних патентів зрос-
ла у 1,5 рази за 1991-2000 рр.), отримані внаслідок 
міжнародної торгівлі або охороняються в різних 
юрисдикціях, що призводить до ускладнень взає-
модії порушник-жертва через використання різних 
законів або можливості варіанту «домашнього» 
суду, коли спори розглядаються одразу в декількох 
країнах. 

В умовах асиметричності ринку технологій ак-
тивними гравцями стають посередники – патентні 
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агрегатори та «патентні тролі», бізнес яких ґрунту-
ється винятково в одержанні ліцензійних платежів 
за отримані патенти. «Тролі» можуть отримувати 
т.зв. «парасолькові» патенти шляхом подачі ряду 
заявок на різні перспективні варіанти розвитку 
технології, сформульовані в загальній і неконкрет-
ній формі, з метою очікування реального винаходу 
в цій сфері. У якості прикладу дій «тролів» варто 
згадати відомий позов американської компанії ІPAT 
проти «Лабораторії Касперського» та ряду інших 
виробників антивірусів щодо порушення патенту 
на спосіб запуску програм (патенти США 5,311,591 
та 5,412,717 (1990 р.) ІPAT придбала у індивіду-
ального винахідника). 18.06.2012 суд Техасу виніс 
рішення про закриття справи проти Kaspersky Lab 
з виправдувальним рішенням. Більшість же відпо-
відачів прийняли рішення укласти мирову угоду та 
підписалися на патентний портфель ІPAT.

Захист від «тролей» становить складову витрат 
високотехнологічної компанії – закордонна практи-
ка показує, що в більшості випадків судовий роз-
гляд вкрай дорогий для відповідача (в середньому 
до $1 млн.). Згідно з дослідженням вчених Бостон-
ського університету (Bessen, Meurer, 2011) діяль-
ність «тролів» лише у 2011 р. коштувала економіці 
США понад $29 млрд. (2005 – 6,7 млрд. дол., 2008 
– 12,6 млрд. дол.). У світовому масштабі з 2006 р. 
світова економіка щорічно втрачає біля $83 млрд. 
В 2010 р. «тролі» подали 2600 позовів лише про-
ти компаній США, що в 5 разів більше порівняно з 
2004 [9]. Значну частину цієї суми склали витрати 
на захист від судових позовів «тролів» загальним 
числом 5,8 тис. та на ліцензійні спори, що не ді-
йшли до суду. На думку вчених, $29 млрд. вклю-
чають лише прямі витрати, тоді як були виключені 
збитки через затримку запуску інноваційних про-
дуктів [9].

Аналіз світового досвіду дає можливість визна-
чити п’ять основних шляхів альтернативного вирі-
шення спорів (ADR) – посередництво (Mediation), 
арбітраж (Arbitration), призначення експерта 
(Expert Determination), домовленість в процесі су-
дового засідання (Determination Combined with 
Court Proceedings) та способи досягнення консен-
сусу відповідно до контрактних вимог. Відповідно 
до даних ВОІВ розподіл серед використання мето-
дик ADR складає: медіація – 51%, арбітраж – 31% 
та залучення експертів – 18% [10]. 

Процедура примирення завдяки своїй нефор-
мальності, економічності та швидкості дозволяє 
учасникам суперечки врегулювати розбіжності, 
зберегти договірні відносини з контрагентами та 
позитивний імідж. В якості альтернативи комер-
ційному арбітражу та господарському судочин-
ству, найбільш яскраво вона здатна проявити себе 
в приватноправових економічних відносинах, де 
для сторін, крім урегулювання спору, важливим є 
збереження ділових відносин поряд із прийняттям 
взаємовигідного для обох контрагентів рішення 
(виграшна стратегія «wіn-wіn»). Дані аспекти при-
звели до створення міжнародних посередницьких 
органів – Центру з арбітражу та посередництва 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності 
(WIPO АМС), Лондонського міжнародного суду 
(LСІА), Європейського центру врегулювання спо-
рів (СЕDR) та ін. З 2000-х рр. у Центрі ВОІВ спо-
стерігається зростання числа справ, поданих для 
розгляду шляхом арбітражу або посередництва.

Міжнародною асоціацією з товарних знаків 
INTA [11] був розроблений контрольний список 
для допомоги сторонам в оцінці варіантів рішень, 
що визначає плюси і мінуси при вирішенні спорів 
через посередництво або суд. Переваги посеред-
ництва в спорах щодо інтелектуальної власності 
включають: конфіденційність: результати залиша-
ються приватними і процес відбувається в захище-
ному середовищі, а не у відкритому судовому засі-
данні; своєчасність: позови в сфері інтелектуальної 
власності досить тривалі, тоді як примирення за-
лежить від волі сторін; економічна ефективність: 
посередництво є менш дорогим рішенням. Дослі-
дження асоціації прав інтелектуальної власності 
США визначають середню вартість патенту від $1 
до $4 млн. залежно від суми спору [13]. Крім того, 
Кримінальні справи про порушення права інтелек-
туальної власності не підлягають припиненню у 
випадку примирення потерпілого і правопорушни-
ка [5]; справедливість: якщо сторони готові до пе-
реговорів, то може бути вирішено широкий спектр 
конфліктів; результат: переговори дозволяють 
сторонам знаходити варіанти компромісів (моди-
фікація торгівельної марки, рекламної кампанії, лі-
цензійні угоди, обмеження торгівлі), що недоступ-
но в умовах судового процесу, де використовується 
стратегія «виграш – програш». Крім того, судові 
спори також ризиковані, бо не можна передбачити 
результат у зв’язку з можливістю часткового задо-
волення вимог. 

Ефективність договірного вирішення спору або 
посередництва обумовлена тим, що складні спори 
у сфері інтелектуальної власності, особливо в сфе-
рі високих технологій, є такими, що «потребують 
технічних або природничих знань, а також спеці-
альних знань з питань правової охорони інтелек-
туальної власності» [7]. Судова практика не може 
встигнути за інноваціями, незважаючи на створен-
ня профільних колегій у складі господарських су-
дів. В якості прикладу ряд авторів наводить спори в 
сфері біотехнологій [14,15]. В результаті особливої 
актуальності набувають асоціації та центри альтер-
нативних форм врегулювання спорів з питань інте-
лектуальної власності, найвідоміші з яких створені 
у США, Великобританії, Швейцарії, Нідерландах, 
Німеччині та Японії.

При цьому захист інтересів сторін у господар-
ському процесі буде ефективним лише у випад-
ку, коли професійні юридичні послуги надаються 
суб’єктами з глибоким знанням законодавства та 
сформованої судової практики в різних областях 
права. Наприклад, перелік юридичних послуг, що 
можуть надаватися учасникам проекту Центром ін-
телектуальної власності російського фонду «Скол-
ково» включає понад 27 пунктів, в т.ч. послуги в 
сфері медіації.
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З одного боку, посередництво є швидким та від-
носно недорогим, в той час як арбітраж може бути 
як тривалим і дорогим, як у судовому (на арбітраж 
Intel проти AMD (1980-ті роки) знадобилося 5 ро-
ків з результатом, який згодом був оскаржений в 
суді, а кінцевого результату врешті-решт було до-
сягнуто саме в результаті примирення) [13]. Судові 
ж спори призводять до колосальних збитків через 
згортання виробничої діяльності продукту на між-
народному рівні.

Проте, найбільш відомими прикладами ADR є 
спори на рівні «ТНК – ТНК» та «ТНК – невелика 
компанія». Так в 2009 р. компанія Nokіa звинуватила 
Apple у порушенні 10 патентів, а Apple в свою чергу 
направила зустрічний судовий позов, звинувачуючи 
опонента в незаконному використанні 13 своїх па-
тентів. Справа затяглася на 3 роки, а вже в 2011 р. 
компанії погодилися припинити всі судові розгляди. 
За умовами мирової угоди Apple виплатить фінській 
компанії компенсацію, сума якої не розголошується. 
Мировою угодою завершився також і триваючий з 
2009 р. спір між компаніями Nvіdіa та Іntel, за умова-
ми якої Іntel виплачує Nvіdіa 1,5 млрд. дол. компен-
сації та компанії одержали ліцензії на використання 
деяких патентів один одного.

Варто зазначити, що судова практика розвине-
них країн стимулює досудове вирішення спорів 
(Єдина політика UDRP). Наприклад, суддя у про-
цесі Apple проти Samsung рекомендувала юристам 
компаній провести особисту зустріч.

Відомий юрист в сфері технологій Джеймс Кулі 
показав, що в США 97% всіх спорів в сфері інте-
лектуальної власності вирішуються до суду [12]. 
У Великобританії 75% спорів вирішуються медіа-
цією позитивно і лише 25% – у судовому порядку. 
Згідно даних Центру ВОІВ з понад 75% справ спо-
рів міжнародного рівня лише 24% не були врегу-
льовані на етапі медіації [15].

В якості прикладів справ нами було про-
аналізовано спори в сфері IT-технологій, які були 
вирішення шляхом примирення або посеред-
ництва компанії Effective Dispute Solutions Ltd 
(Великобританія) (офіційний сайт – http://www.
effectivedisputesolutions.co.uk). Використання ADR 
свідчить про універсальний характер цього методу 
для всіх видів спорів в ході інноваційної діяльності 
на рівні малих підприємств. При цьому відбувалася 
мінімізація транзакційних витрат за всіма напряма-
ми через неформальність процедур.

Моделювання спору та аналіз матриці ризиків 
на прикладі порушення патенту на метод скануван-
ня для електронного мікроскопу встановило, що 
примирення в короткостроковій перспективі (до 
3-х місяців за умов обсягу виробництва 50 шт.) з 
подальшим укладанням ліцензійної угоди є най-
більш ефективним, та може призвести сумарних 
виплат 57500 грн. (розрахунки здійснені на основі 
розрахунку критерію Севіджа – виборі такої стра-
тегії, щоб не допустити надмірно високих втрат). 
В умовах ризику (критерій Байеса) розрахунки під-
тверджують ефективність обраних умов стратегії 
примирення.

На думку експертів Державного департаменту 
інтелектуальної власності України [1] за допомогою 
медіації вже сьогодні можна вирішувати спори щодо: 

- ліцензування та передачі прав інтелектуальної 
власності;

- порушень прав інтелектуальної власності;
- процесу розподілу прав власності на винахід.
Даний підхід узгоджується з проведеним у 2012 

р. дослідженням проблем міжнародного трансферу 
технологій шляхом Інтернет-опитування фахівців з 
управління інноваційною діяльністю 11 компаній 
сфери високих технологій (відповідно до Стан-
дартної міжнародної торговельної класифікації 
ООН (SІTS) та Національного наукового фонду 
США) з України, Росії, Польщі, Німеччини, США, 
Японії та Індії, що дало змогу порівняти ставлен-
ня до ADR представників різних правових систем 
– англо-саксонської, романо-германської та ідео-
логічно-релігійної. Варто зазначити, що невеликий 
розмір вибірки обумовлено закритістю суб’єктів 
сфери high-tech. Дослідження показало, що ADR 
переважно поширено в англо-саксонській та рома-
но-германській системі, які використовують розви-
нені країни. При цьому, понад 85% респондентів 
при асоціативному експерименті щодо розуміння 
ADR вказували саме примирення.

Спільним для всіх при вирішенні спорів в сфе-
рі інноваційної діяльності є повернення прав на 
об’єкти інтелектуальної власності, при чому ви-
ключно компенсація важлива лише у випадку за-
вдання значних збитків. До судових рішень всі 
досліджувані компанії зверталися у випадку міжна-
родних спорів та у випадку значних збитків, зокре-
ма іміджевих. Дослідження підтвердило гіпотезу 
про зростання рівня застосування ADR залежно від 
складності технологій в галузі (табл. 1) та виявило 
тенденції використання процедур примирення.

Захист своїх прав в деяких випадках (а це пере-
важно міжнародний рівень) взагалі не застосовува-
ли представники України та Росії, що є негативним 
фактом, оскільки суб’єкти решти країн практично 
завжди захищають права. Більшість (71%) пред-
ставників першої групи (hіgh-tech) при вирішенні 
спорів використовували послуги спеціалізованих 
посередницьких організацій, через необхідність 
експертизи. При цьому розглядалися аспекти по-
рівняльної оцінки технології, оцінка економічного 
збитку та оцінка втрати іміджу. Міжнародні спори 
представників розвинених країн викликані іміта-
ційними стратегіями «нових індустріальних країн» 
(теза «що Європа зробить, то Азія підробить»).

Практично понад 80% спорів, що виникли в ре-
зультаті процесів ліцензування при трансфері були 
вирішені саме завдяки примиренню.

Виходячи з результатів дослідження, порушен-
ня прав та процеси ADR, на нашу думку, доцільно 
розглядати в двох аспектах:

1) в межах договірних відносин (порушення 
контрактних умов при міжнародному співробітни-
цтві, неочікувані результати, асиметрія інформації, 
різниця національних режимів нормативного регу-
лювання) – узагальнено 47%;
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2) без договірних відносин (технічне піратство, 
промислове шпигунство, виготовлення та введення 
в цивільний обіг запатентованого продукту) – 53%.

Примирення також використовують при тех-
нологічній кооперації, коли відбувається невизна-
чений трансфер технологій, за умови необхіднос-
ті підтримки співпраці. Понад 52% спорів в 1-й 
групі виникали в результаті захисту «патентних 
сімейств» (патентних портфелів) – патентів, що за-
хищають одну технологію. Даний аспект має вра-
ховуватися і в Україні, де діють акти в цій сфері 
(наприклад, Указ Президента «Про заходи щодо 
використання космічних технологій для інновацій-
ного розвитку економіки держави»).

висновки за результатами дослідження. Ре-
зультати проведеного дослідження свідчать про 
низький рівень культури альтернативного вирішен-
ня спорів в Україні. Вчені Р. Макконнелл та С. Брю 
із сучасним розвитком економіки пов'язують не 

лише зміни у матеріальній базі, а серйозні зрушен-
ня у мисленні людей. Відтак назріла необхідність 
формування нового типу економічно-інноваційної 
культури, яка буде ставити на перше місце захист 
інтелектуальної власності як основного ресурсу 
розвитку країни. 

Законодавство України вже містить основи ви-
користання ADR (Цивільний процесуальний ко-
декс та Господарський процесуальний кодекс, За-
кон «Про міжнародний комерційний арбітраж», 
«Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом»). Враховуючи ре-
зультати даного дослідження, сферу поширення 
ADR доцільно поширити й на сферу інноваційної 
діяльності в умовах її розвитку в Україні. Варто 
врахувати й методичні рекомендації UNIDO щодо 
угод з трансферу технологій, де зазначається, що 
всі угоди мають включати пункт щодо розподілу 
прав та способу вирішення спорів.

Таблиця 1
Залежність використання механізмів ADR від рівня технології

Вид технології Використовували 
примирення, % випадків

Використовують суди, 
% випадків

Використовували прими-
рення за участі експерта, 

% випадків
Високі технології (hіgh-tech)

Авіаційна та ракетно-
космічна сфера 78 34 71

Ядерні технології 81 31 17
Біотехнології 80 17 67
фармацевтика 32 64 21

Середньо-високі технології (medіum-hіgh-tech)
Наукове 
приладобудування 44 73 51

Електроніка 21 78 48
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уклАДення МировоЇ угоДи у процеСі виконАння 
СуДових рішень гоСпоДАрСьких СуДів

Сергієнко н. А.,
магістрант,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У науковій статті досліджено основні теоретичні підходи до визначення поняття мирової угоди, запропоновано автор-
ське визначення поняття мирової угоди у виконавчому провадженні, обґрунтовано єдність матеріального та процесуаль-
ного аспектів мирової угоди у виконавчому провадженні щодо виконання рішень господарських судів, проаналізовано по-
рядок укладення та затвердження мирової угоди у виконавчому провадженні по виконанню рішень господарських судів.

Ключові слова: мирова угода, мирова угода у виконавчому провадженні.

В научной статье исследовано основные теоретические подходы к определению понятия мирового соглашения, 
предложено авторское определение понятия мирового соглашения в исполнительном производстве, обосновано един-
ство материального и процессуального аспектов мирового соглашения в исполнительном производстве по исполнению 
решений хозяйственных судов, проанализирован порядок заключения и утверждения мирового соглашения в исполни-
тельном производстве по исполнению решений хозяйственных судов.

Ключевые слова: мировое соглашение, мировое соглашение в исполнительном производстве.

Basic theoretical approaches to determination the notion of amicable settlement have been analyzed in the scientific article. 
Author's determination the notion of amicable settlement in executive process has been suggested. The unity of substantive and 
procedural aspects of amicable settlement in executive process, directed to execution decisions of commercial courts has been 
grounded. The order of conclusion and approving the amicable settlement in executive process, directed to execution decisions 
of commercial courts has been analyzed.

Key words: amicable settlement, amicable settlement in executive process.

Актуальність дослідження тематики укла-
дення мирової угоди в процесі виконання судових 
рішень господарських судів полягає у значній ролі 
саморегулювання сторонами їх правовідносин у 
виконавчому провадженні. Адже саме виконавче 
провадження вінчає процес здійснення правосуд-
дя – відновлення порушеного, визнання невизна-
ного, підтвердження оспорюваного права, свободи, 
інтересу. Затвердження господарським судом ми-
рової угоди в процесі виконання судових рішень 
опосередковує не лише задоволення інтересів стя-
гувача, як особи на користь якої ухвалено рішен-
ня, а й інтересів боржника. Відтак, дана практика 
сприяє укріпленню довіри між ними, підтверджує 
бажання сторін налагодити співпрацю. З огляду на 
зазначене, укладення мирової угоди в процесі ви-
конання судових рішень господарських судів вида-
ється нагальним та актуальним.

постановка проблеми. Проблематика мирових 
угод була предметом вивчення Г. Денрбурга, М.Й. 
Штефана, Є.К. Костюшина, Л.А. Кондрат’євої, 
С.А. Пацурківської, С. Квасниці, І. Голоденко, О. 
Чупрун та інших вчених-юристів. Але здебільшого 
предметом наукових досліджень виступають різні 
аспекти проблематики мирових угод під час судо-
вого розгляду справи, зокрема в цивільному проце-
сі. Натомість як наукових напрацювань щодо про-
блематики мирових угод в господарському процесі 
відносно невелика кількість. А вивчення укладення 
мирових угод в процесі виконання судових рішень 
господарських судів майже не знайшло опосеред-
кування науковими роботами вчених-юристів. Хоча 
проблематика окресленої теми значна: 1) відсут-
нє загальноприйнятне визначення поняття мирової 
угоди, укладеної в процесі виконання судового рі-
шення, і рішення господарського суду зокрема; 2) 
різняться наукові позиції щодо суті мирової угоди, 

в цілому, так і укладеної в процесі виконання судо-
вих рішень; 3) неоднакове розуміння процесуаль-
них наслідків укладення та затвердження мирової 
угоди, укладеної в процесі виконання судового рі-
шення господарського суду.

Метою статті є науковий аналіз деяких про-
блемних питань укладення мирових угод та роз-
робка теоретичних положень, спрямованих на 
забезпечення єдності розуміння поняття та суті 
окремого виду мирової угоди – мирової угоди у 
виконавчому провадженні щодо виконання рішень 
господарських судів.

У зв’язку з наведеним, при дослідженні окрес-
леної теми, автор ставить такі завдання: 1) ви-
значити теоретичну основу до розуміння поняття 
мирової угоди і, зокрема, мирової угоди у вико-
навчому провадженні; 2) дослідити особливості 
сутності мирової угоди, укладеної у процесі ви-
конання судового рішення господарського суду; 3) 
провести аналіз порядку укладення та затверджен-
ня мирової угоди у виконавчому провадженні по 
виконанню рішень господарських судів.

Природа мирової угоди вже достатньо довгий 
час викликає дискусію серед вчених юристів. Так, 
Г. Денрбург вказував, що мирова угода – це угода, 
метою якої є усунення, за допомогою взаємних по-
ступок сторін, невизначеності якого-небудь права 
чи сумнівів у його здійсненності. Мирова угода 
укладається здебільшого через визнання або негай-
не здійснення частини спірного права одночасно з 
відмовою від подальших претензій, іноді – шляхом 
відмови від певного праводомагання за певну ви-
нагороду у грошах або інших цінностях [1, c. 285-
286]. Очевидно, що вказаний автор підкреслював 
цивілістичний аспект мирової угоди, оскільки: роз-
глядав її в аспекті зобов’язального правовідношен-
ня, визначав її предметом врегулювання спірного 
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правовідношення самими сторонами такого право-
відношення. Цивілістичний аспект мирової угоди 
підкреслює і М.Й. Штефан, оскільки визначає її як 
складену в цивільному процесі угоду між сторона-
ми по справі і затверджену судом про припинення 
спору про право цивільне на основі взаємних по-
ступок – відмови позивача від частини своїх вимог 
або їх зміна, визнання відповідачем зміненого по-
зову або зменшення розміру позовних вимог [2, c. 
350].

Значна кількість сучасних науковців-юристів 
підтримує позицію змішаної – матеріально-проце-
суальної природи мирової угоди, і мирової угоди, 
укладеної в процесі виконання судового рішення 
зокрема. Наприклад, Є.К. Костюшин вказує, що 
мирова угода у виконавчому провадженні – це 
укладена по цивільно-правовому майновому кон-
флікту, є цивільно-правовою угодою, уречевленою 
в процесуальну форму. В даному випадку, угода є 
головним та обов’язковим елементом складного 
юридичного складу мирової угоди у виконавчому 
провадженні. Основна мета цієї угоди – вирішення 
приватноправових, а не процесуальних питань [3, 
c. 12]. Безперечно, автором влучно помічено, що 
основна мета мирової угоди, яка укладається у ви-
конавчому провадженні передбачає врегулювання 
матеріального правовідношення між сторонами. 
Але надання факультативного значення процесу-
альній складовій мирової угоди у виконавчому про-
вадженні, видається передчасним і невиправданим, 
оскільки саме через уречевлення мирової угоди 
у процесуальній формі знаходить підтвердження 
відповідність положень угоди, які погоджені сто-
ронами, вимогам закону, зокрема і матеріального 
закону. Відтак, процесуальна форма мирової угоди 
у виконавчому провадженні опосередковує відпо-
відність мирової угоди як правочину (цивілістич-
ний аспект мирової угоди) вимогам матеріального 
закону.

С. Квасниця визначає мирову угоду складним 
правовим явищем, що стоїть на рубежі матері-
ального та процесуального права. Мирову угоду 
може бути укладено тільки під час позовного або 
виконавчого провадження, інакше така угода роз-
глядатиметься як цивільно-правова [4, c. 11]. Твер-
дження про укладення мирової угоди виключно в 
названих видах проваджень не цілком справедли-
ве для господарського процесу, адже мирова угода 
може бути укладена під час провадження у справі 
про банкрутство.

Л.А. Кондрат’єва, С.А. Пацурківська вказують, 
що мирова угода є цивільним процесуальним ак-
том, яким вирішується цивільно-правовий спір 
на основі взаємоузгодженої волі сторін [5, c. 88]. 
Дане визначення видається звуженим у зв’язку із 
зведенням його виключно до цивільного процесу 
та цивільних правовідносин. Натомість як, ми-
рова угода може бути укладена не лише в цивіль-
ному процесі, і стосуватись не лише цивільного 
правовідношення. А укладення мирової угоди у 
виконавчому провадженні свідчить, що нею може 
опосередковуватись не лише вирішення спірного 

правовідношення, а і питання, пов’язані з вико-
нанням судового рішення (спірне правовідношен-
ня існує до ухвалення судового рішення, а під час 
виконання рішення спірність правовідношення вже 
відсутня). На підставі наведеного обґрунтування не 
можна погодитись і з І. Голоденко, яка зазначає, що 
мирова угода повністю ліквідує спір між сторона-
ми і перешкоджає вторинному зверненню в суд з 
тотожними вимогами [6, c. 416].

О. Чупрун визначає мирову угоду в господар-
ському процесі як одну з форм прояву свободи в 
реалізації сторонами господарського процесу своїх 
прав, що проявляється в укладенні між ними угоди 
про заміну зобов’язання, на підставі якого й виник 
спір, іншим зобов’язанням з метою врегулювання 
такого спору [7, c. 125]. Автором звертається увага 
на те, що в матеріально-правовому розумінні, ми-
рова угода є новацією, тобто новим зобов’язанням 
між тими ж сторонами, яким замінюється первісне 
зобов'язання між тими ж сторонами. Про можли-
вість опосередкування мировою угодою припинен-
ня правовідношення вказує й А. Соболівський, за-
значаючи, що мирова угода – це угода сторін, в якій 
вони викладають прийнятний для них варіант ви-
рішення судової справи, розподіляють спірні права 
та обов’язки або відмовляються від таких шляхом 
досягнення компромісу [8, c. 29].

Позиція щодо матеріального аспекту мирової 
угоди як новації та щодо можливості опосередку-
вання мировою угодою припинення правовідно-
шення повністю чи в частині викликає ряд суттє-
вих зауважень, зокрема:

1. Відповідно до ч. 3 ст. 78 Господарського про-
цесуального кодексу України (надалі – ГПК Укра-
їни), мирова угода може стосуватися лише прав і 
обов'язків сторін щодо предмету позову (щодо 
укладення мирової угоди по за площиною вико-
навчого провадження). Таким чином, наприклад, 
якщо предметом позову є стягнення заборгованос-
ті, то мирова угода може стосуватись лише прав та 
обов’язків сторін щодо погашення заборгованості, 
але не може передбачати повне чи часткове при-
пинення зобов’язання, опосередковане мировою 
угодою. Оскільки в іншому випадку, припиниться 
спір між сторонами повністю чи частково, а відсут-
ність предмета спору є підставою припинення про-
вадження у справі, відповідно до п. п. 1-1 ч. 1 ст. 80 
ГПК України (якщо спір буде відсутнім щодо час-
тини позовних вимог, суд припинить провадження 
у справі в даній частині позовних вимог). Норми 
чинного законодавства не передбачають вимог до 
змісту мирової угоди, яка укладена у процесі ви-
конання судового рішення. ГПК України не містить 
положень щодо застосування господарським судом 
аналогії закону, якщо нормами процесуального за-
кону не передбачено регулювання відповідної про-
цесуальної діяльності, але наявні правові норми, 
що регулюють подібні процесуальні відносини 
(процесуальна аналогія). Хоча застосування право-
вої конструкції аналогії закону дає змогу наблизи-
ти правозастосування до змісту закону [9, c. 195]. 
Застосовуючи процесуальну аналогію, можна ре-
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зюмувати, що предметом мирової угоди у виконав-
чому провадженні мають бути права та обов’язки 
сторін – стягувача та боржника, щодо правовідно-
шення, опосередковано резолютивною частиною 
судового рішення, оскільки воно зазначається у 
виконавчому документі і підлягає виконанню при-
мусово державним виконавцем. Вбачається, що 
мирова угода у виконавчому провадженні не може 
передбачати повне або часткове припинення мате-
ріального зобов’язання, оскільки в такому разі, за 
наявності заяви суб’єкта, визначеного ст. 117 ГПК 
України, наказ господарського суду, який примусо-
во виконується, підлягатиме визнанню таким, що 
не підлягає виконанню повністю або частково.

Відтак, повне або часткове припинення матері-
ального зобов’язання мировою угодою, незалежно 
від того укладена вона під час судового проваджен-
ня чи виконавчого провадження, опосередковува-
тись не може.

2. З огляду на зазначене, в матеріальному аспек-
ті мирова угода не є новацією, оскільки новація пе-
редбачає припинення попереднього зобов’язання 
новим зобов’язанням між тими ж сторонами.

3. Мирова угода не припиняє зобов’язання між 
сторонами, а опосередковує згоду сторін забез-
печити виконання матеріального зобов’язання. В 
матеріальному аспекті мирову угоду можна визна-
чити як домовленість сторін у відповідній формі 
(як матеріальній – форма правочину, передбачена 
законом, так і у специфічній процесуальній формі 
– затвердження мирової угоди судом, і фактичне 
опосередкування мирової угоди ухвалою суду) про 
визначення взаємних прав та обов’язків щодо спір-
ного правовідношення (мирова угода, укладена під 
час судового провадження) або щодо виконання 
рішення, яким спір вирішено (мирова угода у вико-
навчому провадженні). Відтак, змістовно, мирова 
угода змінює основне зобов’язання, а не припиняє 
його.

Цивілістична складова мирової угоди частко-
во заперечується судовою практикою. Так, Вищий 
господарський суд України в п. 1 Інформаційного 
листа від 09.04.2009 р. № 01-08/204 «Про деякі 
питання практики застосування у вирішенні спо-
рів окремих норм процесуального права» зазначив, 
що мирову угоду не можна розглядати як договір 
у цивільно-правовому розумінні, оскільки порядок 
її укладання та затвердження регламентовано від-
повідними положеннями ГПК України, а її затвер-
дження відбувається одноактно з припиненням 
провадження у справі [10]. Дану позицію важко 
беззаперечно поділяти, оскільки основна мета ми-
рової угоди полягає у врегулюванні матеріального 
правовідношення між сторонами, а опосередкуван-
ня її процесуальним документом – ухвалою суду, 
свідчить про наявність, крім матеріального, ще і 
процесуального аспекту мирової природи. Мате-
ріальний та процесуальний аспекти мирової угоди 
перебувають в змістовній та функціональній єднос-
ті, і применшувати, чи протиставляти матеріальний 
аспект процесуальному і навпаки означає втрачати 
комплексність розуміння мирової угоди як явища. 

Більш того, зазначена позиція щодо визначення 
мирової угоди не застосовна щодо мирової угоди у 
виконавчому провадженні, адже затверджуючи ми-
рову угоду, укладену сторонами у процесі виконан-
ня судового рішення, суд не припиняє провадження 
у справі. А закінчення виконавчого провадження у 
зв’язку з затвердженням мирової угоди між стягу-
вачем і боржником у процесі виконання (п. п. 2 ч. 1 
ст. 49 ЗУ «Про виконавче провадження») не відбу-
вається одноактно з затвердженням такої мирової 
угоди.

Переконливість твердження про існування, 
крім процесуального аспекту, ще і матеріального 
аспекту мирової угоди підтверджується і пози-
цією Верховного Суду України, який в постано-
ві від 04.07.2011 р. у справі № 3-65гс11 зазначив 
про необґрунтованість висновку про те, що миро-
ва угода, затверджена судом, не може вважатися 
зобов’язанням у цивільно-правовому розумінні, 
оскільки її укладення, затвердження і виконання 
регламентовано положеннями ГПК України та За-
кону України «Про виконавче провадження» [11]. 
Оскільки ч. 1 ст. 111-28 ГПК України передбачає 
обов’язковість для всіх судів рішень Верховного 
Суду України, але не зазначає, що лише рішення 
у господарських справах є обов’язковими для гос-
подарських судів, суди зобов’язані привести свою 
практику щодо вирішення справ, пов’язаних з ми-
ровими угодами, у відповідність з позицією Верхо-
вного Суду України.

З огляду на вищезазначене, можна узагальнити, 
що мирова угода у виконавчому провадженні – це 
домовленість сторін виконавчого провадження у 
відповідній формі (як матеріальній – форма пра-
вочину, передбачена законом, так і у специфічній 
процесуальній формі – затвердження мирової угод 
судом, і фактичне опосередкування мирової угоди 
ухвалою суду) про визначення взаємних прав та 
обов’язків, чим змінюється на підставі взаємного 
волевиявлення сторін, опосередковане резолютив-
ною частиною судового рішення, правовідношен-
ня, з метою забезпечення здійсненності останньо-
го.

Положення законодавства досить лаконічно ре-
гламентують порядок укладення та затвердження 
мирової угоди у процесі виконання судового рі-
шення.

Буквальне тлумачення ч. 4 ст. 121 ГПК Украї-
ни не дає можливість дати однозначної відповіді 
на питання, чи обов’язково судове рішення, під 
час виконання якого сторонами укладена мирова 
угода, має виконуватись примусово. Вищий госпо-
дарський суд України висловив позицію, що миро-
ва угода на підставі ч. 4 ст. 121 ГПК України може 
бути затверджена господарським судом за умови 
наявності відкритого виконавчого провадження з 
примусового виконання судового рішення згідно із 
ЗУ «Про виконавче провадження» [12].

Ч. 3 ст. 12 ЗУ «Про виконавче провадження» 
передбачає право сторін виконавчого провадження 
укласти мирову угоду про закінчення виконавчого 
провадження, яка визнається судом. В.Е. Беляне-
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вич зазначає, що зміст цієї угоди полягає в тому, 
щоб припинити примусове виконання рішення на 
підставі раніше виданого наказу [13, c. 998]. фор-
мування вищевказаного законодавчого припису, 
очевидно, є не цілком коректним. В контексті укла-
дення мирової угоди про закінчення виконавчого 
провадження, яка передбачена ч. 3 ст. 12 ЗУ «Про 
виконавче провадження», слід погодитись з С.Я. 
фурсою, Є.І. фурсою, С. В. щербак про безпред-
метність такої угоди, оскільки в ній говориться 
про закінчення виконавчого провадження, а не про 
умови виконання зобов’язань боржником. Якщо 
сторони виконавчого провадження звернуться з та-
кою угодою до суду, то перед судом постане лише 
питання про те чи можна закінчувати виконавче 
провадження, чи потрібно проти волі сторін миро-
вої угоди його продовжувати. У мировій угоді, яка 
укладена стонами виконавчого провадження і ви-
знається судом у процесі виконання, виходячи з її 
змісту, мають бути вирішені питання насамперед 
матеріального права [14, c. 402-403]. Системне тлу-
мачення положень ч. 4 ст. 121 ГПК України та п. 
п. 2 ч. 1 ст. 49 ЗУ «Про виконавче провадження» 
дає можливість узагальнити, що процесуальним 
законом не передбачено затвердження мирової уго-
ди саме про закінчення виконавчого провадження 
(відтак, предметом мирової угоди у виконавчому 
провадженні має бути не закінчення виконавчого 
провадження, а матеріальне правовідношення між 
сторонами).

На підтвердження вищезазначеного висновку 
можна навести і висловлену ще у 2001 році пози-
цію Вищого арбітражного суду України, який за-
значив, що вирішення питання про затвердження 
мирової угоди між стягувачем і боржником про 
закриття виконавчого провадження до компетенції 
арбітражного суду не віднесено, а АПК (чинний на 
час видачі відповідного роз’яснення – курсив ав-
торський) не передбачено затвердження мирової 
угоди про закриття виконавчого провадження [15].

Відтак, затвердження судом мирової угоди у 
виконавчому провадженні не є опосередкуванням 
ухвалою суду домовленістю сторін закінчити ви-
конавче провадження, а є санкціонуванням зміни 
матеріального правовідношення між сторонами. 
Така зміна матеріального правовідношення між 
сторонами має наслідком закінчення виконавчого 
провадження. Отже, не домовленість сторін у від-
повідній формі про закінчення виконавчого про-
вадження є підставою винесення державним ви-
конавцем постанови про закінчення виконавчого 
провадження, відповідно до п. п. 2 ч. 1 ст. 49 ЗУ 
«Про виконавче провадження», а зміна матеріаль-
ного правовідношення між сторонами, правомір-
ність якої підтверджена судом.

Про затвердження мирової угоди виносить-
ся ухвала. Даний процесуальний документ, крім 
вимог ст. 86 ГПК України, очевидно має містити 
положення мирової угоди, яку уклали сторони, а 
оскільки вона є виконавчим документом, відповід-
но до п. п. 2 ч. 2 ст. 17 ЗУ «Про виконавче про-
вадження», така ухвала має відповідати вимогам 

до виконавчого документа, передбаченим ст. 18 ЗУ 
«Про виконавче провадження». У випадках невико-
нання зобов'язаною стороною умов мирової угоди, 
укладеної в процесі виконання судового рішення 
і затвердженої господарським судом, заінтересо-
вана сторона може звернутися до державного ви-
конавця на підставі статті 19 ЗУ «Про виконавче 
провадження» із заявою про примусове виконання 
ухвали, якою затверджено цю угоду [12]. Позиція 
Вищого господарського суду України щодо права 
на звернення до суду з позовом про спонукання 
до виконання мирової угоди, укладеної в процесі 
виконання судового рішення, якщо ухвала про за-
твердження такої мирової угоди не відповідає ви-
могам, встановленим до виконавчого документа, 
викликає сумніви в ефективності запропонованого 
Вищим господарським судом України способі за-
хисту порушеного права. Зокрема, Верховний Суд 
України у постанові від 10.10.2012 року у справі 
№ 6-110цс12 (винесена за наслідками розгляду за-
яви про перегляд судового рішення з мотивів нео-
днакового застосування судом касаційної інстанції 
одних і тих самих норм матеріального права у поді-
бних правовідносинах, відтак, відповідно до ч. 1 ст. 
111-28 ГПК України – є обов’язковою для всіх судів 
України) зазначив про необхідність відповідності 
обраного позивачем способу захисту вимогам за-
кону [16]. П. п. 4.3. Постанови Пленуму Вищого 
господарського суду України від 26.12.2011 № 18 
«Про деякі питання практики застосування Госпо-
дарського процесуального кодексу України судами 
першої інстанції» передбачає, що господарський 
суд, дійшовши висновку про те, що предмет позову 
не відповідає встановленим законом або договором 
способам захисту прав, повинен відмовити в позові 
[17]. Оскільки законодавство не передбачає спону-
кання до виконання як спосіб захисту порушеного 
права судом, у задоволенні позову про спонукан-
ня до виконання мирової угоди може бути відмов-
лено. Якщо навіть такий позов і буде задоволено, 
ефективність примусового виконання судового рі-
шення, ухваленого за результатами розгляду такої 
справи, також викликає сумніви. Законодавство 
про виконавче провадження не передбачає, яким 
чином державний виконавець буде спонукати до 
виконання мирової угоди, а виконання зазначено-
го рішення в порядку виконання рішень, за якими 
боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії 
або утриматися від їх вчинення навряд чи дасть 
змогу виконати умови мирової угоди, яка не вико-
нується однією зі сторін.

Положення абз. 8 п. п. 7.8. Постанови пленуму 
Вищого господарського суду України від 17.10.2012 
року № 9 «Про деякі питання практики виконан-
ня рішень, ухвал, постанов господарських судів 
України» передбачають неможливість внесення 
в подальшому змін та доповнень до укладеної та 
затвердженої мирової угоди [12]. Така позиція Ви-
щого господарського суду України не цілком коре-
люється з положеннями ст. 89 ГПК України, яка 
передбачає виправлення допущених в рішенні чи 
ухвалі описок чи арифметичних помилок. Оскіль-



100

№1 / 2013 р.
♦

ки, відповідно до ч. 4 ст. 121 ГПК України, про за-
твердження мирової угоди господарський суд ви-
носить ухвалу, за наявності в такій ухвалі описок 
та / або арифметичних помилок, обґрунтованим 
видається можливість їх виправлення в загальному 
порядку виправлення описок та /або арифметичних 
помилок в ухвалах господарського суду.

висновки. З огляду на вищезазначене, можна 
узагальнити наступне:

1. Мирова угода у виконавчому провадженні – це 
домовленість сторін виконавчого провадження у від-
повідній формі (як матеріальній – форма правочину, 
передбачена законом, так і у специфічній процесу-
альній формі – затвердження мирової угод судом, і 
фактичне опосередкування мирової угоди ухвалою 
суду) про визначення взаємних прав та обов’язків, 
чим змінюється на підставі взаємного волевиявлен-
ня сторін, опосередковане резолютивною частиною 

судового рішення, правовідношення, з метою забез-
печення здійсненності останнього.

2. Матеріальний та процесуальний аспекти ми-
рової угоди, і мирової угоди у виконавчому про-
вадженні щодо виконання рішень господарських 
судів, зокрема, перебувають в змістовній та функці-
ональній єдності, і применшувати, чи протиставля-
ти матеріальний аспект процесуальному і навпаки 
означає втрачати комплексність розуміння мирової 
угоди як явища.

3. Затвердження судом мирової угоди у ви-
конавчому провадженні не є опосередкуванням 
ухвалою суду домовленістю сторін закінчити ви-
конавче провадження, а є санкціонуванням зміни 
матеріального правовідношення між сторонами. 
Така зміна матеріального правовідношення між 
сторонами має наслідком закінчення виконавчого 
провадження.
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В статті проаналізовано доцільність та необхідність створення та прийняття Екологічної Конституції Землі, визна-
чено зміст та структуру нового акту, основні принципи, що має закріпити Екологічна Конституція Землі та керівні засади, 
підкреслено доцільність створення нових органів контролю за дотриманням її положень.

Ключові слова: Екологічна Конституція Землі, зміст, структура, принципи, екологічна підготовка громадян, інститут 
позовів громадян, судові органи, органи контролю.

В статье проанализирована целесообразность и необходимость создания и принятия Экологической Конституции 
Земли, определено содержание и структуру нового акта, основные принципы, которые должна закрепить Экологическая 
Конституция Земли, подчеркнуто целесообразность создания новых органов контроля за соблюдением ее положений.

Ключевые слова: Экологическая Конституция Земли, содержание, структура, принципы, экологическая подготовка 
граждан, институт исков граждан, судебные органы, органы контроля.

The article analyzes feasibility and necessity of the new statement, which highlights the content, structure and basic 
principles of union environmental constitution and its control bodies. 

Key words: Environmental Constitution, content, structure, principles, environmental training of citizens, institute civil 
lawsuits, judicial bodies, inspection bodies.

Вперше, 20 років тому, академік Ю.Туниця за-
пропонував створити Екологічну Конституцію 
Землі, але її так й не було прийнято. На його думку, 
Екологічна Конституція Землі повинна мати статус 
Основного Закону виживання цивілізації і сталого 
розвитку, який, не загрожуючи суверенітету жод-
ної країни, її політичному устрою, віросповіда-
нню громадян, національним інтересам, водночас 
забезпечував би кожній державі зокрема і світовій 
спільноті загалом екологічну та економічну безпе-
ку, а окремій людині – нормальні для її життя при-
родні умови як нині, так і у майбутньому. Вихідним 
методологічним постулатом цієї унікальної ідеї є 
необхідність узгодження законів господарювання 
із законами природи [2, с. 32 ]. 

Основною методологічною ідеєю Конституції 
може бути доктрина права людини на безпечне на-
вколишнє середовище. Право людини на безпечне 
довкілля не знайшло свого закріплення в Загальній 
декларації прав людини (1948 р.), Європейській кон-
венції про захист прав людини і основоположних 
прав і свобод (1950 р.), Міжнародних Пактах про 
громадянські і політичні, економічні, соціальні та 
культурні права (1966 р.). Всебічно йдеться про це 
право у Стокгольмській Декларації з навколишньо-
го середовища та Декларації Ріо-де-Жанейро з на-
вколишнього середовища і розвитку. Право людини 
на безпечне навколишнє середовище є відправною 
точкою для формування усіх інших екологічних 
прав людини, а його забезпечення – головною ме-
тою міжнародного екологічного співробітництва 
держав. Отже, це паво має знайти належне відобра-
ження саме в Екологічній Конституції Землі [6, с. 7].

Погіршення регіональної та глобальної еколо-
гічної ситуації, яка вже сягає в окремих регіонах 
планети критичних меж й істотно гальмує соці-
ально-економічний розвиток, а також незадовільне 
виконання рішень відомих конференцій ООН – з 
проблем довкілля у Стокгольмі (1972) та з проблем 
довкілля і розвитку у Ріо-де-Жанейро (1992) – ста-
вить перед юридичною наукою, зокрема перед фа-
хівцями з міжнародного, конституційного та еко-
логічного права, надзвичайно актуальне завдання. 
Це ґрунтовна підготовка писаної екологічної кон-
ституції – міжнародного правового акта глобальної 
екологічної безпеки і сталого розвитку цивілізації 
і водночас – обґрунтування інституційних меха-
нізмів забезпечення норм цього акта. Постановка 
такого завдання, як цілісної ідеї, випливає саме з 
рішень згаданих світових форумів, а точніше, – з 
факту незадовільного їх виконання [2, с. 35]. 

Пріоритет в ініціюванні розробки і прийняття 
Екологічної Конституції Землі належить україн-
ським ученим. Уперше така ідея була офіціалізова-
на українською делегацією (ф. Бурчак, М. Костиць-
кий, С. Кравченко, Ю. Туниця, Ю. Шемшученко) 
на Міжнародній науковій конференції з проблем 
федералізму у нью-йоркському університеті «Хоф-
стра» (1992 р.). Тут прийнято резолюцію «Про 
створення нових організаційних структур міжна-
родного екологічного співробітництва». Конферен-
ція також підтримала ідею прийняття на рівні ООН 
Всесвітньої екологічної конституції [6, с. 4].

Право людини на безпечне навколишнє серед-
овище є відправною точкою для формування усіх 
інших екологічних прав людини, а його забезпечен-



102

№1 / 2013 р.
♦

ня – головною метою міжнародного екологічного 
співробітництва держав. Виходячи з цього, дане 
право має знайти належне відображення саме в 
Екологічній Конституції Землі.

Зміст і структура Екологічної Конституції Землі 
повинні бути укладені таким чином, щоб цей без-
прецедентний міжнародний акт не загрожував су-
веренітетові жодної країни, але зобов’язував кожну 
з них використовувати свої природні ресурси й до-
вкілля так, щоб забезпечувати добробут як ниніш-
нього, так і майбутніх поколінь.

Ю. Туниця підкреслює, що структурно ідея 
Екологічної Конституції Землі складається з двох 
частин:

• правового акта, який має визначати припусти-
мі норми екологічної поведінки всіх держав світу у 
процесі виробничо-економічної діяльності з метою 
досягнення сталого розвитку;

• створення у системі ООН організаційних 
структур міжнародного екологічного співробітни-
цтва, тобто органів контролю за дотриманням норм 
ЕКЗ [6, с. 32].

Таким чином, ЕКЗ буде принципово новою кон-
цепцією, яка визначить правовий статус людини не 
тільки як громадянина держави, а й як громадянина 
планети з основними екологічними правами, при-
вілеями та обов’язками. Вона закриє існуючі про-
галини у сфері міжнародного законодавчого регу-
лювання і відображатиме міжнародну екологічну 
політику в концентрованому вигляді.

На нашу думку, ЕКЗ має закріпити основні 
принципи поводження з навколишнім природним 
середовищем, зокрема принцип правового забез-
печення досягнення гармонійної взаємодії люди-
ни і природи, правового забезпечення екологічної 
безпеки в державі; принцип закріплення в законо-
давстві належності природних об’єктів численним 
суб’єктам з метою їх використання для задоволен-
ня різноманітних потреб останніх; принцип право-
вого забезпечення раціонального та ефективного 
використання природних об’єктів власниками та 
користувачами, тобто принцип одержання най-
більшого ефекту від господарської експлуатації 
природних об’єктів з мінімальними затратами та 
урахуванням законів природи, дотримання еко-
логічних вимог, нормативів, стандартів; принцип 
цільового використання природних об’єктів; прин-
цип правового забезпечення стимулювання влас-
ників і користувачів до раціонального ефективного 
використання природних об’єктів, їх відтворення 
та належна охорона; принцип правового забезпе-
чення розумної пріоритетності екологічних вимог 
перед іншими з метою підтримання екологічної 
системи в нормальному стані; принцип стабіль-
ного використання природних об’єктів; принцип 
правового забезпечення платності у природокорис-
туванні та забруднення навколишнього природного 
середовища [5, с. 48]. Слід врахувати й підгалузеві 
принципи – специфічні принципи підгалузей еко-
логічного права.

Ю. Туниця вказує на необхідну екологічну під-
готовку громадян, маючи на увазі здатність люди-

ни займати активну життєву позицію у сфері по-
ліпшення екологічної ситуації на Землі та охорони 
природного середовища й довкілля, раціонального 
природокористування. Така підготовка може вва-
жатися завершеною у разі набуття та розвитку лю-
диною таких складних компонентів:

– оволодіння науковою системою знань у галузі 
екології, чітке теоретичне усвідомлення взаємодії в 
системі «ноотропне (психоемоційне) середовище – 
природне середовище та довкілля», причин наслід-
ків порушень та забруднень природного середови-
ща та довкілля, негативний вплив різних чинників 
та їх сукупності на організм і здоров'я людини;

– гуманістичне світовідчування, широкий діа-
пазон емоційно-чутливого світу з любов'ю до при-
родного середовища і людини як частини природи, 
що є необхідними компонентами самовдоскона-
лення духовного світу людини;

– вольовий чинник, без якого неможлива реа-
лізація знань та почуттів людини при практичних 
діях, як у побуті, так і у виробничій сфері [3]. 

Вважаємо за необхідне до цих постулатів до-
дати, що громадяни будуть екологічно свідомими, 
якщо вважатимуть за свій обов’язок звертатися 
до суду з відповідними позовами про забруднення 
довкілля, забезпечення екобезпеки, порушення до-
пустимих лімітів та норм, порушення національно-
го законодавства про охорону навколишнього при-
родного середовища.

Слід визначити значення прийняття Екологіч-
ної Конституції для України. По-перше, ЕКЗ ста-
не фундаментальним правовим актом, на основі 
якої має бути прийнятий основний національний 
кодифікований акт – Кодекс законів про довкілля; 
по-друге, ЕКЗ буде гарантувати забезпечення пра-
во громадянина на безпечне для життя і здоров’я 
природне середовище; по-третє, ЕКЗ має закріпити 
право звернення громадян до суду в разі погіршен-
ня стану довкілля або порушення норм чи переви-
щенні лімітів; по-четверте, ЕКЗ – зведений кодифі-
кований акт, що буде мати найвищу юридичну силу 
на теренах Європи та Азії, норми до виконання яко-
го стануть обов’язковими для всіх держав. Звісно, 
дана теза може викликати заперечення, оскільки на-
віть Кіотський протокол 2006 року на сьогоднішній 
день підписаний та ратифікований 191 країною, в 
тому числі більшістю промислово розвинутих кра-
їн, але США, які підписали, не ратифікували угоду. 
У даному випадку ми говоримо про закріплення в 
ЕКЗ відповідних цілей – консолідація держав за-
для охороно довкілля, розповсюдження норм ЕКЗ 
на всі держави світу, притягнення винних до відпо-
відальності в разі порушення норм основного еко-
логічного закону. Важливим залишається питання 
щодо міжнародного співробітництва в галузі роз-
витку міжнародного і національного екологічного 
права. Йдеться, зокрема, про: уніфікацію еколо-
го-правової термінології; опрацювання міжнарод-
них і узгоджених з ними національних стандартів 
якості навколишнього середовища; гармонізацію 
міжнародного і національного екологічного права; 
вивчення практики досвіду реалізації екологічних 
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міжнародних договорів та відповідних актів націо-
нального законодавства тощо [7, с. 6]. 

Отже, прогресивна ідея створення ЕКЗ – реаль-
на можливість ефективного вирішення екологічних 
проблем. Вплив на національне законодавство по-
зитивно змінить стан національних законодавств, а 
уніфікація норм звільнить від проблеми двоякого 
тлумачення. ЕКЗ стане основним нормативним ак-
том, що матиме найвищу юридичну силу у сфері 
забезпечення екобезпеки, захисту прав, свобод і за-
конних інтересів громадян. Ідея закріплення в ЕКЗ 
судового захисту прав громадян в разі порушення 
законодавства про охорону навколишнього при-
родного середовища є визначальною та провідною, 
оскільки таким чином громадяни зможуть само-
стійно здійснювати контроль за станом довкілля.

Слід зауважити, що важливим є створення орга-
нів контролю за дотриманням положень Екологіч-
ної Конституції Землі.

На думку, Ю.Шемчушенко складовою части-
ною механізму забезпечення реалізації Екологічної 
Конституції Землі має стати його судовий захист. 
Судовий механізм розгляду екологічних спорів є 
важливим засобом захисту екологічних інтересів 
держав і права людини на безпечне навколишнє се-
редовище. Доцільно було б передбачити утворення 
міжнародного екологічного суду для розгляду еко-
логічних спорів між державами [7, с. 9] та розгляду 
справ по оскарженню рішень національного суду 
з екологічних спорів. Саме тому ми пропонуємо 
закріпити в національному та міжнародному зако-
нодавстві принцип доступності судової влади при 
вирішенні екологічних спорів, що зумовить ство-
рення Міжнародного екологічного суду та системи 
національних екологічних судів.

Вирішення даного питання є актуальним оскіль-
ки на практиці в судах відсутні позови громадських 
організацій та громадян про відшкодування шкоди, 
завданої їх здоров’ю та майну внаслідок негатив-
ного впливу на навколишнє природне середовище 
[1, с. 34]. С. Кравченко, зокрема, підкреслює, що 
люди не звикли звертатися до суду, віддаючи пере-
вагу мітингуванню, пікетуванню (про що свідчать 
численні публікації у пресі). Коли ж прецедент мав 
місце, то судові довелося зіткнутися з чималими 
труднощами: встановлення причинного зв’язку 
між фактом (фактами) забруднення навколишнього 
природного середовища і ушкодженням здоров’я 
чи майна конкретного громадянина (чи громадян), 
необхідністю проведення спеціальної екологоме-
дичної експертизи, підрахуванням збитків, завда-
них здоров’ю, оскільки навіть за наявності методи-
ки для цього це є непростим [1, с. 34]. 

Показовою є практика США, на прикладі якої є 
важливим зрозуміти необхідність контролю окре-
мих громадян за додержанням екологічного зако-
нодавства шляхом подачі позовів до суду. Таким 
чином, С. Кравченко зазначає, що такі позови є 
інструментом контролю за реалізацією законодав-
ства, що були введені доповненнями до Закону 
про чисте повітря, згідно з яким будь-який суб’єкт 
може пред’явити позов до будь-якого урядового ор-

гану чи відомства, включаючи Сполучені Штати, 
про недодержання покладених на них обов’язків з 
контролю за якістю повітря; порушення мандатів 
викидів в атмосферу; невиконання приписів ор-
ганів державного контролю; будівництва промис-
лового підприємства(обладнання), що здійснює 
викиди в атмосферу, без відповідного дозволу. 
Отже, громадяни наділені правом контролювати 
як державні органи, котрі, на думку позивача, здій-
снюють покладений на них контроль неналежним 
чином, так і суб’єктів природокористування. Ана-
логічні норми були включені й у інші федеральні 
закони.

Інститут позовів громадян охоплює також су-
довий захист їх права на безпечне навколишнє се-
редовище, відшкодування шкоди, заподіяної його 
забрудненням. Проте, на думку С. Кравченко, ін-
ститут позовів громадян США переслідує в першу 
чергу не відновлення порушеного суб’єктивного 
права позивача на відшкодування шкоди, а є за-
собом контролю за додержанням законодавства 
в галузі охорони навколишнього середовища. За 
українським же законодавством подання громадя-
нами судових позовів до державних органів, під-
приємств, установ, організацій має на меті відшко-
дування шкоди, заподіяної їх здоров’ю та майну 
внаслідок негативного впливу на навколишнє при-
родне середовище. Громадські об’єднання мають 
право подавати до суду про відшкодування шкоди, 
заподіяної внаслідок порушення законодавства 
про охорону навколишнього середовища, в тому 
числі здоров’ю громадян і майну господарських 
об’єднань [1, с. 34]. 

Враховуючи право останніх брати участь в 
здійсненні спеціально уповноваженими органами 
управління перевірок додержання природоохорон-
ного законодавства, слід зробити висновок, що їх 
право подавати позови про відшкодування шкоди, 
заподіяної екологічними правопорушеннями, мож-
на розцінити як засіб контролю [1, с. 35]. В Укра-
їні така форма контролю не є актуальною, грома-
дяни не бажають звертатися до суду, оскільки це: 
по-перше, займе тривалий проміжок часу, рішення 
суду не буде виконано, невпевнені в компетентнос-
ті суду з вирішення екологічних спорів; по-друге, 
самі громадяни не мають високого рівня екологічної 
правосвідомості; по-третє, звернення до суду апрі-
орі передбачає наявність шкоди, а шкода здоров’ю 
від забруднення середовища може проявитися не 
одразу, тому громадяни й нехтують своїм правом 
на звернення до суду. Цікавою є статистика: згід-
но із соціологічними даними, нині 70% українців 
ситуацію в своєму регіоні оцінюють як негативну, 
11% взагалі назвали повітря, яким дихають, воду, 
яку п’ють, і землю, на якій вирощують продукти, 
«повністю» неблагополучними. 60% – «скоріше не-
благополучною», 1,7% – повністю благополучною. 
Звичайно, це суб’єктивні оцінки, але в будь-якому 
випадку громадяни в своїх регіонах знають, яка в 
них склалася ситуація з накопиченням сміття, по-
кинутими складами з добривами, забрудненими во-
доймами чи загазованим повітрям. Тобто ці оцінки 
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варті, щоб до них прислухалися. Оцінюючи вплив 
на людство глобального потепління, 38% опитаних 
вважають, що основний «внесок» зробила люди-
на, 52% вважають, що людство – це тільки один 
із факторів негативного впливу на природу, тільки 
7% вважають, що до потепління призвели природні 
процеси [4].

Висловилися наші громадяни й щодо ідей, як 
покращити екологічний стан. Більшість українців 
– 67% – за те, щоб не смітити на вулицях і в парках; 
58% кажуть, що готові економити воду, електро-
енергію і газ, а також використовувати енергозбе-
рігаючі технології; 35% готові сортувати сміття і 
майже стільки ж використовувати менше «хімії» 
в побуті. Також кожен п’ятий заявив, що не проти 
брати участь у суботниках. що стосується питань 
атому, то майже 90% українців проти збереження 
в Україні радіоактивних відходів з інших країн. 
Повторення масштабних катастроф в Україні не 
боїться тільки половина громадян, а кожен п’ятий 
вважає, що нещастя може статися щодня [4]. Але 
чомусь ніхто навіть не подумав про захист свого 
права на безпечне середовище в суді.

Виникає ще одна проблема: якщо в США вра-
жає кількість адвокатських фірм та індивідуально 
практикуючих юристів, які спеціалізуються в га-
лузі охорони навколишнього середовища, консуль-
тують громадські екологічні організації, окремих 
громадян, фірми та компанії, захищають їх інтер-
еси в суді, беруть участь в процедурі оцінки впливу 
на навколишнє середовище, в публічних слуханнях 
тощо, то в Україні, адвокатура, нажаль, захистом 

екологічних прав не займається. Оскільки ж реалі-
зація права громадян і громадських організацій на 
вчинення до суду позовів про відшкодування шко-
ди, заподіяної порушенням законодавства про охо-
рону навколишнього середовища вимагає кваліфі-
кованої юридичної допомоги, необхідно створити 
й у нас юридичні фірми, які б спеціалізувалися у 
галузі захисту екологічних прав громадян [1, с. 35]. 

Ми вважаємо практику звернення громадянами 
США до суду з позовами про забруднення навко-
лишнього середовища, як основного методу контр-
олю за дотриманням норм, лімітів, забезпечення 
екобезпеки, позитивною. Це є формою взаємодії 
органів державної влади та громадян на користь 
природи, Землі. Але впровадження судового контр-
олю в Україні за прикладом США має відбуватися 
не стихійно, поступово.

Таким чином, судовий орган контролю за до-
триманням норм законодавства про охорону навко-
лишнього природного середовища має бути ство-
рений й на теренах України, оскільки Конституція 
України закріпила, що забезпечення екологічної 
безпеки і підтримання екологічної рівноваги на те-
риторії України, подолання наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи − катастрофи планетарного масш-
табу, збереження генофонду українського народу є 
обов'язком держави (ст. 16 Конституції України). 
На сьогодні громадяни позбавлені права безпосе-
редньо звернутися до спеціалізованого судового 
органу аби захистити своє конституційне право на 
безпечне для життя та здоров’я навколишнє при-
родне середовище.
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СпецифікА влАДно-упрАвлінСького впливу 
нА Сферу ЗеМельних віДноСин в укрАЇні

кіріка Д. в.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри економічної теорії і права,

Подільський державний аграрно-технічний університет

У статті розглядаються проблемні питання аграрних реформаційних процесів, які призвели до прояву негативних 
явищ в економічному, політичному та соціальному житті суспільства. Розкривається юридичний зміст владно-управлін-
ського впливу держави на сферу земельних відносин.

Ключові слова: земельна реформа, ринок землі, землекористування, владно-управлінський вплив, корупція, транс-
формація земельних відносин. 

В статье рассматриваются проблемные вопросы аграрных реформационных процессов, которые привели к прояв-
лению негативных явлений в экономической, политической и социальной жизни общества. Раскрывается юридическое 
содержание властно-управленческого влияния государства на сферу земельных отношений.
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Ключевые слова: земельная реформа, рынок земли, землепользование, властно-управленческое влияние, кор-
рупция, трансформация земельных отношений.

The problem questions of agrarian reformaciynikh processes, which resulted in the display of the negative phenomena in 
economic, political and social life of society, are examined in the article. Legal maintenance opens up imperiously administrative 
to influence of the state on the sphere of the landed relations.

Key words: landed reform, market of land, land-tenure, imperiously administrative influence, corruption, transformation of 
the landed relations.

Актуальність статті. Сьогодні в Україні сфера 
земельних відносин у зв’язку з продовження Вер-
ховною Радою України у новому вигляді мораторію 
на продаж земель сільськогосподарського призна-
чення до 2016 року може перейти в стадію пасив-
ного реформування. На тлі криз, які відбуваються 
в економічному, політичному і соціальному житті 
нашої держави, в Україні ще й досі немає єдиного 
погляду науковців, практиків та державних діячів 
на проведення та шляхи завершення земельної ре-
форми в державі. Не випадково, що різні погляди 
до цього часу не сформували державну політику у 
галузі земельних відносин. Більше того, в останні 
роки, через несистемність і недосконалість зако-
нодавчо-нормативної бази та зниження рівня про-
фесійності управління, земельні відносини набули 
загрозливих форм [1]. 

постановка проблеми. Визначальною пробле-
мою для України нині є відсутність чітких страте-
гічних та тактичних пріоритетів розвитку галузей 
АПК. Проблема формування стратегії і тактики 
надто об’ємна та дискусійна і наводить на думку, 
що вона не може обмежуватись лише науковим 
аналізом міжнародних стандартів та поглядів, а ще 
гірше – копіюванням неадаптованих механізмів. В 
суспільстві ще не створене середовище підтримки 
реформаційних процесів. У підходах до втілення їх 
в життя спостерігається велике протистояння. Від-
сутність комплексного підходу до вирішення про-
блемних питань земельної реформи призвели до 
негативних процесів у галузі земельних відносин. 
Тому постало питання більш дієвого владно-управ-
лінського впливу держави на земельні відносини [2]. 

формулювання цілей статті. Серед найваж-
ливіших напрямів аграрної реформи чи не найго-
ловнішим є реформування земельних і майнових 
відносин власності на засоби виробництва, що є 
базою для створення ринкового середовища в аг-
ропромисловому комплексі. Однак, земельна ре-
форма породила складні проблеми у сфері земель-
них відносин. Тому метою статті є дослідження 
причин кризи владно-управлінського впливу дер-
жави на сферу земельних відносин та пошук шля-
хів її подолання. Здійснення комплексного ґрун-
товного перегляду національного законодавства 
про землю допоможе розібратися в тих стратегіч-
них прорахунках, які унеможливили становлення 
ринку землі та успішній реалізації земельної ре-
форми в Україні.

виклад основного матеріалу. Протягом остан-
ніх трьох років на рівні всіх гілок влади дискуту-
валося питання про необхідність зняття мораторію 
на продаж землі. Це був складний, ємкий, супер-
ечливий період, що супроводжувався глибокими 

науковими дослідженнями та законотворчим про-
цесом. Спочатку був прийнятий Закон про земель-
ний кадастр, потім розроблено Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо розмежування земель державної та кому-
нальної власності», Закон України «Про внесення 
змін до Закону України «Про банки і банківську 
діяльність» щодо державного земельного банку». 
Навіть були передбачені в бюджеті гроші для по-
чатку роботи Земельного банку, а також була фор-
мально проведена часткова інвентаризація земель 
сільськогосподарського призначення. Як відомо, 
ще наприкінці минулого року влада форсувала За-
кон «Про ринок земель» аж до того, що Верховна 
Рада України готова була розглядати даний зако-
нопроект в надзвичайно продуктивний період з 2 
по 5 січня 2012 року. В будь-якому випадку знаме-
нитий законопроект «Про ринок земель» прийняти 
не вдалося, відповідно, деякі основні положення 
даного законопроекту були прийняті окремими за-
конами, наприклад, Закон України «Про внесення 
змін до Земельного кодексу України щодо порядку 
проведення земельних торгів». Здавалося, зупини-
ти процес буде неможливо, та продовження мора-
торію викликало ще більше запитань. 

Виходячи з цього, доречно звернути увагу на 
зауваження, висловлене в Рекомендаціях Робочої 
групи [3], що сучасне земельне законодавство 
України «характеризується надмірним дина-
мізмом нормативного масиву, частими змінами 
провідних аспектів земельної політики» та поба-
жанні у подальшому «при формуванні державної 
земельної політики, в тому числі в сфері право-
вого регулювання земельних відносин, звернути 
увагу на еволюцію правовідносин власності в 
європейських країнах з метою врахування їх по-
зитивного досвіду».

Ринкова трансформація земельних відносин, 
перехід до якої став наріжним каменем сучасної 
державної політики в Україні, не принесла очіку-
ваного миттєвого успіху у розв’язанні найважливі-
ших соціально-економічних проблем суспільного 
розвитку країни, зокрема, в частині справедливої 
приватизації земель та зростання ефективності 
землекористування [3]. Не сприйняття ринку землі 
у населення стабільно високе − понад 70%. І це не 
дивно, адже в державі реально втрачено контроль 
за державним обліком земель відповідно до його 
усталеної процедури. Постійною проблемою за-
лишається і банальне упорядкування меж адміні-
стративно-територіальних одиниць. А це не ство-
рює оптимальну систему заохочення до ефективної 
економічної поведінки. Саме тому назву Закону 
України «Про ринок земель» було змінено на Закон 
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України «Про обіг земель сільськогосподарського 
призначення».

Даний закон активізував нові дискусії з приводу 
продажу землі, способів участі держави у рефор-
муванні земельних відносин. Очевидно, планува-
лося збільшити надходження до бюджету шляхом 
продажу державних та комунальних земель (хоча 
розмежування земель державної і комунальної 
власності практично і не було розпочато [3]). Ма-
лювалися навіть цифри близько 10 млрд. грн. на 
рік. Однак сама ідея з продажем державних земель 
на аукціонах, а формально і можливість наповне-
ння держбюджету, була майже повністю нівельо-
вана роллю, відведеною Державному земельному 
банку, при таких розкладах ніяких гарантій по-
запланового наповнення бюджету немає. Таким 
чином, нівелюється і макроекономічна складова, 
і довіра суспільства до земельної реформи. А це, 
безумовно, не може призвести до успішної реалі-
зації програми.

Земля є предметом інтересу всіх, без винятку, 
категорій, груп і прошарків населення; це складний 
вузол загальнонаціональних, групових (відомчих, 
територіальних) та індивідуальних (приватних) 
претензій. Звідси, відносини у сфері освоєння та 
використання земельного фонду мають загальний, 
універсальний, багатосуб’єктний, багатомірний і 
багаторівневий характер [4, с. 45]. 

В Україні земельна реформа стає елементом 
економічної політики. Серед найважливіших на-
прямів аграрної реформи чи не найголовнішим 
є реформування земельних і майнових відносин 
власності на засоби виробництва, що є базою для 
створення ринкового середовища в агропромисло-
вому комплексі. Перехід аграрної сфери до ринку 
не можна розглядати ізольовано від загальних соці-
ально-економічних перетворень в державі. Ринок, 
насамперед, є сферою обміну товарів, організова-
ною за законами руху товарно-грошових відносин 
відповідно із законом вартості, законом попиту і 
пропозиції, законом конкуренції та законами гро-
шового обігу.

Ринок землі – це фрагмент економічного про-
стору, сфера дії економічних відносин, що склада-
ються в процесі купівлі-продажу, оренди, застави, 
дарування та успадкування цього ресурсу. Згідно 
з поглядами українських вчених сучасний ринок 
землі – це сфера товарного обміну, в якій земля 
виступає товаром. Він є регулятором перерозпо-
ділу земель і переходу прав власності від одного 
землевласника до іншого. Виходячи з конкретних 
економічних умов, що склалися в нашій країні, 
під ринком землі, насамперед, розуміють визна-
чення її вартості та визначення капіталом нарівні 
з іншими засобами виробництва й обіговими ко-
штами [5, c. 76]. 

Залишився поза увагою той факт, який на нашу 
думку є вирішальним, що до того часу, доки в дер-
жаві будуть існувати труднощі з фінансуванням та 
не будуть окреслені чіткі конкретні кроки – мова 
про відкриття ринку земель втрачає будь-який сенс. 
На думку іноземних експертів в даний момент – 

українська реальність – це довгострокова оренда 
земель. Сучасні ринкові відносини тісно пов’язані 
з інвестиційною складовою. Якщо минулого 2011 
року зберігалася тенденція щодо збільшення інвес-
тицій в сільське господарство України, пов’язані 
виключно з введенням ринку землі в Україні, то 
тепер, здається, таких оптимістів майже немає. Ін-
вестори розуміють, що з таким іміджем держави і 
правовою системою як у нас, не говорячи вже про 
макроекономічне становище України, сам факт за-
провадження ринку земель сільськогосподарського 
призначення абсолютно нічого не дасть, крім мож-
ливого падіння виробництва в АПК внаслідок хао-
су на ринку оренди землі.

Однак, європейський досвід реформування 
аграрних відносин свідчить, що без ринку землі 
не може бути ринкової економіки ні в державі, ні 
в аграрному секторі. Без такого ринку навряд чи 
можна вважати цілісним і логічно завершеним пе-
ретворення земельних відносин на зразок європей-
ських країн [6].

Слушною є думка С. Кравченка, згідно з якою 
«питання продажу земель необхідно вирішувати 
дуже зважено, з урахуванням останніх подій в наці-
ональній економіці та світових тенденцій, звернув-
ши особливу увагу на те, що цей процес не може 
базуватися на засадах ринкового лібералізму і має 
передбачити обґрунтоване та доцільне втручання 
держави» [7].

Доцільно перейти до наступної проблеми в дер-
жавному управлінні – до «відсутності належного 
правового регулювання земельних відносин, що 
обумовлює поширення різноманітних зловживань, 
у тому числі й корупційних діянь». Нагальною є 
потреба чіткого визначення функцій центральних 
органів виконавчої влади щодо управління зем-
лекористуванням. Ці органи не пристосовані для 
задоволення законних інтересів громадян щодо 
оперативного надання якісних адміністративних 
послуг, а навпаки в основному спрямовані на участь 
у корупційних схемах, користуючись тим, що гро-
мадськість не має абсолютно ніякого доступу до 
інформації про земельні ресурси. Тому введення в 
Україні ринку землі за таких умов дійсно є антиде-
мократичним та неконституційним. Це дійсно при-
звело би до неконтрольованого розпродажу земель 
та піку корупції у владних структурах. Попри на-
явність Земельного кодексу, в Україні відсутня ці-
лісна дійова система земельного законодавства, що 
унеможливлює реалізацію правових норм як норм 
саме прямої дії. До того ж, чинне законодавство на-
віть не передбачає для контролюючих органів тех-
нічних можливостей для фактичного встановлення 
розміру ділянки, а змушені звертатися до ліцензо-
ваних господарюючих суб’єктів, вкладаючи великі 
бюджетні кошти. 

Отже, однією із існуючих загрозливих форм у 
державному управлінні земельними відносинами є 
існування корупції, яка ґрунтується на свавіллі чи-
новників і породжує організовану злочинність та 
створює плацдарм для існування кримінального се-
редовища в країні. Це явище є «больовою точкою» 
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українського суспільства, його раковою пухлиною, 
деформованою матрицею існування державниць-
ко-чиновницького апарату.(шкуро) Рівень корупції 
в Україні не знаходиться на одному місці, а постій-
но зростає. Так, відповідно до індексу сприйняття 
корупції складеному міжнародною правозахисною 
організацією Transparency International у 2011 році 
Україна посіла 152 місце, порівняно зі 134 місцем 
у 2010 році [8].

Корупція в сфері регулювання земельних від-
носин стала дійсно в окремих владних структурах 
системним та тотальним явищем. За даними «Га-
зети по-українські» №1317 за 09.11.2011р., через 
корупційні схеми у земельній сфері країна втра-
чає 7 мільярдів доларів інвестицій. Її поширеність 
відзначена багатьма вітчизняними та зарубіжни-
ми експертами. Так, на думку директора депар-
таменту агробізнесу Європейського банку рекон-
струкції і розвитку Ж. Меттеталя, високий рівень 
корупції є одним з головних чинників, що заважає 
Україні здійснити структурні зміни в аграрному 
секторі [9]. 

В рамках виступу Президента України В.ф. 
Януковича на агропромисловій виставці «Агро-
2012» було зазначено, що аграрна реформа в країні 
проводиться для того, щоб створити для обороту 
земель прозорий механізм, ґрунтуючись на системі 
земельного кадастру держави. Ключовими рефор-
ми сільськогосподарської сфери економіки є впро-
вадження ринку земель сільськогосподарського 
призначення. Земельна реформа зобов’язана, за-
хищаючи інтереси селян, припинити тіньову при-
ватизацію сільськогосподарських земель.

З приводу цього, актуальною та такою, що за-
слуговує на увагу і подальше дослідження, є оцінка 
щодо стану державного управління земельними ре-
сурсами в Україні:

• Відсутністю цілісної, досконалої системи дер-
жавного управління земельними ресурсами, як те-
риторії держави, як базисного природного об’єкту, 
як основного засобу виробництва.

• Природою існуючої корупції в сфері земель-
них відносин є неефективна система державного 
управління в ній.

• Законодавчо-нормативний супровід протидії 
корупції в земельній сфері відсутній.

• Ефективним інструментом запобігання та про-
тидії корупції в сфері земельних відносин є форму-
вання мотиваційних механізмів на державному рівні, 
мотиваційних механізмів праці державних службов-
ців, що передбачає необхідність утворення нової сис-
теми державного управління цією сферою [2].

висновки. Вищезазначені проблеми беззапере-
чно вказують на те, що українське законодавство 
так і не створило належну організаційно-правову 
основу для повноцінного функціонування ринку 
землі та реалізації базових положень земельної 
реформи. Натомість, всі чинники розвитку коруп-
ційних схем мають ідеальне підгрунття. На жаль, 
доводиться констатувати той факт, що відсутність 
належного правового регулювання земельних від-
носин та не створення організаційно-правової 
основи для повноцінного функціонування ринку 
землі в Україні, та не створення організаційно-пра-
вової основи для повноцінного функціонування 
ринку землі в Україні, ставить під загрозу подаль-
ше проведення земельної реформи та, що саме го-
ловне, викликає невдоволення населення держав-
ною політикою в сфері земельних правовідносин. 

Тому необхідно врахувати Рекомендації Ро-
бочої групи і здійснити комплексний ґрунтовний 
перегляд національного законодавства про землю 
у відповідності до міжнародних договорів Украї-
ни; поширити антимонопольне законодавство на 
обмеження максимальних розмірів володіння та 
оренди земель; встановити чіткі строки і правила 
черговості надання земельної ділянки у власність; 
враховувати землекористування окремими катего-
ріями земель; врегулювати порядок проведення зе-
мельних торгів; запровадити жорсткий моніторинг; 
здійснити широке залучення громадськості до про-
цесу розв’язання земельних питань.
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регулЮвАння оргАнічного виробництвА 
нА шляху СтАновлення екологічноЇ беЗпеки

піддубна Д. С.,
здобувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права,

Національний університет «Одеська юридична академія»

У статті здійснено дослідження процесу органічного виробництва, виокремлено його стадії і їхня характеристика, 
встановлено цілі запровадження та факт того, що органічне виробництво на шляху становлення екологічної безпеки 
займає вагому нішу, яка потребує постійного дослідження, вдосконалення, реалізації на благо нинішніх та прийдешніх 
поколінь. 

Ключові слова: органічне виробництво, генетично модифіковані організми, екологічна безпека, процес, цілі, право-
ве закріплення.

В статье осуществлено исследование процесса органического производства, выделено его стадии и их характерис-
тика, установлены цели внедрения и факт того, что органическое производство на пути становления экологической без-
опасности занимает весомую нишу, которая нуждается в постоянном исследовании, совершенствовании, реализации, 
на благо нынешних и будущих поколений.

Ключевые слова: органическое производство, генетически модифицированные организмы, экологическая без-
опасность, процесс, цели, правовое закрепление.

Research of process of organic production is carried out in the article, it is selected his stages and their description, the aims 
of introduction and fact are set that an organic production on the way of becoming of ecological safety occupies a ponderable 
niche, which needs permanent research, perfection, realization, for the good of present and future generations.

Key words: organic production, genetically modified organisms, ecological safety, process, aims, legal fixing.

Актуальність дослідження закріплюється в іс-
нуючих сучасних напрямах на шляху становлення 
правової держави. Вибрана позиція закріплення 
екологічної безпеки на теренах нашої держави – 
робить можливим виокремлення напряму захисту 
навколишнього природного середовища через за-
провадження органічного виробництва, яке перед-
бачає унеможливлення використання генетично 
модифікованих організмів. 

Даний факт створює напрям як практичного, 
так і доктринального важеля, адже безпосередньо, 
комплексно пов’язаний із екологічним, земельним 
правом – є визнаним в науковому світі, та аграрним, 
природоресурсним – займає позицію становлення, 
адже науковці вітчизняного та зарубіжного рівня 
мають різні точки зору до даних галузей права.

проблемне навантаження полягає у тому, що 
органічне виробництво – новий напрям господар-
ської діяльності у сільському господарстві (пере-
важно), яке не зазнало доктринального пошуку, 
належного правового врегулювання та знаходиться 
на стадії формування, втілення і закріплення.

ціль наукового доробку – встановлення регу-
лювання органічного виробництва на шляху закрі-
плення екологічної безпеки. Для її досягнення були 
поставлені наступні завдання:

дослідження процесу органічного виробництва 
у відповідності з визнаним на міжнародному рівні 
нормативним закріпленням;

виокремлення його стадій та здійснення їх ха-
рактеристики;

становлення цілей запровадження органічного 
виробництва.

виклад основного матеріалу. Український 
напрям втілення органічного виробництва, зумов-
лює звернення до вже існуючих правових позицій 
– Постанова Європейського Союзу № 834/2007 
щодо органічного виробництва і маркування ор-

ганічних продуктів, яка є чи не єдиним норматив-
ним закріпленням, що регулює дане питання. На 
національному рівні – відсутній спеціальний зако-
нодавчий акт, а визначається лише законопроект, 
який має вагомі зауваження [2]. Вірне розуміння 
того, що піддається нормативному врегулюванню 
під час виробництва органічної продукції – вста-
новлення процесу його здійснення, який включає 
певні стадії. Органічне виробництво містить: «за-
стосування методу виробництва, який відповідає 
правилам, викладеним у Постанові, на усіх ста-
діях виробництва, підготовки і реалізації; етапи 
виробництва, підготовки і реалізації – будь-який 
етап від первинного виробництва органічного 
продукту включно до його зберігання, перероб-
ки, транспортування, продажу або постачання 
кінцевому споживачу включно, а також, у відпо-
відних випадках, маркування, реклама, діяльність 
з імпорту, експорту і укладення договорів із суб-
підрядниками» [1]. Із закріплених визначень пра-
вомірно виникає питання – з якого моменту від-
носити вирощування рослинництва як органічне 
виробництво, під дію якого закріпленого терміну 
Постанови підпадає. Адже наслідком вирощуван-
ня рослинництва є збирання зерна. Це становить 
також процес, але не стільки виробництва як ви-
рощування, що залишає відкритим даний аспект 
правового врегулювання. Крім того, окреслений 
європейський акт направлений саме на виробни-
цтво, яке включає і переробку, збереження, тран-
спортування, навіть реалізацію виробленої про-
дукції. Але ж таке виробництво здійснюється в 
переважній більшості великими підприємствами, 
які проходять встановлені перевірки, отримують 
відповідні сертифікати тощо, щоб мати можли-
вість здійснити продаж продукції як «органіч-
ної». Не врегульованим залишається ситуація, 
коли власник земельної ділянки, земельної ді-
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лянки (паю) вирощує рослинництво та в подаль-
шому здійснює продаж певних зернових, масля-
них тощо. Тому у національному законодавстві 
України необхідно вести мову про виробництво 
органічної продукції – в двох напрямах, так як це 
передбачає Постанова Європейського Союзу для 
завершеного циклу виробництва продукції, а саме 
за закріпленим принципом «із лану до столу» та 
при вирощуванні рослинництва, тваринництва 
тощо. Крім того, постає необхідність у розділенні 
стадій виробництва: вирощування сировини (рос-
линного чи тваринного походження тощо); фрук-
тів і овочів; продукції споживання. В противному 
випадку ми будемо створювати норми права, які 
породять колізії у застосуванні, унеможливлять 
захистити права та свободи людини і зменшать 
їх, поставлять під загрозу знищення цілей, які 
ставились під час проведення земельної реформи 
в Україні – а для законодавця це є недопустимим 
промахом на шляху побудови демократичної, пра-
вової, соціальної держави.

Для розробки будь-якого правового акту пер-
шим етапом для його розробки є закладення цілей. 
Так, загальними цілями органічного виробництва 
є «(а) створення життєздатної системи ведення 
сільського господарства, яка: (і) поважає природні 
системи і цикли, підтримує і покращує санітарний 
стан ґрунту, води, рослин і тварин та баланс між 
ними; (іі) підвищує рівень біологічного розмаїття; 
(ііі) відповідально використовує енергію і природні 
ресурси, такі як вода, ґрунт, органічні речовини і 
повітря; (іv) поважає високі стандарти добробуту 
тварин і, зокрема, задовольняє властиві певним 
видам поведінкові потреби; (b) виробництво про-
дуктів високої якості; (с) виробництво широкого 
спектру харчових продуктів та інших сільсько-
господарських продуктів для задоволення попиту 
споживачів на товари, вироблені з використанням 
процесів, які не шкодять навколишньому середови-
щу, здоров’ю людини, здоров’ю рослин, а також 
здоров’ю і добробуту тварин» [1]. Із передбачених, 
закріплених цілей чітко прослідковується їх акту-
альність та важливість. Але рівень на якому здій-
снюється захист в Європейському Союзі значно 
різниться від національного, адже закріплюючи 
такі позиції як здоров’я рослин, здоров’я і добро-
бут тварин законодавці уже турбуються про їхній 
захист, в Україні про здоров’я рослин взагалі мова 
не йде, стосовно здоров’я тварин – почались обго-
ворення на конференціях. 

Саме цілі – початок врегулювання суспільних 
відносин, але навіть на прикладі зазначених – важ-
ливим елементом виступає введення в законодав-
чий акт понять та термінів, які більш ємно відобра-
зять той зміст, який законодавець втілює.

Досліджувана Постанова Європейського Союзу 
№ 834/2007 встановлює також і правила виробни-
цтва органічної продукції, які складаються із відпо-
відних процедур в залежності від сфер застосуван-
ня. Існує заборона на будь-яке використання ГМО, 
їх похідних, компонентів, продуктів, вироблених 
з даних організмів на використання як в харчових 

продуктах, кормах, технологічних добавках, про-
дуктах захисту рослин, добрив, речовин для по-
кращення ґрунту, насіння, вегетативного садового 
матеріалу, мікроорганізмів і тварин в органічному 
виробництві. Оператор, який бажає перевірити до-
стеменність походження елементів виробництва 
може довіряти етикеткам або будь-яким іншим 
супроводжуючим документам. Саме окреслені 
позиції встановлюються на рівні Європейського 
Союзу, окремо надається увага загальним пра-
вилам сільськогосподарського виробництва: «усі 
сільськогосподарські угіддя повинні оброблятися 
у відповідності до вимог, прийнятних для органіч-
ного виробництва; якщо не всі підрозділи сільсько-
господарських угідь використовуються для орга-
нічного виробництва, оператор повинен відділяти 
землю, тварин і продукти, які використовуються 
для органічних підрозділів або вироблені ними, від 
землі, тваринних продуктів, які використовують-
ся для підрозділів з традиційною (не органічною) 
системою господарювання або вироблені підрозді-
лами з традиційною системою господарювання, та 
вести відповідні записи для підтвердження такого 
поділу» [1]. 

Потенційно важливі нюанси передбачені По-
становою Європейського Союзу для виробництва 
рослинництва: «(а) в органічному рослинництві 
слід використовувати методи обробітку землі та 
культивації, які зберігають або покращують ста-
більність і біологічне різноманіття ґрунту, поперед-
жають ущільнення і ерозію ґрунтів; (b) родючість 
і біологічну активність ґрунту слід підтримувати і 
покращувати шляхом багаторічної сівозміни з за-
стосуванням бобових та інших зелених добрив, а 
також шляхом застосування добрив тваринного по-
ходження і органічних матеріалів (бажано попере-
дньо компостованих) від органічного виробництва; 
(с) дозволяється застосовувати біодинамічні пре-
парати; (d) додатково можуть застосовуватися до-
брива і покращувачі ґрунту лише якщо вони дозво-
лені для використання у органічному виробництві 
згідно зі Статтею 16; (е) застосування мінеральних 
азотних добрив не допускається; (f) усі використа-
ні методи рослинництва повинні попереджати або 
зводити до мінімуму будь-яке забруднення навко-
лишнього середовища; (g) для запобігання збиткам 
від шкідників, хвороб і бур’янів слід покладатися 
головним чином на захист за допомогою відповід-
них природних ворогів, на відповідний вибір видів 
і різновидів, сівозміну, методи культивації та те-
плові методи; (h) у випадку встановлення загрози 
для врожаю застосовувати засоби захисту рослин 
можна лише якщо вони дозволені до використан-
ня в органічному виробництві; (і) для виробництва 
інших продуктів крім насіння та вегетативного 
садивного матеріалу слід використовувати лише 
насіння та вегетативний садивний матеріал, отри-
мані методами органічного виробництва – протя-
гом одного покоління, або, у випадку багаторічних 
культур, протягом двох вегетаційних періодів; (j) 
продукти для очистки і дезінфекції у рослинництві 
дозволяється використовувати лише якщо вони до-



110

№1 / 2013 р.
♦

пущені до використання у органічному виробни-
цтві» [1]. Не менш важливим закріпленням є пози-
ція стосовно збирання продуктів дикої природи, які 
ростуть природнім шляхом у зонах їх природного 
розповсюдження, лісах і на сільськогосподарських 
територіях, вважається методом органічного ви-
робництва, за умови, що: «(а) ці території протягом 
як мінімум трьох років не оброблялися будь-якими 
продуктами крім дозволених для застосування у 
органічному виробництві; (b) збирання не впливає 
на стабільність природного середовища або на збе-
реження видів у зоні збирання» [1]. Окрім окрес-
леного, варто враховувати значення існування 
правил виробництва для морських водоростей (ст. 
13 Постанови Європейського Союзу № 834/2007), 
тваринництва – які окрім зазначених позицій вклю-
чають дещо специфічні вимоги в залежності від 
зміни об’єкта правового регулювання: стосовно 
походження тварин; практичних методів господа-
рювання і умов утримання; розведення; годівлі; 
профілактики хвороб і ветеринарного лікування; 
прибирання та дезінфекції, водних тварин – їх по-
ходження; практичних методів господарювання; 
розведення; кормів для риб і ракоподібних; дво-
стулкових молюсків та інших видів, яких людина 
не годує, а які харчуються природним планктоном; 
профілактики хвороб і ветеринарного лікування; 
прибирання та дезінфекції [1].

Стосовно застосування продуктів і речовин у 
сільськогосподарському виробництві – вони пови-
нні пройти через Комісію, яка з урахуванням усіх 
вимог відповідності надає дозвіл на їхнє викорис-
тання, але лише для передбачених законодавством 
цілей: «(а) як продукти захисту рослин; (b) як до-
брива і речовини для покращення ґрунту; (с) як не-
органічні кормові матеріали рослинного походжен-
ня, кормові матеріали тваринного та мінерального 
походження та деякі речовини, які застосовуються 
у годівлі тварин; (d) як кормові та технологічні до-
бавки; (е) як продукти для очищення і дезінфекції 
ставків, кліток, будівель і споруд, які використову-
ються у тваринництві; (f) як продукти для очищен-
ня і дезінфекції будівель і споруд, які використову-
ються у рослинництві, у тому числі для зберігання 
на території сільгосппідприємства» [1]. Окреслені 
елементи сільськогосподарського виробництва 
можуть застосовуватися лише при умові дозволу 
їхнього використання у традиційному сільському 
господарстві у країнах-учасницях згідно з певни-
ми положеннями Співдружності або національни-
ми постановами. Можливість їхнього примінення 
обумовлюється відповідними окресленими крите-
ріями, що передбачаються ч. 2 ст. 16 Постанови 
Європейського Союзу № 834/2007.

Запровадження органічного виробництва є 
новим кроком у господарюванні, а відповідно і 
правова база закріплює норми перехідного (кон-
версійного) періоду. Його зміст полягає у тому, що 
розпочинається – з моменту повідомлення опера-
тором компетентного органу про свою діяльність 
і підпорядкує свої дії системі контролю. Знаходя-
чись на етапі конверсії до підприємства висува-

ються дещо інші вимоги ніж при виробництві ор-
ганічної продукції. Дані розбіжності полягають у 
процесі вирощування рослинництва та тварин, по-
рядку їх застосування під час переробки, реалізації 
тощо.

Органічне виробництво складний та об’ємний 
процес виготовлення певної продукції. Так включа-
ється до його складу і відносини стосовно кормів, 
які передбачаються закріпленими нормами права 
щодо правил їхньої переробки. Зокрема, перероб-
ка органічних кормів повинна бути відокремлена 
у часі або просторі від переробки звичайних (не 
органічних) кормів; кормові матеріали органічного 
виробництва або періоду конверсії не повинні вво-
дитись до складу кормового продукту органічного 
виробництва одночасно з такими ж кормовими ма-
теріалами, виробленими традиційним способом; 
будь-які кормові матеріали не повинні оброблятися 
за допомогою хімічно синтезованих розчинників; 
не дозволяється використання речовин та методів, 
направлених на відновлення втрачених якостей 
під час переробки і зберігання органічних кормів 
з метою уникнення введення в оману щодо істин-
ної природи таких продуктів. Подібність правових 
норм у сфері переробки харчових продуктів співпа-
дають із вище окресленим аспектом – переробкою 
кормів.

Хоч запровадження такого виду виробництва 
на теренах, зокрема, Європейського Союзу має 
тривалий час та напрацьовану правову базу, яка пе-
реконує вище дослідженими нормами, але і вони 
містять певні винятки, які устояли навіть на сьо-
годнішній час. Серед них, можемо виокремити по-
зиції використання неорганічних матеріалів для 
виробництва: «(а) якщо це необхідно з метою за-
безпечення можливості для певного господарства 
започаткувати або підтримати органічне виробни-
цтво за наявності кліматичних, географічних або 
структурних обмежень; (b) з метою забезпечення 
можливості придбання кормів, насіння і вегетатив-
ного садивного матеріалу, живих тварин та інших 
сільськогосподарських вхідних продуктів, у випад-
ку відсутності на ринку таких ресурсів у органіч-
ній формі; (с) якщо це необхідно для забезпечення 
можливості придбання інгредієнтів сільськогос-
подарського походження, у випадку відсутності 
на ринку цих інгредієнтів в органічній формі; (d) 
для розв’язання специфічних проблем, пов’язаних 
з утриманням органічного поголів’я і доглядом за 
ним; (е) якщо вони є необхідними … для забезпе-
чення виробництва традиційних харчових продук-
тів у органічній формі; (f) якщо необхідно вжити 
тимчасових заходів задля забезпечення можливості 
продовжувати органічне виробництво або розпо-
чати його знову у випадку природних катаклізмів; 
(g) якщо необхідно застосувати харчові добавки 
та інші речовини або кормові добавки та інші ре-
човини і такі речовини наявні на ринку лише як 
вироблені ГМО; (h) якщо використання харчових 
добавок та інших речовин, кормових добавок є 
обов’язковим згідно з законом Співдружності або 
національним законом» [1].
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Процес виробництва органічної продукції не 
оминув і стадію маркування, яка полягає: у зазна-
ченні при маркуванні, рекламному матеріалі або у 
комерційних документах інформації, що дає мож-
ливість покупцю визначати у відповідності до яко-
го процесу була отримана дана продукція, корми 
тощо. Досліджувана Постанова закріплює правову 
позицію, яка дозволяє використання на території 
Співдружності для відображення такого виробни-
цтва терміни «біо», «еко» тощо. Введення в оману 
за допомогою таких позначень продукту виробни-
цтва – категорично забороняється. Зазначені позна-
чки можливо застосовувати до харчових продуктів 
після переробки в описі товару, за умови, що: хар-
човий продукт, отриманий в результаті переробки 
відповідає вимогам органічного виробництва; не 
менше ніж 95 % ваги його складників сільськогос-
подарського походження є органічними [1], у спис-
ку складників слід зазначити, які з складників є ор-
ганічними. Терміни та інформація стовно відсотка 
органічних інгредієнтів по відношенню до загаль-
ної кількості складників сільськогосподарського 
походження мають відображатися літерами того 
самого кольору, розміру і стилю, що і решта інфор-
мації у списку складників. Споживча інформація 
піддана ємності обов’язкових вказівок: «кодовий 
номер контролюючої інстанції (органу контролю) 
до юрисдикції яких відноситься оператор, який 
здійснив останню виробничу або підготовчу опера-
цію; логотип Співдружності; якщо відбувається за-
стосування логотипу Співдружності – зазначається 

місце, де було вирощено сільськогосподарську си-
ровину, у тому самому полі, що й логотип та має 
відповідати одним із наступних форм, а саме, “EU 
Agriculture’’ – якщо сільськогосподарська сировина 
була вирощена в Європейському Союзі; “non-EU 
Agriculture’’ – якщо сільськогосподарська сирови-
на була вирощена у третіх країнах; “ EU /non-EU 
Agriculture’’ – частина сільськогосподарської си-
ровини була вирощена у Співдружності, а частина 
– у третій країні» [1]. Зазначені позначки можна 
замінити або доповнити назвою країни, якщо уся 
сільськогосподарська сировина, з якої складається 
продукт, була вироблена у цій країні. Національні 
і приватні логотипи можуть використовуватися у 
маркуванні, представленні та рекламуванні про-
дуктів, які відповідають вимогам передбачених 
Постановою. Конкретні вимоги до маркування і 
композиції Комісія визначає для: органічних кор-
мів, продуктів рослинного походження, які знахо-
дяться на етапі конверсії, вегетативного садивного 
матеріалу і насіння для вирощування.

висновки. Здійснивши аналіз Постанови Єв-
ропейського Союзу у сфері органічного виробни-
цтва встановлено передбачені правові положення 
врегулювання процесу виробництва, реалізації, 
постачання, маркування тощо, окреслено дієвий 
апарат втілення, надані подальші напрями пошуку 
для наукового та практичного значення в Україні: 
введення органічного виробництва, його стадій і 
цілей, розробка нормативно-правової бази у відпо-
відному напрямі. 
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У статті розкриваються питання визначення юрисдикції адміністративних судів щодо вирішення податкових спорів. 
Запропоновано для розмежування компетенції між адміністративними та господарськими судами та визначення юрис-
дикції адміністративних судів щодо вирішення податкових спорів співвідносити юрисдикцію та підвідомчість як окреме 
та загальне, а також враховувати поняття справи адміністративної юрисдикції, закріплене в Кодексі адміністративного 
судочинства України. Визначено ознаки податкового спору, які характеризують його як публічно-правовий спір для адмі-
ністративного судочинства.

Ключові слова: податковий спір, юрисдикція, підвідомчість, адміністративна справа, адміністративне судочинство. 

В статье раскрываются вопросы определения юрисдикции административных судов по разрешению налоговых спо-
ров. Предложено для разграничения компетенции между административными и хозяйственными судами и определения 
юрисдикции административных судов по разрешению налоговых споров соотносить юрисдикцию и подведомственность 
как отдельное и общее, а также учитывать понятие дела административной юрисдикции, закрепленное в Кодексе ад-
министративного судопроизводства Украины. Определены признаки налогового спора, которые характеризуют его как 
публично-правовой спор для административного судопроизводства.

Ключевые слова: налоговый спор, юрисдикция, подведомственность, административное дело, административное 
судопроизводство.

The article describes administrative courts’ jurisdiction as for resolving tax disputes. It has been proposed to correlate 
the jurisdiction and the competence as something separate or general for differencing the jurisdiction between administrative 
and commercial courts and determining the jurisdiction of administrative courts to resolve tax disputes. Besides, it’s been 
recommended to take into consideration the concept of case of administrative jurisdiction according to the Code of Administrative 
Proceedings of Ukraine. The features of tax dispute as public law dispute are determined.

Key words: tax dispute, jurisdiction, official knowledge, administrative case, administrative proceedings.

Набрання чинності з 1 вересня 2005 році Кодек-
сом адміністративного судочинства України [1] та 
наступне формування системи адміністративних 
судів викликало багато спірних питань в наукових 
колах, в тому числі, щодо розмежування підвідо-
мчості окремих категорій судових спорів між ад-
міністративними і господарськими судами. Це тор-
кнулося також і податкових спорів, які до введення 
в дію зазначеного Кодексу розглядалися господар-
ськими судами.

Наразі судова практика вирішення податкових 
спорів свідчить про те, що податковий спір роз-
глядається адміністративними судами як різновид 
публічно-правового спору, однією зі сторін якого 
завжди виступає суб’єкт владних повноважень – 
податковий орган, що дозволяє вирішувати дану 
категорію спорів в рамках адміністративного су-
дочинства. Зазначеної позиції дотримується також 
і переважна більшість вчених та фахівців-право-
знавців, серед яких С.В. Буряк, Л.К. Воронова, 
О.В. Кузьменко, М.П. Кучерявенко, А. В. Якушев 
та інші. Водночас, окремі науковці, зокрема, Д.М. 
Притика та О.Ю. Шустік [2] наполягають на тому, 
що податкові спори не можуть вважатися спорами, 
підвідомчими адміністративним судам.

Враховуючи протилежні погляди науковців, з 
прийняттям Податкового кодексу України [3] за-
значена проблема підвідомчості податкових спорів 
потребує подальшого детального наукового осмис-
лення з метою вдосконалення процедури розгляду 
податкових спорів в порядку адміністративного 
судочинства та формування усталеної практики за-
стосування судами податкового законодавства при 
розгляді даної категорії справ. Відтак, метою да-
ною статті є поглиблення наукових знань стосовно 
зазначеного питання та надання йому необхідного 
концептуального осмислення як самостійній на-
уковій проблемі. 

Так, оскарження рішення контролюючих орга-
нів згідно норм Податкового кодексу України [3] 
розуміється як оскарження платником податків по-
даткового повідомлення-рішення про визначення 
сум грошового зобов’язання платника або будь-
якого рішення контролюючого органу у встанов-
леному Кодексом порядку і строки за процедурами 
адміністративного оскарження, або в судовому по-
рядку (підпункт 14.1.7 пункту 14.1 статті 14, пункт 
56.1 статті 56 Кодексу). Процедура адміністратив-
ного оскарження вважається досудовим порядком 
вирішення спору та не є обов’язковою процеду-
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рою, яка передує зверненню платника податків до 
компетентного суду з відповідним позовом.

Податковий спір виникає внаслідок оцінки по-
датковими органами дій або бездіяльності платника 
податків з позиції дотримання останнім вимог по-
даткового законодавства. До моменту пред’явлення 
відповідних позовних вимог до адміністративного 
суду такий податковий конфлікт являє собою мате-
ріальне податкове правовідношення та розгляда-
ється і вирішується уповноваженими державними 
органами в передбаченому податковим законодав-
ством порядку. У випадку ж, коли податковий спір 
стає предметом вирішення судовими органами, він 
вже являє собою складне відношення – матеріаль-
но-правове та процесуальне водночас.

Переданий на розгляд суду, податковий кон-
флікт приймає правову форму податкового спору, 
який підлягає розгляду в порядку адміністратив-
ного судочинства згідно з нормами Кодексу адмі-
ністративного судочинства України як різновид пу-
блічно-правових спорів з участю суб’єкта владних 
повноважень.

В цьому випадку ми погоджуємося з позицією 
Є.А. Усенко, що судовий порядок вирішення подат-
кового спору в узагальненому вигляді можна роз-
глядати як два взаємопов’язані процеси, зокрема, 
судовий процес як сукупність застосованих судом 
встановлених законом процесуальних процедур, та 
процес правозастосування як застосування норм 
матеріального права для врегулювання спору. При 
цьому, ефективність судового захисту права за-
лежить від низки чинників, включаючи, зокрема, 
стан законодавства (його відповідність суспільним 
відносинам і законодавчій техніці), рівень органі-
зації судочинства та професійної підготовки суддів, 
відповідність процедури вирішення спору завдан-
ням, які повинно виконувати правосуддя [4, с. 35].

Призначення процесу при цьому, як обґрунтова-
но зазначає М.П. Кучерявенко, полягає у виявленні 
та здійсненні охоронних правовідносин. Здебіль-
шого це пов’язано з безпосереднім застосуванням 
заходів примусу, що і зумовлює участь уповноваже-
ного державного органу в цій сфері, здійснення ма-
теріальних регулятивних правовідносин на засадах 
владного втручання, управління поведінкою учасни-
ків відносин за допомогою владних рішень [5, с. 55].

Звертаючись безпосередньо до питання розмеж-
ування підвідомчості податкових спорів між адмі-
ністративними і господарськими судами, необхідно 
відмітити, що податковим відносинам властиві осо-
бливості фінансових правовідносин та, як і всі фі-
нансові, вони існують тільки у формі правовідносин 
[6, с. 217]. Такі правовідносини характеризуються 
не тільки загальними ознаками, що притаманні 
будь-яким правовідносинам, а й спеціальними: ви-
никають на основі норм податкового права, завжди 
є владно-майновими, одним із суб’єктів завжди ви-
ступає держава в особі уповноважених податкових 
органів, виникають в процесі фінансової діяльності 
держави, характеризуються нерівністю положення 
їх учасників, тобто ґрунтуються на підпорядкуванні 
однієї сторони іншій [7, с. 13-14].

Водночас, інші науковці висловлюють про-
тилежну думку та вважають, що податкові 
зобов’язальні правовідносини є горизонтальни-
ми економічними відносинами і не передбачають 
вертикального підпорядкування їхніх суб’єктів. 
Податкові спори, які завжди мають конкретні еко-
номічні наслідки, не можна розглядати без аналізу 
відповідної господарської операції чи комплексу 
таких операцій. Податкові правовідносини, на яких 
засновуються ці спори, не є адміністративними від-
носинами і публічно-правовий елемент у них не є 
визначальним [2].

В цьому аспекті необхідно відзначити майже 
аналогічні підходи господарського та податкового 
законодавства України до визначення господар-
ської діяльності, пов’язуючи її з виробництвом, 
реалізацією, виконанням робіт чи наданням по-
слуг вартісного характеру з метою отримання до-
ходу. Зокрема, згідно норм Податкового кодексу 
України (підпункт 14.1.36 пункту 14.1 статті 14) [3] 
господарська діяльність визначається як діяльність 
особи, що пов'язана з виробництвом (виготовлен-
ням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, 
наданням послуг, спрямована на отримання дохо-
ду і проводиться такою особою самостійно та/або 
через свої відокремлені підрозділи, а також через 
будь-яку іншу особу, що діє на користь першої осо-
би, зокрема за договорами комісії, доручення та 
агентськими договорами.

В розумінні Господарського кодексу України 
(частина 1 статті 3) [8] господарською діяльніс-
тю є діяльність суб'єктів господарювання у сфері 
суспільного виробництва, спрямована на виготов-
лення та реалізацію продукції, виконання робіт чи 
надання послуг вартісного характеру, що мають ці-
нову визначеність.

Однак, вбачається, що некоректним є твер-
дження щодо нерозривного зв’язку податкових 
спорів та податкових відносин з господарською 
діяльністю та їх безпосередньої обумовленості 
останньою, оскільки податкові відносини є шир-
шими, а відтак, податкові спори можуть виника-
ти не тільки стосовно прибуткових або непрямих 
податків під час здійснення платником податків 
господарської діяльності, направленої на отри-
мання доходу (наприклад, з приводу сплати по-
датку на прибуток, податку на додану вартість, 
акцизного податку тощо), але й з приводу сплати 
податків, що не передбачають обов’язкової учас-
ті у господарській діяльності (наприклад, збір за 
першу реєстрацію транспортного засобу, мито 
тощо).

Оскільки аналіз норм Кодексу адміністратив-
ного судочинства України не дає можливості сфор-
мулювати загальне правило щодо розмежування 
компетенції між адміністративними та господар-
ськими судами, вбачається, що при визначенні кри-
теріїв поділу спорів на адміністративні та госпо-
дарські, в тому числі, і формуванні єдиного підходу 
при визначенні юрисдикції адміністративних судів 
щодо вирішення податкових спорів, необхідно вра-
ховувати наступне.
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По-перше, необхідно враховувати, що підвідо-
мчість – це розмежування компетенції між різними 
юрисдикційними органами, як судовими, так і несу-
довими у вирішенні правових питань та спорів про 
право, або, «міжгалузевий інститут права, що вико-
нує функцію розподільчого механізму юридичних 
справ між різними юрисдикційними органами» [9, 
с. 83]. Як зазначає з цього приводу І.Г. Побірчен-
ко, юридичні норми, сукупність яких утворює ін-
ститут підвідомчості, визначають не компетенцію 
певних юрисдикційних органів, а властивості (ха-
рактер спірних правовідносин) справ, в силу яких 
їх рішення віднесено до компетенції того чи іншого 
органу [10, с. 61].

Юрисдикція, в свою чергу, у сучасній довідко-
вій літературі визначається як встановлена законом 
або іншими нормативно-правовими актами сукуп-
ність повноважень відповідних державних органів 
вирішувати правові спори й справи про правопо-
рушення, тобто оцінювати дії особи або іншого 
суб’єкта права з точки зору їх правомірності або 
неправомірності, застосовувати юридичні санкції 
до правопорушників [11, с. 711], як «діяльність 
компетентних органів, уповноважених на розгляд 
юридичних справ і винесення щодо них юридично 
обов’язкових рішень» [12, с. 116].

Отже, термін «юрисдикція» не є тотожним тер-
міну «підвідомчість», оскільки ці поняття мають 
різний зміст і співвідносяться як окреме і загаль-
не (підвідомчість є більш широким поняттям, ніж 
юрисдикція).

Як обґрунтовано в цьому аспекті зазначає 
М.І. Смокович, адміністративною юрисдикцією 
є компетенція адміністративних судів щодо роз-
гляду адміністративних справ (справ адміністра-
тивною юрисдикції) та її правила визначають, 
в якому судочинстві повинна бути розглянута 
справа [13, с. 16].

По-друге, при віднесенні податкових спорів до 
юрисдикції адміністративних судів необхідно вра-
ховувати поняття справи адміністративної юрис-
дикції, закріплене в статті 3 Кодексу адміністратив-
ного судочинства України [1].

Так, відповідно до пункту 1 частини 1 статті 
3 Кодексу [1] справа адміністративної юрисдикції 
(адміністративна справа) – переданий на вирішен-
ня адміністративного суду публічно-правовий спір, 
у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої 
влади, орган місцевого самоврядування, їхня по-
садова чи службова особа або інший суб'єкт, який 
здійснює владні управлінські функції на основі за-
конодавства, в тому числі на виконання делегова-
них повноважень.

Тобто, справою адміністративної юрисдикції 
може бути переданий на вирішення адміністра-
тивного суду спір, який виник між двома/кількома 
суб’єктами стосовно їхніх прав та обов'язків у кон-
кретних правових відносинах, у яких хоча б один 
суб’єкт законодавчо уповноважений владно керу-
вати поведінкою іншого/их суб’єктів, а останні від-
повідно зобов’язані виконувати вимоги та приписи 
такого владного суб'єкта.

У випадку, якщо суб’єкт (у тому числі орган 
державної влади, орган місцевого самоврядування, 
їхня посадова чи службова особа) у спірних право-
відносинах не здійснює вказані владні управлінські 
функції щодо іншого суб’єкта, який є учасником 
спору, такий спір не має встановлених нормами 
Кодексу адміністративного судочинства України 
ознак справи адміністративної юрисдикції, і, від-
повідно, не повинен вирішуватись адміністратив-
ним судом.

Відповідно до частини 2 статті 4 Кодексу адмі-
ністративного судочинства юрисдикція адміністра-
тивних справ поширюється на всі публічно-правові 
спори, крім спорів, для яких законом встановлений 
інший порядок судового вирішення.

Стаття 17 Кодексу адміністративного судо-
чинства України [1] визначає категорії публіч-
но-правових спорів, на які поширюється компе-
тенція адміністративних судів, щодо вирішення 
адміністративних справ. Податкові спори як пу-
блічно-правові спори, підпадають під юрисдик-
цію адміністративних судів як спори фізичних чи 
юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень 
щодо оскарження його рішень (нормативно-пра-
вових актів чи правових актів індивідуальної дії), 
дій чи бездіяльності; спори за зверненням суб’єкта 
владних повноважень у випадках, встановлених за-
конодавством. У всіх наведених категоріях спорів 
передбачено, що хоча б однією із сторін такого спо-
ру повинен бути суб’єкт владних повноважень.

Поняття «суб’єкт владних повноважень» нада-
но у пункті 7 частини 1 статті 3 Кодексу [1] – це 
орган державної влади, орган місцевого самовря-
дування, їхня посадова чи службова особа, інший 
суб’єкт при здійсненні ними владних управлін-
ських функцій на основі законодавства, в тому чис-
лі на виконання делегованих повноважень.

Відтак, необхідною та єдиною ознакою суб’єкта 
владних повноважень є здійснення цим суб'єктом 
владних управлінських функцій, які мають здійсню-
ватись суб'єктом саме у спірних правовідносинах.

У випадку, якщо суб’єкт (у тому числі, подат-
ковий орган чи його службова особа) не здійснює 
щодо іншого суб’єкта-учасника спору вказаних 
владних управлінських функцій у спірних право-
відносинах, то такий суб’єкт не знаходиться «при 
здійсненні управлінських функцій», та не має вста-
новлених нормами Кодексу адміністративного су-
дочинства України необхідних ознак суб’єкта влад-
них повноважень.

Водночас, відповідно до пункту 1 частини 1 
статті 12 Господарського процесуального кодексу 
України [14] господарським судам підвідомчі спра-
ви у спорах, що виникають при укладанні, зміні, 
розірванні і виконанні господарських договорів, 
у тому числі щодо приватизації майна, та з інших 
підстав, крім, зокрема, спорів, що виникають із 
публічно-правових відносин та віднесені до ком-
петенції Конституційного Суду України та адміні-
стративних судів.

Статтею 41 Податкового кодексу України [3] 
встановлено, що контролюючими органами щодо 
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податків, які справляються до бюджетів та держав-
них цільових фондів, є органи державної податко-
вої служби, крім мита, акцизного податку, податку 
на додану вартість, інших податків, які відповід-
но до податкового законодавства справляються у 
разі ввезення (пересилання) товарів і предметів на 
митну територію України або територію вільної 
митної зони або вивезення (пересилання) товарів 
і предметів з митної території України або терито-
рії вільної митної зони, щодо яких контролюючи-
ми органами є відповідні митні органи. Будь-які 
інші державні органи не мають права перевіряти 
своєчасність, достовірність, повноту нарахування 
та сплати податків, у тому числі на запит право-
охоронних органів.

При цьому, Кодекс [3] визначає як органи 
стягнення виключно органи державної податко-
вої служби, які уповноважені здійснювати заходи 
щодо забезпечення погашення податкового боргу 
в межах їх повноважень, а також державних вико-
навців в межах своїх повноважень.

Статтею 19-1 Податкового кодексу України [3] 
встановлено, що функціями органів державної по-
даткової служби є, серед інших, здійснення контр-
олю за своєчасністю, достовірністю, повнотою 
нарахування і сплати установлених Кодексом по-
датків та зборів, за своєчасністю подання перед-
баченої законом звітності (податкових декларацій, 
розрахунків та інших документів, пов’язаних з об-
численням податків та зборів), а також перевірка 
достовірність цих документів щодо правильності 
визначення об’єктів оподаткування і обчислен-
ня податків та зборів. Також органи державної 
податкової служби забезпечують визначення в 
установлених Кодексом випадках сум податкових 
та грошових зобов’язань платників податків, за-
стосування і своєчасне стягнення сум штрафних 
(фінансових) санкцій (штрафів), передбачених 
цим Кодексом та законами України, за порушення 
податкового, валютного та іншого законодавства, 
контроль за дотриманням якого покладено на ор-
гани державної податкової служби.

Отже, розгляд спорів осіб із суб’єктом владних 
повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи 
бездіяльності, у яких такий суб’єкт своїми владни-
ми рішеннями чи діями зобов’язує цих осіб вчи-
няти певні дії, утримуватись від вчинення певних 
дій, нести відповідальність, а особи в силу вимог 
законодавства зобов’язані виконувати такі владні 
рішення чи вимоги, відповідно до статей 1, 4, 17 
Кодексу адміністративного судочинства України 
[1] має здійснюватись у порядку адміністративного 
судочинства.

Як зазначають з цього приводу М.І. Смокович 
[13, с. 10] та Ю.С. Педько [15., с. 251], справи ад-
міністративної юрисдикції виокремлюються спе-
цифікою публічно-правового спору. При цьому та-
кий спір є спором про права та обов’язки суб’єктів 
публічно-правових відноси у сферах державного 
управління або місцевого самоврядування, який 
виникає у зв’язку з реалізацією владних управлін-
ських функцій відповідними органами. Зазначений 

орган (посадова особа) має бути наділений публіч-
но-владними повноваженнями та є обов’язковою 
стороною адміністративного спору. Виникнення 
такого спору обумовлено наявністю публічно-
правового конфлікту. Публічно-правовий спір ха-
рактеризується негативним ставленням одного із 
суб’єктів конкретних публічно-правових відносин 
з приводу прийняття (встановлення), виконання 
або невиконання закріплених публічно-правовим 
законодавством правил поведінки та передбачає 
право на оскарження неправомірних дій, включа-
ючи право на захист суб’єктивних прав від якого-
небудь порушення чи обмеження, право вимагати 
від держави в особі компетентних органів дотри-
мання й охорони гарантованих законом прав, сво-
бод та інтересів, право звернутися до примусової 
сили держави для захисту прав і законних інтересів 
від неправомірних дій (бездіяльності) суб’єктів пу-
блічно-правових відносин. Такий спір вирішується 
в рамках визначених правових процедур і компе-
тентним юрисдикційним органом шляхом визна-
ння неправомірним нормативно-правового чи інди-
відуального акта і відновлення порушеного права.

Продовжуючи думку, наведені характеристи-
ки актуальні і для податкового спору. Зокрема, 
податковий спір як публічно-правовий спір для 
адміністративного судочинства характеризуєть-
ся наступними ознаками: 1) це спір про права та 
обов’язки платників податків та контролюючих 
органів – суб’єктів публічно-правових відносин у 
сфері оподаткування; 2) виникнення податкового 
спору обумовлено наявністю податкового конфлік-
ту, викликаного негативним ставленням одного із 
суб’єктів до конкретного «проблемного» подат-
кового правовідношення до прийняття, виконан-
ня або невиконання закріплених законодавством 
правил поведінки; 3) наявністю права на захист 
суб’єктивних прав учасників податкових правовід-
носин, в тому числі, платника податків, від непра-
вомірних рішень, дій чи бездіяльності контролюю-
чих органів; 4) виникнення податкового конфлікту 
як передумови податкового спору виключно в меж-
ах імперативних правовідносин, в реалізації яких 
домінує публічний інтерес.

У зв’язку з цим цілком справедливим є заува-
ження Є.А. Усенко, що податкові спори, як спори, 
що виникають у сфері публічно-правового регу-
лювання, передбачають співвідношення інтересів 
сторін, спеціальний режим узгодження і вирішен-
ня, які й виражають специфіку цього виду регулю-
вання. Таке родове відмежування відносин, з яких 
виникає спір, визначає й специфіку процесу врегу-
лювання спору. Публічність податкових відносин 
полягає в необхідності встановлення такої системи 
оподаткування, яка б задовольняла не лише держа-
ву, а й суспільство [4, с. 36-38].

В податковому праві мова завжди йде про без-
умовний характер імперативності. Відсутність пра-
ва оперативної самостійності набуває в даному ви-
падку чітко вираженої форми – права та обов’язки 
сторін регламентуються однозначно, без будь-яких 
варіантів [16, с. 261].
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Відтак, на думку автора, вирішення податко-
вих спорів, що виникають з правовідносин, в яких 
податковий орган реалізує свої владні управлін-
ські функції стосовно іншої сторони – платника 
податків, беззаперечно належить до юрисдикції 
адміністративних судів. В таких спорах податко-

ві органи є органами управління, уповноважени-
ми у публічних інтересах виконувати функцію 
контролю за дотриманням законодавства у сфері 
оподаткування, які здійснюють дії та приймають 
рішення на виконання покладених на них законо-
давством функцій.
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прАвові ЗАСАДи Моніторингу і СертифікАціЇ 
ліСового фонДу укрАЇни

гарварт г. А.,
здобувач кафедри адміністративного та фінансового права,

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Актуальність теми дослідження пов’язана з 
необхідністю підвищення ефективності державно-
го управління лісовим фондом. Складовими части-
нами цього процесу є проведення моніторингу та 
сертифікації лісів, які заходи являють собою дієвий 
інструмент державно-правового впливу в лісівни-
цтві. За їх допомогою органи державної влади та 
місцевого самоврядування і споживачі отримують 
інформацію про стан лісів, дотримання режимів їх 
експлуатації, якість і безпечність лісової продукції, 
незаконні рубки та інші лісопорушення.

Крім того, проведення моніторингу сприяє здій-
сненню державного контролю за реалізацією наці-
ональної лісової політики, а також за дотриманням 
вимог чинного лісового законодавства. В сучасних 
умовах вихід національної лісової продукції на єв-
ропейський та міжнародний ринки є неможливим 
без проведення екологічної сертифікації лісів. 

Аналіз публікацій вирізняється сладністю 
проведення з тієї причини, що зазначена тема роз-
роблялась переважно економістами, екологами та 

лісівниками. З позицій юридичної науки питання 
моніторингу та сертифікації досліджувались фраг-
ментарно лише при розгляді більш загальних про-
блем управління лісовим фондом. Це праці В.К. 
Биковського, В.ф. Горбового, Р.К. Гусєва, Б.В. Кін-
дюка, Т.С. Кичилюк, В.В. Костицького, Н.П. Мар-
фіної, В.П. Непийводи, В.П. Печуляка та інших 
авторів.

Таким чином, проблема проведення моніторин-
гу і сертифікації лісів є малодослідженою, наявні 
матеріали мають розрізнений характер і потребу-
ють систематизації. 

Метою роботи є дослідження організаційно-
правових засад проведення моніторингу і сертифі-
кації лісового фонду України.

викладення матеріалів дослідження слід роз-
почати з історії запровадження процедури серти-
фікації у лісовому господарстві України. Першим 
документом з реалізації цього процесу стала Резо-
люція Гельсінської конференції 1993 р., що мала 
назву «Генеральні напрямки охоронного ведення 
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лісового господарства в Європі» [5, с. 190]. Прак-
тичний зміст даної Резолюції полягає у пошуку 
таких способів управління лісовим фондом, які не 
завдають шкоди екосистемам, зберігають біорізно-
маніття, продуктивність, потенціал лісів, здатність 
до самовідновлення та можливість виконання еко-
логічних і соціальних функцій. 

Виконати це завдання можливо лише за допомо-
гою сертифікації лісів, яка набула широкого розви-
тку в більшості європейських країн, що закріпили 
у своєму законодавстві процедуру проведення да-
ного заходу. Згідно з визначенням Лісового кодексу 
в редакції Закону України № 3404- IV від 8.02.2006 
р лісова сертифікація являє собою оцінку відпо-
відності системи ведення лісового господарства 
встановленим міжнародним вимогам щодо управ-
ління лісами та лісокористування на засадах ста-
лого розвитку [3]. При цьому в законодавчому акті 
не міститься інформації щодо схеми або порядку її 
проведення, а також про відповідальність посадо-
вих осіб за невиконання даного заходу. З огляду на 
це, доцільно розглянути структурно-функціональні 
компоненти сертифікації та алгоритм її практично-
го здійснення. 

Так, О.І. фурдичко пропонує розглядати сер-
тифікацію лісів на трьох рівнях: регіональному, 
груповому та індивідуальному [5, с. 185]. Регіо-
нальний рівень означає проведення сертифікації за 
єдиними стандартами групою держав, наприклад 
Західної Європи. На другому – груповому – рівні 
сертифікація проводиться у межах певної фізико-
географічної зони однієї країни. В умовах України 
це можуть бути Карпати, Полісся, Крим, ліси сте-
пової частини України. Третій – індивідуальний 
рівень передбачає сертифікацію лісового фонду у 
межах одного конкретного лісогосподарського під-
приємства з метою збільшення доходів і ефектив-
ності менеджменту. 

Складовими етапами проведення сертифікації 
лісів є:

1) аудит, що являє собою оцінювання ведення 
лісового господарства сертифікаційною організа-
цією (аудитором) для встановлення відповідності 
господарювання стандартам сертифікації. Аудит 
передбачає інспектування, порівняння з вимога-
ми стандартів, складання доповіді про виконання 
встановлених правом вимог;

2) аудит ланцюга нагляду являє собою про-
ведення сертифікації з метою визначення похо-
дження лісової продукції – деревини. Цю проце-
дуру здійснюють у певній послідовності: заготівля 
– транспортування – реалізація – обробка Метою 
цього етапу є надання заготівникам деревини, по-
середникам та споживачам лісової продукції гаран-
тії того, що цей продукт походить із сертифікова-
них лісів;

3) екологічне маркування – застосування ети-
кеток або кодів (логотипів), що вказують на вико-
ристання сертифікованої сировини у виробництві 
продукції. Метою цього етапу є інформування спо-
живача про те, що продукція отримана з урахуван-
ням допустимого впливу на природне середовище, 

що підтверджують маркуванням деревини спеці-
альними логотипами «FSC» «PEFC» тощо.

Розгляд трьох етапів показує, що у зв’язку з 
необхідністю екологічної регламентації і підтвер-
дження дотримання екологічних вимог при по-
стачанні лісу на експорт особливого значення і 
розвитку в процесі лісової сертифікації набуває 
проведення екологічного аудиту. 

Окремим напрямом проведення сертифікації в 
системі управління лісами є оцінка відповідності 
ведення лісового господарства, заходів з охорони 
лісу, збереження біологічного різноманіття вимо-
гам концепції сталого управління лісами та лісо-
користування. При аудиті лісогосподарських під-
приємств пріоритетом їх діяльності є збереження 
та підтримання біорізноманіття, природозахисних 
і природорегулюючих функцій лісів. З цієї причини 
сертифікують систему лісогосподарських, приро-
доохоронних заходів, спрямованих на дотримання 
принципів охорони природи відповідно до міжна-
родних стандартів.

Розраховуючи витрат на проведення екологіч-
ної сертифікації лісів України доцільно враховува-
ти екологічне районування України, яке ґрунтуєть-
ся на існуючому поділі на природні території. Так, 
у зоні Полісся необхідно виділити лісові території, 
які найбільше зазнали техногенного впливу і радіо-
активного забруднення, і відповідно несуть велике 
екологічне навантаження. При проведенні сертифі-
кації лісів в Карпатському регіоні слід враховува-
ти сертифікацію районів «дикої» природи, яких не 
торкнулась людська діяльність, і які є еталонними.

Економічне стимулювання проведення еколо-
гічної сертифікації лісів доцільно здійснювати за 
допомогою прямих і непрямих методів. Прямі ме-
тоди стимулювання передбачають фінансування 
витрат (з боку держави чи інших зацікавлених осіб) 
на проведення екологічної сертифікації системи ве-
дення лісового господарства та переробки продук-
ції лісового господарства. Непряме стимулювання 
реалізується через фінансово-кредитну та подат-
кову політику, систему компенсаційних виплат, а 
також через механізм ціноутворення. При цьому, 
як зазначає П.І. Скрипчук, проведенню державної 
сертифікації лісів сприяють наступні причини [4]. 
По-перше, наявність державної форми власності на 
цей природний ресурс. По-друге, слаборозвинений 
внутрішній ринок лісової продукції, що потребує 
від підприємств виходу на міжнародний ринок. По-
третє – це розробка на законодавчому рівні загаль-
ної процедури проведення сертифікації.

Моніторинг лісового фонду. Важливим захо-
дом з підвищення ефективності управління держав-
ним лісовим фондом, є проведення моніторингу лі-
сів. В нинішніх умовах, при переході лісової галузі 
України на ринкові засади, правова регламентація 
цього заходу набуває особливого значення, оскіль-
ки ринкові умови вимагають детальної інформації 
з метою зниження ділового ризику, пов’язаного з 
прийняттям управлінських рішень. Правовою ба-
зою проведення моніторингу лісового фонду слугу-
ють Закони України «Про охорону навколишнього 
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природного середовища» (ст. 22), «Про рослинний 
світ» (ст. 39), Лісовий кодекс (ст. 55) та Положення 
про державну систему моніторингу довкілля, за-
тверджене Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни № 391 від 30.03.1998 р. Державним органом, на 
який покладається здійснення моніторинг лісів як 
складової загальнодержавної системи моніторингу 
довкілля, є Державне агентство лісових ресурсів. 
Зважаючи на процес реформування даного органу, 
у Положенні про державне агентство лісових ре-
сурсів, затвердженому Указом президента України, 
передбачається проведення моніторингу з метою 
вирощування продуктивних лісових насаджень. Ця 
діяльність забезпечує виконання Україною вимоги 
резолюцій міжнародних конференцій Міністрів 
щодо захисту лісів Європи. функції українського 
національного координаційного центру у цій про-
грамі виконує УкрНДІЛГ (м. Харків). 

У ст. 55 ЛК-2006 під моніторингом лісів розумі-
ється система регулярного спостереження, оцінки і 
прогнозу динаміки кількісного і якісного стану лі-
сів. Моніторинг лісів проводиться шляхом збиран-
ня, передавання, збереження та аналізу інформації 
про стан лісів, прогнозування змін у лісах. Метою 
зазначених заходів є розроблення науково обґрун-
тованих рекомендацій для інформаційно-аналітич-
ного забезпечення управління лісами, прийняття 
рішень щодо запобігання негативним змінам ста-
ну лісів, дотримання вимог екологічної безпеки та 
принципів ведення лісового господарства на заса-
дах сталого розвитку. 

Інтеграція України у світове співтовариство 
вимагає налагодження сучасної системи спосте-
режень за станом лісів, яка сьогодні діє в Європі, 
Північній Америці та інших частинах світу. Так, у 
Європі лісовий моніторинг сьогодні проводиться 
38 країнами у рамках Міжнародної спільної про-
грами оцінки та моніторингу наслідків забруднен-
ня повітря у лісах (ICP Forest), яка здійснюється 
під егідою Європейського Союзу та Європейської 
Економічної комісії Організації Об’єднаних Націй 
на виконання Конвенції про транскордонне забруд-
нення повітря на великі відстані .

На практиці виділяють наступні види моні-
торингу лісу: кризовий (аварійний), екологічний, 

лісопатологічний, лісодослідний – з-поміж яких 
чільне місце посідає лісовпорядкувальний моніто-
ринг. 

Як зазначає В. В. Дуда, на сьогодні в Україні 
відсутні ефективні методи організації проведення 
моніторингу лісів [2]. Це призвело до того, що в 
Україні проведення моніторингу державного лісо-
вого фонду не охоплює усієї території країни, від-
сутні кваліфікаційна та ресурсна підтримка цього 
заходу. 

Програма спостережень моніторингу лісів по-
винна включати в себе визначення показників, що 
дозволяють оцінювати: 1) лісорослинні (екологіч-
ні) умови на ділянках моніторингу та їх динаміку; 
2) продуктивність лісів; 

3) накопичення вуглецю в лісах [1]. При цьому, 
показники, за якими здійснюється оцінка стану лі-
сового фонду в Україні, суттєво відрізняються від 
міжнародних. 

Таким чином, підбиваючи підсумки викона-
ного дослідження, слід зазначити наступне.

По-перше, запропоновано і обґрунтовано необ-
хідність здійснювати економічне стимулювання роз-
витку екологічної сертифікації лісів в Україні за до-
помогою таких інструментів: дотацій з державного 
та місцевого бюджету, субсидій та субвенцій, інвес-
тицій у лісове господарство, механізму ціноутворен-
ня, інструментів податкової політики. В окремих ви-
падках на проведення екологічної сертифікації лісів 
доцільно виділяти кошти з екологічних фондів. При 
цьому першочерговим напрямом у розв’язанні да-
ної проблеми вбачається обов’язкове застосування 
податкових пільг для підприємств, які здійснюють 
екологічну сертифікацію лісів та провадять лісоко-
ристування на засадах сталого розвитку.

По-друге, пропонується доповнити ст. 55 ЛК-
2006 положенням про те, що усі користувачі лісо-
вого фонду повинні надсилати до Держагентства 
інформацію про стан лісів, їх антропогенне наван-
таження, динаміку біорізноманіття.

До ст. 56 ЛК-2006 пропонується включити 
пункт про проведення повної сертифікації лісів, які 
створюються відповідно до Програми «Ліси Украї-
ни», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 квітня 2002 р. 
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У статті здійснено аналіз правової охорони земель як основного виду діяльності контрольно-інспекційних органів в 
сфері земельних ресурсів в Україні, досліджено норми чинного законодавства України та основні здобутки вітчизняної 
юридичної науки по даному питанню, обґрунтувано пропозиції та рекомендації спрямовані на вдосконалення діяльності 
контрольно-інспекційних органів в сфері земельних ресурсів щодо здійснення функцій із правової охорони земель та ви-
значено загальні характеристики охорони земель у нашій державі. 

Ключові слова: державний контроль у сфері земельних ресурсів в Україні, правова охорона та використання зе-
мель в Україні, охорона земель та грунтів, контрольно-інспекційні органи в сфері земельних ресурсів в Україні, екологічна 
безпека, повноваження державних інспекцій в сфері земельних ресурсів в Україні.

В статье осуществлен анализ правовой охраны земель как основного вида деятельности контрольно-инспекционных 
органов в сфере земельных ресурсов в Украине, исследованы нормы действующего законодательства Украины и 
основные достижения отечественной юридической науки по данному вопросу, обоснованы предложения и рекоменда-
ции, направленные на совершенствование деятельности контрольно-инспекционных органов в сфере земельных ре-
сурсов по осуществлению функций по правовой охраны земель и определены общие характеристики охраны земель в 
нашем государстве.
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The article analyzes the legal protection of land as the main form of control and inspection bodies in the field of land 
resources in Ukraine, studied law in force in Ukraine and the main achievements of the national jurisprudence on this issue, 
studies proposals and recommendations aimed at improving the control of inspection bodies in field of land resources to 
implement the functions of the legal protection of land and determined the general characteristics of the land in our country.

Key words: State control in the field of land resources in Ukraine, legal protection and use of land resources in Ukraine, 
land protection and soil control, inspection bodies in the field of land resources in Ukraine, environmental safety, the powers of 
state inspections in the field of land resources in Ukraine.

Конституція України від 28 червня 196 року ви-
значила, що земля є об’єктом права власності Укра-
їнського народу (ст.13) та основним національним 
багатством, що перебуває під особливою увагою дер-
жави [1]. Слід згадати, що «особлива охорона держа-
вою земель» вказує на специфічний правовий режим 
земель як територіально-просторової та матеріальної 
основи існування держави в межах кордону України, 
що характеризується цілісністю й недоторканністю 
і відображає її суверенітет – як основний принцип 
функціонування незалежної держави.

З огляду на інтенсивний розвиток земельних 
відносин, що відбувається в Україні, можна конста-
тувати збільшення кількості правопорушень у цій 
сфері, пов’язаних із незаконним переводом земель 
із однієї категорії до іншої, нецільовим використан-
ням земельних ресурсів, самовільним відхиленням 
від проектів землеустрою, ухиленням від держав-
ної реєстрації земельних ділянок та інше. 

Це свідчить про те, що останнім часом питан-
ня економічної вигоди у сфері земельних відносин 
знаходиться на першому плані, на відміну від пи-
тання про раціональне використання та охорону 
земель.

Отже, питання про правову охорону земель за-
вжди було, є та буде актуальним, незалежно від 

економічного рівня розвитку держави, політичної 
ситуації та інших чинників. Негативні показники 
розвитку держави як в цілому, так і окремих сфер 
господарської діяльності загострюють проблему 
правової охорони земель. Це в свою чергу свідчить 
про те, що держава з позитивним та стабільним 
рівнем політичного та економічного розвитку має 
більше шансів на ефективне вирішення проблеми 
охорони земель. Одночасно цю проблему можна 
назвати вічною та надзвичайно актуальною з огля-
ду на великий ступінь її залежності від культурного 
рівня розвитку суспільства в цілому, так і окремого 
суб’єкта.

Можна сміливо стверджувати, що проблеми 
правової охорони земель як основного виду діяль-
ності контрольно-інспекційних органів в сфері зе-
мельних ресурсів в Україні в різний час були акту-
альними і потребують більш детального вивчення 
та дослідження у сучасних реаліях.

Дослідженням окремих аспектів даного питан-
ня займалися такі визначні вчені – юристи, як: В.І. 
Андрейцев, С.О. Боголюбов, Ю.О. Вовк, А.П. Геть-
ман, І.І. Каракаш, П.ф. Кулинич, В.І. Курило, В.Л. 
Мунтян, В.В. Носік, О.О. Погрібний, В.І. Семчик, 
Ю.С. Шемшученко, М.В. Шульга, В.З. Янчук та 
інші. Кожен з названих вчених зробив свій внесок 



120

№1 / 2013 р.
♦

у розвиток даної теми, тому отримані знання ста-
новлять цінність для юридичної науки в Україні. 
В той самий час, ці знання потребують здійснення 
аналізу їх змісту, упорядкування та систематизації 
з урахуванням положень чинного законодавства 
України, що надасть змогу виробити певну концеп-
цію у теоретичному підході до правової охорони 
земель в Україні.

Метою даної статті є аналіз правової охорони 
земель як основного виду діяльності контрольно-
інспекційних органів в сфері земельних ресурсів 
в Україні, дослідження норм чинного законодав-
ства України та основні здобутки вітчизняної юри-
дичної науки по даному питанню, обґрунтування 
пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдо-
сконалення діяльності контрольно-інспекційних 
органів в сфері земельних ресурсів щодо здійснен-
ня функцій із правової охорони земель та визна-
чення загальних характеристик охорони земель у 
нашій державі.

Слід зазначити, що Конституція України прого-
лошує землю основним національним багатством, 
що перебуває під особливою охороною держави. 
Це положення Основного Закону України знайшло 
відображення і деталізацію у Земельному кодексі 
України (далі – ЗК України), Законі України «Про 
охорону земель», Законі України «Про державний 
контроль за використанням та охороною земель» 
та інших актах земельного законодавства. Зе-
мельне законодавство базується на таких «земле-
охоронних» принципах, як принцип забезпечення 
раціонального використання та охорони земель та 
принципу пріоритету вимог екологічної безпеки 
в Україні. Це означає, що головним завданням ЗК 
України у галузі регулювання земельних відносин 
є охорона земель. Всі інші завдання відповідно до 
ЗК України (наприклад, приватизація земель та до-
сягнення економічної ефективності землекористу-
вання можуть досягатися за умови забезпечення 
охорони земельних ресурсів збоку органів виконав-
чої влади в Україні, в тому числі і через діяльність 
контрольно- інспекційних органів в сфері земель-
них ресурсів) [2, с. 48].

Основним завданням правової охорони земель 
є забезпечення збереження та відтворення земель-
них ресурсів, екологічної цінності природних і на-
бутих якостей земель. Охорона земель є надзвичай-
но важливим чинником забезпечення продовольчої 
та екологічної безпеки країни. Тому, важливу роль 
у здійсненні завдань правової охорони земель віді-
грає держава, в особі органів виконавчої влади (в 
тому числі і державних інспекцій в Україні), шля-
хом виконання низки своїх функцій, що закріплені 
в чинному законодавстві, зокрема шляхом:

- законодавчого регулювання земельних відно-
син в Україні;

- розроблення та реалізації загальнодержавної 
та місцевих програм раціонального використання 
та охорони земель;

- підвищення родючості грунтів і охорони зе-
мельних ресурсів у комплексі з іншими природо-
охоронними заходи;

- переданні (продажу) земельних ділянок у 
власність та надання їх у користування, вилучення 
(викупу) земель для суспільних потреб;

- державної реєстрації прав на землю та інше 
нерухоме майно;

- поділу земельного фонду країни на категорії 
земель та визначення цільового призначення зе-
мельних ділянок;

- організації землеустрою та здійснення моніто-
рингу грунтів;

- здійснення державного контролю за викорис-
танням та охороною земель [3, с. 115-116].

До змісту правової охорони земель (як основно-
го виду діяльності контрольно-інспекційних орга-
нів в сфері земельних ресурсів в Україні) входять 
наступні складові:

- обгрунтування і забезпечення досягнення ра-
ціонального землекористування;

- захист сільськогосподарських угідь, лісових 
земель та чагарників від необгрунтованого їх ви-
лучення для інших потреб;

- захист земель від ерозії, селів, підтоплення, 
заболочування, вторинного засолення, переосу-
шення, ущільнення, забруднення відходами вироб-
ництва, хімічними та радіоактивними речовинами 
та від інших несприятливих природних і техноген-
них процесів;

- збереження природних водноболотних угідь;
- попередження погіршення естетичного стану 

та екологічної ролі антропогенних ландшафтів;

- консервація деградованих і малопродуктив-
них сільськогосподарських угідь [4].

Всі ці складові беруть участь у формуванні сис-
теми заходів у галузі охорони земель, до змісту якої 
входять:

- державна комплексна система спостережень;
- розробка загальнодержавних і регіональних 

(республіканських) програм раціонального вико-
ристання та охорони земель, документації із земле-
устрою в галузі охорони земель;

- створення національної та регіональних еко-
логічних мереж;

- здійснення природно-сільськогосподарського, 
еколого-економічного, протиерозійного та інших 
видів районування (зонування) земель;

- економічне стимулювання впровадження захо-
дів щодо охорони та використання земель і підви-
щення родючості грунтів.

У цілому, всі ці заходи спрямовані на забезпе-
чення збереження, охорону та відтворення земель-
них ресурсів та їх природних і набутих якостей [5, 
с. 334-335].

Слід відмітити, щодо охорони земель у чин-
ному законодавстві України розрізняють заходи, 
які здійснюються на національному, регіонально-
му, локальному і господарському рівнях. З ураху-
ванням цього слід також згадати про моніторинг 
земель, який, залежно від цілей спостережень та 
охоплення територій, поділяється на національний, 
регіональний і локальний. А на базі даних держав-
ної комплексної системи спостережень, відповідно 
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до ст. 28 Закону України «Про охорону земель» [4], 
формуються національний, регіональний та місце-
вий банки данних про стан земель і грунтів. При 
такій системі заходів щодо охорони земель логіч-
ним буде наявність загальнодержавної і регіональ-
ної програми використання та охорони земель, які 
розроблюються відповідно до програм економіч-
ного, науково-технічного і соціального розвитку 
України та охорони довкілля. Регіональні програ-
ми використання та охорони земель, згідно зі ст. 24 
Закону України «Про охорону земель», розробля-
ються відповідно до загальнодержавної програми 
з урахуванням місцевих особливостей [6, с. 122].

Підсумовуючи викладене вище та згідно ст. 162 
Земельного кодексу України, ст.1 Закону України 
«Про охорону земель», положення Закону Украї-
ни «Про державний контроль за використанням та 
охороною земель» слід наголосити, що загально-
прийнятим є наступне визначення: охорона земель 
— це система правових, організаційних, економіч-
них, технологічних та інших заходів, спрямованих 
на раціональне використання земель, запобігання 
необгрунтованому вилученню земель сільсько-
господарського і лісогосподарського призначення, 
захист від шкідливого антропогенного впливу, від-
творення і підвищення родючості ґрунтів, підви-
щення продуктивності земель лісогосподарського 
призначення, забезпечення особливого режиму ви-
користання земель природоохоронного, оздоровчо-
го, рекреаційного та історико-культурного призна-
чення [7, с. 21].

А П. ф. Кулинич, враховуючи загальнотеоре-
тичні положення земельного права як науки, кон-
кретизував дане визначення наступним чином: 
правова охорона земель є системою врегульованих 
нормами права організаційних, економічних та ін-
ших суспільних відносин щодо забезпечення раці-
онального використання земельного фонду країни, 
запобігання необгрунтованому вилученню земель 
із сільськогосподарського обороту, захисту земель-
них ресурсів від шкідливих антропогенних впли-
вів, а також відтворення та підвищення родючості 
ґрунтів, продуктивності земель лісового фонду, за-
безпечення особливого правового режиму земель 
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та 
історико-культурного призначення [2, с. 74].

Зокрема, відзначимо, що у науці земельно-
го права вже давно існує думка про необхідність 
прийняття Закону України «Про охорону грун-
тів». Розглядаючи дане питання, слід погодитись з 
В.В. Носіком, який вказує, що Закон України «Про 
охорону земель» за змістом норм має у своїй біль-
шості загальний, декларативний характер. Тому, 
необхідність розробки та прийняття спеціального 
закону щодо раціонального використання і охоро-
ни грунтів у контексті конституційних положень 
щодо права власності на землю Українського наро-
ду залишається актуальною і на сьогоднішній день. 
Це в свою чергу покращить діяльність контрольно-
інспекційних органів в сфері земельних ресурсів 
в Україні і сприятиме чіткому контролю збоку да-
них органів дотримання земельного законодавства 

України щодо охорони грунтів в Україні [8, с. 69].
З огляду на вищевикладене, можна зробити на-

ступні висновки:
1. Слід наголосити, що охорона земель в Україні 

– одне з найважливіших природоохоронних завдань 
нашої держави, що полягає у здійсненні систем 
правових, організаційних, економічних та інших 
заходів, спрямованих на раціональне використання 
земель, запобігання необґрунтованому вилученню 
земель сільського господарського призначення для 
несільськогосподаських потреб, захисті від шкід-
ливого антропогенного впливу, відтворенні та під-
вищенні родючості грунтів. Водночас, ефективне 
та раціональне використання землі та її правова 
охорона є складовою екологічної безпеки держави.

2. Недостатність інформації про стан грунтів, 
практичне припинення здійснення заходів щодо 
охорони земель, відсутність належного державно-
го контролю за використанням та охороною земель 
збоку контрольно– інспекційних органів в сфері 
земельних ресурсів в Україні, є одними з причин, 
на нашу думку, що стримують здійснення заходів 
щодо виконання основних напрямків проведення 
земельної реформи в Україні. Виконання одного з 
головних завдань земельної реформи в Україні – 
раціонального використання та охорони земель є 
важливою передумовою благополуччя Українсько-
го народу та потребує більшої уваги з боку як нау-
ковців, так й юристів-практиків, адже розроблення 
та реалізація ефективного механізму правозастосу-
вання в даній сфері можливе лише за умови тісної 
співпраці даних суб’єктів.

3. Також, підкреслюємо, що фінансування захо-
дів щодо правової охорони земель і грунтів, відпо-
відно до ст. 55 «Про охорону земель» [4], здійсню-
ється за рахунок Державного бюджету України та 
місцевих бюджетів. На жаль, на сьогоднішній день, 
ці заходи в Україні є малоефективними на практиці 
як через вкрай низький рівень фінансування держа-
вою заходів щодо охорони земель і грунтів, так і че-
рез юридичну нерозвинутість заходів, що станов-
лять зміст економічного стимулювання в цій галузі, 
відсутності ефективного механізму його реалізації 
на практиці, в тому числі і у діяльності контрольно- 
інспекційних органів в сфері земельних ресурсів в 
Україні.

Решетник Л.П. вказує, що все це вкрай нега-
тивно відображається на якісному стані земель, і 
як наслідок, створюється потенційна небезпека 
для реального забезпечення екологічної безпеки, а 
отже, можна зробити висновок, що йдеться про по-
рушення конституційного права людини на сприят-
ливе навколишнє природне середовище [9, с. 64].

4. На нашу думку, будь – яке право особи, яке 
не може бути реалізоване та захищене державною 
через різноманітні правові механізми та механіз-
ми державного управління у даній сфері (в тому 
числі і через діяльність контрольно-інспекційних 
органів в сфері земельних ресурсів в Україні), не 
має жодної правової та соціальної цінності. Дер-
жава, в особі органів виконавчої влади, проголо-
сила себе правовою, повинна характеризуватися 
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не формальним проголошенням прав людини в 
Україні, а їх реальним забезпеченням. Це осо-
бливо стосується права громадян на безпечне для 
життя та здоров’я довкілля і на відшкодування 
шкоди заподіяної порушенням цих фундаменталь-
них прав, оскільки вони є невід’ємними від права 
на життя та здоров’я.

5. Інститут правової охорони земель в Україні 
є складовою частиною земельного права України і 
його особливість полягає в тому, що він може роз-
глядатися в межах природоресурсного чи екологіч-
ного права, а діяльність органів виконавчої влади 
(а саме контрольно-інспекційних органів в сфері 
земельних ресурсів в Україні) на створення та ви-
конання усіх правових, економічних та соціальних 
основ охорони земель з метою забезпечення їх 
раціонального використання, відтворення та під-
вищення родючості ґрунтів, інших корисних влас-
тивостей землі, збереження екологічних функцій 
ґрунтового покриву та охорони довкілля.

6. Вирішення проблем організації земельного 
контролю (в тому числі і охорони земель) та його 
чіткої правової регламентації, підвищення ефек-
тивності діяльності органів виконавчої влади у сфе-
рі контролю за використанням та охороною земель 
в Україні, їх взаємодії з іншими правоохоронними 
органами при виявленні порушень, здійснення 
ними попереджувальної діяльності є визначальни-
ми чинниками підвищення його ефективності.

Правова охорона земель як багатогранне явище 
знаходиться у постійному розвитку та підлягає за-
конодавчим змінам, які на сьогоднішній день вима-
гають перегляду відповідних положень земельного 
та адміністративного законодавства, що регулюють 
контрольно-інспекційну діяльність у галузі зе-
мельних відносин щодо використання та охорони 
земельних ресурсів, з огляду на окремі суттєві про-
галини нормативно-правових актів у даній сфері та 
декларативний характер деяких норм чинного зе-
мельного законодавства України.
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У статті аналізуються правові аспекти, місце і роль принципу публічності в адміністративно-юрисдикційній діяльності 
органів виконавчої влади.
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В статье анализируются правовые аспекты, место и роль принципа публичности в административно-юрисдикцион-
ной деятельности органов исполнительной власти.
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The article analyses the role and place of the principle of publicity in the administrative-jurisdictional activity of executive 
power bodies.
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Зміни, що відбуваються в Україні на шляху 
становлення демократичної правової держави, пе-
редбачають здійснення комплексного, системного 
реформування багатьох сфер суспільно-політич-
ного життя. Адміністративно-правова реформа, як 
складова частина такого реформування охоплює 
усі явища цієї сфери і ставить за мету досягнен-
ня ефективного функціонування узгоджених еле-
ментів правової системи. При цьому необхідним 
є закріплення у чинному законодавстві основопо-
ложних юридичних принципів, що відповідають 
гуманістичній природі національної державності, 
загальнолюдським цінностям та демократичним 
ідеалам, виступаючи ефективним системоутворю-
ючим фактором для усієї правової системи.

Органи публічної адміністрації, органи адміні-
стративної юрисдикції є одним із найактивніших 
суб’єктів значної кількості правовідносин, що ви-
никають у державі. Спектр площини взаємовідно-
син особа-держава є надзвичайно широким і уре-
гульованість усіх процедур, проваджень, процесів 
у цілому в ній, як свідчить практика, не завжди 
відповідає основним нормам Конституції та прин-
ципам соціальної, правової держави, а діяльність 
органів публічної адміністрації – закону.

Визначений законодавцем перелік суб’єктів ад-
міністративної юрисдикції конкретизується у гла-
вах 17 та 19 третього розділу Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (далі КпАП) [1], 
який встановлює підвідомчість спорів про адміні-
стративні правопорушення. Слід підкреслити, що 
подібна система утворена законодавцем для більш 
чіткого визначення органів: а) уповноважених роз-
глядати справи про адміністративні правопорушен-
ня (з метою уточнення конкретних посадових осіб, 
що мають право від імені відповідних органів роз-
глядати справу); б) уповноважених складати прото-
коли про адміністративне правопорушення.

З’ясуванню сутності адміністративно-юрис-
дикційної діяльності, яка є невід’ємною і найваж-
ливішою складовою адміністративного процесу, 
значною мірою сприяє аналіз її принципів, тоб-
то вихідних, основних ідей, відповідно до яких 
здійснюється адміністративно-процесуальна ді-
яльність. Принципи, як такі, із самого початку 
адміністративно-юрисдикційної діяльності мають 
об’єктивний характер і відображають сутність яви-
ща та реальні процеси суспільного розвитку.

Проблема принципів взагалі та адміністратив-
но-юрисдикційної діяльності зокрема, досягла зна-
чного рівня опрацювання у роботах відомих пра-
вознавців: В.Б. Авер’янова, Г.В. Атаманчука, О.М. 
Бандурки, К.С. Бельського, Ю.П Битяка, І.П. Голо-
сніченко, С.Т. Гончарука, Р.А. Калюжного, А.М. 
Колодія, В.К. Колпакова, С.І. Котюргіна, О.В. Кузь-
менко, В.Г. Перепелюка, С.В. Пєткова, С.П. По-
гребняка, Ю.А. Тихомирова, В.К. Шкарупи, В.А. 
Юсупова, Г.С. Яковлєва та інших науковців. Проте, 
широкий спектр впливу принципів адміністратив-
ного права на основні компоненти цієї галузі та на 
суспільне життя, що перманентно змінюється до-
водить, що проблема розробки принципів адміні-

стративно-юрисдикційної діяльності є актуальною 
і зараз.

Мета статті полягає у дослідженні місця і ролі 
принципу публічності в адміністративно-юрисдик-
ційній діяльності органів виконавчої влади.

Етимологія слова «принцип» походить від лат. 
«principum» – основа, початок, керівна ідея і трак-
тується як: 1) основні, вихідні положення будь-якої 
системи, теорії, ідеологічного напряму і т.ін.; осно-
вний закон якої-небудь точної науки; 2) особли-
вість, покладена в основу здійснення або створення 
чогось; 3) правило, покладене в основу діяльності 
будь-якої організації, товариства і т.ін. [2, с. 753]; 
4) внутрішнє переконання, погляд, що визначає 
норму поведінки; 5) основа устрою, дії будь-якого 
механізму, пристрою [3, с. 409].

У філософії під принципом розуміють цен-
тральне поняття, основу системи, що становить 
узагальнення й поширення будь-якого положен-
ня на всі явища тієї галузі, з якої даний принцип 
абстрагований. Будь-який предмет має свою ідею, 
отже, свій принцип і свій закон, будь-яке явище 
відповідає якійсь ідеї, ніщо не відбувається в сві-
ті, не виражаючи якоїсь ідеї, – усе це є аксіомою 
новітньої філософії [4, с. 44]. Принцип є вихідним 
положенням, системотворчим елементом, якому 
підпорядковані та компліментарні всі інші складо-
ві системи.

У логічному розумінні принцип – централь-
не поняття, основа системи, що є узагальненням і 
поширенням певного положення на всі явища тієї 
галузі, з якої даний принцип абстрагований [5, c. 
382].

Аналіз довідкової літератури свідчить про ши-
рокий спектр різного трактування поняття принци-
пів. Проте термінологічні відмінності у визначенні 
принципів (керівна ідея, правило поведінки, канон, 
наукове начало, основа системи) не містять у собі 
суперечностей і, по суті, відображають єдину за 
своєю природою категорію принципів. Викорис-
тання різних термінів, передусім, зумовлено бага-
тогранною й багатоаспектною роллю принципів, 
яку вони відіграють у тій або іншій сфері людської 
діяльності. Залежно від різновиду практичної ді-
яльності в кожному конкретному випадку важливо 
вживання тієї термінології, яка найбільше відпові-
дає змісту діяльності.

Водночас, саме термінологічні відмінності в 
підходах до розуміння принципів створює найбіль-
ші труднощі в розкритті природи їх походження і 
виявленні джерел формування, у визначенні сут-
нісних ознак. Як наслідок – використання різних 
дефініцій принципів, широкий і різноманітний 
варіант трактування і визначень принципів у сфері 
адміністративно-правових відносин.

У юридичній літературі під принципами переваж-
но розуміють основоположні загальноприйняті нор-
ми, що виражають властивості права і мають вищу 
імперативну юридичну силу, тобто такі, що станов-
лять собою незаперечні вимоги, які пред'являються 
до учасників суспільних відносин з метою встанов-
лення соціального компромісу [6, с. 281].
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Інші вчені дотримуються вузького розуміння 
принципів права, вважаючи їх керівними, вихідни-
ми положеннями, які визначають найсуттєвіші сто-
рони певного виду державної діяльності [7, с. 51].

Категорія «принципи права» має використову-
ватися в усіх випадках, коли йдеться про відправні 
ідеї і положення, що належать до юриспруденції. 
Термін «принципи» може лише уточнюватись і де-
талізуватись залежно від того, якою є сфера його 
існування і функціональна спрямованість.

С.П. Погрібняк у своєму дослідженні принци-
пів права звертає увагу на основні ознаки принци-
пів права, що відрізняють їх від інших норм пози-
тивного права, а саме:

1. Принципи права є концентрованим виразом 
найважливіших сутнісних рис та цінностей, при-
таманних певній системі права. Вони можуть мати 
морально-етичну спрямованість, що утворюють 
загальнолюдський вимір права та його моральну 
основу, що традиційно пов’язується з існуванням 
природного права, тобто виконують аксіологічну 
функцію права. Іншу групу складають організа-
ційні принципи, які утворюють організаційно-про-
цедурну основу права, і спрямовані на виконання 
функції права як соціального регулятора.

2. Принципи права мають найбільш загальний 
характер, що означатиме найвищий ступінь їх аб-
страгування, а їх нормативний зміст розкривається 
у процесі практичної діяльності різних гілок влади. 

3. Порівняно з іншими правовими нормами 
принципи права відрізняються більшою стійкістю, 
залишаються незмінними протягом тривалого часу, 
але це не заважає принципам еволюціонувати ра-
зом із суспільством. 

4. Як і інші правові норми, принципи зазвичай 
фіксуються в зовнішніх формах (джерелах) права 
[8, с. 23-31].

На нашу думку, принципами адміністративно-
юрисдикційної діяльності органів виконавчої вла-
ди є нормативно закріплені в Основному Законі 
держави – Конституції і в поточному адміністра-
тивному законодавстві базові ідеї, що націлені на 
визначення суті та спрямованості цього виду діяль-
ності, її завдань та функцій, методів і форм здій-
снення, а також процесуальне становище суб’єктів 
адміністративно-юрисдикційної діяльності.

У своїй адміністративно-юрисдикційній ді-
яльності органи виконавчої влади керуються ад-
міністративно-процесуальними принципами – за-
конності, об'єктивності, презумпції невинуватості, 
гласності, публічності, комплексності, системнос-
ті, принципом охорони інтересів держави та осо-
би, які допомагають їм успішно виконувати свої 
обов’язки. 

Останнім часом значну увагу вчених-адміні-
стративістів привертає принцип публічності, який 
у матеріально-правовому розумінні означає здій-
снення певних дій в інтересах всього суспільства. 
Як зазначає С.П. Погребняк, у загальному розу-
мінні публічність (чи офіційність) – це здійснення 
процесу владно, від імені влади чи держави [9, с. 
48]. У ст.5 Конституції України передбачено, що 

така діяльність здійснюється державою та органа-
ми місцевого самоврядування. Отже, ці суб’єкти є 
основними серед тих, які провадитимуть адміні-
стративні справи. 

У свою чергу Г.В. Атаманчук принцип пу-
блічності визначає як широкий доступ громадян 
до участі в питаннях управління шляхом обрання 
відповідних органів та громадського контролю за 
їх функціонуванням, відкритості функціонування 
згаданих органів, а також судовий контроль за до-
триманням в управлінських процесах закріплених 
конституційно інтересів суспільства, прав і свобод 
громадян [10, с. 275].

Діяльність по боротьбі з адміністративними 
правопорушеннями, їх профілактиці, в тому числі 
адміністративно-юрисдикційна діяльність, прово-
диться відповідно до принципу публічності. Проте 
роль принципу публічності полягає не лише в тому, 
що держава самостійно, від свого імені вживає всіх 
заходів, необхідних для припинення деліктів, роз-
гляду справ, притягнення винних до відповідаль-
ності і виконання постанови по справі, але і в тому, 
що він закріплює обов’язок за представниками 
держави порушувати справи про адміністративні 
проступки у всіх випадках їх вчинення. Відповідно 
до чинного КпАП, в разі отримання відомостей про 
вчинене правопорушення органи виконавчої влади 
мають право самостійно вирішувати – порушувати 
адміністративне провадження чи ні. Прийняття і 
перевірка повідомлення про адміністративний про-
ступок, порушення і розгляд справи із винесенням 
постанови має стати обов’язком органів виконавчої 
влади, що буде гарантією обов’язкового розгляду 
справ, виключить свавілля з боку чиновників та до-
зволить запобігти ігноруванню адміністративних 
проступків, яке на жаль, має місце.

Розглядаючи адміністративно-юрисдикційну 
діяльність митних органів, принцип публічності 
проявляється у закріпленні обов’язку досліджу-
ваних органів та їх посадових осіб безпосередньо 
впроваджувати в життя митну політику держави. 
Особлива значимість системи митних органів при 
виконанні такої діяльності підтверджується їх ста-
тусом, адже згідно із п.17 ст.1 Митного кодексу 
України митні органи – це спеціально уповноваже-
ні органи виконавчої влади в галузі митної спра-
ви, на які відповідно до Митного кодексу України 
та інших законів України покладено безпосереднє 
здійснення митної справи [11]. Реалізація митної 
політики передбачає виконання митними органа-
ми правотворчої та правозастосовної діяльності, 
в процесі якої посадові особи мають розглядати 
і вирішувати індивідуально-конкретні справи та 
вчиняти дії, що передбачені митним законодав-
ством, адміністративно-юрисдикційна діяльність 
здійснюється ними офіційно, тобто від імені і за 
дорученням держави. 

Досліджуючи адміністративно-юрисдикційну 
діяльність органів внутрішніх справ та втілення 
принципу публічності у ній, слід зауважити, що су-
перечливим є питання стосовно участі у юрисдик-
ційній діяльності зазначених органів непублічних 
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суб’єктів права, тобто громадських організацій, 
недержавних підприємств, установ, організацій 
різних форм власності. Зокрема, такі науковці, як 
Л.В. Коваль та М.Н. Марченко стверджують, що 
ініціатором правозастосовчого процесу може бути 
лише держава або повірений держави – особа, яка 
виступає за її дорученням [12, с. 21]. В той же час 
це не пояснює ситуації, коли посадова особа пев-
ного об’єднання громадян розглядає скаргу на дії 
нижчої за рівнем посадової особи. Зрозуміло, що 
недержавна установа не реалізує суспільний інтер-
ес: її управлінська діяльність буде пов’язана суто 
з організацією здійснення свого правового статусу, 
реалізацією певного корпоративного інтересу. Пу-
блічний інтерес українського народу в цій сфері 
проявився у законодавчому закріпленні процедур 
формування юридично-значимої волі означеного 
типу правозастосовців – недержавних колектив-
них суб’єктів. Правова позиція останніх буде, без-
умовно, обов’язковою для визнання з боку інших 
суб’єктів права, не кажучи вже про адресата ство-
реного у такий спосіб індивідуального правового 
припису [13, c. 316].

У наведеному прикладі публічність переміс-
тилась з матеріально-правової площини в про-
цесуальну; з інституційної – в нормативну. Під 
нормативною публічністю мається на увазі керів-
ництво з боку суб’єкта адміністративних право-

відносин ходом розгляду справи від свого імені 
у власних, узгоджених із суспільними (згідно з 
Конституцією і законами) інтересах [14, с. 8]. 
Публічні та непублічні справи характеризують-
ся однаковою імперативністю процесуальних 
повноважень. Це міркування не суперечить ч.1 
ст.5 Конституції України. Керівні органи недер-
жавних і некомунальних установ не здійснюють 
публічної влади, забезпеченої примусом. Однак 
можливе роздільне розуміння права на прийняття 
владного рішення та права на примусове його ви-
конання. З них двох тільки останнє обов’язково 
має бути публічним. 

Отже, можна зробити висновок, що суть прин-
ципу публічності адміністративно-юрисдикційної 
діяльності органів виконавчої влади можна сфор-
мулювати як обов’язок на всіх стадіях юрисдик-
ційних проваджень забезпечити безперешкодне на-
стання передбачених законом юридичних наслідків 
у випадку підтвердження наявності необхідних 
процесуальних і матеріальних юридичних фактів. 
На нашу думку, закріплення в КпАП принципу 
публічності провадження у справах про адміні-
стративні проступки забезпечить невідворотність 
настання адміністративної відповідальності, що 
тягне за собою посилення охорони прав і свобод 
громадян та інших суб’єктів права, шкоду яким 
було завдано цим проступком.
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Статья освещает ключевые аспекты финансово-правового обеспечения обязательного медицинского страхования 
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The article is devoted to the consideration of some aspects of the financial and legal support of mandatory health insurance. 
Was analized process of formation and development of health insurance in Russia, its advantages and disadvantages. Formulated 
proposals to modernization the financial and legal support mandatory health insurance in Ukraine by experience of Russia.
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постановка проблеми. Тривалий час як Рф, 
так і Україна перебували в складі однієї держави 
і мали спільну історію, схожий рівень соціально-
економічного розвитку, однакові принципи побу-
дови організації охорони здоров'я. Росія першою 
запровадила систему обов’язкового медичного 
страхування і тим самим, перейшла на більш висо-
кий рівень соціального забезпечення населення. З 
нашої точки зору, деякі елементи російської моделі 
страхової медицини можуть бути потенційно ко-
рисними в практиці підготовки та побудови ефек-
тивної системи обов'язкового медичного страху-
вання в Україні.

Метою роботи є проведення науково-теоре-
тичного дослідження становлення та розвитку фі-
нансово-правового забезпечення обов’язкового ме-
дичного страхування в Рф. Важливо враховувати 
можливість використання російського досвіду на 
шляху вдосконалення фінансових засад формуван-
ня та реалізації стратегії обов’язкового медичного 
страхування в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
лізу правових питань запровадження та функціону-
вання обов'язкового медичного страхування в Рф 
присвячені праці О. В. Баєвої [1], Е. Р. Маркун, Д. І. 
Дмитрієвський, Немченка [2], В. С. Нечаева [3], М. В. 
Подколзіної, В. Ю. Стеценко [4], М. В. Шевченко [5].

виклад основного матеріалу. Проблеми по-
ліпшення фінансування системи охорони здоров'я 
після розпаду СРСР стали неминучими з огляду на 
відсутність економічної стабільності на фінансову 
неспроможність держав. Одним із перших кроків 
Росії на шляху подолання накопичених проблем 
став перехід від інтегрованої бюджетної систе-
ми фінансування до страхової. Запровадження 
обов’язкового медичного страхування було здій-
снено із набранням чинності федерального Закону 
«Про медичне страхування громадян у Російській 

федерації»[1] ще у 1991 році. Перебування Росії у 
стані соціально-економічної кризи на момент при-
йняття цього нормативного акту, в цілому, не зава-
дило побудові ефективних страхових механізмів.

Дослідження питання організації, управління і 
здійснення обов’язкового медичного страхування у 
науковому просторі здійснювалось здебільшого з по-
зицій цивільного або господарського права. Мало ува-
ги приділялось науково-теоретичному дослідженню 
фінансово-правового регулювання відносин у сфері 
обов’язкового медичного страхування, незважаючи 
на те, що саме нормами фінансового права регулю-
ється розподіл та перерозподіл національного доходу 
країни, цільове накопичення та адресне використання 
бюджетних коштів, створення прозорих фінансово-
економічних механізмів впровадження нових інсти-
туцій та інші вкрай важливі соціальні функції. 

Як зазначає Стеценко В.Ю., у сфері медичного 
страхування фінансове право охоплює відносини 
щодо:

- формування, перерозподілу та використання 
спеціального централізованого фонду грошових 
коштів обов’язкового медичного страхування;

- формування, перерозподілу та використання 
страхових резервних фондів страховиків;

- фінансового контролю за використанням за-
значених фондів;

- додаткового бюджетного фінансування стра-
хових програм з надання медичних послуг тощо [4, 
c. 71].

Так, фінансово-правові норми регулюють розмір 
страхового внеску на обов’язкове медичне страху-
вання, відносини, які виникають між державними 
податковими інспекціями та фондами медичного 
страхування щодо своєчасності сплати податків, 
зборів, інших платежів, а також контроль за розмі-
щенням страхових резервів та платоспроможністю 
фонду обов’язкового медичного страхування.
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У 2010 році набув чинності новий закон «Про 
обов'язкове медичне страхування у Рф». В цілому, 
можна відзначити його позитивні риси, соціальну 
спрямованість та посилення гарантій та умов отри-
мання безкоштовної медичної допомоги.

Так, зазначений нормативно-правовий акт ви-
значає медичне страхування як вид обов'язкового 
соціального страхування, що представляє собою 
систему створюваних державою правових, еконо-
мічних та організаційних заходів, спрямованих на 
забезпечення при настанні страхового випадку га-
рантій безкоштовного надання застрахованій особі 
медичної допомоги за рахунок коштів обов'язкового 
медичного страхування в межах територіальної 
програми обов'язкового медичного страхування і у 
встановлених цим федеральним законом випадках 
у межах базової програми обов'язкового медичного 
страхування [6, ст. 3]. Характеризуючи дане визна-
чення, можна виділити такі ознаки:

1) соціальний характер медичного страхування;
2) це система правових, економічних та органі-

заційних заходів;
2) об'єктом страхування виступає майновий ін-

терес;
3) безкоштовна медична допомога надається за 

рахунок коштів федерального та територіальних 
фондів обов’язкового медичного страхування.

федеральний та територіальні фонди 
обов'язкового медичного страхування в Російський 
федерації – самостійні, державні, некомерційні 
установи. Такий підхід визнається досить ефектив-
ною практикою у всьому світі, оскільки забезпечує 
інтеграцію фінансових потоків і створення потуж-
ного фінансового пулу, поліпшує планування ре-
сурсів охорони здоров’я, є легко керованою та має 
невеликі адміністративні витрати. 

З 2012 р. була передбачена централізація фінан-
сових коштів у федеральному фонді обов'язкового 
медичного страхування і надання субвенцій бю-
джетам територіальних фондів для виконання базо-
вої програми обов'язкового медичного страхування 
у всіх суб'єктах Російської федерації за єдиними 
нормативами.

Згідно російському законодавству кошти фон-
дів обов'язкового медичного страхування форму-
ються за рахунок:

1) доходів від сплати:
а) страхових внесків на обов'язкове медичне 

страхування;
б) недоїмок по внесках, податковим платежам;
в) нарахованих штрафів та пені;
2) коштів федерального бюджету, що пере-

даються до бюджету федерального фонду у ви-
падках, встановлених федеральними законами, в 
частині компенсації випадаючих доходів у зв'язку 
з встановленням знижених тарифів страхових вне-
сків на обов'язкове медичне страхування;

3) коштів бюджетів суб'єктів Російської феде-
рації, переданих до бюджетів територіальних фон-
дів відповідно до законодавства Російської федера-
ції і законодавством суб'єктів Російської федерації;

4) доходів від розміщення тимчасово вільних 
коштів;

5) інших джерел, передбачених законодавством 

Російської федерації [6, ст. 21] .
Кошти до фондів обов’язкового медичного стра-

хування відраховують всі господарюючи суб’єкти 
незалежно від форм власності, індивідуальні під-
приємці, громадяни, які займаються приватною 
практикою, люди творчих професій, не об’єднані у 
творчі колективи, а також місцеві органи влади для 
оплати медичних послуг непрацюючим. До 2010 
року страхувальниками працюючого населення ви-
ступали роботодавці, які сплачували страхові вне-
ски, приблизно 1/3 яких надходила до федераль-
ного фонду обов'язкового медичного страхування, 
а майже 2/3 – у територіальні фонди. Але такий 
підхід піддавався значній критиці за відсутність 
страхових принципів [7, с. 144]. У результаті 2009 
р. було прийнято федеральний Закон «Про страхо-
ві внески в Пенсійний фонд Російської федерації, 
фонд соціального страхування Російської федера-
ції, федеральний фонд обов'язкового медичного 
страхування і територіальні фонди обов'язкового 
медичного страхування» [8], відповідно до якого 
єдиний соціальний податок з 2010 р. було замінено 
на страхові внески.

Кошти від страхових внесків акумулюються у 
фондах обов'язкового медичного страхування, а по-
тім перерозподіляються між страховими медичними 
організаціями, які є самостійними суб'єктами госпо-
дарювання і не входять у систему охорони здоров'я. 

Жодна модель обов’язкового медичного стра-
хування не може існувати без розвинутої система 
тарифікації медичних послуг. Тарифи на оплату 
медичної допомоги – це ціни, які встановлюють-
ся угодою між уповноваженим державним орга-
ном суб'єкта Рф, Територіальним фондом ОМС, 
представниками професійних асоціацій, асоціа-
цій СМО, а також представниками муніципаль-
них утворень. Такий підхід дозволяє урахувати 
як загальнодержавні, так і корпоративні інтереси 
суб’єктів страхування.

Страхові тарифи на оплату медичної допомоги 
розраховуються згідно зі спеціальною методикою 
і включають в себе статті витрат, встановлені те-
риторіальної програмою обов'язкового медичного 
страхування. 

фінансування медичної допомоги на території 
Росії здійснюється також і за рахунок асигнувань 
бюджетів всіх рівнів. Існує практика формування 
нормованого страхового запасу у складі бюджету 
федерального фонду, використання коштів якого 
встановлюються виключно законом.

 Важливо зазначити, що із прийняттям феде-
рального Закону «Про обов'язкове медичне стра-
хування у Рф» було введено поліс єдиного зразка, 
який дозволяє отримувати медичну допомогу неза-
лежно від місця проживання за єдиними стандар-
тами. Безумовно, це значно покращує можливість 
своєчасного отримання якісної медичної допомоги 
та запобігає зайвим перешкодам на шляху цього.

Проводячи критичний аналіз існуючої системи 
фінансово-правового забезпечення обов’язкового 
медичного страхування Росії, треба зазначити, що 
вона не позбавлена і певних недоліків.

Зокрема, недостатньо розробленим є меха-
нізм контролю та нагляду за діяльністю фондів 
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обов’язкового медичного страхування, в наслідок 
чого, має місце зловживання і нецільового вико-
ристання засобів. 

В Рф розмір тарифів визначається не стільки ре-
альними потребами пацієнтів і витратами медичних 
установ, скільки сумою коштів, фактично сплачених 
в страхові фонди від роботодавців і місцевих бю-
джетів. Економічні причини і ряд медико-правових 
факторів впливає на зниження розмірів діючих в 
ОМС тарифів, а таке зниження означає погіршення 
якості медичної допомоги кожному пацієнту та ін.

Але, в цілому, сучасний стан охорони здоров'я 
Росії дозволяє стверджувати, що обов’язкове медич-
не страхування показало свою життєздатність та ді-
євість. У державі створена відповідна інфраструкту-
ра і розроблена необхідна нормативно-правова база.

висновки. Належне фінансово-правове забезпе-
чення ОМС не можливе без створення ефективної 
нормативно-правової бази належного прогнозуван-
ня, планування та розвитку зазначеної інституції.

У результаті запровадження ОМС у Рф було 
створено цільове джерело фінансування охорони 
здоров’я, забезпечено стабільне фінансування ме-
дичних закладів та посилені гарантії доступу на-
селення до якісної медичної допомоги.

Для України, з точки зору фінансово-правового 
забезпечення обов’язкового медичного страхуван-
ня, корисним було б врахувати такий досвід Росій-
ської федерації:

- підвищення ефективності функціонуван-
ня галузі охорони здоров’я за рахунок коштів 
обов’язкового медичного страхування;

- створення фондів обов’язкового медичного 
страхування державними некомерційними струк-
турами, надходження коштів до яких не залежить 
від політичної ситуації в країні, волі представників 
влади та повноти бюджету;

- введення фінансово обгрунтованної системи 
тарифікації медичних послуг;

- наявність механізмів додаткового фінансуван-
ня системи охорони здоров'я у вигляді асигнувань 
бюджетів всіх рівнів;

- чітка диференціація між розподілом коштів 
бюджету та фондів обов’язкового медичного стра-
хування; 

- існування нормованого страхового запасу у 
складі бюджету федерального фонду.

- визначення потреб у ресурсах на підставі еко-
номічної оцінки ефективності використання наяв-
них ресурсів та подолання дефіциту коштів.
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ДіяльніСть оргАнів ЮСтиціЇ укрАЇни З нАДАння 
АДМініСтрАтивних поСлуг: ЗАгАльнА хАрАктериСтикА
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здобувач кафедри управління, адміністративного праваі процесу 

та адміністративної діяльності юридичного факультету,
Національний університет державної податкової служби України

У статті досліджено надання адміністративних послуг як вид діяльності органів юстиції України.
Ключові слова: надання адміністративних послуг, органи юстиції України.

В статье исследовано оказание административных услуг как вид деятельности органов юстиции Украины.
Ключевые слова: оказание административных услуг, органы юстиции Украины.

In the article rendering of administrative services has been analyzed as a kind of Ukrainian bodies’ of justice activities.
Key words: rendering of administrative services, Ukrainian bodies’ of justice.
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Необхідність дослідження надання адміні-
стративних послуг органами юстиції України як 
складової проблематики адміністративних послуг 
викликана сучасними умовами становлення гро-
мадянського суспільства в Україні та об’єктивною 
потребою вдосконалення організаційно-правового 
забезпечення діяльності уповноважених суб’єктів з 
надання адміністративних послуг у нашій державі 
через призму прав людини. 

Окремі питання адміністративних послуг були 
предметом науково-теоретичних досліджень укра-
їнських вчених і правознавців, серед яких − В.Б. 
Авер’янов, В.М. Гаращук, Н.В. Гнидюк, І.П. Голо-
сніченко, А.В. Кірмач, І.Б. Коліушко, К.В. Нікола-
єнко, В.Г. Перепелюк, Г.М. Писаренко, З. Сірик, 
В.П. Тимощук, Б. Шевчук. Серед авторів, праці 
яких присвячені прикладним аспектам досліджен-
ня проблематики адміністративних послуг, слід 
зазначити І.О. Бондаренко, В.М. Гаращука, І.В. 
Дроздову, А.В. Кірмача, І.Б. Коліушка, О.О. Кузь-
менко, Є.О. Легезу, В.І. Сіверіна, О.О. Сосновика, 
В.П. Тимощука. Проте комплексного монографіч-
ного дослідження адміністративних послуг, які на-
даються органами юстиції України, не проводило-
ся. Отже, взагалі не висвітленими є питання місця 
проваджень з надання адміністративних послуг у 
діяльності органів юстиції України, змісту цих про-
ваджень та характеристики їх особливостей.

Метою цієї статті є з’ясування теоретичних, 
правових і організаційних засад надання адміні-
стративних послуг органами юстиції України. З 
огляду на поставлену мету, вважаємо за доцільне 
вирішити наступні завдання: з’ясувати місце на-
дання адміністративних послуг у діяльності орга-
нів юстиції України; проаналізувати надання ад-
міністративних послуг як вид діяльності органів 
юстиції України.

Відповідно до чинного законодавства Укра-
їни під органами юстиції України розуміються: 
1) Міністерство юстиції України (далі – Мін’юст 
України), Державна реєстраційна служба України 
(далі − Укрдержреєстр), структурні підрозділи те-
риторіальних органів Міністерства юстиції Укра-
їни (Головного управління юстиції Міністерства 
юстиції в Автономній Республіці Крим, головних 
управлінь юстиції в областях, містах Києві та Се-
вастополі), що забезпечують реалізацію повнова-
жень Державної реєстраційної служби; 2) відділи 
державної реєстрації актів цивільного стану; 3) 
Державний департамент з питань банкрутства як 
державний орган з питань банкрутства (до завер-
шення виконання заходів, що забезпечать можли-
вість здійснення Міністерством юстиції України 
таких повноважень); 4) державний реєстратор; 
5) орган ліцензування; 6) органи державної реє-
страції; 7) органи державної реєстрації актів ци-
вільного стану; 8) органи державної реєстрації 
творчих спілок; 9) органи, що проводять легаліза-
цію об’єднань громадян; 10) спеціально уповно-
важений орган з питань державної реєстрації; 11) 
спеціально уповноважений орган з питань ліцен-
зування.

Слід зазначити, що у вітчизняній юридичній 
літературі відсутня єдність думок з приводу ви-
значення поняття «адміністративні послуги», що, 
в свою чергу, свідчить про дискусійний характер 
досліджуваного питання. 

У цій статті автором використовується підхід, 
відповідно до якого в основі визначення поняття 
«адміністративні послуги» лежить таке значення 
змісту родового поняття «послуги», як діяльність. 
Так, з точки зору уповноваженого суб’єкта або у 
широкому розумінні адміністративна послуга роз-
глядається як публічно-сервісна діяльність адміні-
стративного органу, що полягає у вчиненні певних 
юридичних дій та спрямована на забезпечення 
(юридичне оформлення) умов для реалізації прав 
фізичної або юридичної особи, яка здійснюється за 
заявою цієї особи.

Як видове поняття «діяльність з надання адмі-
ністративних послуг» має таку саму структуру, що 
і будь-яка «діяльність», тобто складається із таких 
елементів, як: суб’єкт, мета, процес, засоби, об’єкт, 
предмет, результат [1, с. 193]. Суб’єктом діяльності 
з надання адміністративних послуг виступає упо-
вноважений орган − фізична / юридична особа, 
наділена владними повноваженнями відповідно до 
закону (зокрема, органи юстиції України). Метою 
діяльності з надання адміністративних послуг, з 
одного боку, є створення умов для реалізації прав, 
свобод, законних інтересів, а також виконання 
обов’язків фізичної та юридичної особи, а з іншо-
го, − захист інтересів держави. Більш конкретизо-
вано мета формулюється у процесі повсякденної 
діяльності окремих служб, підрозділів, працівників 
тощо. Вона може визначати форму діяльності. Про-
цес діяльності з надання адміністративних послуг 
завжди виражається у здійсненні соціально зна-
чимих юридичних дій (наприклад: державної реє-
страції юридичних осіб і фізичних осіб – підприєм-
ців, об’єктів нерухомості, актів цивільного стану, 
правочинів; ліцензування тощо), обов’язковою 
ознакою яких є настання правових наслідків. Засо-
би діяльності з надання адміністративних послуг 
представлені правовими засобами, які полягають 
у встановленні стандартів, конкретних адміністра-
тивних процедур, зборів, мита, плати. Об’єктом 
діяльності з надання адміністративних послуг є 
юридично оформлена умова для реалізації прав, 
свобод, законних інтересів і виконання обов’язків 
фізичних і юридичних осіб. Таким чином, об’єкт 
діяльності з надання адміністративних послуг має 
суто нематеріальну природу і становить собою 
право на вчинення певних дій чи набуття правового 
статусу. Предметом надання адміністративних по-
слуг виступає відповідний документ встановленого 
законом зразка (наприклад: свідоцтво, ліцензія) або 
дія (наприклад: проставлення апостилю). Результа-
том діяльності з надання адміністративних послуг 
є індивідуально-конкретне рішення, зміст якого 
передбачає задоволення вимоги або обґрунтовану 
відмову у наданні послуги. 

У сфері надання адміністративних послуг осо-
бливого значення набуває процедура як один із 
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важливих засобів гарантування прав та охороню-
ваних законом інтересів приватних осіб у відноси-
нах з державою. Адже вона визначає такі аспекти 
надання адміністративних послуг як, наприклад, 
способи звернення за адміністративною послугою, 
вартість адміністративних послуг, строки надання 
адміністративних послуг, результат адміністратив-
ної послуги тощо. Оскільки діяльність суб’єктів, 
зобов’язаних надавати адміністративні послуги, 
заснована на забезпеченні прав і законних інтер-
есів конкретного громадянина або юридичної осо-
би, ще однією з найважливіших ознак, властивих 
адміністративним органам є наявність нормативно 
встановленого порядку надання адміністративних 
послуг, а саме: порядку прийняття звернень гро-
мадянина або юридичної особи щодо одержання 
адміністративної послуги, порядку розгляду цих 
звернень, порядку оскарження рішень, прийня-
тих за такими зверненнями. Отже, органи юстиції 
України зобов’язані розглянути звернення, подане 
у передбачених законодавством порядку і формі, та 
прийняти рішення у встановлений законом строк. 
Таким чином, як процедура надання адміністратив-
них послуг органами юстиції України складається 
з наступних стадій: 1) прийняття звернення; 2) роз-
гляд справи; 3) прийняття рішення; 4) оскарження 
рішення (факультативна стадія). 

Слід зазначити, що діяльність органів юстиції 
України з надання адміністративних послуг базу-
ється на сукупності принципів, яка утворює систе-
му, що має такий вигляд: 1) загальні (загальнопра-
вові, конституційні) принципи (зокрема, принципи: 
верховенства права, законності, рівності перед за-
коном, демократизму, гуманізму, взаємної відпові-
дальності держави та людини та інші); 2) моральні 
принципи (зокрема: об’єктивність та неупередже-
ність, повага до особи, професійність); 3) організа-
ційні принципи (наприклад: організаційної єдності 
«єдиного вікна», мовчазної згоди та інші); 4) про-
цедурні принципи (зокрема: відкритість, своєчас-
ність, доступність, зручність, результативність). 
Наприклад, на стадії розгляду справи застосову-
ються такі принципи надання адміністративних 
послуг: об’єктивності, повноти (всебічності), які 
стосуються встановлення фактичної підстави для 
вирішення справи; безоплатності розгляду звер-
нення; своєчасності, а на стадії прийняття рішення 
адміністративні органи мають керуватися такими 
принципами, як: законність − прийняття рішення 
тільки відповідно до правильно обраних правових 
норм (дана вимога звернена до належного і пра-
вильного встановлення юридичної підстави для 
вирішення справи); обґрунтованість, доцільність, 
справедливість (рішення, що приймається має бути 
обґрунтованим і у кожному конкретному випадку 
найбільш ефективним); результативність, яка пе-
редбачає спрямованість діяльності адміністратив-
ного органу на позитивне вирішення справи, тобто 
на надання особі адміністративної послуги з кінце-
вим очікуваним результатом.

Як відомо, більшість адміністративних послуг, 
які надаються органами виконавчої влади, а отже 

− і органами юстиції України, є платними. Згідно 
з чинним законодавством України за надання ад-
міністративних послуг органами юстиції України 
стягується державне мито (наприклад: за видачу 
свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу), збір 
(наприклад: за державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців), плата (напри-
клад: за видачу ліцензії).

Метою діяльності органів юстиції України з 
надання адміністративних послуг є: 1) засвідчення 
факту як дії особи (наприклад: створення особи, 
набуття статусу особою, усиновлення, шлюбу, ро-
зірвання шлюбу, зміни імені); 2) забезпечення реа-
лізації прав та законних інтересів фізичних та юри-
дичних осіб (зокрема, на здійснення певного виду 
діяльності, наприклад: нотаріальної, адвокатської 
діяльності, діяльності з надання юридичних по-
слуг); 3) офіційного визнання (зокрема: осіб, доку-
ментів); 4) підтвердження державою настання по-
дій (зокрема: народження фізичної особи, смерті). 

Органи юстиції України відповідно до покла-
дених на них завдань виконують певні функції у 
сфері надання адміністративних послуг [2, п. 4; 
3, п. 4; 4, ст. 5; 4, ст. 6], які пропонуємо визначити 
наступним чином: 1) правозабезпечувальна функ-
ція (яка, на думку автора, в узагальненому вигляді 
об’єднує такі функції державного управління, як 
організація, керівництво, координація); 2) праворе-
алізаційна функція (регулювання) – спрямована на 
реалізацію прав особи; 3) правоохоронна функція 
(об’єднує функції контролю та нагляду) – має на 
меті попередження правопорушень; 4) правозахис-
на (правозастосовча) функція − передбачає вико-
нання закону внаслідок наявності правопорушення 
(зокрема, застосування стягнення, притягнення до 
відповідальності осіб за вчинення правопорушен-
ня); 5) правотворча функція.

Органи юстиції України з метою реалізації по-
кладених на них функцій здійснюють певні повно-
важення у сфері надання адміністративних послуг 
[2; 3, п. 4; 3, п. 64], які вважаємо за доцільне кла-
сифікувати за змістом на наступні шість груп: 1) 
організаційні повноваження; 2) процедурні повно-
важення  (наприклад: а) видача виписок, довідок 
(наприклад: про народження із зазначенням факту 
мертвонародження для підтвердження державної 
реєстрації народження у разі народження дитини 
мертвою; про легалізацію первинних осередків 
політичної партії) з Єдиного державного реєстру, 
довідок (наприклад: про подання заяви про вида-
чу дубліката ліцензії на провадження певного виду 
господарської діяльності, про прийняття заяви про 
переоформлення ліцензії на провадження певного 
виду господарської діяльності), повідомлень (на-
приклад: про проведення державної реєстрації; про 
залишення без розгляду документів, які подані для 
проведення державної реєстрації (із зазначенням 
відповідних підстав); про відмову у проведенні 
державної реєстрації (із зазначенням відповідних 
підстав); б) внесення до Єдиного державного реє-
стру відомостей (наприклад: про відокремлені під-
розділи юридичної особи; про державну реєстра-
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цію особи на підставі рішення суду; про діючих 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), 
відповідних записів (наприклад: про призначення 
комісії з припинення; про проведення державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-під-
приємців); в) внесення відомостей, відповідних за-
писів до журналу обліку реєстраційних дій тощо); 
3) сервісні повноваження  (наприклад: а) видача лі-
цензії на провадження діяльності арбітражних ке-
руючих (розпорядників майна, керуючих санацією, 
ліквідаторів), дублікатів ліцензій, копій ліцензій, 
свідоцтв (наприклад: про право на зайняття нотарі-
альною діяльністю; про реєстрацію політичної пар-
тії; про державну реєстрацію благодійних організа-
цій; про реєстрацію адвокатських об’єднань; про 
державну реєстрацію друкованого засобу масової 
інформації; про державну реєстрацію інформацій-
ного агентства як суб’єкта інформаційної діяльнос-
ті; про державну реєстрацію статутів територіаль-
них громад; про державну реєстрацію символіки; 
про державну реєстрацію шлюбу тощо), дублікатів 
свідоцтв, повторних свідоцтв; б) проставлення 
апостилю на офіційних документах та документах, 
призначених для використання на території іно-
земних держав); 4) контрольні повноваження; 5) 
правозахисні повноваження; 6) правотворчі повно-
важення. Таким чином, сукупність організаційних, 
процедурних, сервісних, контрольних, правозахис-
них, правотворчих повноважень адміністративних 
органів становить компетенцію органів юстиції з 
надання адміністративних послуг у сфері держав-
ної реєстрації, легалізації, ліцензування. Отже, 
зміст державних функцій та повноважень, відобра-
жених у законі, дає уявлення про те, в яких випад-
ках орган юстиції України (адміністративний ор-
ган) зобов’язаний надати адміністративну послугу 
(наприклад: видати свідоцтво або ліцензію). 

Дослідження змісту поняття адміністративних 
послуг дає підстави стверджувати, що діяльність 
органів юстиції України з надання адміністративних 
послуг є процедурною формою публічно-сервісної 
діяльності органів виконавчої влади (адміністра-
тивних органів), що реалізує державну політику з 
питань банкрутства, а також у сферах: а) державної 
реєстрації (наприклад: актів цивільного стану, речо-
вих прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фі-

зичних осіб-підприємців); б) реєстрації (легалізації) 
(наприклад: об’єднань громадян, статутів).

Особливістю кожної із стадій проваджень з на-
дання адміністративних послуг органами юстиції 
є наявність власної мети (яка є частиною головної 
мети процедури надання адміністративних послуг), 
правових засобів (принципів, стандартів), процесу 
(процедурних повноважень як сукупності дій та рі-
шень уповноважених суб’єктів), результату (сервіс-
них повноважень як вчинення певних дій або видачі 
певного документа встановленого зразка).

Отже, діяльність органів юстиції України у 
сфері надання адміністративних послуг як проце-
дурна форма публічно-сервісної діяльності адміні-
стративних органів − це особливий вид зовнішньої 
діяльності конкретних органів виконавчої влади 
та їх посадових осіб, яка передбачає виконання 
певних завдань і здійснення окремих повнова-
жень, що спрямовані на забезпечення реалізації 
прав та законних інтересів фізичних та юридич-
них осіб (суб’єктів), офіційне визнання документів 
(об’єктів), засвідчення дій особи та підтвердження 
настання певних подій (юридичних фактів).

Підсумовуючи, слід зазначити, що автором було 
обґрунтовано і визначено діяльність органів юстиції 
України з надання адміністративних послуг як про-
цедурну форму публічно-сервісної діяльності ор-
ганів виконавчої влади (адміністративних органів); 
зроблено висновок, що завданнями органів юсти-
ції України як суб’єктів надання адміністративних 
послуг є формування, забезпечення та реалізація 
державної політики у сфері державної реєстрації 
(суб’єктів, об’єктів, фактів), легалізації (суб’єктів, 
об’єктів), ліцензування (щодо питань банкрут-
ства); визначено функції органів юстиції України 
у сфері надання адміністративних послуг (право-
забезпечувальна, правореалізаційна, правоохорон-
на, правозахисна (правозастосовча), правотворча); 
запропоновано класифікувати повноваження, які 
здійснюються органами юстиції України у сфері 
надання адміністративних послуг, за змістом на: 1) 
організаційні повноваження; 2) процедурні повно-
важення; 3) сервісні повноваження; 4) контрольні 
повноваження; 5) правозахисні повноваження; 6) 
правотворчі повноваження; сформульовано визна-
чення процедурних і сервісних повноважень.
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про боротьбу З коМп’ЮтерниМи ЗлочинАМи 

МіжнАроДниМ ДоговорАМ
броневицька о. М.,

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету,

Львівський державний університет внутрішніх справ

Стаття присвячена висвітленню стану відповідності кримінального законодавства України міжнародним договорам 
про боротьбу із кіберзлочинністю. Проаналізовано думки різних вчених щодо внесення змін до Кримінального кодексу 
України у зв’язку із ратифікацією Конвенції про кіберзлочинність та Додаткового протоколу до неї. Автор акцентує увагу 
на з’ясуванні ознак складів злочинів у сфері комп’ютерної інформації.

Ключові слова: кіберзлочин, комп’ютерна інформація, конвенція, склад злочину.

Статья посвящена освещению состояния соответствия уголовного законодательства Украины международным 
договорам о борьбе с киберпреступностью. Проанализированы мнения различных ученых о внесении изменений в 
Уголовный кодекс Украины в связи с ратификацией Конвенции о киберпреступности и Дополнительного протокола к 
ней. Автор акцентирует внимание на выяснении признаков составов преступлений в сфере компьютерной информации.

Ключевые слова: киберпреступление, компьютерная информация, конвенция, состав преступления.

The aim of this article is to ascertain the state of correspondence of criminal legislation of Ukraine to the international 
treaties on combating cybercrime. The opinions of various scholars concerning amendments to the Criminal Code of Ukraine in 
connection with the ratification of the Convention on Cybercrime and its Additional Protocol are analyzed. The author focuses on 
clarifying the elements of crime in the sphere of computer information.

Key words: cyber-crime, computer information, convention, elements of crime.

постановка проблеми. Останні 10 років регу-
лювання кіберпростору вже не є виключно «вну-
трішньою справою» окремих держав. Можливість 
використання кіберпростору організованими зло-
чинними угрупованнями, зловмисниками-одина-
ками, формалізованими та неформалізованими 
деструктивними політичними групами, військо-
вими та спеціальними службами держав з метою 
вчинення злочинів, здійснення хакерських атак за 
політичними мотивами, деструктивного впливу на 
військову та цивільну інфраструктуру (в тому числі 
критичну), збір чутливої інформації, а також пря-
ме шпигунство в інтересах держави чи потужних 
корпорацій, робить неможливим ігнорування даної 
проблеми з боку світової спільноти. 

Завдяки Інтернету комп’ютерна кримінальна епі-
демія стрімко розвивається. За оцінками Інтерполу, 
швидкість зростання рівня злочинності в глобальній 
комп’ютерній мережі є найбільшою, порівняно з 
іншими видами злочинів, серед яких торгівля нар-
котиками та зброєю. За оцінкою голови зовнішньо-
політичного відомства Великої Британії В. Хейга, 
глобальна шкода від кіберзлочинів становить понад 
трильйон доларів США на рік [8]. За даними опиту-
вання, проведеного компанією Symantec, майже дві 
третини користувачів Інтернету хоча б одноразово 
ставали жертвами кібернетичного злочину [4].

Стан дослідження. Питанням криміналізації 
суспільно небезпечних діянь у сфері комп’ютерної 

інформації присвятили наукові праці П. Андрушко, 
М. Карчевський, В. Кузнецов, А. Музика, С. Орлов, 
Н. Розенфельд тощо. На початку 2003 р. Д. Азаров 
запропонував невідкладно гармонізувати чинне 
кримінальне законодавство України з положення-
ми щойно укладеної Міжнародної конвенції про 
кіберзлочинність [1, с. 9].

Уперше стан і проблеми імплементації Украї-
ною міжнародно-правових зобов’язань щодо відпо-
відальності за злочини у сфері комп’ютерної інфор-
мації докладно дослідив М. Плугатир. Відстоюючи 
необхідність узгодження норм кримінального за-
конодавства України з положеннями Конвенції про 
кіберзлочинність, автор обмежує своє дослідження 
пропозиціями щодо імплементації ст. 2-6 Конвен-
ції, що стосуються правопорушень проти конфіден-
ційності, цілісності та доступності комп’ютерних 
даних та систем і мають охоплюватися розділом 
ХVІ Особливої частини Кримінального кодексу 
(КК) України [11, с. 9-10]. Водночас дослідник не 
вивчає стан реалізації в Україні вимог Конвенції 
щодо правопорушень, пов’язаних з використанням 
комп’ютерних засобів (ст. 7, 8), а також Додаткового 
протоколу до Конвенції, який стосується криміналі-
зації дій расистського та ксенофобного характеру, 
вчинених через комп'ютерні системи.

Метою статті є дослідження стану відповід-
ності кримінального законодавства України у сфе-
рі боротьби з комп’ютерними злочинами вимогам 
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Конвенції про кіберзлочинність та Додаткового 
протоколу до неї, виявлення прогалин і формуван-
ня пропозицій щодо вдосконалення законодаства.

23 листопада 2011 р. була прийнята Конвен-
ція про кіберзлочинність, яку було ратифіковано 7 
вересня 2005 р., а вступив дію на території Укра-
їни цей міжнародний договір 1 липня 2007 р. Усі 
суспільно-небезпечні діяння, які кожна держава-
учасниця цієї Конвенції зобов’язується визнати 
злочинними, поділені на декілька груп: злочини 
проти конфіденційності, цілісності і доступності 
комп’ютерної інформації та комп’ютерних систем 
(підрозділ 1); злочини, що пов’язані з комп’ютером 
(підрозділ 2); злочини, пов’язані зі змістом 
комп’ютерної інформації (підрозділ 3); злочини, 
пов’язані з порушенням авторських та суміжних 
прав (підрозділ 4) [5].

Так, до суспільно небезпечних діянь, які по-
винні визнаватися злочинами першої групи, нале-
жить п’ять посягань:

1. Незаконний доступ – доступ до всієї 
комп’ютерної системи або її частини (ст. 2).

2. Нелегальне перехоплення – вчинене з ви-
користанням технічних засобів перехоплення за-
критої інформації, яка передається в межах однієї 
комп’ютерної системи або між різними системами, 
в тому числі шляхом перехоплення електромагніт-
ного випромінювання комп’ютерної техніки (ст. 3).

3. Втручання у дані – незаконне пошкоджен-
ня, знищення, зміна, погіршення, приховування 
комп’ютерної інформації. У національному законо-
давстві може бути визначено в якості обов’язкової 
ознаки цього злочину настання суспільно небез-
печних наслідків у вигляді значної шкоди (ст. 4).

4. Втручання в систему – незаконне перешко-
джання функціонуванню комп’ютерної системи 
шляхом введення, передавання, пошкодження, 
знищення, зміни, погіршення або приховування 
комп’ютерних даних (ст. 5).

5. Зловживання пристроями – незаконне вчи-
нення таких діянь:

а) виробництво, продаж, придбання для ви-
користання, розповсюдження або надання іншим 
чином: 

– пристроїв, які містять комп’ютерні програми, 
і створені або перероблені з метою вчинення зло-
чинів, зазначених у ст.ст. 1-4;

– комп’ютерних паролів, кодів доступу або ін-
ших подібних даних, за допомогою яких можна 
отримати доступ до всієї комп’ютерної системи 
або її частини з метою вчинення злочинів, зазна-
чених у ст.ст. 1-4.

б) володіння предметами, зазначеними у час-
тині «а» цього пункту з метою використання при 
вчиненні злочинів, зазначених у ст.ст. 1-4. Сторо-
на може визначити мінімальну кількість предме-
тів, володіння якими повинно бути кримінально 
караним (ст. 6). З цього приводу Україна зробила 
застереження, що залишає за собою право не за-
стосовувати п. 1 цієї статті Конвенції в частині 
встановлення кримінальної відповідальності за ви-
готовлення, придбання для використання, надання 

для використання іншим чином предметів, зазначе-
них у частині «а». 

До посягань, які пов’язані з комп’ютером (дру-
га група) віднесено два суспільно небезпечних ді-
яння:

1. Підробка, пов’язана з комп’ютером, – 
введення, зміна, знищення або приховування 
комп’ютерних даних, яке призводить до створення 
недійсних даних з метою того, щоб вони вважались 
дійсними, незалежно від того, можна чи ні такі дані 
прямо прочитати і зрозуміти (ст. 7).

2. Шахрайство, пов’язане з комп’ютером, – вчи-
нення з метою отримання незаконної матеріальної 
вигоди для себе або іншої особи одного з таких ді-
янь, якщо вони спричинили потерпілому майнові 
втрати (ст. 8):

а) будь-яке введення, зміна, знищення або при-
ховування комп’ютерних даних;

б) будь-яке втручання у функціонування 
комп’ютерної системи.

Третій вид посягань охоплює лише один злочин, 
а саме суспільно небезпечні діяння, що пов’язані з 
дитячою порнографією (ст. 9) – виготовлення, про-
понування або надання доступу, розповсюдження 
або передача, здобуття для себе чи іншої особи 
дитячої порнографії в межах комп’ютерної систе-
ми (систем), володіння дитячою порнографією у 
комп’ютерній системі чи на комп’ютерному носії. 

Під дитячою порнографією в аналізованому до-
кументі розуміються матеріали, що відображають 
залучення неповнолітнього або особи, яка сприй-
мається як неповнолітня, до явно сексуальної по-
ведінки, а також штучне реалістичне відображення 
такої поведінки. 

Нарешті, до останнього виду посягань нале-
жать злочини, пов’язані із порушенням авторсько-
го та суміжного права. Згідно зі ст. 10 Конвенції 
злочином повинне визнаватися порушення автор-
ських прав, визнаних стороною відповідно до Па-
ризького акту від 1971 р., Бернської конвенції про 
охорону літературних та художніх творів 1886 р., 
Угоди з торгових аспектів прав інтелектуальної 
власності, Договору Всесвітньої організації інте-
лектуальної власності про авторське право 1996 
р., за виключенням будь-якого морального права, 
передбаченого цими документами, якщо згадані дії 
набули ознак підприємницької діяльності і вчинені 
з використанням комп’ютерної системи.

Все зазначене стосується й порушень суміжних 
з авторськими прав, визнаних стороною відповідно 
до Міжнародної конвенції про охорону прав вико-
навців, виробників фонограм і організацій мовлен-
ня 1961 р., Договору Всесвітньої організації інте-
лектуальної власності про виконання фонограм 

1996 р. Конвенцією передбачено право сторін 
не криміналізовувати названі порушення автор-
ських та суміжних прав, якщо держава вживатиме 
інших дієвих заходів щодо протидії цим порушен-
ням, і якщо це не буде суперечити міжнародно-пра-
вовим актам, зазначеним вище.

Додатковий протокол до Конвенції про кіберз-
лочинність, який стосується криміналізації дій ра-
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систського та ксенофобного характеру, вчинених 
через комп’ютерні системи прийнятий 28 січня 
2003 р. [2], ратифікований Україною 21 липня 2006 
р., а отже є обов’язковим до виконання. Суспіль-
но-небезпечними діяннями, які держава-учасниця 
Додаткового протоколу зобов’язується імплемен-
тувати у національне законодавство, є:

1. Умисне розповсюдження або іншим чином 
надання громадськості доступу через комп’ютерні 
системи до расистського та ксенофобного матеріа-
лу (ст. 3)

2. Погроза, висловлена через комп’ютерну сис-
тему, вчинення тяжкого злочину, визначеного наці-
ональним законодавством, проти осіб з причини їх 
належності до групи, яка відрізняється за ознаками 
раси, кольору шкіри, національним або етнічним 
походженням, а також віросповіданням, якщо вони 
використовуються як привід для будь-якої з цих 
дій; або групи осіб, яка відрізняється за будь-якою 
з цих характеристик (ст. 4).

3. Публічна образа через комп’ютерну систему 
осіб з причини їх належності до групи, яка відрізня-
ється за ознаками раси, кольору шкіри, національ-
ним або етнічним походженням, а також віроспові-
данням, якщо вони використовуються як привід для 
будь-якої з цих дій; або групи осіб, яка відрізняється 
за будь-якою з цих характеристик (ст. 5) 

4. Розповсюдження або іншим чином надання 
громадськості доступу через комп'ютерні систе-
ми до матеріалу, який заперечує, значно мінімізує, 
схвалює або виправдовує дії, які є геноцидом або 
злочинами проти людства (ст. 6).

При цьому в тексті Конвенції є вказівка, що 
слід розуміти під поняттям «комп’ютерна систе-
ма», «комп’ютерні дані». «Комп’ютерна система» 
охоплює будь-який пристрій або групу взаємно по-
єднаних або пов'язаних пристроїв, один чи більш 
з яких, відповідно до певної програми, виконує 
автоматичну обробку даних. «Комп’ютерні дані» – 
це будь-яке представлення фактів, інформації або 
концепцій у формі, яка є придатною для обробки 
у  комп'ютерній системі, включаючи програму, яка 
є придатною для того, щоб спричинити виконання 
певної функції комп'ютерною системою. Так, Д. 
Азаров пропонує предметом всіх складів злочинів, 
що містяться у розділі XVI КК України, визнава-
ти комп’ютерну інформацію у різних її проявах 
(відомості, дані, комп’ютерні програми тощо) [1, 
с. 181]. Вважаємо таке зауваження слушним, адже 
той різнобій термінів, які є в статтях Розділу XVI 
КК України, лише ускладнює роботу правозастосу-
вачів і, в певних випадках, без консультації відпо-
відних спеціалістів, унеможливлює роботу право-
охоронних органів.

щодо суб’єкта кіберзлочинів, то тут вимоги 
міжнародних договорів є звичними, тобто зазна-
чено, що таким суб’єктом може бути фізична осо-
ба. Відповідальність юридичної особи, відповідно 
до юридичних принципів держави-учасниці, може 
бути кримінальною, цивільною або адміністратив-
ною, і така відповідальність не впливає на кримі-
нальну відповідальність фізичних осіб, які вчини-

ли правопорушення. Тобто категоричної вимоги 
визнавати юридичних осіб суб’єктами складів кі-
берзлочинів у міжнародних актах немає.

Суб’єктивна сторона посягань в основному ви-
значається умисною формою вини. Відповідно до 
норм Конвенції встановлення конкретних санкцій 
за здійснення зазначених діянь віднесено до ві-
дання держав-членів, що підписали Конвенцію. 
На їх розсуд може встановлюватися кримінальна 
відповідальність для фізичних осіб, а також кри-
мінальна, цивільно-правова або адміністративна 
відповідальність юридичних осіб. Передбачені 
внутрішньодержавним законодавством санкції ма-
ють бути ефективними, пропорційними і перекон-
ливими, включаючи позбавлення волі. У санкціях 
статей Розділу XVI КК України серед можливих 
видів покарань також передбачено позбавлення 
волі за вчинення злочину у сфері використанні 
електронно-обчислювальних машин [6].

Якщо з приводу об’єкта, суб’єкта та суб’єктивної 
сторони відповідних складів злочинів особливих 
розбіжностей між національним законодавством та 
вказаними міжнародними актами немає, то щодо 
об’єктивної сторони (тобто криміналізації відпо-
відних посягань, що перелічені у міжнародних до-
говорах) є ряд зауважень. 

З приводу першої групи посягань, які визначе-
ні у ст.ст. 2-6 Конвенції про кіберзлочинність, то в 
КК України передбачено відповідальність за анало-
гічні діяння у ст. 361, 361-1, 361-2, 362, 362, 363-1, 
враховуючи ті застереження, які зробила Україна 
при ратифікації цієї Конвенції. Кримінальна від-
повідальність за володіння пристроями, які містять 
комп’ютерні програми, і створені або перероблені 
з метою вчинення кіберзлочинів, зазначених у ст.ст. 
1-4 Конвенції, а також за володіння комп’ютерними 
паролями, кодами доступу або іншими подібними 
даними, за допомогою яких можна отримати не-
санкціонований доступ до компютерної системи з 
наміром використати її (п. b ч. 1 ст. 6 Конвенції) у 
КК України не встановлена.

щодо другої групи посягань, перебачених ст. 
7-8 Конвенції, то в КК України встановлено відпо-
відальність за аналогічні діяння у ст.ст. 190, 192, 
200, 216, 222, 318, 357, 358, 361, 366 (ст.ст. 357, 358, 
366 із врахуванням положень Закону України «Про 
електронні документи та електронний документоо-
біг» від 22 травня 2003 р. [3]). 

Стосовно третьої групи посягань, передбачених 
ст. 9 Конвенції, в КК України передбачена ст. 301, 
де встановлено відповідальність за виготовлення, 
розповсюдження або передачу дитячої порногра-
фії за допомогою компютерних програм. Проте не 
встановлено відповідальності за пропонування або 
надання доступу до дитячої порнографії за допо-
могою компютерних систем. Цей висновок зробле-
но, виходячи із тлумачення відповідних термінів. 
Під розповсюдженням порнографічних предметів 
слід розуміти їх безоплатну передачу іншим осо-
бам, включаючи дарування, передачу у спадок, 
надання в тимчасове користування [7, с. 830]. 
Надавати доступ – давати можливість мати щось, 
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користуватись чимось певній особі (особам) [9, с. 
734]. Пропонування – висловлювати кому-небудь 
якусь пропозицію з наміром залучити до чогось, 
запросити до участі в чомусь, рекомендувати [9, c. 
801]. Очевидно, особа може розповсюдити дитячу 
порнографію, наприклад, через опублікування по-
рно зображень чи відео на певних сайтах у мережі 
Інтернет, доступ до яких має необмежена кількість 
людей чи певна категорія людей, а надати доступ 
чи запропонувати переглянути порнографічні ма-
теріали можливо, наприклад, шляхом надіслання їх 
конкретному адресату або надати можливість пере-
глянути той чи інший відео ролик або зображення 
на своєму особистому компютері, чи записавши 
відео ролик на usb пам'ять. щодо здобуття дитячої 
порнографії за допомогою компютерних систем 
для себе чи іншої особи, а також володіння дитя-
чою порнографією у компютерній системі чи на 
компютерному носії інформації, Україна зробила 
застереження не встановлювати кримінальної від-
повідальності за ці посягання.

З приводу посягань, повязаних з порушенням 
авторських та суміжних прав за допомогою компю-
терних систем, то диспозиція ст. 176 КК України 
повністю охоплює діяння, які визначені у ст. 10 
Конвенції [10; 13, c. 9]. 

Посягання, які передбачені у Додатковому 
протоколі до Конвеції про кіберзлочинність, та-
кож не в повній мірі відображені у КК України. 
щодо поширення расистського та ксенофобно-
го матеріалу через компютерні системи, то в КК 
України передбачена ст. 300, де встановлено від-
повідальність зокрема за розповсюдження чи 
збут творів, що пропагують расову, національ-
ну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію. 
«Расистський та ксенофобний матеріал» означає 
будь-який письмовий матеріал, будь-яке зобра-
ження чи будь-яке інше представлення ідей або 
теорій, які захищають, сприяють або підбурюють 
до ненависті, дискримінації чи насильства проти 
будь-якої особи або групи осіб за ознаками раси, 
кольору шкіри, національного або етнічного по-
ходження, а також віросповідання, якщо вони ви-
користовуються як привід для будь-якої з цих дій. 
У ст. 4 Додаткового протоколу передбачено відпо-
відальність за умисну погрозу через компютерну 
мережу вчинити тяжкий злочин з расистських 
чи ксенофобних мотивів. «Тяжкий злочин» – це 
оціночне поняття, тому перелік таких злочинів 
кожна держава-учасниця встановлює, виходячи із 
принципів і вимог її внутрішнього законодавства. 
Виходячи з ч. 4 і ч. 5 ст. 12 КК України тяжким 

злочином є злочин, за який передбачене основне 
покарання у виді штрафу в розмірі не більше два-
дцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або позбавлення волі на строк 
не більше десяти років. Особливо тяжким зло-
чином є злочин, за який передбачене основне по-
карання у виді штрафу в розмірі понад двадцять 
п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, позбавлення волі на строк понад десять 
років або довічного позбавлення волі. З мотивів 
расової, національної чи релігійної нетерпимості 
у КК України передбачено відповідальність лише 
за погрозу вбивством (ч. 2 ст. 129). Враховуючи 
санкцію ч. 2 ст. 129 КК України, це злочин серед-
ньої тяжкості. За погрозу вчинити тяжкий чи осо-
бливо тяжкий злочин через компютерну систему 
відповідальності у КК України не передбачено. 
Також не передбачано у вітчизняному Криміналь-
ному законі відповідальності за публічну образу 
через компютерну систему осіб з расистських чи 
ксенофобних мотивів. У ч. 1 ст. 161 КК України 
лише зазначено про образу почуттів громадян у 
звязку з їх релігійними переконаннями, що також 
стосується образи, яка висловлена публічно. У ст. 
6 Доаткового протоколу передбачено відповідаль-
ність за розповсюдження через компютерні сис-
теми матеріалу, який заперечує, значно мінімізує, 
схвалює або виправдовує дії, які є геноцидом або 
злочинами проти людства. Україна зробила при 
ратифікації Протоколу застереження до цієї стат-
ті, що розповсюдження згаданих матеріалів вва-
жатимуться злочином на території України, якщо 
вони були вчинені з наміром (метою) підбурити 
до ненависті, дискримінації чи насильства проти 
будь-якої особи чи групи осіб на підставі ознак 
раси, кольору шкіри, національного чи етнічного 
походження, а також віросповідання. У ч. 2 ст. 442 
КК України передбачено відповідальність лише за 
виготовлення або розповсюдження матеріалів із 
закликами до геноциду. Немає у цьому положенні 
вказівки ані на мету, яка вказана у застереженнях 
до Протоколу, ані вказівки на матеріали із закли-
ками про вчинення злочинів проти людства.

висновки. Загалом, слід визнати, що Україна 
реалізує свої зобов’язання за Міжнародною кон-
венцією про кіберзлочинність, за вийнятком тих 
статей, щодо яких зроблено застереження. Уста-
новлення кримінальної відповідальності за діяння, 
які передбачені Додатковим протоколом до Міжна-
родної конвенції, має стати актуальним завданням 
подальшої законотворчої роботи у сфері боротьби 
з кіберзлочинністю.
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оСобливоСті криМінАльноЇ віДповіДАльноСті ЗА Злочини 
проти вСтАновленого поряДку неСення війСьковоЇ Служби. 

окреМі питАння клАСифікАціЇ
гнатенко Є. С.,

викладач кафедри спеціально-правових дисциплін,
Відокремлений структурний підрозділ «Нікопольський факультет

Національного університету «Одеська юридична академія»

У статті досліджуються питання кримінальної відповідальності військовослужбовців за вчинення злочинів в сфері 
встановленого порядку несення військової служби. Також розглядаються дискусійні питання класифікації злочинів, що 
передбачені розділом ХІХ Кримінального кодексу України.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, злочини проти встановленого порядку несення військової служби, 
кваліфікація діянь, військовослужбовець, класифікація військових злочинів.

В статье исследуются вопросы, которые посвящены уголовной ответственности военнослужащих за совершение пре-
ступлений в сфере установленного порядка несения воинской службы. Кроме этого уделено внимание дискуссионным 
вопросам классификации преступлений, которые предусмотрены разделом ХІХ Уголовного кодекса Украины.

Ключевые слова: уголовная ответственность, преступления против установленного порядка несения воинской 
службы, квалификация деяний, военнослужащий, классификация военных преступлений.

This article is studied the questions which are devoted fo the criminal liability of the military servants for commited crimes 
in the sphere of the settled order of the military service’s performance. Besides, the attention was paid fo the controversial 
questions of crimes’classification, which are provided by the article ХІХ of Criminal Code of Ukraine.

Key words: criminal liability, criminal against the settled order of the military service’s performance.

Повсякденна діяльність Збройних Сил України 
та інших військових формувань, утворених відпо-
відно до законів України, потребує постійного не-
ухильного дотримання правопорядку в військовій 
сфері. Особлива роль у його забезпеченні належить 
засобам кримінально-правового характеру.

При прийнятті Кримінального кодексу України 
2001 р. (далі – КК), виходячи із принципу наступ-
ництва, було збережено окремий розділ (раніше 
глава), яким передбачається відповідальність вій-
ськовослужбовців за вчинення військових злочи-
нів. Однак цей розділ зазнав певних змін у порів-
нянні із відповідною главою «Військові злочини» 
КК України 1960 р.

Метою дослідження є декілька аспектів, по-
перше, відобразити стан наукових досліджень в 
Україні стосовно класифікації злочинів проти вста-
новленого порядку несення військової служби; по-
друге, продовжити аналіз системи злочинів проти 

встановленого порядку несення віськової служби, 
що передбачені чинним КК; по-третє, звернути ува-
гу дослідників та представників органів державної 
влади щодо необхідності постійного законодавчого 
удосконалення системи військових злочинів.

В юридичній літературі питанню криміналь-
ної відповідальності за вчинення злочинів проти 
встановленого порядку несення військової служ-
би (їх ще в літературі називають – військові зло-
чини) приділялась певна увага. Відповідні про-
блеми досліджували такі вчені, як Г.В. Андрусів, 
Х.М.Ахметшин, Л.В. Багрій-Шахматов, М.І. Бажа-
нов, В.В. Бондарев, ф.С.Бражник, М.В. Васильєв, 
П.А. Волостнов, А.А. Герцензон, В.Г.Гончаренко, 
Ю.М. Грошевий, B.C. Давиденко, І.М. Даньшин, 
С.І. Дячук, В.А. Клименко, М.Й. Коржанський, 
Г.Г. Криволапов, В.В. Лунєєв, І.М.Мацкевич, М.І. 
Мельник, О.М. Михайленко, Є.А. Моргуленко, 
М.І.Панов, Є.В. Прокопович, В.М. Смітієнко, 
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В.В. Сташис, А.А. Смердов, В.Я.Тацій, А.А. Тер-
Акопов, О.С. Ткачук, С.І. Тихенко, А.А. Толкачен-
ко, M.I. Хавронюк, Г.Л. Чангулі, В.М. Чхіквадзе, 
А.Ш. Якупов, С.С. Яценко та інші. Але опубліко-
вані роботи в переважній більшості виконані в ми-
нулі роки, на базі законодавства, що діяло раніше 
та стосуються лише окремих питань чинного за-
конодавства і не в повній мірі враховують сучасну 
соціально-політичну та економічну ситуації. Про-
блеми кримінальної відповідальності за військові 
злочини не аналізувалися комплексно, з врахуван-
ням всіх норм, що стосуються цих питань [1, с. 8]. 
В Україні відсутні ґрунтовні монографічні дослі-
дження злочинів проти встановленого порядку не-
сення військової служби, окрім монографій Бонда-
рева В.В. «Насильство серед військовослужбовців 
(поняття, характеристика, причини та попереджен-
ня), Київ, 2002 рік» та Карпенка М.І. «Кримінальна 
відповідальність за порушення статутних правил 
взаємовідносин між військовослужбовцями за від-
сутності відносин підлеглості (кримінально-право-
ве та кримінологічне дослідження), Київ, 2006», 
але й вони стосуються в основному кримінологіч-
ного дослідження [1], [2].

Актуальність дослідження виражається в тому, 
що у кримінально-правовій літературі недостатньо 
розроблені питання, що стосуються витоків та істо-
рії кримінальної відповідальності за злочини проти 
встановленого порядку несення військової служби 
(а саме кваліфікації цієї категорії злочинів). У де-
яких наукових дослідженнях тільки фрагментарно 
висвітлюються окремі питання, що в тій чи іншій 
мірі пов'язані з даними злочинами. Крім того, авто-
ри цих праць мають значні розбіжності в поглядах 
щодо суспільних відносин, які поставлені під охо-
рону кримінального закону, на структуру об'єкта та 
інших складоутворюючих цих суспільно-небезпеч-
них діяння і їх ознак.

Окрім того, недостатність наукових та практич-
них рекомендацій негативно відображаються на 
підвищенні ефективності боротьби з військовими 
злочинами. Актуальність проблеми зросла також і в 
зв'язку з нагальною проблемою реформування кри-
мінального законодавства, яка мала місце при під-
готовці і прийнятті нового КК України 2001 року, 
що регламентує відповідальність за ці злочини. 
Окремі прогалини в законодавстві ускладнювали 
можливість виконання завдань КК, щодо охорони 
прав та законних інтересів військовослужбовців.

Проблематика розглядаємих питань полягає в 
тому, що злочинність у Збройних Силах України та 
інших військових формуваннях є дуже небезпеч-
ним, дестабілізуючим фактором, який негативно 
впливає не тільки на них, але й на державу в ціло-
му, а стан справ у Збройних Силах України та ін-
ших військових формуваннях вважають за один із 
індикаторів, базуючись на якому можна визначити 
стан національної безпеки і оборони України. Най-
більш небезпечним та надзвичайно тривожним на-
слідком криміногенної ситуації в Збройних Силах 
України та інших військових формуваннях є живу-
чість і поширеність складів злочинів, які мають на-

сильницьке та корисливе спрямування, що широко 
відомі в кримінальному законодавстві, слідчій та 
судовій практиці України. 

Україна, отримавши в серпні 1991 року свою 
незалежність, розпочала будівництво та реформу-
вання власних Збройних Сил, а також і інших утво-
рених відповідно до законів України військових 
формувань.

Здійснення цих завдань неможливе без актив-
ного включення в цю справу людського чинника. 
Тільки через діяльність людей, через їхню ініціати-
ву та творчість, через сумлінну військову службу, 
згуртованість і патріотизм молоді Збройні Сили 
України та інші військові формування можуть бути 
виведені на якісно новий рівень бойової готовнос-
ті, професійної підготовки і військової дисципліни.

Тому не випадково в прийнятому 19 червня 2003 
року Законі України «Про основи національної безпе-
ки України» одним із елементів національної безпе-
ки нашої держави є «захищеність життєво важливих 
інтересів людини і громадянина». А її (національної 
безпеки) об'єктом є «людина і громадянин – їх кон-
ституційні права і свободи». З огляду на зазначене, 
конституційний обов'язок наших громадян, перед-
бачений статтею 65 Основного Закону України, – 
захищати Вітчизну, незалежність та територіальну 
цілісність України та її недоторканність, що поклада-
ється відповідно до статті 17 Конституції на Збройні 
Сили, повинен забезпечуватися, зокрема, створенням 
належних умов для проходження військової служби 
всіма категоріями військовослужбовців. Більш того, 
основним завданням демократичного цивільного 
контролю над Воєнною організацією і правоохорон-
ними органами держави є «попередження та недо-
пущення порушень конституційних прав і свобод, 
захист законних інтересів громадян України, які пере-
бувають на службі у Збройних Силах України, інших 
військових формуваннях, утворених відповідно до за-
конів України» [3].

Розв'язання зазначених завдань вимагає підви-
щення загального рівня правової культури взаємо-
відносин між військовослужбовцями, що є метою 
Національної програми правової освіти населення, 
затвердженої Указом Президента України від 18 
жовтня 2001 року [4], які складаються в процесі 
їхньої службової діяльності. У військовому колек-
тиві вони виступають в двох основних формах: 
по-перше, це офіційні, службові відносини, котрі 
називають статутними взаємовідносинами. Вони 
становлять сукупність найбільш доцільних з пози-
ції держави і суспільства службових відносин, що 
складаються між військовослужбовцями в процесі 
проходження військової служби, врегульованих за-
конами та іншими нормативно-правовими актами, 
статутами Збройних Сил України, наказами, дирек-
тивами, розпорядженнями, інструкціями, положен-
нями, порадниками тощо; по-друге, це неофіційні, 
позаслужбові відносини, які формуються як систе-
ма міжособистісних переваг, симпатій і антипатій, 
поваги і неприязні. 

На фоні негативних явищ, які ще продовжують 
відбуватися в Збройних Силах України та інших 
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утворених відповідно до законів України військо-
вих формуваннях, очевидним є гострий дефіцит 
поглибленого вивчення кримінально-правових та 
попереджувальних аспектів боротьби з вказаними 
злочинами.

Родовим об’єктом всіх військових злочинів є 
встановлений законодавством порядок несення або 
проходження військової служби. Порядок несення 
та проходження військової служби встановлюється 
стосовно конкретно визначеної сфери діяльності 
військовослужбовців. Тобто тому для правильної 
кваліфікації скоєного важливо завжди встанови-
ти, проти якої конкретно частини цього порядку 
було направлено діяння, тобто що є безпосереднім 
об’єктом військового злочину. Конкретний військо-
вий злочин безпосередньо посягає не на весь по-
рядок несення або проходження військової служби, 
а на окремі сторони (елементи) цього порядку. Без-
посереднім об'єктом конкретного військового зло-
чину є ті відносини військової служби, проти яких 
спрямоване діяння.

Поняття військового злочину основане на за-
гальному визначенні злочину, сформульованому в 
ст. 11 КК. Крім того, воно має ще і специфічні озна-
ки, вказані у ч. 1 ст. 401 КК.

Цими ознаками є:
- спеціальний об'єкт злочину;
- спеціальний суб'єкт злочину;
- військова протиправність;
- караність діянь за нормами, передбаченими у 

розділі про військові злочини.
Для наявності складу будь-якого військового 

злочину крім загальних ознак необхідна сукупність 
названих специфічних ознак.

Встановлений порядок несення або про-
ходження військової служби є обов'язковим 
для виконання всіма військовослужбовцями та 
військовозобов'язаними, які проходять збори. Су-
воре й точне його дотримання складає суть військо-
вої дисципліни і є необхідною умовою забезпечен-
ня постійної боєздатності військових формувань.

Суб'єктами військових злочинів можуть бути 
тільки військовослужбовці та військовозобов'язані 
під час проходження навчальних (чи перевірних) 
або спеціальних зборів.

Відповідно до ч. 2 ст. 401 КК за скоєння вій-
ськового злочину несуть відповідальність вій-
ськовослужбовці Збройних Сил України, Служби 
безпеки, Прикордонних військ, внутрішніх військ 
МВС та інших військових формувань, утворених 

відповідно до законів України, а також інші особи, 
визначені законом.

Відповідальність за військові злочини настає, 
як правило, з 18 років, тобто з віку призову на стро-
кову військову службу.

Певною особливістю норм, які включені у да-
ний розділ, є диференціація умов і меж відпові-
дальності за військові злочини залежно від часу і 
обставин їх вчинення. Підвищується відповідаль-
ність та застосовуються більш суворі міри покаран-
ня за вчинення окремих злочинів в умовах воєнно-
го стану чи в бойовій обстановці, з застосуванням 
зброї, групою осіб тощо.

Підсумовуючи викладене, можна конста-
тувати наступне. Військовим злочином визна-
ється винне суспільно небезпечне діяння, яке 
посягає на встановлений порядок несення вій-
ськової служби, скоєне військовослужбовцем або 
військовозобов'язаним, призваним на навчальні чи 
перевірні збори, передбачене і каране за статтями 
розділу ХІХ Особливої частини КК.

Відповідно до безпосереднього об'єкту можуть 
бути виділені такі групи класифікації військових 
злочинів: 1) проти порядку підлеглості і військо-
вої честі (статті 402-406); 2) проти порядку про-
ходження військової служби (статті 407-409); 3) 
проти порядку користування військовим майном і 
його зберігання (статті 410-414); 4) проти порядку 
експлуатації військової техніки (статті 415-417); 
5) проти порядку несення бойового чергування та 
інших спеціальних служб (статті 418-421); 6) про-
ти встановленого порядку збереження військової 
таємниці (ст. 422); 7) військові службові злочини 
(статті 423-426); 8) проти порядку несення служби 
на полі бою і в районі воєнних дій (статті 427-433); 
9) злочини, відповідальність за які передбачена 
міжнародними конвенціями (статті 434-435).

До ознак класифікації військових злочинів, як 
окремої категорії злочинів варто віднести особли-
вий характер суспільної небезпеки досліджуваних 
злочинів, які зазіхають на порядок несення вій-
ськової служби і воєнну безпеку України, а також 
специфічний характер кримінальної відповідаль-
ності і покарання військовослужбовців, метою 
яких є рішення разом з загальними кримінально-
правовими задачами також і задачі військового 
виховання. Внаслідок цього виникає необхідність 
вироблення критеріїв ознак військового злочину, 
за якими він міг би розмежовуватися із загально-
кримінальними.
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У статті на підставі застосування компаративістського методу дослідження розглянуто особливості застосування 
умовно-дострокового звільнення від відбування покарання до неповнолітніх. Проаналізовано передумови, підстави та 
наслідки зазначеного виду звільнення неповнолітніх від відбування покарання. Запропоновано внесення певних змін та 
доповнень до чинного кримінального законодавства України.

Ключові слова: неповнолітній, покарання, умовно-дострокове звільнення, Україна, Республіка Білорусь.

В статье на основе применения компаративистского метода исследования рассмотрены особенности применения 
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания несовершеннолетних. Проанализированы предпосылки, 
основания и последствия указанного вида освобождения несовершеннолетних от отбывания наказания. Предложено 
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The article is based on the application of the comparative method study discusses the features of parole from punishment 
to minors. Preconditions, reasons and consequences of this type of exemption from punishment of juveniles. A certain changes 
and additions to the existing criminal legislation of Ukraine.
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Современная пенальная политика Украины и 
Республики Беларусь (далее – РБ) в значительной 
мере направлена на гуманизацию всей уголовной 
юстиции, дифференциацию института наказания, 
включая условно-досрочное освобождение от от-
бывания наказания (далее – УДО) несовершенно-
летних. Однако уголовно-правовая регламентация 
данного вида освобождения от отбывания наказа-
ния несовершеннолетних далека от своей оконча-
тельности. 

Не решен окончательно на теоретическом и, 
соответственно, на законодательном уровнях во-
прос относительно оснований условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания несовер-
шеннолетних, остаются актуальными проблемы 
снижения уровня рецидива со стороны досрочно 
освобожденных субъектов и способов закрепления 
положительных результатов, которые были достиг-
нуты при применении в отношении них наказания. 
Отдельной проблемой является необходимость 
должного учета в механизме условно-досрочного 
освобождения социальной адаптации несовершен-
нолетних правонарушителей [4, c. 3].

В предложенной статье будет проанализирован 
институт условно-досрочного освобождения от от-
бывания наказания несовершеннолетних по уго-
ловному законодательству Украины и Республики 
Беларусь. Выборочный анализ законодательства 
указанных стран обусловлен их общими историче-
скими корнями, уходящими в советский период, и 
построением УК отмеченных стран на основе Мо-
дельного УК, разработанного для стран-участниц 
СНГ. Именно эти страны входили в состав быв-
шего СССР, и на их территории действовали поч-
ти идентичные УК. Но за относительно короткий 
период независимого существования по уровню 

законодательной техники и эффективности регу-
лирования общественных отношений, отмеченных 
применением определенных институтов уголовно-
го права (в том числе и УДО), их нормы претерпели 
существенные изменения. 

УДО, в зависимости от этапа реализации нака-
зания, является освобождением от последующего 
его отбывания. Лицо на основании обвинительного 
приговора суда отбывает назначенное ему наказа-
ние, однако в определенный законодательством 
момент, до окончания срока наказания, освобож-
дается от последующего его отбывания [5, c. 408].

Для облегчения анализа материала считаем це-
лесообразным обратиться к составным элементам 
общего подхода характеристики отдельного вида 
освобождения от наказания, разработанного Ю.В. 
Баулиным. Как указывает ученый, поскольку закон 
часто связывает возможность освобождения от на-
казания с видами таких наказаний, их размерами и 
преступлениями, за которые они назначены, необ-
ходимо обратить внимание на такое наказание, как 
на предпосылку освобождения. Однако наличия 
самой лишь предпосылки освобождения для его 
осуществления еще недостаточно, поскольку каж-
дый вид освобождения связывается законом с опре-
деленным основанием освобождения, состоящим 
из двух элементов, каждый из которых является 
обязательным для ее наличия» [5, c. 410]. Первый, 
так называемый формальный, элемент – это отбы-
вание определенной меры наказания, а второй, так 
называемый материальный, элемент – наступление 
определенных позитивных изменений в личности 
осужденного, при наличии которых закон предус-
матривает возможность применения УДО.

Перейдем непосредственно к анализу уголов-
но-правового регулирования применения УДО к 
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несовершеннолетним по законодательству Украи-
ны и Республики Беларусь.

В Украине нормативные предписания ст. 107 
УК, посвящены вопросам применения УДО к не-
совершеннолетним. Белорусский закон также 
содержит специальную норму (ст. 119), которая 
определяет особенности условно-досрочного ос-
вобождения от наказания лица, совершившего 
преступление в несовершеннолетнем возрасте. В 
целом норма близка по форме и содержанию ст. 107 
УК Украины, но имеет и ряд отличий [3, c. 187].

Ч. 1 ст. 107 УК Украины устанавливает, что к ли-
цам, отбывающим наказание в виде лишения сво-
боды за преступление, совершенное в возрасте до 
восемнадцати лет, может быть применено условно-
досрочное освобождение от отбывания наказания 
независимо от тяжести совершения преступления. 
В ч. 1 ст. 119 РБ установлено, что несовершенно-
летний может условно-досрочно освободиться от 
отбывания наказания при условии назначения ему 
наказания в виде лишения права заниматься опре-
деленной деятельностью, исправительных работ, 
ареста или лишения свободы. 

Как видим, УК РБ предпосылка применения 
УДО к несовершеннолетним шире и имеет боль-
ший поощрительный характер, поскольку может 
быть применено не только к лицу, отбывающему 
наказание в виде лишения свободы, но и к другим 
наказаниям. 

Однако, нельзя считать целесообразным услов-
но-досрочно освобождение несовершеннолетнего 
от наказания в виде ареста. Это связано с тем, что 
арест является средством «шоковой терапии» и рас-
считан на применение краткосрочного, но, вместе с 
тем, сурового и интенсивного воздействия на осуж-
денного. Согласно ст. 114 УК РБ этот вид наказания 
назначается несовершеннолетнему на срок от одно-
го до трех месяцев. В такие короткие сроки изучение 
личности несовершеннолетнего для решения вопро-
са о достижении им исправления становится прак-
тически невозможным. В связи с этим, осмелимся 
утверждать о необходимости исключения из ч. 1 ст. 
119 УК РБ наказания в виде ареста.

В юридической литературе УДО рассматрива-
ется как единое правовое явление [8, c. 23]. Но в 
зависимости от объема смягчения уголовно-право-
вых ограничений этот вид освобождения от отбы-
вания наказания можно разделить на полный и ча-
стичный. Полным УДО является в том случае, когда 
осужденный отбывал только основное наказание и 
его условно-досрочно освобождают от отбывания 
данного наказания, или в том случае, когда он от-
бывает основное наказание, после чего должен был 
бы отбывать еще и дополнительное, а его освобож-
дают от основного и всего дополнительного нака-
зания. В случае же, когда осужденного частично 
освобождают от дополнительного наказания или 
не освобождают вообще, он реально отбывает не-
отбытую его часть или полностью соответственно. 
В этом случае имеет место частичное УДО. 

В Украине УДО несовершеннолетних может 
быть только полным, поскольку оно может приме-

няться лишь при назначении лишения свободы. Ч. 
3 ст. 48 УК РБ предусмотрено, что общественные 
работы, штраф и лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью могут применяться в качестве не 
только основного, но и дополнительного наказания. 
В ч. 1 ст. 119 РБ указано, что одной из предпосылок 
применения УДО к несовершеннолетнему являет-
ся осуждение к лишению права заниматься опре-
деленной деятельностью. Поскольку в главах 15 и 
16 УК РБ не предусмотрено никаких особенностей 
назначения дополнительных наказаний несовер-
шеннолетним можем утверждать, что по уголовно-
му законодательству РБ УДО несовершеннолетних 
может быть как полным, так и частичным.

По УК Украины и РБ формальным элементом 
основания является отбывание осужденным оди-
накового размера наказания: не менее одной трети, 
не менее половины и не менее двух третей. Однако 
условия отбывания такого размера наказания явля-
ются различными. Так, несовершеннолетний дол-
жен отбыть:

1) не менее одной трети срока наказания за пре-
ступление небольшой или средней тяжести и за 
неосторожное тяжкое преступление (Украина); за 
преступление, не представляющее большой обще-
ственной опасности, и за менее тяжкое преступле-
ние (РБ);

2) не менее половины срока наказания, назна-
ченного судом за умышленное тяжкое преступле-
ние или неосторожное особо тяжкое преступление, 
а также, если лицо ранее отбывало наказание в 
виде лишения свободы за умышленное преступле-
ние и до погашения или снятия судимости вновь 
совершило в возрасте до восемнадцати лет новое 
умышленное преступление, за которое оно осуж-
дено к лишению свободы (Украина); за тяжкое пре-
ступление (РБ);

3) не менее двух третей срока наказания, на-
значенного судом за умышленное особо тяжкое 
преступление, а также, если лицо ранее отбы-
вало наказание в виде лишения свободы и было 
досрочно освобождено от отбывания наказания, 
но до окончания неотбытой части наказания и до 
достижения восемнадцатилетнего возраста вновь 
совершило умышленное преступление, за которое 
оно осуждено к лишению свободы (Украина);за 
особо тяжкое преступление, а также если лицо 
ранее осуждалось к лишению свободы за умыш-
ленное преступление (РБ).

Важным, на наш взгляд, является достижение 
отечественного законодателя, который в действу-
ющем УК использовал дифференцированный под-
ход к применению УДО в зависимости от тяжести 
совершенного лицом преступления, формы вины, 
с которой это преступление совершено, наличия 
рецидива, нравственных ценностей лица и ряда 
других факторов. Это, безусловно, гарантирует 
правильное и обоснованное применение этого вида 
освобождения от наказания. 

Новеллой для УК Украины стало требование к 
лицу, ранее условно-досрочно освобожденному от 
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наказания и совершившему преступление в тече-
ние неотбытой части, фактически отбыть не менее 
2/3 срока назначенного ему наказания. 

Материальным элементом основания УДО, в 
соответствии с ч. 2 ст. 107 УК Украины, является 
достижение определенных позитивных изменений 
в личности осужденного для того, чтобы по отно-
шению к нему был применен этот вид освобожде-
ния. Согласно ч. 2 ст. 107 УК Украины УДО может 
быть применено, если осужденный добросовест-
ным поведением и отношением к труду и учебе до-
казал свое исправление.

Под добросовестным поведением понимают 
образцовое выполнение требований режима и со-
знательное поддержание дисциплины, указаний 
администрации, наличие благодарностей и отсут-
ствие взысканий. Также решающую роль играет 
именно активная деятельность осужденного, кото-
рый своим поведением доказывает, что исправился 
и заслуживает применения относительно него УДО 
[6, c. 353]. Добросовестным отношением к труду 
обычно считают честное и полное выполнение 
осужденным своих обязанностей, попытки повы-
сить и реальное повышение своей трудовой ква-
лификации, суровое соблюдение правил техники 
безопасности и т. п. 

Под доказательством осужденным своего ис-
правления следует понимать достижение и закре-
пление такого состояния, при котором от данного 
лица не придется ожидать совершения в дальней-
шем новых умышленных преступлений. Некото-
рые ученые утверждают, что исправлением необхо-
димо считать такое состояние лица, при котором от 
него не придется ожидать совершения в будущем 
новых преступлений вообще[10, с. 99-100]. Одна-
ко, может ли исправление гарантировать не совер-
шение лицом в дальнейшем неосторожных престу-
плений? Считаем, что нет.

На определенном этапе отбывания наказания 
уже достигнута одна из целей наказания – исправ-
ление осужденного, в связи с чем последующее от-
бывание наказания является нецелесообразным [5, 
c. 422]. Требование же отбывания осужденным ча-
сти срока назначенного ему наказания направлено 
на достижение таких целей наказания, как частич-
ное наказание осужденного («частичное» в сравне-
нии с тем наказанием, которое было направлено на 
осужденного во время отбывания им наказания), 
специальная и общая превенция.

В РБ УДО может быть применено к осужденно-
му лишь при его примерном поведении и добросо-
вестном отношении к труду, учебе, доказывающих 
исправление(ч. 2 ст. 119).

Согласно ч. 1 ст. 107 УК Украины и ч. 1 ст. 119 
УК РБ применение УДО является правом, а не обя-
занностью суда. факультативный характер этого 
вида освобождения от отбывания наказания явля-
ется стимулирующим элементом, позволяющим 
более полно учесть разнообразные факторы при 
применении этого вида освобождения от отбыва-
ния наказания. Именно право, а не обязанность 
суда в вопросе применения УДО предоставит воз-

можность избежать формализма в обеспечении 
прав и свобод несовершеннолетнего. И эта линия 
разрешенного поведения является наиболее под-
ходящей, поскольку ситуация в настоящий момент 
складывается таким образом, что из-за загружен-
ности судей в большинстве случаев имеет место 
формальное изучение личности преступника и 
освобождение от отбывания наказания в наиболее 
типичных ситуациях.

Применение УДО является желаемым результа-
том для осужденного во время отбывания им нака-
зания. Но в УК обоих государств не предусмотрено 
положение о том, что оно может быть применено 
к лицу лишь при его желании досрочно освобо-
диться от отбывания наказания. Ошибочным, на 
наш взгляд, является вывод Ю.В. Голика, что УДО 
можно осуществлять и в принудительном порядке 
[2, c. 45]. В этом случае будет иметь место не по-
ощрение, а наложение хоть и не закрепленного в 
законе, но все же взыскания, на осужденного (при-
нудительное применение поощрения вступает в 
противоречие с самой природой поощрения, может 
привести к девальвации его потенциала). Однако, 
считаем нецелесообразным предусматривать по-
добное положение на уровне УК, поскольку сущ-
ность УДО для каждого осужденного заключается 
в том, чтобы путем проявления законопослушного 
и общественно полезного поведения в процессе 
отбывания наказания достичь улучшения своего 
правового статуса не только в уголовно-исполни-
тельном, но и в уголовно-правовом значении. Воз-
никает логический вопрос: зачем же тогда прояв-
лять такое поведение, если это может привести к 
нежелательному применению поощрения? И здесь, 
снова-таки, необходимо указать на преимущество 
факультативного усмотрения суда в применении 
УДО. Если бы это была его обязанность, сразу же 
возникла бы необходимость на законодательном 
уровне предусмотреть желание осужденного как 
основание его освобождения. Следует отметить, 
что на достаточно высоком уровне законодатель-
ной техники этот вопрос решен в УК Швеции, где 
в ст. 6 гл. 26 определено, что УДО по просьбе осуж-
денного может быть отложено на более поздний 
срок в сравнении с тем, который предусмотрен в 
законе [9].

При применении УДО неотбытая часть наказа-
ния не аннулируется, ее исполнение прекращается. 
Лишь по окончании срока наказания при выпол-
нении осужденным соответствующих требований 
он не возвращается к исполнению неотбытой ча-
сти наказания. По УК Украины и РБ к поведению 
лица, освобождаемого от отбывания наказания, 
выдвигается требование не совершить никакого 
преступления в течение срока, который остается 
от момента УДО и до момента, когда должно было 
бы завершиться отбывание лицом этого наказания. 
То есть неотбытая часть наказания фактически 
превращается для освобожденного лица в своео-
бразный испытательный срок, во время которого 
единственным уголовно-правовым требованием к 
поведению освобожденного от наказания является 
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несовершение им нового преступления [5, c. 423-
424]. При этом суд не устанавливает длительность 
такого испытательного срока: он всегда будет равен 
неотбытой части назначенного наказания. Однако 
суд должен точно отметить эту часть срока наказа-
ния в своем постановлении [6, c. 354-355].

Несовершение преступления в течение всего 
испытательного срока – это единственное требова-
ние, предъявляемое к осужденному во время при-
менения УДО по УК Украины и РБ. 

Обращает внимание, что по белорусскому УК, 
освобождая досрочно, суд может возложить на от-
дельных лиц с их согласия обязанность по наблю-
дению за условно-досрочно освобожденным в те-
чение неотбытой части наказания, и проведению с 
ним воспитательной работы (как это, Кстати, пред-
полагалось и в УК Украины 1960 г.) [4, c. 42].

Уголовно-правовые последствия УДО по УК 
Украины зависят от характера поведения лица и 
могут быть благоприятными или неблагоприятны-
ми. Эти последствия имеют значение как для обще-
ства, так и для лица, освобожденного от отбывания 
наказания. Не вызывает сомнения, что для обще-
ства важным является тот факт, с какой установкой 
лицо вернется к жизни в период отбывания срока 
УДО. Тем более – каким образом оно будет продол-
жать жизнь в социуме после освобождения от от-
бывания наказания. Благоприятные в этом случае 
последствия заключаются в том, что общество по-
полняется полноценным членом, настроенным на 
мирное и гармоничное продолжение жизни. Небла-
гоприятные для общества последствия – это совер-
шение преступления этим лицом, реализованная 
им общественная опасность, нанесенный соверше-
нием преступления вред и т. п.

Благоприятные для лица уголовно-правовые 
последствия по УК Украины наступают, если в 
течение неотбытой части наказания лицо не со-
вершило нового преступления. В этом случае оно 
считается полностью освобожденным от назначен-
ного приговором суда наказания [6, c. 355]. Срок 
погашения судимости для такого лица вычисляется 
не с момента, когда должно было закончиться от-
бывание им наказания, а с момента, когда оно было 
условно-досрочно освобождено от отбывания это-
го наказания. Такие же благоприятные последствия 
предусмотрены в УК РБ.

Неблагоприятные для лица уголовно-право-
вые последствия, в соответствии с ч. 4 ст. 107УК 
Украины, заключаются в том, что в случае совер-
шения лицом, к которому было применено УДО, 
в течение неотбытой части наказания нового пре-
ступления суд назначает ему наказание по прави-
лам, предусмотренным ст.ст. 71 и 72 УК Украины: 
к наказанию, назначенному по новому приговору, 

полностью или частично присоединяет неотбытую 
часть наказания по предыдущему приговору (в 
случае применения УДО – ту часть наказания, от 
отбывания которой лицо было условно-досрочно 
освобождено). 

В УК РБ неблагоприятные для лица уголовно-
правовые последствия могут заключаться в сле-
дующем: в случае совершения лицом, к которому 
было применено условно-досрочное освобожде-
ние, в течение срока неотбытой части наказания 
умышленного преступления, а равно преступления 
по неосторожности, за которое оно осуждается к 
лишению свободы, суд назначает ему наказание по 
правилам, предусмотренным статьей 73 настояще-
го Кодекса (ч. 5 ст. 119 УК РБ). 

Это требование, полагаем, является справедли-
вым по отношению к тому лицу, которое соверши-
ло умышленное преступление. В большинстве нео-
сторожных преступлений ценностные ориентации 
виновных ближе к ориентации благополучных в 
уголовно-правовом отношении граждан, чем к ори-
ентации лиц, совершающих преступление предна-
меренно [7, c. 172]. Негативные, личностные кри-
минологические свойства у лица, совершившего 
неосторожное преступление, как правило, менее 
развиты и выражены, чем у совершившего предна-
меренное, и, соответственно, порождают меньшую 
деформацию ценностно-нормативной ориентации. 
Естественно, нельзя отрицать, что в неосторожных 
преступлениях, в отдельных случаях, может про-
явиться негативное отношение к социальным цен-
ностям [1, c. 143]. Однако совершение неосторож-
ного преступления еще не свидетельствует о том, 
что виновный настолько опасен, насколько ему 
необходимо назначать наказание по совокупности 
приговоров.

Учитывая все отмеченное выше, предлагаем 
рассмотреть возможность внесения следующих 
изменений в УК Украины, которые касаются усо-
вершенствования УДО в отношении несовершен-
нолетних:

1) ч. 5 ст. 107 УК Украины изложить таким об-
разом: «В случае совершения лицом, к которому 
было применено условно-досрочное освобожде-
ние от отбывания наказания, в течение неотбытой 
части наказания умышленного преступления, суд 
назначает ему наказание по правилам, предусмо-
тренным статьями 71 и 72 данного Кодекса»; 

2) дополнить ст. 107 УК Украины ч. 6 следую-
щего содержания: «В случае совершения лицом, 
к которому было применено условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания, в течение 
неотбытой части наказания неосторожного престу-
пления судом решается вопрос об отмене условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания».
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Кримінальне право України, залишаючись галуззю публічного права, містить в собі приписи приватноправової етіо-
логії. Виникнення цих приписів не є новелою Кримінального кодексу України 2001 року. Стаття присвячена дослідженню 
генезису приватноправових засад в кримінальному праві України.

Ключові слова: кримінальне право; публічне право; приватні засади; генезис; примирення; приватне кримінальне 
переслідування.

Уголовное право Украины, оставаясь отраслью публичного права, содержит в себе предписания частноправовой 
этиологии. Появление таких предписаний не является новеллой Уголовного кодекса Украины 2001 года. Статья посвя-
щена исследованию генезиса частноправовых начал в уголовном праве Украины.

Ключевые слова: уголовное право; публичное право; частные начала; генезис; примирение; частное уголовное 
преследование.

Ukrainian criminal law being a part of public law has prescriptions of private nature. Appearance of these prescriptions is 
not a novelty of the Ukrainian Criminal code 2001. Article is devoted to the private law basics’ genesis research in Ukrainian 
criminal law.

Key words: criminal law; public law; private basics; genesis; reconciliation; private criminal prosecution.

Актуальність. Приватноправовові засади є 
невід’ємним атрибутом кримінального законодав-
ства України, втім їх фактичний зміст та обсяг є 
динамічними. У зв’язку з підвищеною увагою на-
укової спільноти до цього питання за останнє деся-
тиріччя, виникає також необхідність дослідження 
генезису цієї проблематики.

постановка проблеми. Будь-яка проблематика, 
зокрема проблематика приватноправових засад в 
кримінальному праві, має свій генезис. Так, приват-
ноправові засади, що насамперед пов’язані зі зло-
чином та позицією потерпілого щодо притягнення, 
звільнення від кримінальної відповідальності, або 
від відбування покарання, мають бути дослідженні у 
контексті розвитку вітчизняного кримінального за-
конодавства як формального джерела права.

Мета дослідження. Метою цієї статті є дослі-
дження основних проявів диспозитивності в кримі-
нальному законодавстві України з часів Київської 
Русі і до моменту прийняття незалежною Україною 
КК 2001 року включно.

виклад основного матеріалу. За часів Київ-
ської Русі досить довго існувала кровна помста, 

що передбачала приватний характер вирішення 
кримінального конфлікту. Кровна помста є нічим 
іншим як приватною розправою з особою, яка 
вчинила кримінальне правопорушення. Своїми 
коріннями помста сягає родового ладу, де вона 
була інститутом судочинства та морально-етич-
ною нормою. Кровна помста була спрямована не 
стільки проти вбивці, скільки проти членів його 
сім’ї. Ярослав у своїй «Правді» обмежив коло най-
ближчих родичів убитого, які мали право мстити. 
Установлена ним норма не змушувала до помсти і 
давала змогу близьким покривдженого прийняти 
викуп [1, c. 7].

З плином часу та утвердженням державності, 
створенням судів, приватний самоправний харак-
тер кримінального переслідування та покарання по-
трохи витіснявся державною публічною системою 
кримінальної юстиції, втім крізь віки його окремі 
елементи залишалися або в законодавстві, або у 
вигляді звичаїв, що існували поряд з традиційною 
каральною системою. Втім, приблизно у другій по-
ловині ХІ століття кровна помста була остаточно на 
законодавчому рівні замінена на штрафи.
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Основною юридичною пам’яткою часів Київ-
ської Русі є Руська Правда.

За Руською правдою злочин трактувався як 
«образа» (рос. – «обида»), що спричинює матері-
альну або моральну шкоду. Основними категорія-
ми злочинів, були злочини проти особи (вбивство, 
тілесні ушкодження, побої, словесні образи) та 
майнові злочини (розбій, крадіжка (татьба), неза-
конне користування чужим майном, пошкодження 
межевих знаків) [2, c. 39-41]. Тобто, фактично всі 
види злочинів у Київській Русі мали персоніфіко-
ваного потерпілого, що в свою чергу зумовлювало 
певну систему покарань та компенсацій задля за-
доволення прав потерпілого. фактично, система 
покарань складалася з «потоку та розграфлення» 
(вигнання з общини/тілесні покарання та конфіс-
кації майна), штрафів різного розміру (віра, напів-
віра, продажа).

Наприклад, за вчинення вбивства, призначало-
ся покарання – віра (являє собою майнове покаран-
ня – штраф), яка стягувалася на користь князя; а 
також компенсація потерпілому – «головнічество» 
в розмірі віри (40 гривень). За менш тяжкі злочи-
ни призначалася «продажа» (від 1 до 12 гривень), а 
компенсація на користь потерпілого у випадку при-
значення «продажи» іменувалася «урок». Напри-
клад, згідно статті 30 Руської Правди Пространної 
редакції «якщо хто вдарить кого мечем, але не вб’є 
до смерті, платить 3 гривні, а пораненому – грив-
ню за рану, та те, що треба на лікування; якщо ж 
вб’є до смерті, то сплачує віру» [2, c. 51].

Таким чином, за часів Руської Правди приватна 
кровна помста почала поступово обмежуватися за-
конодавчими приписам та централізованою публіч-
ною системою відправлення правосуддя; за вчи-
нення більшості злочинів призначалося покарання 
у вигляді штрафу різного розміру, який з огляду на 
тяжкість злочину та розмір штрафу детермінував 
розмір компенсації на користь потерпілого.

В Галицько-Волинському княжестві застосову-
валася Руська Правда різних за обсягом редакцій 
(Коротка, Пространна або скорочена з Простран-
ної) без кардинальних відмінностей з часів Київ-
ської Русі.

Пізніше Руська Правда була покладена в осно-
ву Статутів Великого Князівства Литовського, за 
якими поняття злочину поступово переходило від 
діяння, що заподіює шкоду до «проступку». Інши-
ми словами, злочин перестає сприйматися як ви-
нятково приватний делікт, а починає отримувати 
публічне забарвлення.

На початку ХІV століття з розвитком магде-
бурзького права на українських землях започатку-
валося розмежування злочинів за ознакою публічні 
та приватні. «Саксонське дзеркало» усі злочини 
поділо на два види: 1) публічні, за вчинення яких 
передбачалось покарання у вигляді смертної кари 
чи каліцтва; 2) приватні – особа могла бути покара-
на шляхом завдання легких тілесних ушкоджень чи 
сплати певної грошової суми потерпілому й суду 
[1, c. 19].

Система норм кримінально-правового харак-

теру у звичаєвому «козацькому» праві Запорізької 
Січі мала публічний характер. Злочином вважала-
ся шкода, заподіяна життю, здоров’ю, майну честі 
особи або всьому запорозькому товариству [1, c. 
21]. Таким чином, за часів Запорізької Січі відбу-
валася подальша диференціація розуміння злочину 
не тільки як шкоди приватній особі, а й товариству, 
тобто відбувався подальший перехід до поділу зло-
чинів на приватні та публічні.

Важливою рисою кримінального права Геть-
манщини (з ХVІІІ століття) був його приватнопра-
вовий характер. Основною правовою пам’яткою 
того часу була кодифікація козацького права «Пра-
ва, по которым судится малороссийский народ» 
1743 року. Переслідування злочину, навіть тяжко-
го, було в основному приватною справою. Суд ка-
рав злочинця залежно від волі потерпілого, а при 
відсутності останнього – від вимог його родичів, 
хоча з плином часу щораз сильніше проявлялася 
ініціатива самих судів у розслідуванні злочинів [1, 
c. 23]. Тогочасні злочини за своїм змістом стали 
більш близькими до розуміння видів злочинів сьо-
годення, а кількість та види покарань були значно 
збільшені в порівнянні з попереднім законодав-
ством, в тому числі були урізноманітнені тілесні 
покарання.

Подальшим результатом активної кодифіка-
ційної роботи став Звід Законів Російської імперії 
1832 року, що налічував 15 томів, останній з яких 
був присвячений кримінальному праві; Уложен-
ня про покарання кримінальні та виправні 1845 
року. Їх характерними рисами є розроблення осно-
вних інститутів кримінального права, класифікація 
кримінальних правопорушень на злочини різної 
тяжкості та проступки, встановлення надзвичайно 
широкої системи покарань (Уложення 1845 року 
налічувало 35 видів покарань).

Публіцизація кримінального законодавства 
призвела до формального визначення злочину, 
встановлення таких цілей покарання, як кара, ви-
правлення та залякування, а також майже повної 
елімінації приватноправових механізмів вирішення 
кримінально-правових конфліктів.

Невеликий обсяг приватноправових засад, що 
залишився, фактично не обмежував публічну дер-
жавну монополію в сфері притягнення та звільнен-
ня від кримінальної відповідальності, покарання, 
та носив скоріше кримінально-процесуальний ха-
рактер (окрім, примирення).

Згідно статті 1 Відділу 1 Глави 1 Розділу 1 «Про 
злочини, проступки та покарання взагалі» Уло-
ження 1845 року, «всякое нарушение закона, через 
которое посягается на неприкосновенность прав 
власти верховной и установленнях ею властей, 
или же на права и безопасность общества или 
частных лиц, есть преступление» [2, c. 275]. Інши-
ми словами, злочин розумівся не тільки як шкода 
владі, суспільству як публічним суб'єктам, а й при-
ватним потерпілим.

Уложенням в редакції 1885 року питання від-
шкодування потерпілому шкоди були віднесені до 
процесуальної сфери. Відшкодування, за статтею 
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59 Уложення в редакції 1885 року [3, c. 42], відбу-
валося в рамках цивільного позову в кримінально-
му судочинства, та включало в себе відшкодування 
збитків та спричиненої шкоди.

Згідно статті 155 Уложенням 1885 року, прими-
рення слугувало підставою для звільнення від по-
карання («155. Наказание вовсе отменяется: 1) за 
смертью преступника; 2) вследствие примирения 
с обиженным; 3) вследствие давности» [3, c. 121]). 
А статтею 159 передбачено, що переслідування за 
проступки є правом потерпілого, та здійснюється 
не інакше, ніж за його скаргою, та в межах відпо-
відних строків давності [3, c. 129-130]. 

Іншими словами, Уложення 1845 року, та його 
редакція 1885 року, містили приватноправовий по-
тенціал, близький за своїм змістом до сучасного. 
Воно фактично сформувало радянський праобраз 
приватних засад в сфері кримінальної юстиції, тоб-
то майже всі приватні елементи були переміщені до 
кримінально-процесуальної сфери. Виключенням 
стала лише можливість примирення винного з по-
терпілим як підстава для звільнення від покарання.

Більше того, Уложення 1845 (1885) року стає 
першим джерелом кримінального законодавства, 
в якому приватноправові елементи знаходять своє 
відображення у вигляді, близькому до сучасного, 
розроблені майже всі в тому чи іншому вигляді ін-
ститути кримінального права.

Радикальні зміни в сфері кримінального зако-
нодавства почалися de facto з 1917 року. З установ-
ленням диктатури пролетаріату від попереднього 
законодавства абстрагувалися, хоча de jure прого-
лошувалася непереривність правопорядку та мож-
ливість застосування царського законодавства. З 
перших років радянської влади та надалі, майже 
до 90-х років ХХ століття, «каральна влада» ра-
дянської держави стає майже безмежною. Першо-
чергово це свавілля виражалося в законодавчому 
допущенні застосування кримінального закону за 
аналогією; можливості об’єктивного ставлення; 
допущення застосуванні кримінальних репресій 
стосовно осіб, чиї погляди та статус несумісні з ін-
тересами працюючих [4, c. 60].

Такі приватноправові (диспозитивні) елементи, 
як примирення, приватне кримінальне пересліду-
вання були витіснені з кримінального законодав-

ства, оскільки вони не відтворювали інтересів но-
вого правлячого класу.

Радянське кримінальне право виступило моно-
полістом в сфері карального права, продовжуючи 
традицію відмови від приватних засад в публічній 
галузі кримінального права. Про приватні або дис-
позитивні елементи в рамках кримінального зако-
нодавства мова не йшла принципово, а з огляду на 
тогочасну кримінально-правову політику, і не мо-
гла.

Лише за декілька років до розпаду СРСР, вектор 
кримінально-правової політики трохи відклоняєть-
ся в бік потерпілого. Залишаючись вірним Ленін-
ському постулату про невизнання приватного, все 
ж окремі прояви диспозитивності були втілені на 
рівні КПК України в аспекті наявності трьох справ 
приватного обвинувачення. Влітку 2001 року, до 
вступу в силу КК України, до КПК України також 
додали статтю 16-1 «Змагальність та диспозитив-
ність» [5].

Зі вступом в силу КК України 2001 року, диспо-
зитивний потенціал знайшов своє часткове втілен-
ня в нормах кримінального законодавства (стаття 
46 «Звільнення від кримінальної відповідальності 
у зв’язку з примиренням винного з потерпілим»). 
Окремо враховуються правомочності приватних 
осіб в сфері вчинення діянь, злочинність яких за 
певних умов виключається, а також право третьої 
особи – колективного суб’єкту на поруку (стат-
тя 47 КК України). Відповідно був уточнений та 
розширений обсяг диспозитивності кримінально-
процесуального закону. Окремо слід вказати і на 
подальше збільшення диспозитивного обсягу зако-
нодавства кримінального циклу впродовж останніх 
одинадцяти років, зокрема із прийняттям відповід-
них змін до КК України в 2008, 2011 роках.

висновки. Таким чином, історія приватнопра-
вових засад в кримінальному праві України знала 
періоди розквіту та стагнації. В сучасному вигля-
ді приватноправові засади в кримінальному праві 
України орієнтовані на захист та задоволенні прав 
та інтересів приватних осіб (як індивідів, так і 
колективних суб’єктів), та у зв’язку з цим мають 
займати чільне місце в кримінальному законодав-
стві задля найбільш ефективного досягнення цілей 
останнього.

списоК виКоРисТаних джеРел:
1. Терлюк І.Я. Огляд історії кримінального права України. – Навчальний посібник. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 92 с.
2. Музыченко П.П., Витман К.Н. История государства и права зарубежных стран: история государства и права Рос-

сии. Ч. ІІ. – Х.: «Одиссей», 2003. – 624 с.
3. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных: Издание 1885 г. и по прод. 1912 г.: С извлеч. из решений 

Правительствующего сената, Свода законов, сводов воен. и мор. постановлений, с указанием подсудности, судопроиз-
водств. правил и прил. / Сост. В.В. Волков, товарищ прокурора С.-Петерб. окр. суда. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург: 
юрид. кн. маг. И.И. Зубкова, п./ф. "Законоведение": 1914. – XII. – 1464 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
leb.nlr.ru/edoc/324190/

4. Сумачев Алексей Витальевич. Диспозитивность в уголовном праве : теоретико-прикладной анализ : диссертация 
... доктора юридических наук : 12.00.08 Екатеринбург, 2006. – 346 с.

5. Закон України «Про внесення змін до кримінально-процесуального кодексу України № 2533-ІІІ від 21.06.2001 року 
// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2533-14/page



146

№1 / 2013 р.
♦

пСихологічний ЗМіСт ДіяльноСті потерпілого 
у рАЗі віДМови віД піДтриМАння прокуророМ обвинувАчення

Семенко о. в.,
старший судовий розподільник,

Апеляційний суд Чернігівскої області

В статті висвітлено психологічний стан потерпілого у разі неможливості отримати захисту в правоохоронних органах 
та домогтись покарання винних. Доведено, що потерпілі, які не отримали належного захисту з боку держави пережива-
ють психологічну травму та потребують допомогу фахівців. 

Ключові слова: потерпілий, прокурор, психологічна травма, посттравматичний синдром.

В статье описано психологическое состояние потерпевшего в случае невозможности получить защиту 
правоохранительных органов и наказать виновных. Доказано, что потерпевшие, не получившие надлежащей защиты со 
стороны государства переживают психологическую травму и нуждаются в помощи специалистов.

Ключевые слова: потерпевший, прокурор, психологическая травма, посттравматический синдром.

The article described psychological state of the victim in case of impossibility to receive the protection of the law enforcement 
bodies and to punish the guilty. It is proved that the victims did not receive adequate protection from the state experiencing the 
psychological trauma and are in need of professional assistance.

Key words: the victim, the prosecutor, psychological trauma, post-traumatic stress syndrome.

постановка проблеми. Відповідно до кри-
мінально-процесуального законодавства України 
потерпілим визнається особа, якій злочин завдав 
моральну, фізичну чи майнову шкоду. У разі скоєн-
ня злочину проти особистості (вбивство, завдання 
тілесних ушкоджень, зґвалтування, крадіжка, по-
грабування, автотранспортна пригода або хуліган-
ство), потерпілий виступає центральною фігурою 
попереднього слідства та розгляду справи у суді. 
В кримінальній психології увага дослідників пере-
важно приділялась особі злочинця. Ряд науковців, 
зокрема, А. Кардинер, Б. Годерез, М. щербак, Ю. 
Чуфоровський, Ю. Сальніков, Ю. Тімофєєв, Ж. 
Лапланш, О. Зеленко, В. Васильєв, займались до-
слідженням питань схильності особи до злочинних 
діянь, її мотивації, детально вивчали особу обви-
нуваченого, аналізували обставини, що прово-
кують злочин тощо. В той же час потерпілий, як 
об’єкт дослідження юридичної психології, вивчав-
ся меншою мірою та однобічно. Як правило, до-
слідженню підлягала поведінка потерпілого до та в 
момент скоєння злочину, здійснювався аналіз його 
дій після злочину, а також розроблялись практичні 
рекомендації щодо допиту потерпілого. Втім, фак-
тично, поза увагою науковців залишилось питання 
психологічного аналізу стану та дій потерпілого у 
разі відмови прокурора підтримати державне обви-
нувачення.

Тому мета нашої статті полягає у вивченні 
психологічного змісту діяльності потерпілого у 
разі відмови прокурора від підтримання обвину-
вачення. 

основний матеріал. Забезпечення прав по-
терпілого здійснюється покладанням на осіб, що 
ведуть процес, обов'язку повідомляти потерпілого 
про прийняті рішення, роз'яснювати його права, що 
виникають з цього, не припускати порушень цих 
прав та сприяти їх реалізації. Право брати участь у 
судовому розгляді служить основною гарантією за-
хисту прав і свобод потерпілого. Саме тут, в умовах 
гласності судового процесу, він може брати участь 
у судовому слідстві і допитах свідків, досліджува-

ти докази в справі і заявляти клопотання, а також 
здійснювати інші дії відповідно до законодавства і 
встановленого судом порядку.

Складним і достатньо проблемним питанням 
інституту підтримання державного обвинувачення 
у суді є відмова прокурора від обвинувачення. На-
голосимо, що відповідно до чинного законодавства 
прокурор повинен виголошувати обвинувальну 
промову тільки у тому разі, якщо в результаті роз-
гляду справи він повністю переконався у винува-
тості підсудного. В іншому випадку, відповідно до 
ст. 264 КПК України та ст. 36 Закону України про 
прокуратуру, державний обвинувач повинен відмо-
витись від обвинувачення, пояснивши суду своєю 
постановою, чому пред’явлене підсудному обви-
нувачення вважає необґрунтованим, тобто таким, 
що не знайшло підтвердження в ході судового слід-
ства. Також прокурор може скористатись правом, 
передбаченим статтею 277 КПК України і змінити 
пред’явлене особі обвинувачення під час судового 
розгляду і до закінчення судового слідства.

Отже, відмова прокурора від державного обви-
нувачення – це його заява, звернена до суду у ви-
гляді постанови, в якій він повністю або частково 
заперечує обґрунтованість обвинувачення та аргу-
ментує неможливість підтримання такого відносно 
підсудного, фактично припиняючи в цілому або в 
якійсь його частині, продовження обвинувальної 
діяльності проти зазначеної особи [2, с. 8]. 

У разі відмови прокурора від підтримання дер-
жавного обвинувачення суд надає роз’яснює по-
терпілому та його представнику щодо права вима-
гати продовження розгляду справи і підтримувати 
обвинувачення самостійно, а за умови не бажання 
потерпілої сторони скористатися цим правом – суд 
своєю ухвалою (постановою) закриває справу.

Судова статистика за 2004-2009 рр. показує 
неоднорідну динаміку закриття справ через відсут-
ність події або складу злочину чи у зв’язку з недо-
веденістю обвинувачення в справах публічного об-
винувачення: 2004 р. виправдано 222 особи, 2005 р. 
– 1330 осіб, 2006 р. – 618 осіб, 2007 р. – 101 особа, 
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2008 р. – 316 осіб, 2009 р. – 79 осіб. Такі відчутні 
коливання можна пояснити застосуванням судами 
Закону про амністію та частими змінами в діючо-
му законодавстві. Втім подібна судова статистика 
лише віддзеркалює реальний стан речей та зайвий 
раз засвідчує актуальність дослідження стану по-
терпілого у випадку відмови прокурора від підтри-
мання обвинувачення та винесення судом ухвали 
або постанови щодо закриття справи.

З метою якісного дослідження особи потерпі-
лого російським вченим В.Л. Васильєвим розро-
блена спеціальна методика, яка складається з двох 
параметрів: 

- «статистичної сфери», що включає фіксацію 
статі, віку, національності, службового положення 
та ін..; до речі саме закон вимагає з’ясування цих 
ознак, при чому деякі з них безпосередньо вплива-
ють на кваліфікацію злочину (наприклад, вік при 
вчиненні сексуальних злочинів);

- «динамічної сфери», тобто поведінки потерпі-
лого, безпосередньо на передодні скоєння злочину, 
а також в період самого злочинного діяння; зв'язку 
поведінки потерпілого з діями злочинця (напри-
клад, інтенсивність нападу у зв’язку з потужною 
обороною тощо) [1, с. 396].

В той же час, як констатують науковці, поведін-
ка потерпілого в момент скоєння злочину залежить 
від:

1) впливу зовнішнього середовища (в даному 
випадку, злочинного нападу або іншого впливу);

2) індивідуальних рис особистості, що забезпе-
чує широку гаму реакцій на зовнішній злочинний 
вплив (від втрати свідомості до самооборони або 
активного нападу на злочинця) [6, с. 271].

Дії злочинця та наслідки злочинного посягання, 
як правило, приводять потерпілого в стан сильного 
душевного потрясіння, збудження, страху, важкої 
депресії, гніву, збурення, відчаю або розгубленості. 
ще дослідники радянського періоду влучно зазна-
чали, що без урахування морально-психологічно-
го стану потерпілого та зняття його стресу важко 
розраховувати на повноту та об’єктивність показів 
останнього, а, відповідно, й на встановлення істи-
ни у справі та покарання винних [4, с. 130]. 

Оскільки злочин наносить сильну душевну 
травму потерпілому, то останній подумки часто 
повертається до трагічних подій, пригадуючи най-
дрібніші обставини та деталі злочинного посяган-
ня. Іноді потерпілому вдається пригадати певні об-
ставини, не повідомлені ним у процесі допиту або 
слідчих дій. Варто наголосити, що часті спогади 
перебігу злочинної події та пов’язані з цим пере-
живання активізують процеси мислення потерпі-
лого, посилюють його прагнення знайти винних, 
спонукаючи останнього самостійно висувати бага-
то чисельні причин та фігурантів (в тому числі й 
замовників) скоєння злочину. 

В той же час постійні переживання та часті 
емоційні відтворення негативних подій підсилю-
ють стару та наносять нову психічну травму по-
терпілому. За цих обставин відмова прокурора 
підтримувати обвинувачення в суді стає ще біль-

шим травмуючим каталізатором для потерпілого. 
Переживши негативні емоції, а нерідко і фізичний 
та психологічний біль, потерпілий справедливо 
розраховує на захист держави та невідворотне по-
карання винуватців злочинних діянь. Втім часто з 
урахуванням ряду суб’єктивних або гальмуючих 
обставин, правосуддя виявляється неможливим. 
У такому разі психічна травма потерпілого тільки 
підсилюється та викликає у нього негативні емоції, 
наприклад, тривожність, дратівливість, невпевне-
ність у собі, страх перед можливою помстою обви-
нуваченого та інші.

У традиційному тлумаченні поняття «психічна 
травма» – це душевне потрясіння, котре супрово-
джується глибокими і болісними переживаннями 
людини, що пов’язані з драматичними подіями її 
життя та інфальтивними фіксаціями [3]. Глибинно-
психологічний ракурс розглянутої вище проблеми 
дає підстави стверджувати, що переживання набу-
ває травматичного характеру для потерпілого не в 
наслідок кількісного показника (тобто незалежно 
від кількості відтворювань у спогадах перебігу та 
обставин злочину), а завдяки значущості події.

Одним з перших систематизованих досліджень 
щодо впливу на потерпілого пережитої психічної 
травми стали праці американського вченого А. 
Кардинера. Науковець вперше запропонував комп-
лексне описання симптомів, які є свідченням наяв-
ності пережито психічної травми:

1) дратівливість та легка збудливість;
2) нестримане та різке реагування на неочікува-

ні подразники;
3) фіксація на обставинах травмуючої події 

(постійне обговорення, рефлективне відтворення 
тощо);

4) відхід від реальності;
5) схильність до агресивних реакцій та нездат-

ність керувати ними [10]
Британський науковець Б. Годерес, вивчаючи 

на експериментальному рівні особливості пси-
хологічного стану потерпілих від злочинів у ході 
розслідування яких не встановлено особи винуват-
ців, відзначав, що перші демонструють низку осо-
бистісних порушень, наприклад, раптові приступи 
агресії, схильність до алкоголізму та звичку оціню-
вати весь навколишній світ з точки зору потенцій-
ної небезпеки [8].

Російські фахівці з юридичної психології Ю.П. 
Тимофєєв та М.Х. Єжиєва за результатами прове-
деного анкетування потерпілих, які не отримали 
належного захисту з боку держави (кримінальні 
справи були закриті на стадії досудового розгляду, 
через відмову прокурора підтримати обвинувачен-
ня у суді або в процесі судового розгляду за рішен-
ням суду), діагностували у суб’єктів дослідження 
прояви дезадаптації, тривожності та низку психо-
соматичних розладів. Дослідники визначили на-
ступні ключові індикатори дезадаптації постраж-
далих від злочинних посягань :

1. самоставлення – формування «спотворе-
ного» самоставлення, що проявляється через не-
впевненість у собі, низький рівень суб’єктивного 
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контролю та самовідображення, зниження власної 
значущості;

2. захисна система – встановлення ригідних, па-
тологічних механізмів захисту;

3. соматичний стан – розвиток психосоматич-
них захворювань, які виникають фоні хронічно ді-
ючого стресора [5]. 

Пережиті травми є досить сильні за емоційною 
потужністю та пов’язані із фрустрацією життєво 
важливих потреб потерпілого (наприклад, само-
реалізація, відпочинок), зумовлюють формуван-
ня тенденцій та передумов психічного вигорання. 
Після травмуючої події людина поволі відчуває у 
собі певні зміни: з’являється почуття незахище-
ності та невпевненості, що, звісно, проявляється 
у власній поведінці та взаємодії з іншими індиві-
дами (зникає легкість та невимушеність, натомість 
може з’явитись роздратованість). За таких обста-
вин психічна травма може «ініціювати» множину 
порушень свідомості потерпілого. У зв’язку з цим 
М. Горовинець зауважував, що травматичні пере-
живання спричиняють руйнування когнітивних 
схем людини, а також зміну інформаційного патер-
ну, який регулює та організовує її сприйняття та 
поведінку. Тому процеси психічного захисту і ког-
нітивного контролю діють на зниження інтенсив-
ності переживання (наприклад, у формі заперечен-
ня, емоційної глухоти, відсторонення), чим значно 
ускладнюють подієвий акт здолання травми [9].

Після пережитої психічної травми у потерпілих 
розвивається порушення всіх рівнів функціонуван-
ня (фізіологічного, особистісного, а також міжосо-
бистісної і соціальної взаємодії). Це, в кінцевому 
результаті, призводить до стійких особистісних 
змін не тільки у цих людей, які безпосередньо пе-
режили злочинне посягання, але й у членів їхніх 
родин та близьких. А в тих випадках, коли слідство 
не змогло встановити винного у вчинені злочину 
або прокурор відмовився підтримати обвинувачен-
ня у суді, потерпілий переживає подвійний стрес та 
у нього, з великою долею ймовірності, проявляєть-
ся комплекс симптомів, що отримав назву «пост-
травматичний стресовий розлад» (далі – ПТСР). 
ПТСР – це емоційна реакція людини на психоло-
гічну травму. Кризові психологи виділили наступні 
критерії посттравматичних стресових розладів, які 
є універсальними та відображають психологічний 
стан кожного, хто пережив глибоку психологічну 
травму чи душевне потрясіння:

А) перенесення індивідом травмуючої події: 
постраждалий зіткнувся або був учасником трав-
муючої події (що становила загрозу життю або за-
подіяла серйозних каліцтв); реакція постраждалого 
містить дезорганізованість або перезбудження, по-
силене відчуття жаху або безпорадності;

Б) пережиття травмуючої події знову: періо-
дичні нав’язливі спогади щодо травмуючої події, 
зокрема, постійне відтворення в уяві картини пере-
житої травми, супутні думки і відчуття; нав’язливі 
сновидіння, нічні жахи, що повторюють пережиту 
травму; реакція, що викликає психологічне страж-
дання у разі зіткнення з речами, які є нагадуванням 
або ототожненням пережитої травми;

В) свідоме бажання уникати подразників, 
пов’язаних із пережитою травмою та відсутність 
реакцій на зміни в навколишньому середовищі й 
оточенні: спроби уникнути думок, відчуттів або 
розмов, пов’язаних із травмою; намагання уник-
нути відвідування місць зустрічей з особами та 
вчинків, що нагадують про травму; небажання зга-
дувати суттєві подробиці (деталі) пережитої трав-
ми; помітно знижений інтерес до участі в різного 
роду значущих подіях; почуття відчуженості і роз-
риву в спілкуванні з оточуючими; обмежений про-
яв емоційних реакцій; відчуття безперспективності 
майбутнього життя, що проявляється у відсутності 
бажання будувати кар’єру, створювати родину, на-
роджувати дітей тощо;

Г) постійне почуття збудженості, невластиве 
потерпілому раніше: складнощі, пов’язані із заси-
нанням та самим сном; дратівливість і спалахи гні-
ву; складнощі із концентрацією уваги; підвищена 
старт-реакція тощо [7, с. 245-246].

У випадку прояву у потерпілого хоча б одного 
із названих критеріїв стає очевидним, що вказаний 
індивід потребує кваліфікованої допомоги психо-
лога. 

висновок. Таким чином, особа, що є потер-
пілою в результаті злочинної діяльності, зазнала 
фізичних або психологічних страждань та болю 
природно сподівається на належний захист з боку 
держави. Втім, коли через низку суб’єктивних 
чи об’єктивних факторів, кримінальна справа за-
кривається без притягнення до відповідальності 
обвинуваченого, потерпілий переживає психоло-
гічну травму, що з високим ступенем ймовірності 
може спровокувати розвиток посттравматичного 
стресового розладу. Поведінка та життєдіяльність 
особи, що пережила стрес в наслідок злочинно-
го посягання характеризується неприродно три-
валою фіксацією на проблемі, неспроможністю 
швидко та адекватно переключати увагу, схиль-
ністю до частих перепадів настрою, домінуванням 
пасивної життєвої позиції, запереченням наявнос-
ті будь-яких психологічних проблем, порушен-
ням інтеграції життєвих подій в єдиний часовий 
контекст буття, втраченістю відчуття цілісності та 
непереривності досвіду, відсутністю сприйняття 
та розуміння себе як цілісного суб’єкта пережи-
вання.
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У статті проводиться теоретико-кримінологічний аналіз соціальних мереж в аспекті їх деформуючого впливу на 
людину. Визначаються основні історичні етапи створення соціальних мереж, розкривається їх сутність як середовища 
формування особи злочинця і потерпілого, викладається інформаційна складова соціальних мереж як засобу вчинення 
злочинів. Здійснено спробу виявлення взаємозв’язку між використанням соціальних мереж в роботі правоохоронних 
органів та підвищенням ефективності запобігання злочинів.

Ключові слова: соціальні мережі, Інтернет, особа злочинця, запобігання інтернет-злочинності.

В статье проводится теоретико-криминологический анализ социальных сетей в аспекте их деформирующего воз-
действия на человека. Определяются основные исторические этапы создания социальных сетей, раскрывается их 
сущность как среды формирования личности преступника и потерпевшего, излагается информационная составляющая 
социальных сетей как средства совершения преступлений. Предпринята попытка выявления взаимосвязи между ис-
пользованием социальных сетей в работе правоохранительных органов и повышением эффективности предотвраще-
ния преступлений.

Ключевые слова: социальные сети, Интернет, личность преступника, предупреждение интернет-преступности.

The article consists of theoretical – criminological analysis of social networks in terms of their distortionary impact on people. 
It indicates the basic historical stages of creating the social networks, reveals their essence as the environment of formation 
of personality of the criminal and victim, describes information component of social networking as a means of committing the 
crimes, shows the relationship between the use of social networks by law enforcement agencies and improving the effectiveness 
of the investigation and prevention of crime.

Key words: social networks, Internet, personality of the criminal, prevention.

Стрімкий розвиток інформаційного суспільства 
обумовлює зміни у формі комунікації. Віртуальне 
спілкування поступово витісняє реальні контакти, 
що зумовлено низкою чинників. Кримінологія, як 
комплексна наука має йти в ногу з часом, а тому 
розгляд соціальних мереж, як одного з масових 
способів використання віртуального світу для спіл-
кування, є вкрай актуальним в наш час. 

На сьогодні майже відсутні дослідження про-
блематики аналізу соціальних мереж в контексті їх 
сприяння вчиненню злочинів. І тільки до окремих 
питань впливу соціальних мереж на особистість 
(власне через призму соціологічного виміру) звер-
талися у своїх роботах деякі автори, серед яких: А. 
Сіленко [1], Т. Артишевська [2], О. Голубенко [3] 
та ін. Окремі аспекти використання соціальних 
мереж правоохоронними органами розглядалися 
у роботах таких вчених, як М.А. Миxайлов, Ю.М. 
Батуріна, В.О. Калятин. 

У кримінологічному змісті проблема соціаль-
них мереж належним чином не досліджувалося. 
Так, у літературі не приділено значної уваги впливу 
соціальних мереж на формування особи злочинця 
та потерпілого, відсутній й аналіз можливостей ви-

користання соціальних сервісів у діяльності право-
охоронних органів із запобігання злочинності.

Метою статті є виявлення взаємозв’язків між 
соціальними мережами і детермінантами вчинен-
ня злочинів та запобіганням злочинності взагалі. У 
зв'язку з поставленою метою, нами були сформу-
льовані наступні завдання:

1) визначити основні історичні етапи створення 
соціальних мереж;

2) розкрити їх сутність як середовища форму-
вання особи злочинця і потерпілого;

3) розглянути інформаційну складову соціаль-
них мереж як засобу вчинення злочинів;

4) виявити взаємозв’язок між використанням 
соціальних мереж правоохоронними органами та 
підвищенням ефективності виявлення та запобі-
гання злочинів.

Використання соціальних мереж для постійно-
го спілкування знаходить все більше прибічників, 
зокрема серед соціально-активного прошарку на-
селення. Вікова категорія осіб, що зареєстровані 
в соціальних сервісах Інтернету, характеризується 
наступними показниками: в групі від 18 до 29 р їх 
кількість сягає 86%, від 30 до 49 р. – 61%, від 50 до 
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64 – 47% і 26% людей у віці вище 65 років активно 
відвідують соціальні мережі [4]. 

щоденна необхідність відвідування соцмереж 
пояснюється психологами через явище «віртуаль-
ного переодягання», за рахунок якого користувачі 
видаються привабливішими, цікавішими, успішни-
ми і презентують себе з кращої сторони. На під-
твердження цьому варто навести дані проведеного 
раніше опитування, за результатами якого було 
встановлено, що тільки 30% респондентів вказу-
ють про готовність бути в мережах «самим собою» 
[5].

В даному аспекті психологічні наслідки вико-
ристання інтернет-спілкуванням носять амбіва-
лентний характер: з одного боку, спостерігається 
позитивний вплив на його учасників – розширю-
ється сфера контактів, активного спілкування з ба-
гатьма людьми, використання інтернет сервісів до-
зволяє швидко знаходити потрібну інформацію з 
питань, що цікавлять, знайомитися з різними точ-
ками зору, стимулює творчий потенціал, власну ак-
тивність, сприяє зміні авторитарного стилю спілку-
вання на демократичний (такий, що орієнтований 
на навчання, знайомство з різними точками зору, 
формування власної думки, тощо). 

На тлі зростаючої ізольованості та низької ко-
мунікабельності мешканців сучасних мегаполісів 
інформаційні технології дозволяють легко встанов-
лювати контакти і розвивати спілкування, в якому 
через його віртуальність відсутній тиск стереоти-
пів сприйняття того чи іншого діалогу, що скла-
даються у близькому соціальному оточенні. При 
цьому, чимало користувачів Інтернету пов’язують 
із соціальною мережею формування дружніх від-
носин та сімейних пар.

Негативні прояви впливу Інтернету на людину 
можна охарактеризувати наявністю дезадаптації 
реальності, можливістю виникнення конфліктів, 
порушеннями психіки, втратою ролі невербального 
спілкування, появою випадкових зв’язків.

Особливо небезпечним може бути спілкування 
в соціальних мережах із психічно хворими людьми. 
Саме через відсутність візуально-слухового еле-
менту спілкування небезпека такого контакту в со-
ціальних мережах значно зростає, оскільки поряд 
із існуванням широкого спектру провокуючих дій 
(включаючи розміщення відвертих фото та відео), 
зазвичай унеможливлюється контроль за реакцією 
співрозмовника. Крім того, низька стійкість таких 
осіб до тривалих психотравмуючих факторів про-
являється в тому, що навіть незначний обсяг про-
вокуючих дії потерпілого може стати причиною 
неконтрольованої агресії зі сторони душевнохворої 
особи. Разом з тим, особи із порушеннями психіки 
нерідко й самі стають ініціаторами конфлікту.

Небезпека спілкування з психічно хворою осо-
бою полягає у частих проявах з її боку жорстокої 
й агресивної поведінки, яка часто направлена на 
нанесення фізичної, психологічної чи моральної 
шкоди. За формою реалізації розрізняють миттєву 
(зазвичай аутоагресія або самогубство) та тривалу 
агресію. Втім, якщо аутоагресія чи самогубство 

спрямовані безпосередньо на особу душевнохво-
рого, то тривала форма агресії характеризується 
наявністю чітко усвідомлених цілей, мотивів пе-
реслідування потерпілого і об’єктом її дії є особа 
потерпілого [6, с. 167]. Таким чином, невміле спіл-
кування із душевнохворою людиною варто розці-
нювати як провокуючу поведінку, що є сприятли-
вою детермінантою формування особи злочинця.

В кримінології під особою злочинця розумі-
ється складне інтегруюче поняття, що включає в 
себе біологічні, психологічні, і соціальні сторони 
людини, сукупність специфічних соціально-пси-
хологічних властивостей і якостей, що є причина-
ми і умовами вчинення злочинів. На відміну від 
законослухняного громадянина, особа злочинця 
відрізняється злочинними потребами, мотиваці-
єю, емоційно-вольовою деформацією та наявністю 
негативних соціальних інтересів. Вважається, що 
особа злочинця формується ще до моменту вчинен-
ня правопорушення і проявляється через система-
тичне здійснення дисциплінарних, адміністратив-
них чи просто аморальних поступків. На практиці 
під формуванням особи злочинця розуміють без-
посередній тривалий процес її взаємодії із соціаль-
ним середовищем. В даному випадку соціальним 
середовищем є та частина інформаційного суспіль-
ства, що невідривно пов’язана із функціонуванням 
соціальних мереж.

Роль соціальних мереж у процесі формування 
особи злочинця доречно розглядати через призму 
положень теорії соціалізації, відповідно за якою 
до злочинної поведінки схильні люди, формування 
особистості яких проходило в умовах заохочення 
або ігнорування окремих елементів девіантної по-
ведінки (насильство, аморальність). Вважається, 
що кожен користувач Інтернету є потенційним зло-
чинцем, оскільки беручи до уваги наявність в соці-
альних мережах великої кількості продукції, що зо-
бражує сцени насильства, жорстокості, відсутність 
цензури, можна припустити існування антисус-
пільного впливу на соціалізацію особистості. Крім 
того, в процесі формування особи злочинця важ-
ливе значення має вплив малих соціальних груп, в 
яких вона знаходиться, в тому числі і віртуальних. 
На формування особи злочинця впливають макро-
соціальні явища і процеси, що діють безпосеред-
ньо, наприклад, через засоби масової інформації. В 
результаті такого впливу руйнується мотиваційно-
ціннісна установка, підсвідомо нав’язуються кри-
міногенні форми поведінки.

На відміну від формування особи злочинця, 
процес становлення особи потерпілого носить не-
передбачуваний стихійний характер і характери-
зується рядом специфічних особливостей. Особу 
потерпілого можна розглядати в широкому та вузь-
кому значеннях. Так, у широкому, під потенційною 
особою потерпілого можна розуміти всіх користу-
вачів Інтернету. Втім, таке визначення не є цілком 
точним і більш детально виражається через вузьке 
значення особи потерпілого, що включає осіб, які 
стали жертвами злочинів вчинених з використан-
ням соціальних мережах. 
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Проте, іноді жертвою злочину може стати все 
підприємство, працівник якого користується по-
слугами соціальних мереж. У зв’язку з цим в дея-
ких країнах роботодавці застосовують досить ради-
кальні заходи. Так, в Сполучених штатах Америки 
більше 54 % компаній забороняють своїм співро-
бітникам користуватися соціальними мережами 
на робочих місцях; 19 % роботодавців дозволяють 
користуватися соціальними мережами тільки в ді-
лових цілях, а 16 % допускають обмежене корис-
тування [7]. 

Нерідко під загрозу потрапляє національна без-
пека й інтереси держави, так як все частіше корис-
тувачами стають особи, робота яких пов’язана із 
режимом державної таємниці. Так, наприклад, се-
ред російських користувачів, в мережі «Одноклас-
ники» вже зареєстровані 41 військовослужбовець 
1-ї Частини спеціального призначення Головного 
розвідувального управління Збройних Сил Росій-
ської федерації «Шторм», 250 чоловік з 1-го вузла 
зв'язку Генерального штабу, 87 осіб з Центру спеці-
ального призначення при фСО і фСБ Росії, а також 
кілька сотень військовослужбовців, що працюють 
в різних картографічних фабриках Міністерства 
оборони Росії. Всього ж на сайті представлено 
більше 3000 військових частин та спецпідрозділів з 
чітким зазначенням їхнього нинішнього місця дис-
локації [8, с. 120].

У більшості випадків на здатність стати жерт-
вою злочину в соціальних мережах впливає не-
дотримання елементарних правил безпеки. Не-
дбалість в питанні захисту своєї інформації дає 
додатковий стимул не тільки для вчинення кон-
кретного злочину, а й є обставиною, що сприяє 
зростанню кількості злочинів, вчинених за допо-
могою Інтернету. 

Як показало дослідження, що було нещодавно 
проведене у Великобританії, дуже багато сучасних 
квартирних крадіжок вчиняються з використанням 
інформації, отриманої із соціальних мереж. З 50 
злочинців, засуджених за квартирні крадіжки, 78% 
зізналися, що використовують соціальні сервіси 
для вибору чергової цілі для пограбувань. Якщо ра-
ніше для вчинення таких злочинів було достатньо 
відмички та маски з прорізами для очей, то тепер 
грабіжники стали більш «технологічними», вико-
ристовуючи марнославство людей і нічим не стри-
муване бажання поділитися з усіма навколо своїми 
планами щодо відлучення з будинку [9, с. 29].

Таким чином, формування особи потерпіло-
го від злочину вчиненого з використанням соці-
альних мереж частково зумовлюється віктимним 
характером її власної поведінки. На основі цього 
рекомендується використовувати наступні засоби 
запобігання даного виду злочинності, серед яких: 
використання рекомендованих налаштувань кон-
фіденційності (при створенні безпечного паролю 
не рекомендується використовувати загальновідо-
мі слова або імена в якості паролю, застосовувати 
більше восьми символів); застосування паролю, 
відмінного від дати свого народження, оскільки це 
може послужити ключем для викрадачів ідентифі-

каційних даних; захист інформації, яка не повинна 
бути опублікована взагалі. Доцільно обмежити 
доступ до своєї біографії, фотографій, відео та ін-
ших елементів для певних людей або групи, ваших 
друзів, а також не висвітлювати таку контактну ін-
формацію як адреса і номера телефону, що дозво-
лить уникнути непроханих гостей або телефонних 
дзвінків; видалення чи приховання в мережах фо-
тографій, що носять провокаційний характер.

З метою дотримання безпеки своїх дітей, бать-
кам рекомендується не заповнювати дані про їх вік, 
імена, стать чи інші дані. Видається, що основними 
напрямками спеціально-кримінологічного запобі-
гання злочинності в соціальних мережах, слід ви-
ділити: по-перше, необхідність створення системи 
заходів ефективної правової пропаганди і підви-
щення рівня правосвідомості громадян; по-друге, 
формування кримінологічної профілактики, заходи 
якої мають бути спрямовані на систему поперед-
ження злочинності в Інтернеті загалом.

Однією з основних позитивних рис соціальних 
мереж виступає можливість їх використання право-
охоронними органами у роботі із запобігання, ви-
явлення та розслідування злочинів. На сьогодні про 
запобігання злочинів за допомогою мережі Інтернет 
слід говорити в контексті декількох аспектів. Так, 
доцільним є створення структурованої системи кри-
мінологічного запобігання, підвищення правової сві-
домості, а також проведення заходів, спрямованих 
на зниження віктимності осіб у соціальних мережах. 
По-друге, використовуючи уже перевірену інформа-
цію про можливість вчинення злочину у майбутньо-
му, можна перешкодити реалізації злочинної мети. 
По-третє, досить поширеною на сьогодні є взаємодія 
правоохоронних органів із адміністрацією соціальних 
сервісів. Чимало правоохоронних органів прослухо-
вують чи перечитують інформацію підозрюваних або 
розшукуваних осіб із соціальних мереж. Яскравим 
прикладом є історія міліонера Джейкоба Кобі, засно-
вника й директора ізраїльсько-американської компа-
нії «Comverse Technology», проти якого влада США у 
2006 р. висунула обвинувачення у злочинних махіна-
ціях з цінними паперами, фБР оголосили його в між-
народний розшук. Тоді місцезнаходження міліонера 
визначили за єдиним дзвінком в одній із соціальних 
мереж [10]. 

Аналіз інформації, розміщеної в соціальних 
мережах, може допомогти при розслідуванні бага-
тьох злочинів, пошуку невідомих слідству джерел 
інформації. В даному аспекті цікавою є ідея ство-
рення слідчим персонального сайту чи сторінки в 
соціальних мережах, де б громадяни могли зали-
шити свої відгуки, побажання щодо роботи право-
охоронних органів, а також відому їм інформацію 
про злочини. В свою чергу ідея, що інтернет-сайти 
можуть служити швидким способом зв’язку для 
передачі інформації між спеціалістами правоохо-
ронних органів, на нашу думку, є доволі сумнівною 
[11, с. 150]. Використання соціальних мереж як за-
собу зв’язку між співробітниками правоохоронних 
органів в силу низької захищеності мереж від зло-
му, може бути досить ризикованим кроком.
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В цілому необхідно розвивати та доповнювати 
специфічну методологію розслідування Інтернет-
злочинів для підвищення ефективності і узгодже-
ності слідчої роботи. Втім, в даній сфері системи 
розслідування злочинів, на сьогодні існують лише 
поодинокі випадки використання соціальних ме-
реж правоохоронними органами при розслідуванні. 

Цікавим є те, що останнім часом за кордоном, 
особливо у США, при розслідуванні злочинів 
стали активно застосовувати роботу психолога-
кримінолога (так званого «профайлера»). Термін 
профайлинг («profile» від англ. профіль) означає 
сукупність психологічних методів оцінки і прогно-
зування поведінки людини на основі аналізу її зо-
внішності, невербальних і вербальних ознак. Зазви-
чай профайлинг активно застосовується службами 
для описування психотипу, причетності особи до 
теоретичних чи інших злочинних дій. Наприклад, 
профайлингова служба ізраїльського аеропорту 
Бен-Гуріон є однією із найбільш кваліфікованих у 
світі, про що може свідчити досить низька кількість 
терористичних актів. Останнім часом профайлинг 
все активніше використовується у бізнесі, менедж-
менті та інших сферах сучасного суспільства [12, с. 
93]. Основним завданням профайлера є складання 
психологічного портрету особи, що підозрюється 
у вчиненні злочину, і ефективність цієї діяльності 
може бути підвищено за умови змістовного аналізу 
інформації, що міститься в соціальних мережах. 

На підставі проведених досліджень, нами було 
сформовано загальне визначення сутності соціаль-

них мереж з кримінологічної точки зору. Соціальні 
мережі пагубно впливають на неповнолітніх, які в 
силу своїх вікових особливостей є однією із най-
більш вразливих категорій суспільства. Крім того, 
спілкування в соціальних мережах може призвести 
до порушень психологічних особливостей осіб із 
нестійким психічним станом. У більшості випадків 
для зазначених осіб соціальні мережі стають фак-
тором формування установки на вчинення злочину.

Інформаційна складова соціальних мереж як 
засобу вчинення злочинів обумовлена тим, що ін-
формація в руках злочинців виступає механізмом 
маніпуляції свідомістю осіб. В даному контексті 
розрізняють вчинення злочинів «за допомогою» та 
«з використанням» соціальних мереж. Актуальним 
є те, що звернення до інформації, що міститься в 
соціальних мереж може дати результат на всіх ста-
діях вчинення злочину: готування, замах, безпо-
середнє вчинення суспільно небезпечного діяння. 
Очевидним є також взаємозв’язок між використан-
ням соціальних мереж правоохоронними органами 
та підвищенням ефективності запобігання й роз-
слідування злочинів.

Підсумовуючи, слід зазначити, що стрімкий 
розвиток сучасних технологій, і зокрема постійне 
зростання використання соціальних мереж в жит-
тєдіяльності суспільства не може залишатися поза 
увагою кримінологічної науки. В даній статті ми 
лише зосередили увагу наукової спільноти на пер-
спективному напрямку дослідження, сподіваємось 
що дане питання знайде свій подальше розвиток.
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У статті досліджено класифікаційний процес щодо невербальної інформації в криміналістиці, враховуючи різні думки 
вчених, потреби практичних працівників. Наведена класифікація за наступними критеріями: на основі органів почуттів, 
по відношенню до учасника спілкування, засобів спілкування і т.п.

Ключові слова: невербальна інформація, засоби комунікації, криміналістика, класифікація.

В статье исследован классификационный процесс по невербальной информации в криминалистике, учитывая 
различные мнения ученых, потребности практических работников. Проведена классификация по следующим критери-
ям: на основе органов чувств, по отношению к участнику общения, средств общения и т.п.

Ключевые слова: невербальная информация, средства коммуникации, криминалистика, классификация.

In the article the classification process for nonverbal information in forensics, given the different opinions of scientists needs 
of practitioners. The classification of the following criteria: based on the senses, with respect to the participant communication, 
means of communication, etc.

Key words: nonverbal information, communication, criminology, classification.

Для систематизації даних про невербальну ін-
формацію у криміналістиці, детальної розробки 
прийомів і рекомендацій по виявленню, фіксації, 
обробці, зберіганню і використанню її, створення 
сучасної навчальної, методичної і емпіричної бази 
з цього питання і виникла необхідність в розробці 
та провадженні детального класифікаційного про-
цесу невербальної інформації. В працях вчених 
зустрічається класифікація за диференціацією за 
різними підставами [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. Це зу-
мовлено тим, що невербальна інформація не може 
бути отримана інакше, ніж шляхом аналізу невер-
бальних засобів спілкування людини з урахуван-
ням його внутрішніх і зовнішніх процесів.

Прагнучі максимально спростити проведення 
класифікаційного процесу невербальної інформа-
ції при цьому враховуючи різні думки вчених, їх 
авторський підхід, потреби практичних працівни-
ків та необхідності її використання в різноманітті 
невербальної комунікації людини, видається:

1 Виділення чотирьох груп невербальних ко-
мунікацій людини (міміки, жестів, пантоміміки, 
мізансцени). 

2 При дослідженні невербальної комунікації 
учасника кримінального провадження паралельно 
вивчати й інші інформаційні блоки про учасни-
ка кримінального провадження, які також можуть 
бути отримані шляхом спостереження за ним і не-
суть в собі відомості про психічні і функціональні 
стани людини в той чи інший момент, ін.

Доцільно проводити поділ невербальної інфор-
мації на основі притаманних людині органів почут-
тів [10]:

1. Зорова система сприйняття. Оптична система 
сприйняття за допомогою якої здійснюється фікса-
ція об'єкта в «динаміці» і «статиці», просторової і 
тимчасової організації його поведінки, особливос-
тей його розміщення, оформлення, тобто за допо-
могою наступних типів і видів комунікацій:

● міміка – виразні рухи м'язів обличчя особи, 
які є однією з форм прояву тих чи інших почуттів 
людини або руху мускулатури в координованих 
комплексах, що відображають різноманітні пси-

хічні стани людини [11]. Саме в цих визначеннях 
робиться акцент на відображаючу функцію міміки 
і на її відповідність стану психіки особи. фізичний 
стан організму людини, вочевидь, об'єднується при 
цьому з психічним, що навряд чи можна вважати 
вірним. До того ж важливим елементом міміки є 
погляд, і його складові: розмір зіниці, колір рай-
дужки, блиск рогівки, які не керуються соматич-
ними м'язами. По міміці обличчя можливо визна-
чити, які емоції відчуває людина в певний період 
(гнів, страх, смуток, огиду, сором, вину, горе, від-
разу, цікавість, радість, задоволення, здивування, 
презирство і ін.), а також про силу їх прояву. Але 
незважаючи на виразність обличчя людини, саме 
воно постійно вводить нас в оману. Зовнішнє відо-
браження або міміка обличчя і внутрішній емоцій-
ний стан особи важко відокремити один від одного 
для більш детального дослідження, тому його алго-
ритм включає в себе наступні компоненти: 

• особа пізнання – характеристика сприймаючої 
сторони комунікації; 

• засоби відображення – фізичні основи і про-
яви (шкіра, м'язи, зморшки, лінії, плями, шрами та 
ін.); 

• комбінація позначень – візуальна конфігура-
ція, яка представляє цю характеристику; 

• інтерпретаційний зв'язок – який враховує ін-
дивідуальні особливості сприйняття особи, засоби 
відображення та різні комбінації позначень;

● пантоміміка – рух різних частин тіла, що про-
являється в рухах голови, ніг, тулуба, прийнятих 
позах і поставі, в ході, має певні відмінності в за-
лежності від культурного середовища людини [10]. 
Існує вид сценічного мистецтва, як пантоміма, в 
якому основним засобом створення художнього об-
разу є пластика людського тіла, без використання 
слів. Розробки «пантоміміки» також можуть вико-
ристовувати фахівці в області «мови тіла» (актори, 
працівники правоохоронних органів, гравці, злодії, 
фахівці в сфері переговорів, дипломати, юристи, 
судді, прокурори, адвокати і т.п.), котрі здатні оці-
нювати зовнішній і внутрішній стан, так само, як 
і оцінювати достовірність інформації, що можли-
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во незалежно від вимовного тексту, і спираються у 
своїх оцінках вони виключно на біомеханічні про-
яви тіла співрозмовників; 

● жестикуляція – це сукупність рухів рук і кис-
тей рук людини і виступає, по суті, окремим різно-
видом пантоміміки людини, але завдяки великому 
інформаційному навантаженню жестикуляція виді-
ляється в самостійну групу виразних рухів людини 
окремо від пантоміміки [12]. Жести дозволяють 
досягти того ступеня виразності і передати ті від-
тінки емоцій, які не підвладні іншим джерелам не-
вербальної комунікації. У деяких випадках особа 
має не тільки просторове розміщення жестикуля-
ції, але і його звукове оформлення, супроводжуючи 
його різними шумами. Подібні рухи тіла реєстру-
ються одночасно зоровою та слуховою системами 
сприйняття людини. Вони можуть здійснюватися з 
використанням як частин тіла, так і інших предме-
тів навколишньої обстановки;

● рух очей – якісний показник щирості співроз-
мовника, його бажання (або навпаки, небажання) 
підтримувати подальшу тему, розмову, відношен-
ня до опонента. Контактом очей супроводжується 
зацікавлене, узгоджене, щире спілкування. Крім 
того, за рухом очних яблук можливо достовірне 
судження про процеси, що протікають у психіці 
людини. Встановлено, що процес згадування у лю-
дини обумовлює збудження різних ділянок мозку, 
які в свою чергу безпосередньо пов'язані з рухами 
очей. Враховуючи, що для надання відповіді на за-
дане питання людина змушена звертатися до влас-
ної пам'яті, тобто до вже збереженої інформації, а 
уважне спостереження за очима учасника слідчих 
(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) 
дій дозволяє з високою часткою ймовірності ро-
бити судження про находження, вилучення та ви-
користання цієї інформації, про його розумову ді-
яльність в той момент, коли порушуються питання 
про відомості які мають безпосереднє відношення 
до злочину;

● мізансцена – це розташування акторів на сце-
ні в певному поєднанні з навколишнім речовим се-
редовищем (декорації, реквізит тощо) в ті чи інші 
моменти спектаклю, на яку варто звернути дослід-
ницьку увагу слідчому, але вже з боку науки кри-
міналістики. Адже важливу роль в ході слідчого, 
оперативного спілкування відіграє просторове роз-
міщення співрозмовників [13]. В її структурі виді-
лено чотири основні групи невербальних знаків: 

• орієнтація голови людини при спілкуванні; 
• орієнтація статури людини при спілкуванні; 
• наявність «оборонних» загороджень між спів-

розмовниками; 
• відстань між співрозмовниками.
Навколо людей, що спілкуються утворюються 

своєрідні просторові відстані, межами яких є пси-
хологічні зони, які утворюються і утримуються 
людиною в залежності від тієї чи іншої обстановки 
чи ситуації, відносин окремих осіб і т.п. Виділяють 
чотири загальні зони: 

• інтимна зона (від 15 см. до 46 см.). Саме цю 
зону людина оберігає так, наче це її приватна влас-

ність, а доступ до неї мають тільки ті особи, хто пе-
ребуває у тісному емоційному контакті з нею (діти, 
батьки, подружжя і ін.);

• особиста зона (від 46 см. до 1,2 метра) – від-
стань, яка звичайно розділяє людей, коли вони зна-
ходяться на вечірках, офіційних прийомах, святах;

• соціальна зона (від 1,2 до 3,6 метра) – відстань 
на якій люди тримаються від сторонніх людей, ма-
лознайомих або неприємних їм; 

• громадська зона (більш як 3,6 метра) – від-
стань на якій завжди йдуть звернення до великої 
кількості людей, проводяться офіційні зустрічі [13]. 

● імідж особи (супутній образ, який формуєть-
ся самостійно під впливом національності, місця 
проживання, місця роботи, професії, соціального 
і матеріального становища, характеру), серед яких 
можуть бути виділені такі засоби передачі невер-
бальної інформації, як зачіска, макіяж, прикраси, 
наколки, одяг, взуття, автомобіль, дизайн житла, 
офісу і ін. 

● психофізіологічні процеси – реакції люди-
ни, які обумовлені змінами, що відбуваються під 
впливом пережитих емоцій (в теперішньому часі) 
у вегетативній сфері його нервової системи. Ці 
реакції проявляються в двох формах: внутрішніх 
(змін щодо загальних реакцій організму (дихання, 
кров'яний тиск та ін.), так і зовні (зміна кольору 
обличчя (почервоніння, збліднення), поява поту, 
тремтіння кінцівок). 

2. Слухова система сприйняття. За допомогою 
акустичної системи сприйняття фіксуються звуко-
ві сигнали, які надходять від людини. У контексті 
вивчення невербальної інформації під голосом до-
сліджується все, що бере участь в мові, крім слів. 
Характеристика голосу відбувається за допомогою 
основних засобів передачі невербальної інформа-
ції:

• тон;
• сила звуку;
• наголос; 
• тембр; 
• пауза;
• ритм; 
• інтенсивність і ін.
Так і додаткових:
• плач
• кашель
• сміх
• зітхання і ін.
Саме дослідження голосу надає можливість 

доповнити образ співрозмовника, що сприяє роз-
пізнаванню його станів, виявленню психічної ін-
дивідуальності, відношення до певних учасників 
кримінального провадження, до події злочину і ін. 
Також акустична система виконує наступні функції 
при дослідженні невербальної інформації при роз-
слідуванні злочинів:

• регулювання мовного потоку;
• передбачення мовного висловлювання; 
• доповнення;
• заміщення;
• прискорення;



156

№1 / 2013 р.
♦

• економія речового висловлювання (швид-
кість). 

Особливості вивчення голосу у різних напрям-
ках мовознавства виділи фонетику на фонетику у 
вузькому розумінні – субстанційну фонетику, та 
фонологію – функціональну фонетику. Предметом 
фонетики є звукова субстанція. До вивчення зву-
кового потоку треба підходити з декількох сторін, 
адже звук генерується, передається і сприймається. 
Відповідно науку про звукову субстанцію формує 
артикуляційна фонетика, акустична фонетика та 
перцептивна фонетика. Саме фонологія досліджує 
особливості й закономірності функціонування зву-
кової матерії лінгвосистеми людини [9].

3. Тактильна система сприйняття. Надає інфор-
мацію щодо зовнішнього світу при особистому 
спілкуванні за допомогою рукостискань, обіймів, 
дотиків і т.п. Виконує функцію індикатора щодо 
статусу, ролі співрозмовників, їх відносин, ступеня 
близькості, знайомства. Тому неадекватне викорис-
тання особою, що провадить розслідування поді-
бних засобів невербальної комунікації в ході вза-
ємодії з учасниками кримінального провадження, 
що виражається, наприклад, в демонстративному 
поплескуванні по руках, по плечу, погладжуванні 
по голові учасника кримінального провадження 
(зокрема, під час проведення обшуку), може при-
звести до небажаних конфліктів. У той же час ці за-
соби впливу при спілкуванні, звичайно при їх вмі-
лому використанні, здатні стати вагомим засобом 
впливу на учасників кримінального провадження 
та регулювання їх взаємовідносин.

4. Нюхова система сприйняття. Дозволяє виді-
ляти таку структуру невербальних засобів спілку-
вання, як запахи. Система запахів служить додат-
ковою характеристикою складного образу людини, 
відображаючи його загальний культурний рівень. 
Людина сприймає запахи завдяки спеціальній ню-
ховій сенсорній системі (фізіологічній системі, яка 
спеціалізується на сприйнятті хімічних подразни-
ків і формуванні специфічного відчуття запаху). 
Гостроту нюху визначають за найменшою концен-
трацією речовини, яка спричинює відчуття запаху. 
Нюхова система швидко звикає до запаху. Якщо 
людина заходить до приміщення з певним запа-
хом, то через деякий час перестає його відчувати. 
На гостроту нюху впливає температура і вологість. 
Оптимальна температура для сприйняття запахів 
становить +30°С [14].

З точки зору практичного розслідування зло-
чинів важливим є розподіл невербальних засобів 
спілкування та переданої за їх допомогою інформа-
ції на групи, що формуються на основі врахуван-
ня ступеня вольової участі особи в процесі обміну 
невербальною інформацією (розмова, опитування, 
проведення слідчої (розшукової) дії і ін.). В осно-
ву критерію розмежування кладеться облік ступе-
ня свідомого контролю суб'єкта за невербальними 
знаками свого тіла, що багато в чому визначає адек-
ватність невербального відображення ним власних 
переживань. З цих позицій невербальну інформа-
цію варто поділити на:

• довільну (керовану, що передається при ак-
тивному свідомому контролю з боку учасника 
спілкування). Довільними зусиллями людина може 
заблокувати (зазвичай тільки частково) прояви 
емоційного збудження в довільних реакціях орга-
нізму, до яких відносяться рухи тіла, особливості 
мови, голосу, дихання;

• не довільну (некеровану, що передається за 
відсутності бажання учасника спілкування). Коли 
центр збудження центральної нервової системи 
людини, викликаний пережитою емоцією, не зни-
кає, а виявляється в мимовільних реакціях організ-
му, які лежать поза сферою вольової участі людини 
і виражаються в роботі серця, гладкої мускулатури, 
внутрішньої і зовнішньої секреції;

• змішану (тобто, коли присутні і керовані і не 
керовані елементи поведінки людини). Характерно 
для осіб, які постійно тренують своє тіло за різними 
методиками контролю комплексу своїх зовнішніх та 
внутрішніх проявів роботи організму. Однак пере-
важна більшість людей не в змозі ефективно і свідо-
мо контролювати внутрішній стан свого організму.

Більше того, здатність суб'єкта до контролю 
над довільними проявами власної поведінки безпо-
середньо залежить від особливостей ситуації, що 
складається. Відволікаючими умови – є підвищен-
ня напруженості, непередбачені ситуації, незна-
йома і небезпечна ситуація, необхідність тривалої 
обробки великих обсягів інформації, усвідомлення 
її як небезпечної і ін.

За своїм походженням невербальні сигнали, 
які є складовими невербальної інформації, можуть 
бути диференційовані на:

• вроджені (результат еволюції людства) – мі-
мічні вирази основних емоцій, деякі особливос-
ті мови, зовнішні прояви психологічних реакцій, 
властиві всім людям незалежно від місця їх прожи-
вання, культурної та етнічної приналежності, тобто 
обумовлені середовищем існування людини. Тому 
саме тут мають місце невербальні сигнали, які при-
таманні окремим групам людей, об'єднаних певни-
ми критеріями:

■ національною приналежністю (татари, русь-
кі, білоруси і ін.); 

■ країною походження (французи, американці, 
англійці і ін.); 

■ професійною приналежністю (вчителі, полі-
тики, кухарі і ін.);

■ соціальним статусом (природжений статус 
– статус, отриманий людиною при народженні 
(стать, раса, національність); придбаний статус 
– статус, який людина досягає своїми зусиллями; 
приписуваний статус – статус, який людина набу-
ває незалежно від свого бажання, з плином життя 
він може змінюватися. Приписаний статус буває 
природженим і набутим [15].

• набуті (у результат соціалізації та розвитку 
конкретної особистості). Особа набуває в процесі 
комунікації певні невербальні сигнали, які відо-
бражають межі і зміст її простору. Нездатність для 
особи, яка розслідує злочин своєчасно визначити 
і сформувати етичний компонент спілкування, це 
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значить бути нездатним до спілкування на рівні 
культури учасника кримінального провадження і 
веде до вагомих перешкод у встановленні контакту 
з ним і в подальшому підвищує ризик виникнення 
конфліктної ситуації.

По відношенню до учасника спілкування не-
вербальна інформація поділяється:

• на передану;
• на сприйману;
• на досліджену.
Виходячи із засобів, які використовує людина 

для фіксації невербальної інформації, її можна роз-
ділити на:

• інформацію, сприйняту органами почуттів; 

• інформацію, сприйняту з використанням спе-
ціальних технічних засобів;

• інформацію, комбіновану сприйняттям орга-
нами почуттів з використанням спеціальних тех-
нічних засобів.

Наведений перелік підстав класифікації не-
вербальної інформації не є вичерпним і може бути 
розширений в подальшому за іншими підставами. 
Саме для детальної розробки прийомів і рекомен-
дацій по виявленню, фіксації, обробці, зберіганню 
і використанню невербальної інформації, система-
тизації її даних для створення сучасної бази з дано-
го питання і проведений класифікаційний процес 
щодо невербальної інформації в криміналістиці. 

списоК виКоРисТаних джеРел:
1 Багдасарова Н.А. : Невербальные формы выражения эмоций в контексте разных культур: универсальное и на-

циональное // Материалы межвузовского семинара по лингвострановедению. МГИМОМИД РФ, 2006. – МГИМО – Уни-
верситет, 2006.

2 Биркенбил В. : Язык интонации, мимики, жестов. – С.-П. : «Питер», 1997. – 176 c.
3 Бороздина Г.В. : Психология делового общения. – М. : «Деловая книга», 1998. – 247 с. Глава V. Невербальные осо-

бенности в процессе делового общения.
4 Горелов И.Н. : Невербальные компоненты коммуникации. – М. : «Наука», 1980. – 238 с.
5 Конецкая В.П. : Социология коммуникации. – М. : МУБУ, 1997. – 164 с.
6 Лабунская В.А. : Невербальное поведение (социально-перцептивный подход). – Ростов-на-Дону : «Феникс», 1988. 

– 246 с.
7 Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. : Социальная психология. Хрестоматия: Учебное пособие для студентов 

вузов. М : Аспект Пресс, 2003. – 475 с. 
8 Морозов В.П. : Искусство и наука общения: невербальная коммуникация. – М. : ИП РАН, Центр «Искусство и на-

ука», 1998. – 189 с.
9 Vakulenko M.O. Maksym O. New Speech Recognition Systems (Ukrainian and English). Computing, 2007, Vol. 6, Issue 3
10 Кейдель В.Д. Общая физиология органов чувств и зрительная система // Физиология органов чувств, пер. с нем. 

– М. : 1975.
11 Большая советская энциклопедия. Статья «Мимика». М : 3-е изд., том 16, 1974 г. – 791 с.
12 Волконский С.М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (По Дельсарту). – СПб, 1913
13  Большой толковый словарь русского языка. 1-е изд-е: СПб. : Норинт. С. А. Кузнецов. 1998
14 Благовещенская Н.С. Топическое значение нарушений слуха, вестибулярной функции, обоняния и вкуса при по-

ражениях головного мозга. – М. : 1962.
15 Шкаратан О.И. Социология неравенства. Теория и реальность ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – 

М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 526 с.

вЗАЄМоуЗгоДженіСть СиСтеМ бухгАлтерСького 
тА поДАткового обліку як Джерело Створення ДоСтовірноЇ 

криМінАліСтично ЗнАчиМоЇ інфорМАціЇ
Дондик г. п.,

кандидат юридичних наук,доцент кафедри економіко-правових дисциплін,
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

У статті досліджено принцип правової взаємоузгодженності систем бухгалтерського та податкового обліку, який пе-
редбачає відображення норм податкового законодавства в правилах бухгалтерського обліку, з метою створення досто-
вірних джерел інформації (в тому числі криміналістично значимої) про господарські операції суб’єкта господарювання.

Ключові слова: економічна інформація, бухгалтерський облік, податковий облік, доходи, витрати.

В статье исследован принцип правовой взаимо согласованости систем бухгалтерского и налогового учета, который 
предусматривает отражение норм налогового законодательства в правилах бухгалтерского учета, с целью создания 
достоверных источников информации (в том числе криминалистический значимой) о хозяйственных операциях субъекта 
ведения хозяйства.

Ключевые слова: экономическая информация, бухгалтерский учет, налоговый учет, доход, расходы.

In the article principle is investigational legal vzaimo soglasovanosti systems of book-keeping and tax account which 
foresees the reflection of norms of tax legislation in the rules of record-keeping, with the purpose of creation of reliable sources 
of information (including criminalistics meaningful) about the economic operations of subject of menage.

Key words: economic information, record-keeping, fiscal accounting, profit, charges.
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постановка проблеми. Процес дослідження су-
часного стану використання економічної інформації 
в процесі розслідування злочинів, діагностиці зло-
чинів на основі бухгалтерської інформації, викорис-
тання засобів бухгалтерського и податкового обліку 
в якості джерел отримання криміналістично значи-
мої інформації про злочини в сфері економіки.

Стан дослідження. Науково-теоретичне під-
ґрунтя для проведення дослідження з цього пи-
тання склали праці розробки фахівців у галузі 
криміналістики: А.ф. Волобуєв, В.Г. Жила, Л.А. 
Сергєєв, М.І. Камлик, М.В. Романів, М.Т. щер-
баковський, А.А. Кравченко, А.А.Матвєєв, А.А. 
Юдінцев, С.А. Тимченко та ін.

виклад основного матеріалу. Поняття «бух-
галтерських знань» розширило сферу використан-
ня в результаті реформування бухгалтерського об-
ліку і фінансової звітності відповідно до Програми 
реформування системи бухгалтерського обліку в 
Україні із застосуванням міжнародних стандар-
тів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.10.1998 №1706 [1]. На сучасному 
етапі під спеціальними бухгалтерськими знаннями 
розуміються не тільки знання принципів організа-
ції та ведення бухгалтерського обліку, формування 
бухгалтерської звітності, розуміння економічного 
змісту балансового узагальнення, але й знання, 
необхідні для кваліфікованої оцінки фінансового 
стану підприємства, перспектив його розвитку та 
приймання обґрунтованих фінансових, економіч-
них й управлінських рішень. Спеціаліст-бухгалтер 
сьогодні повинен також володіти знаннями у сфе-
рі бюджетних відносин, оподаткування (встанов-
лення порядку виникнення, зміни та припинення 
податкових зобов’язань, механізму їх внесення в 
бюджет та цільових фондів, підготовка податкової 
звітності), кредитування та ін. Таким чином, під 
бухгалтерськими знаннями сьогодні слід розуміти 
знання фінансово-економічної діяльності підпри-
ємств, які знаходять відображення у документах, 
що є сферою бухгалтерського обліку. У свою чер-
гу бухгалтерський облік забезпечує відображення 
до 70% загального обсягу економічної інформації. 
Тому при зборі, розгляді й оцінці таких доказів 
необхідні не тільки спеціальні знання в галузі суто 
бухгалтерського обліку, але й пізнання в усіх су-
міжних галузях економічної теорії. 

З урахуванням сучасних тенденцій розвитку 
бухгалтерських знань, на думку Н.Я. Дондик, вони 
формуються за рахунок загальної теорії бухгал-
терського обліку та його галузевих видів, аналізу 
господарської діяльності підприємства, суміжних 
із бухгалтерським обліком галузей знань, а саме: 
бюджетної сфери, кредитно-банківських відносин, 
оподаткування тощо [2, с. 35].

Виходячи з вищевикладеного, одним із фунда-
ментальних джерел знань, які використовуються 
для збирання та оцінювання доказів у криміналь-
ній справі, є загальна теорія бухгалтерського об-
ліку і його галузевих видів.

У загальному розумінні бухгалтерський облік є 
інформаційною системою про стан та рух ресурсів 

підприємства, характер і результати господарської 
діяльності, що відображає і узагальнює господар-
ські операції в єдиному грошовому вимірнику. 

Відповідно до вимог Господарського кодек-
су України (надалі – ГК України) підприємство 
як основна організаційна ланка народного госпо-
дарства України є самостійним господарюючим 
статутним суб'єктом, який має права юридичної 
особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і 
комерційну діяльність з метою одержання відпо-
відного прибутку (доходу) [3].

Діяльність будь-якого підприємства неможли-
ва без обліку господарських процесів та контролю 
за ними. З цією метою ведеться господарський 
облік. За його допомогою здійснюються різні за-
вдання господарського управління, контролюється 
використання матеріальних та грошових коштів, 
забезпечується збереження майна підприємства, 
виявляються резерви підвищення економічної 
ефективності виробництва тощо.

Згідно з вимогами ст. 2 Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» та ст. 19 ГК України, усі суб'єкти гос-
подарювання зобов'язані здійснювати первинний 
(оперативний) та бухгалтерський облік результатів 
своєї роботи, складати статистичну інформацію, а 
також надавати відповідно до вимог закону фінан-
сову звітність та статистичну інформацію щодо 
своєї господарської діяльності та інші дані, визна-
чені законом [4]. 

У всіх галузях та підгалузях господарювання, 
а саме: промисловості, торгівлі, будівництві, сіль-
ському господарстві, в усіх видах підприємницької 
діяльності, бухгалтерський облік обов’язковий для 
використання. Вихідні положення бухгалтерсько-
го обліку єдині та спільні для всіх видів діяльності, 
у всіх галузях господарювання. Проте у кожній з 
цих сфер (видах) діяльності, у кожній галузі госпо-
дарювання він має специфічні особливості. 

У різних галузях народного господарства пред-
мет бухгалтерського обліку має свої особливості. 
Так, у сільському господарстві предметом бухгал-
терського обліку є весь процес виробництва (ви-
рощування) продукції тваринництва та рослинни-
цтва і її реалізації кінцевому споживачеві.

Оскільки злочини у сільськогосподарсько-
му виробництві відображено у здійсненні тих чи 
інших господарських операцій і складанні від-
повідних документів, то для їх виявлення та роз-
слідування потрібні як фундаментальні знання 
загальної теорії бухгалтерського обліку, так і осо-
бливостей його ведення в сільському господарстві. 

Як вважає М.І. Камлик, бухгалтерський облік 
як процес виявлення, вимірювання, реєстрації, на-
копичення, узагальнення, зберігання та передачі 
інформації про діяльність підприємства зовнішнім 
та внутрішнім користувачам для прийняття рі-
шень дає вичерпну характеристику господарської 
діяльності підприємства, фіксуючи усі господар-
ські операції і процеси, у тому числі й негативні 
[5, с.18]. Тому, його метою є надання повної, прав-
дивої та неупередженої інформації про фінансо-
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вий стан і діяльність підприємства зовнішнім та 
внут¬рішнім користувачам для прийняття рішень. 
Як відомо, викриття злочинів, вчинених у тій чи 
іншій галузі народного господарства з елементами 
економічних правопорушень, неможливе без де-
тального вивчення криміналістично значимої об-
лікової документації.

Без знання методики бухгалтерського обліку 
і змісту звітності неможливо визначити обсяг та 
якість облікової документації, яка використову-
ється при аналізі господарської діяльності підпри-
ємств. При цьому важливо враховувати таку осо-
бливість бухгалтерського обліку, як взаємозв'язок 
усіх його складових. 

Г.В. Савицька вважає, що у процесі здійснення 
аналізу господарської діяльності інформація про 
господарські операції, накопичена під час обліку, 
піддається аналітичному обробленню та порівнян-
ню показників з минулими періодами в результаті 
чого виявляються недоліки, помилки, невикорис-
тані можливості тощо. Тому, відомості бухгалтер-
ського обліку стають головним джерелом інформа-
ції при аналізі господарської діяльності [6, с. 19]. 

Використання з метою приховування злочину 
окремих елементів обліку обов'язково спричиняють 
зміни інших елементів. Ця обставина, з одного боку, 
сприяє викриттю розкрадань та інших корисливих 
злочинів, а з іншого боку, вимагає від працівників 
органів внутрішніх справ, які ведуть боротьбу зі 
злочинними проявами, високого професіоналізму, 
неможливого без знань економіки, зокрема без воло-
діння технологією облікового процесу.

Великого значення у розслідуванні корисливих 
злочинів набули і суміжні з бухгалтерським облі-
ком галузі знань. Так, з появою нових видів інфор-
мації та нових груп її споживачів межі і функції 
бухгалтерського обліку значно розширилися. Були 
сформовані кілька самостійних підсистем єдиної 
системи бухгалтерського обліку, серед яких визна-
чаються підсистеми фінансового, управлінського 
та податкового обліку тощо.

Існування різноманітних видів обліку перед-
бачає максимальне задоволення інтересів різних 
груп користувачів облікової інформації, що на-
самперед визначає облікову політику підприєм-
ства. Зміст інформації, яку отримує певна група 
користувачів, має свої межі, які визначає керівник 
(власник) як головна дійова особа, зацікавлена в 
ефективності діяльності господарюючого суб'єкта. 

На думку ф.ф. Бутинця, М.М. Коцупатрого, 
фінансовим обліком є сукупність правил та про-
цедур, які забезпечують підготовку і оприлюднен-
ня інформації про результати діяльності підпри-
ємства та фінансовий стан відповідно до вимог 
законодавчих актів і стандартів бухгалтерського 
обліку. [7, с.19]. Основним його призначенням є 
узагальнення фінансових даних, бухгалтерських 
записів і надання їх у формі річних звітів різним 
користувачам. фінансовий облік використовується 
як найбільш важливий засіб формування звітнос-
ті для акціонерів підприємства, внутрішніх та зо-
внішніх користувачів.

фінансовий облік охоплює вартісні відноси-
ни господарської діяльності фермера, обліковує 
ті операції, що не виходять за межі господарства 
та характеризують загальний фінансовий стан. В 
Україні ведення фінансового обліку є обов'язковим 
для всіх господарств та підприємств. Його завдан-
ня полягає у фіксуванні витрат і доходів, стану 
заборгованості, розміру вкладень, джерел фінан-
сування, визначення прибутку господарства. Тут 
формується база даних для зовнішніх користувачів 
відносно підприємства-бюджету, податкових орга-
нів, банків, постачальників та покупців тощо.

Зовнішнім користувачам потрібна об'єктивна 
і послідовна інформація, яку можна порівняти з 
інформацією, котру подають інші підприємства. 
Річна звітність зручна для акціонерів та інвесто-
рів, але часто вона складається занадто пізно, щоб 
здійснювати жорсткий поточний контроль. Для 
цього необхідне ведення постійного управлінсько-
го обліку, який надає необхідну інформацію для 
підтвердження керівництву і персоналу, що під-
приємство знаходиться на правильному шляху для 
прийняття управлінських рішень.

Управлінський облік – це процес виявлення, 
вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, 
інтерпретації та передачі інформації, що викорис-
товується управлінською ланкою для планування, 
оцінки та контролю всередині підприємства.

Виробничий облік забезпечує господаря інфор-
мацією для вирішення питань виробництва і реалі-
зації, планування й аналізу, а в загальному підсум-
ку ще й отримання оптимального рівня прибутку з 
регулюванням його складових. Виробничий облік 
відображає наявність і рух виробничих ресурсів, 
при необхідності обчислюють собівартість, вияв-
ляють результати діяльності галузей виробництва 
(рільництво, тваринництво, промисли). Система-
тизація облікової інформації витрат за видами, а 
результатів за джерелами розкриває можливості 
ефективного ведення господарства шляхом здій-
снення господарсько-виробничого управління.

Він покликаний забезпечити інформацією вну-
трішніх користувачів підприємства для прийняття 
необхідних управлінських рішень. Його організу-
ють для забезпечення власних потреб в інформації 
на всіх рівнях управління. Такий облік становить 
комерційну таємницю підприємства і не є офіцій-
ним видом обліку. Ведеться управлінський облік 
за довільними категоріями доходів і витрат, що ба-
зується на наявності розвиненої, відкритої і добре 
структурованої системи звітності. Він розширює і 
доповнює фінансовий облік. Його метою є забез-
печення інформацією менеджерів, відповідаль-
них за досягнення конкретних виробничих цілей. 
Управлінський облік пристосовується до потреб 
менеджерів відповідного підприємства.

Управлінський облік надає інформацію, що 
базується на фінансових даних. Проте на великих 
підприємствах служби фінансового та управлін-
ського обліку частково виконують спільні функції, 
адже системи фінансової звітності та інформаційні 
системи управлінського обліку настільки дублю-
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ють одна одну, що реальних шляхів їх чіткого роз-
межування немає.

Податковий облік в свою чергу призначений 
для відображення операцій, пов'язаних зі збором 
інформації про зобов'язання підприємства щодо 
податків перед бюджетом. 

Стосовно поняття податкового обліку, то воно 
є відносно новим для вітчизняної системи зако-
нодавчого регулювання діяльності господарських 
суб'єктів. Як окремий вид обліку податковий об-
лік бере свій початок від набрання чинності Зако-
ну України «Про оподаткування прибутку підпри-
ємств» від 28.12.1994 №334/94-ВР [8]. Цей факт 
зумовив виникнення дискусій серед науковців і 
практиків з бухгалтерського обліку України щодо 
трактування терміна «податковий облік». Водно-
час на сьогодні чіткого формулювання поняття 
«податковий облік» не існує ні в законодавчих ак-
тах, ні серед науковців.

Так, В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук та С.В. 
Бобрівець під податковим обліком розуміють під-
систему бухгалтерського обліку, яка за певними 
правилами, затвердженими державою, виконує 
функції нарахування та сплати податків відповід-
ним державним органам [9, с. 11].

Інші вчені, Л.М. Чернелевський, Т.Ю. Редзюк, 
вважають, що податковий облік – це система групу-
вання інформації для визначення податкової бази 
за податками на підставі первинних документів, 
згрупованих відповідно до порядку, передбаченого 
чинним податковим законодавством [10, с. 34].

Податковий облік ведеться з метою форму-
вання повної та достовірної інформації про гос-
подарські операції, що були проведені платником 
протягом звітного періоду з метою оподаткуван-
ня, а також забезпечення інформацією внутріш-
ніх та зовнішніх користувачів для контролю за 
правильністю нарахування, повнотою та своє-
часністю перерахування податків до відповідних 
бюджетів.

Хоча податковий облік не ізольовано від сис-
теми традиційного бухгалтерського обліку, однак 
його певні особливості зумовили й відмінності у 
його інформаційній базі. Так, первинний і аналі-
тичний облік за окремими податкам становлять:

- первинні облікові документи (документи, що 
містять відомості про господарську операцію та 
підтверджують її здійснення);

- реєстри податкового обліку (форми система-
тизації даних податкового обліку за звітний (по-
датковий) період, призначені для накопичення ін-
формації, яка міститься в первинних документах, 
аналітичних даних податкового обліку для відо-
браження в податкових деклараціях);

- податкова звітність з певних податків та збо-
рів, яка складається платником податків, виходячи 
з даних податкового обліку.

Система податкового обліку функціонує за до-
помогою методичного та організаційно-технічного 
забезпечення. Методичні способи ведення подат-
кового обліку є способами формування інформації 
для правильного нарахування податків та зборів. 

Організаційно-технічні – це способи організації 
технологічного процесу податкового обліку, які 
визначають організацію роботи бухгалтерського 
підрозділу в частині податкового обліку; склад, 
форму та способи формування аналітичних реє-
стрів податкового обліку; організацію документо-
обігу, порядок зберігання документів, податкової 
звітності та реєстрів податкового обліку.

На думку Л.С. Яструбецької, незважаючи на те, 
що податковий облік поєднується з традиційною 
системою бухгалтерського обліку, його не можна 
вважати лише складовою частиною останнього, 
оскільки суттєві особливості економічних категорій, 
які в ньому використовуються, зумовлюють значні 
відмінності не тільки первинних документів, аналі-
тичних реєстрів, взаємозв'язку рахунків, але і мето-
дики організації цього процесу [11, с. 512]. 

Податковий облік тісно пов'язаний із бух-
галтерським обліком, оскільки обидва види об-
ліку оперують одними і тими ж первинними до-
кументами та фіксують одні й ті ж дані і факти 
господарського життя. Як бухгалтерський, так і 
податковий облік здебільшого ведуть одні й ті ж 
спеціалісти-бухгалтери.

Якщо порівнювати принципи ведення податко-
вого та бухгалтерського обліку, то цим двом видам 
обліку притаманні такі спільні риси, як безперерв-
ність здійснення, суцільне відображення господар-
ських фактів, юридична доказовість (документаль-
ний характер), вартісне вимірювання.

Незважаючи на такий взаємозв'язок, результа-
ти за даними бухгалтерського та податкового об-
ліку можуть відрізнятися між собою. Основними 
причинами таких відхилень є наявність відмін-
ностей між правилами ведення бухгалтерського 
обліку і порядком формування податкової бази. 
Насамперед йдеться про відмінність в методиці 
визначення сум валових витрат, валових доходів і 
оподатковуваного прибутку у податковому обліку 
із сумами витрат, доходів і результатів діяльності 
у бухгалтерському обліку. Суттєвою відмінністю є 
призначення бухгалтерської та податкової звітнос-
ті. Якщо за даними першої можна охарактеризува-
ти фінансовий стан суб'єкта господарювання, то за 
даними другої – стан розрахунків із бюджетом за 
відповідними податками і зборами.

У зв'язку з тим, що бухгалтерський і податко-
вий облік мають різні цілі, різні методики оцінки 
активів, зобов'язань, доходів та витрат і, як наслі-
док, різні результати, ускладнюється робота не 
тільки бухгалтерів на підприємствах контролю-
ючих органів, але й фахівців-бухгалтерів під час 
проведення розслідування злочинів.

На думку Л.С. Яструбецької, принцип гармо-
нізації бухгалтерського та податкового обліку по-
лягає в забезпеченні балансу інтересів широкого 
спектра користувачів звітності. Методика розра-
хунків податкових сум та документальне оформ-
лення податкових відносин в цілому повинні ба-
зуватись на основах класичного бухгалтерського 
обліку, а не навпаки. Принцип гармонізації бух-
галтерського та податкового обліку, на думку В.З. 
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Янчук, В.І. Андрійцева, С.ф. Василюка, передба-
чає формування єдиного понятійного апарату для 
цих двох систем, що дозволить ліквідувати проти-
річчя, які виникають між бухгалтерським обліком 
і оподаткуванням [11, с. 514]. 

Таким чином, важливою передумовою побу-
дови ефективної моделі взаємовідносин бухгал-
терського обліку та оподаткування є врахування 
принципу правової взаємоузгодженності систем 
бухгалтерського та податкового обліку, який пе-
редбачає, що норми податкового законодавства 
повинні знаходити відображення в правилах бух-

галтерського обліку і навпаки, для створення до-
стовірних джерел інформації (в тому числі кримі-
налістично значимої) про господарські операції 
суб’єкта господарювання. Основною відмінністю 
бухгалтерських знань від інших спеціальних знань 
значною мірою є знання спеціалістами норма-
тивно-правових положень і правил методології 
організації та ведення не тільки бухгалтерського 
обліку, але й податкового, аналізу показників гос-
подарської діяльності суб’єкта, порядку ведення 
фінансового, управлінського, виробничого та ін-
ших видів обліку.
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криМінАліСтичнА хАрАктериСтикА Злочинів, 
вчинених МеДичниМи прАцівникАМи, 

тА ЇЇ ЗнАчення Для роЗСліДувАння
плахотіна в. М.,

старший викладач кафедри криміналістики,
Національний університет «Одеська юридична академія»

Стаття присвячена дослідженню криміналістичної характеристики злочинів, вчинених медичними працівниками при 
виконанні своїх обов’язків. В ній аналізуються такі елементи криміналістичної характеристики, як дані про механізм зло-
чину, обстановку та типові сліди, надається характеристика потерпілого та злочинця.

Ключові слова: злочини, що вчиняються медичними працівниками; механізм злочину; особа потерпілого; особа 
злочинця.

Статья посвящена исследованию криминалистической характеристики преступлений, совершенных медицинскими 
работниками при выполнении своих обязанностей. В ней анализируются такие элементы криминалистической харак-
теристики, как данные о механизме преступления, обстановке и типичных следах, дается характеристика личности 
потерпевшего и преступника. 

Ключевые слова: преступления, совершенные медицинскими работниками; механизм преступления; личность по-
терпевшего; личность преступника.

The article is dedicated to the forensic characteristics of the crimes committed by health professionals in carrying out their 
duties. Such elements of the forensic characteristics as information about the mechanism of the crime, crime situation and 
typical tracks were analyzed. Also the article describes the identity of the victim and the offender.

Key words: crimes committed by health professionals, the mechanism of the crime, the identity of the victim, the offender.
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Розслідування злочинів, пов'язаних із профе-
сійною діяльністю медичних працівників, супро-
воджується певними теоретичними і практичними 
труднощами.

На жаль, методика розслідування злочинів, 
пов'язаних із професійною діяльністю медичних 
працівників, не знаходить належної розробки в 
юридичній літературі, а в переважній більшості під-
ручників по криміналістиці така методика взагалі не 
виділяється. Все сказане свідчить про актуальність 
теми, її теоретичну й практичну значимість. 

Метою дослідження є розгляд основних еле-
ментів криміналістичної характеристики злочинів, 
вчинених медичними працівниками, визначення 
їхнього значення для розслідування. 

Криміналістична характеристика злочину в літе-
ратурі визначається як система відомостей про кримі-
налістично значимі ознаки злочинів певної категорії, 
яка відображає закономірні зв'язки між ними й типо-
вими слідчими версіями, служить для їх побудови, з 
метою вирішення основних завдань розслідування 
кримінального судочинства [1, с. 230-232; 3, с. 176-
184; 4, с. 731-738; 8; 11, с. 35-47; 12, с. 367-374].

Так, дані про закономірні зв'язки між певни-
ми елементами криміналістичної характеристики 
злочину значно полегшують роботу слідчого по 
висуванні слідчих версій. Насамперед, вони до-
зволяють сформулювати типові версії, засновані 
на спостереженнях; умовне судження, що виражає 
ймовірний зв'язок між певними видами елементів 
криміналістичної характеристики, які у свою чергу 
є підставою для побудови версій у рамках розсліду-
вання по конкретних кримінальних справах.

До числа елементів криміналістичної характе-
ристики злочинів відносяться дані про:

- механізм (включаючи спосіб вчинення злочи-
ну) злочинного діяння;

- типових матеріальних слідах злочину і ймо-
вірних місць їхнього знаходження;

- особу злочинця;
- обстановку злочину (місце, час і інші умови);
– особу потерпілого [2, с. 6-7; 5, с. 294-309; 6, 

с. 49-61; 7, с. 348-350; 9, с. 491; 10, с. 24-39; 15, с. 
58-89; 16, с. 159-195].

Криміналістична характеристика злочинів, 
вчинених медичними працівниками у зв'язку з ви-
конанням ними своїх професійних обов'язків, по-
винна включати характеристику: 1) особи типової 
жертви злочину; 2) особи злочинця і ймовірних 
мотивів злочину; 3) механізму злочинної діяльнос-
ті та її типових наслідків; 4) дані про обстановку 
злочини (час, місце й інші умови).

Об'єктом безпосереднього зазіхання є пацієнт 
лікувально-профілактичної установи, де йому на-
дається медична допомога. В ході неналежних ме-
дичних дій, виконаних з метою полегшення його 
страждань або поліпшення якості життя, заподі-
юється шкода його здоров'ю або смерть.

Криміналістично значимими ознаками, що ха-
рактеризують жертву, є:

• його вік; характер патології; генетичні осо-
бливості; наявність хронічних захворювань і їх-

ніх проявів; індивідуальні особливості організму 
і його функцій; схильність до шкідливого впливу 
екологічних, кліматичних і інших явищ. До «групи 
ризику» відносять пацієнтів по таких ознаках, як: 
вік, стать, прийом трьох і більше лікарських препа-
ратів, ожиріння, ятрогенні реакції в минулому. За-
значені ознаки лікар зобов'язаний враховувати при 
виборі, призначенні й проведенні лікування;

• поведінкові особливості хворого до, під час і 
після лікування, зокрема: дотримання ним запро-
понованого режиму лікування, дієти, умов реабі-
літації, його відношення до алкоголю, наркотикам;

• фізичний стан на момент надходження в ліку-
вально-профілактичній установі; ступінь поразки 
його організму хворобою або травмою; фізіологіч-
ні особливості (вагітність, пологи);

• ступінь інформованості про медичні засоби й 
лікарські препарати; чи не займався він самоліку-
ванням, чи не звертався до інших медиків або зна-
харів;

• поінформованість потерпілого про заподіяну 
йому шкоду, обсяг і якість наданої йому медичної 
допомоги, про характер проведеного йому ліку-
вання.

Дані про потерпілого дозволяють висловити су-
дження про наявність або відсутність ятрогенного 
зазіхання, про наявність у діях медичного праців-
ника ознак неналежного виконання їм своїх профе-
сійних обов'язків і організувати цілеспрямований 
пошук необхідних доказів.

Істотними для криміналістичного дослідження 
є наступні ознаки особи злочинця:

1. трудова причетність його до надання медич-
ної допомоги даному пацієнтові: чи мав право або 
ліцензію на надання певного виду медичної допо-
моги, чи не вийшов за межі своєї компетентності 
й т.д.;

2. володіння необхідним обсягом знань, умінь і 
навичок, що дають право на допуск до професійної 
діяльності: чи мав необхідну спеціалізацію й стаж 
роботи зі спеціальності, певну професійну катего-
рію, атестацію й т.д.;

3. наявність певних особистісних якостей, не-
обхідних для надання адекватної медичної допомо-
ги у нормальних і екстремальних умовах: фізична 
витривалість, психічна стабільність, відсутність 
негативних схильностей і т.д.

Дані про професійні й особистісні якості 
суб'єкта дозволяють висловити судження про мо-
тиви вчиненого, наявність або відсутність скла-
ду злочину в його діях, а також обставинах, що 
зм'якшують або обтяжують провину або виключа-
ють відповідальність.

фізична діяльність суб'єкта даного злочину 
включає наступні види дій:

• професійні дії по наданню медичної допомо-
ги, сполучені з виникненням несприятливих на-
слідків;

• дії, що супроводжували виконання професій-
них обов'язків і відбилися на їхньому виконанні 
(прийом алкоголю, наркотиків до або під час вико-
нання медичного заходу й ін.);
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• дії, спрямовані на приховання несприятливих 
наслідків, що виникли в результаті медичного втру-
чання [14, с. 316].

Вивчення фізичної діяльності суб'єкта є одним з 
найважливіших джерел інформації про злочинця й 
злочин. Маючи у своєму розпорядженні дані про ме-
ханізм зазіхання, можна визначити вид і місцезнахо-
дження слідів злочинного діяння й цілеспрямовано 
організувати їхній пошук, визначити фізичні й пси-
хічні властивості винного, рівень його професійних 
навичок, припустити мотив неналежного виконання 
суб'єктом своїх професійних обов'язків, прогнозува-
ти його поводження після вчинення злочину, зокре-
ма спосіб приховання слідів злочину.

Під психологічною діяльністю суб'єкта зазіхан-
ня розуміються ті психофізіологічні процеси, яви-
ща свідомості, які управляють поведінкою суб'єкта 
в процесі надання їм медичної допомоги. У якості 
криміналістично значимих варто виділити: ціле-
спрямованість і моральна сторона діяльності; по-
шук і прийняття рішень про постановку діагнозу, 
призначення лікування й спадкоємності, вибору й 
проведення медичних заходів; мотивацію прийня-
тих рішень і поведінку в процесі надання медичної 
допомоги; відношення суб'єкта до пацієнта, своїх 
дій і їхніх результатів; контроль за діями і їхніми ре-
зультатами, реагування на появу ознак різного роду 
ускладнень; поводження суб'єкта в екстремальних 
умовах надання невідкладної медичної допомоги.

Для осіб, що вчиняють такі злочини, характерні 
амбіційні потреби визнання професійної майстер-
ності, створення професійного іміджу, лідерства, 
домінування в певній сфері спеціальної професій-
ної діяльності, а також корисливі спонукання. Слід 
також зазначити властиві їм завищену самооцінку 
своєї професійної майстерності, зневага інтереса-
ми пацієнтів, байдужість до їхніх надій на виду-
жання й поліпшення якості життя й т.д.

Особливої уваги заслуговує процес ухвалення 
рішення, що є вольовим актом постановки мети 
й усвідомленого вибору порядку й способу дій, 
а також прогнозування очікуваних результатів. 
Ухвалення рішення характеризується усвідомле-
ністю, тобто обмірковуванням або обговоренням. 
фізичні ж дії можуть виконуватися як обдумано, 
так і неусвідомлено. Неусвідомлено, наприклад, 
відбуваються дії, коли лікар не витримує напруги, 
обумовленої тривалістю виконуваного їм складно-
го медичного заходу, нерідко в умовах, що не відпо-
відають вимогам медичного стандарту, і допускає 
порушення правил надання медичної допомоги.

Контроль припускає вміння оцінити результа-
тивність обраного лікування й зробити відповідні 
висновки: провести додаткові діагностичні дослі-
дження, уточнити діагноз, обрати нову методику й 
тактику лікування, оперативно вибрати місце й час 
наступного лікування й т.д. Багато в чому таке від-
ношення суб'єкта до своїх професійних обов’язків 
визначається тим, наскільки в його свідомості стій-
кий зв'язок двох елементів: мети діяльності й ре-
зультату дій стосовно певного пацієнта. Цей зв'язок 
може бути деформований особистісними якостями 

суб'єкта або обстановкою в лікувальній установі, 
що характеризується певною допустимістю так 
званих «лікарських помилок», а фактично – пору-
шень правил надання медичної допомоги, і реак-
цією керівництва медичного закладу на подібні дії, 
що обмежується вказівками на виключення надалі 
таких помилок і т.п.

що стосується самооцінки суб'єкта, то вивчен-
ня судово-слідчої практики показує, що те, що 
сталося, як правило, виправдується зовнішніми 
обставинами, пов'язаними з пацієнтом, а точніше, 
з особливостями його організму, хронічними за-
хворюваннями й т.ін., вплив яких неможливо було 
заздалегідь передбачати; з відсутністю необхідних 
науково розроблених нових методів діагностики й 
лікування та матеріально-технічних можливостей 
медичного закладу; з характером раніше наданої 
іншими лікарями медичної допомоги; посиланням 
на те, що не було іншого варіанта надання медич-
ної допомоги й т.ін. форми і зміст самозахисту 
розрізняються залежно від рівня знань, досвіду ро-
боти, кваліфікаційній категорії, ученому ступеню 
суб'єкта. Психічна діяльність суб'єкта може бути 
правильно зрозуміла лише у взаємозв'язку з фізич-
ною діяльністю до, під час та після зазіхання, що 
дозволяє правильно судити про справжні цілі, мо-
тиви вчиненого й форму провини. 

У своїй сукупності усвідомлені дії (бездіяль-
ність) суб'єкта, що порушує правила надання ме-
дичної допомоги, утворюють спосіб вчинення да-
ної категорії злочинів.

З метою приховання заподіяння шкоди здоров'ю 
й життю особи і їхніх слідів злочинці прибігають 
до різних дій, залежно від умов місця вчинення 
злочинів (наприклад, позбуваються від гістологіч-
них і біологічних слідів, і знарядь вчинення злочи-
ну, знищують медичні документи, створюють алібі 
й т.ін. залежно від кожної конкретної ситуації окре-
мо). Роблячи дії по прихованню злочину, винний 
переслідує головним чином таку мету:

а) знищити сліди своєї причетності до злочину;
б) створити помилкову обстановку (нібито на-

слідки, що наступили, не є результатом вчинення 
злочину);

в) сховати або знищити медичні документи, які 
відображають об'єктивну дійсність, а часом і зна-
ряддя, якими були заподіяні тілесні ушкодження,

г) знищити об'єкти, що мають відношення до 
потерпілого, і є джерелами доказів при проведенні 
комісійних судово-медичних експертиз.

Наслідки зазіхання – це реальні негативні змі-
ни стану пацієнта, викликані неадекватними діями 
суб'єкта при наданні медичної допомоги. До наслід-
ків відносяться: дефект медичної допомоги, пов'язані 
з ним захворювання, несприятливий результат.

Дані про наслідки дозволяють оцінити подію 
в цілому й зробити висновки, що стосуються від-
носин суб'єкта до виконання своїх професійних 
обов'язків, про наявність і форму провини, мотиви 
злочину.

Елементи обстановки вчинення злочину можна 
згрупувати таким чином: 
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– просторова характеристика: обстановка місця 
підготовки, вчинення та приховування злочину, їх 
співвідношення з іншими об’єктами; 

– часова характеристика усіх етапів вчинення 
злочину;

– погодні та інші природно-кліматичні умови;
– поведінково-психологічні фактори;
– умови загального характеру, на фоні яких про-

ходила подія (святкові події та ін.);
– обстановка, яка сприяла чи перешкоджала 

вчиненню злочину [15, с. 69-70].
Як криміналістично значимі ознаки слід роз-

глядати:
• час із моменту звертання пацієнта до лікаря 

за наданням медичної допомоги й до настання не-
сприятливих наслідків;

• час виконання медичного заходу, з яким 
пов'язане виникнення дефекту медичної допомоги;

• час появи й виявлення в пацієнта симптомів 
дефекту медичної допомоги;

• час, що був у лікаря для ухвалення рішення 
про усунення розвитку побічного процесу і його 
наслідків;

• час виконання медичних заходів щодо лікві-
дації наслідків, що виникли в результаті дефекту 
медичної допомоги [13, с. 607].

Дані про названі обставини дозволяють про-
стежити тимчасовий ланцюжок розвитку процесу 
погіршення здоров'я з моменту його виникнення; 
визначити відношення лікаря до своїх професійних 
обов'язків і пацієнта; виявити причини наслідків, 
що наступили, і винну особу, відшукати необхідні 
докази, що викривають або виправдовують під-
озрюваного; визначити початок, тривалість і закін-
чення зазіхання.

У розглянутих злочинах час зазіхання визна-
чається моментом порушення правил надання ме-
дичної допомоги, виникненням дефекту й обумов-
лених ним наслідків, періодом розвитку останніх 
і обумовленої ними патології, що з'явилася безпо-
середньою причиною несприятливого результату. 
Особливу складність представляє визначення часу 
зазіхання, коли існує розрив між моментом нена-
лежного виконання медичним працівником своїх 
професійних обов'язків і моментом настання не-
сприятливого результату. Іноді такий процес роз-
витку від окремого симптому до ускладнення або 
захворювання може бути тривалим, що істотно 
ускладнює встановлення причинно-наслідкового 
зв'язку між елементами цієї системи.

Безумовно, у кожному випадку важливо про-
стежити тимчасовий ланцюжок між часом ви-
конання певного етапу лікарського процесу або 
медичного заходу, часом появи в пацієнта симп-
томів наслідків, що наступили, часом їхнього 
виявлення й часом реагування на них медично-
го працівника. Це дозволить визначити окремі 
властивості й ознаки елементів системи злочи-
ну: психологічні якості суб'єкта й характер його 
відносини до своїх професійних обов'язків і до 
пацієнта; динаміку й характер прояву наслідків; 
спосіб заподіяння дефекту і його можливого при-

ховання й ін. Крім того, це сприяє організації 
цілеспрямованого пошуку матеріальних і ідеаль-
них слідів злочинної ятрогенії й, таким чином, 
одержання достатніх доказів.

У криміналістичному розумінні місце вчинення 
даного злочину – це реально існуюче, використову-
ване винним для досягнення бажаного результату, 
локалізоване певними координатами простір, що 
тією чи іншою мірою впливає на його поводження 
до, під час і після зазіхання [12, с. 219]. Криміна-
лістичному дослідженню підлягає район діяльнос-
ті суб'єкта, місце виконання їм окремих дій, а також 
місце настання наслідків зазіхання.

Районом вчинення злочину є певна медична 
установа (поліклініка, лікарня, госпіталь, медичний 
науково-дослідний інститут, санаторій, медпункт і 
т.д.), у якому пацієнтові (потерпілому) була надана 
медична допомога, що мала для нього несприятли-
вий результат. У медичній установі суб'єкт, діючи 
як медичний працівник, неналежним чином вико-
навши свої функціональні обов'язки, вчиняє зло-
чин, найчастіше тут же намагається сховати його 
сліди, утягуючи часом у цей процес і інших праців-
ників медичного закладу.

Місцем здійснення окремих дій є більш кон-
кретний, що має точні координати, простір, на яко-
му суб'єкт виконує певні дії, пов'язані з виконан-
ням ним своїх професійних обов'язків. У медичній 
установі таким місцем є відділення, лікарський 
кабінет, лікарняна палата, операційний блок, блок 
інтенсивної терапії, приміщення функціональної 
діагностики, приміщення для лікування фізичними 
методами, лабораторія й т.ін. Таким місцем може 
бути також машина швидкої допомоги, місце зна-
ходження хворого або потерпілого від дорожньо-
транспортної пригоди чи іншого насильницького 
злочину, стихійного лиха й т.ін.

При наданні медичної допомоги в екстреній 
ситуації місце вчинення медичним працівником 
професійних дій, як правило, істотно відрізня-
ється від місця надання медичної допомоги у 
нормальних умовах, тобто в стаціонарі. Таким 
чином, місце надання медичної допомоги має за-
кономірні зв'язки з лікувальним процесом, впли-
ваючи деякою мірою на якість його здійснення, 
а значить і на наслідки. Місце також впливає й 
на поводження суб'єкта, виявляючи його окремі 
психологічні властивості, які в екстремальній 
ситуації можуть обумовити ухвалення необґрун-
тованого рішення про вибір ним певної медичної 
допомоги хворому.

Місце повинне досліджуватися з урахуванням 
динаміки надання медичної допомоги. Так, у ре-
зультаті неповного обстеження в поліклініці хво-
рому ставиться неправильний клінічний діагноз за-
хворювання й призначається протипоказане йому 
лікування, що призводить до небажаних наслідків 
у вигляді ускладнення. Останнє, ставши приводом 
для лікування в умовах стаціонару внаслідок різ-
кого погіршення стану здоров'я хворого, виявля-
ється тільки в лікарні після проведення необхідних 
діагностичних досліджень, дані яких дозволяють 
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поставити правильний діагноз основного захворю-
вання й супутнього ускладнення.

Прояв наслідків, що мають латентний період 
розвитку, через якийсь час після наданої медичної 
допомоги в одній медичній установі може бути ви-
явлене в іншій медичній установі. Таким чином, 
місце заподіяння дефекту медичної допомоги і 
місце її виявлення, будучи різними, виявляються в 
певному зв'язку з часом зазіхання й настанням його 
наслідків.

Місце зазіхання має зв'язок і з іншими елемен-
тами системи, тому що є носієм її відображення. 

Тому воно одночасно виступає і як джерело інфор-
мації, і як об'єкт криміналістичного дослідження. 

Установлення місця зазіхання дозволяє виявити 
суб'єкта, характер його дій і їхнього слідів, одер-
жати достатні докази, що викривають винного або 
підтверджують наявність обставин, що звільняють 
лікаря від відповідальності.

Таким чином, знання криміналістичної харак-
теристики злочинів, вчинених медичними праців-
никами при виконанні своїх обов'язків, дозволить 
більш чітко й раціонально організувати розсліду-
вання, провести необхідні слідчі дії.
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На основі системного аналізу норм міжнародного та національного законодавства, а також практики їх застосування, 
розкрито взаємозв’язок права на повноважений суд із засадою здійснення правосуддя судом, встановленим законом. 
Обґрунтовано, що зазначені положення є складовими елементами права на справедливий суд. Визначено зміст права 
на повноважний суд у кримінальному процесі України.

Ключові слова: право на повноважний суд, суд встановлений законом, засади судочинства, право на справедливий 
суд, кримінальний процес.

На основании системного анализа норм международного и национального законодательства, а также практики их 
применения, раскрыта взаимосвязь права на компетентный суд с принципом отправления правосудия судом, установ-
ленном законом. Обосновано, что указанные положения являются составляющими элементами права на справедливый 
суд. Определено содержание права на компетентный суд в уголовном процессе Украины.

Ключевые слова: право на компетентный суд, суд установленный законом, принципы судопроизводства, право на 
справедливый суд, уголовный процесс.

On the basis of systematic analysis norms of international regulations and national laws, as well as practical application of 
them, interconnection of the right to a competent court for the administration of justice the tribunal established by law is revealed. 
These principles are the constituent elements of the right to a fair trial are substantiated. The content of the right to a competent 
court in criminal procedure of Ukraine determined.

Kеy words: right to a competent court, tribunal established by law, principles of justice, right to a fair trial, criminal procedure.
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постановка проблеми. Реалізація засад орга-
нізації та діяльності судової влади є основою для 
забезпечення прав і законних інтересів учасників 
кримінального провадження. Важливими орієнти-
рами для утвердження справедливого суду в Укра-
їні на сучасному етапі розвитку держави є поло-
ження міжнародно-правових актів, що визначають, 
зокрема, загальні принципи здійснення правосуд-
дя. Право на розгляд справи судом, встановленим 
законом, є одним із таких вихідних положень. Так, 
у ст. 10 Загальної декларації прав людини 1948 
року [1] проголошено право на розгляд справи «з 
додержанням усіх вимог справедливості незалеж-
ним і безстороннім судом», у п. 1 ст. 14 Міжна-
родного пакту про громадянські і політичні права 
1966 року [2] передбачено право на справедливий і 
публічний розгляд справи компетентним, незалеж-
ним і безстороннім судом, створеним на підставі 
закону. Особливу роль у формуванні європейських 
стандартів гарантування прав і свобод особи ві-
діграє Конвенція про захист прав людини і осно-
воположних свобод 1950 року (далі – Конвенція) 
[3], у ст. 6 якої закріплено право на справедливий 
і публічний розгляд справи упродовж розумного 
строку незалежним і безстороннім судом, встанов-
леним законом.

Вихідні положення вітчизняного законодавства 
щодо побудови судової системи в Україні прого-
лошені Конституцією України від 28 червня 1996 
року. Згідно з конституційними положеннями, у За-
коні України від 7 липня 2010 року № 2453-VI «Про 
судоустрій і статус суддів» [4] визначено правові 
засади організації судової влади та здійснення пра-
восуддя в Україні, систему судів загальної юрис-
дикції і загальний порядок забезпечення діяльності 
судів та інші питання судоустрою і статусу суддів. 
Цим Законом, зокрема, закріплено положення пра-
ва на повноважний суд. 

Стан дослідження. Проблемні питання змісту 
та реалізації засад організації і діяльності судової 
влади досліджували вітчизняні та зарубіжні на-
уковці: О.А. Банчук, В.Д. Бринцев, Т.В. Варфолмє-
єва, В.В. Городовенко, І.В. Гловюк, В. Г. Гончарен-
ко, І.С. Гриценко, В.О. Гринюк, Ю.М. Грошевий, 
Ш.Ґасс, О.Б. Загурський, О.С. Захарова, М.Л. Ен-
тін, О.В. Капліна, М.О. Колоколов, Р.О. Куйбіда, 
О.П. Кучинська, В.Т. Маляренко, І.Є. Марочкін, 
О.Р. Михайленко, М.М. Михеєнко, Т.Г. Морщакова, 
В.Т. Нор, С.В. Оверчук, Г.М. Омельяненко, М.А. 
Погорецький, В.О. Попелюшко, С.В. Прилуцький, 
О.Б. Прокопенко, В.М. Савицький, М.Де Сальвіа, 
А.О. Селіванов, Н.В. Сібільова, О.М. Толочко, Е.Л. 
Трегубов, В.П. Шибіко, В. І. Шишкін та ін.

Метою цієї статті є: на основі наукових дослі-
джень, аналізу норм міжнародного та національно-
го законодавства, а також практики їх застосування 
визначити зміст права на повноважний суд у кримі-
нальному процесі України. 

виклад основного матеріалу. Право на повно-
важний суд опосередковано належить до складо-
вих більш широкого поняття – права на справед-
ливий суд, під яким розуміють систему елементів, 

що є засадами організації та діяльності судових 
органів, процесуальними гарантіями забезпечення 
справедливості правосуддя і, зокрема, процесуаль-
ними гарантіями прав обвинуваченого у сфері кри-
мінального провадження.

Елементи права на справедливий суд як засади 
організації та діяльності судової системи, з ураху-
ванням норм міжнародного і національного законо-
давства, залежно від сфери їх дії, можна поділити 
на три групи: 

1) організаційно-функціональні – засади, що 
визначають загальні вимоги до організації судів і їх 
діяльності: здійснення правосуддя судом, встанов-
леним законом, незалежність суду, безсторонність 
суду, доступ до правосуддя;

2) функціональні – засади, що визначають про-
цесуальні гарантії забезпечення справедливос-
ті правосуддя: розумні строки розгляду справи, 
процесуальна рівність сторін, право на правову 
допомогу, публічність (гласність і відкритість) су-
дового розгляду, вмотивованість судових рішень, 
обов’язковість судових рішень;

3) спеціальні – засади кримінального прова-
дження, що визначають процесуальні гарантії прав 
обвинуваченого: презумпція невинуватості, забез-
печення права на захист, право на безоплатну допо-
могу перекладача.

Кожен із зазначених елементів права на спра-
ведливий суд має власний зміст і особливості забез-
печення. Право на повноважний суд є складовою 
засади здійснення правосуддя cудом, встановленим 
законом.

С.В. Оверчук запропонував закріпити у Кон-
ституції України новий принцип судового права 
– принцип законного судді [5, с. 231]. Автор роз-
глядає цей принцип як «найзагальніші вихідні по-
ложення, ідеї, які мають фундаментальне значення 
та визначають спрямованість і зміст правил підсуд-
ності» [5, с. 232]. 

На нашу думку, зазначене розуміння принципу 
законного судді охоплюються положеннями права 
на повноважний суд та включається до закріпленої 
у міжнародно-правових актах засади здійснення 
правосуддя судом, встановленим законом. Зокре-
ма вимога розгляду справ судом, встановленим 
законом, передбачена у ст. 6 Конвенції [3] та має 
тлумачення у рішеннях Європейського суду з прав 
людини, які є джерелом права в Україні [6]. Таким 
чином є всі підстави розглядати як принцип органі-
зації судової влади і судочинства в Україні – здій-
снення правосуддя судом, встановленим законом.

Вимога розгляду справи cудом, встановленим 
законом, передбачає здійснення правосуддя спеці-
ально створеним згідно з законом юрисдикційним 
органом – судом, який уповноважений на підставі 
норм вирішувати питання у межах його компетенції. 

Організаційні аспекти засади здійснення право-
суддя судом, встановленим законом, відображені у 
таких основних нормативних положеннях україн-
ського законодавства:

1) здійснення правосуддя виключно судами та 
заборона делегування функцій судів, а також при-
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власнення цих функцій іншими органами чи поса-
довими особами (ч. 1 ст. 124 Конституції України 
та ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» [4]);

2) органи законодавчої, виконавчої та судової 
влади здійснюють свої повноваження у встанов-
лених Конституцією межах і відповідно до законів 
України (ч. 2 ст. 6 Конституції України);

3) судова влада в Україні відповідно до кон-
ституційних засад поділу влади здійснюється не-
залежними та безсторонніми судами, утвореними 
згідно із законом (ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» [4]).

Згідно з прецедентною практикою Європей-
ського cуду з прав людини, термін «встановленим 
законом» у статті 6 Конвенції [3] спрямований на 
гарантування того, «що судова гілка влади у де-
мократичному суспільстві не залежить від органів 
виконавчої влади, але керується законом, що при-
ймається парламентом» (рішення у справі «Занд 
проти Австрії» (Zand v. Austria), заява № 7360/76, 
доповідь Комісії від 12 жовтня 1978 року).

Здійснення правосуддя судом, встановленим 
законом, поширюється не лише на правову осно-
ву самого існування суду, але й дотримання таким 
судом норм, що регулюють його діяльність. 

Так, у Рішеннях Європейського cуду з прав лю-
дини у справі «Сокуренко і Стригун проти Укра-
їни» від 20 липня 2006 року та у справі «Верітас 
проти України» від 13 листопада 2008 року було 
визнано перевищення повноважень Верховним 
Судом України, оскільки, згідно зі статтею 111-18 
Господарського процесуального кодексу України 
від 6 листопада 1991 року (далі – ГПК України), 
Верховний Суд України, скасувавши постанову Ви-
щого господарського суду України, міг або повер-
нути справу на новий розгляд до нижчого суду, або 
ж припинити провадження у справі. Натомість він 
залишив у силі постанову Апеляційного суду, а такі 
дії не були передбачені ГПК України.

На думку Європейського cуду з прав людини, 
перевищивши свої повноваження, які були чітко 
викладені у ГПК України, Верховний Суд України 
у зазначених справах не може вважатися «судом, 
встановленим законом» у значенні пункту 1 стат-
ті 6 Конвенції [3] відносно оскаржуваного прова-
дження [7; 8].

Вимога законності поширюється також і на 
складу суду в кожній справі. 

Так, у рішенні від 13 грудня 2007 року у спра-
ві «Романова проти України» Європейський суд 
з прав людини констатував порушення пункту 1 
статті 6 Конвенції [3] за таких обставин. Заявни-
ця скаржилась на несправедливий характер про-
вадження у справі при вирішенні національним 
судом питання про звільнення її з роботи. Вона, 
зокрема, стверджувала, що склад районного суду, 
який розглядав її справу вдруге (після повернення 
справи на новий розгляд), всупереч національному 
законодавству був представлений тим же суддею, 
який розглядав її справу вперше. Заявниця ствер-
джувала про порушення її права на розгляд справи 

«незалежним і безстороннім судом, встановленим 
законом». Європейський cуд з прав людини зазна-
чає, що питання відсутності «безстороннього» суду 
та суду, «встановленого законом», співпадають за 
обставин цієї справи і тому тут має місце порушен-
ня пункту 1 статті 6 Конвенції [3; 9]. 

До положень засади здійснення правосуддя 
судом, встановленим законом, належить, зокрема, 
право на повноважений суд, проголошене у ст. 8 За-
кону України «Про судоустрій і статус суддів» [4]. 
Це право містить дві основні складові: 1) «ніхто не 
може бути позбавлений права на розгляд його спра-
ви в суді, до підсудності якого вона віднесена про-
цесуальним законом»; 2) «суддя розглядає справи, 
одержані згідно з порядком розподілу судових 
справ, установленим відповідно до закону».

Отже, згідно з нормами ст. 8 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» [4], для забез-
печення права на повноважний суд необхідно до-
держання вимог процесуального закону про під-
судність та порядку визначення судді для розгляду 
конкретної справи. 

Проте таке формулювання права на повноваж-
ний суд видається неповним. На нашу думку, до 
змісту цього права слід також включити положення 
про необхідність додержання вимог процесуально-
го закону щодо складу суду.

У кримінальному процесі України правила ви-
значення підсудності передбачені у статтях пара-
графу першого глави третьої Кримінального про-
цесуального кодексу України від 13 квітня 2012 
року (далі – КПК). 

Для визначення підсудності у кримінальному 
процесуальному законі передбачені вказівки на 
певні суттєві юридичні ознаки (властивості) кримі-
нального провадження (місце вчинення криміналь-
ного правопорушення, статус обвинуваченого, ін-
станція, в якій здійснюється розгляд), що вказують 
на відповідний суд, до підсудності якого належить 
здійснення кримінального провадження. Залежно 
від цих ознак розрізняють три види підсудності: 
територіальну, спеціальну (персональну) та інстан-
ційну [10, c. 104].

Виходячи з аналізу норм КПК, можна розгля-
дати підсудність як сукупність передбачених кри-
мінальним процесуальним законом суттєвих ознак, 
на підставі яких визначають повноважний суд для 
здійснення кримінального провадження.

При цьому слід зауважити, що, на нашу думку, 
поняття підсудності не охоплює вимоги процесу-
ального закону до складу суду. З приводу цього 
варто зазначити, що за підсудністю здійснюється 
розмежування компетенції різних судів щодо здій-
снення кримінального провадження. Визначення 
підсудності кримінального провадження передує 
визначенню складу суду і ці поняття не повинні 
суміщатись. Поняття складу суду має свій само-
стійний зміст і є окремим інститутом криміналь-
ного процесуального права. Такий підхід закрі-
плений і у § 1 Глави 3 «Суд і підсудність» КПК, 
де у різних статтях передбачено законодавчі ви-
моги до складу суду (ст. 31) та щодо підсудності 
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(ст. 32-34). Слід також зазначити, що законодавець 
розрізняє як окремі істотні порушення вимог кри-
мінального процесуального закону: ухвалення су-
дового рішення незаконним складом суду (п. 2 ч. 2 
ст. 412 КПК) та порушення правил підсудності (п. 
6 ч. 2 ст. 412 КПК). 

Таким чином, вимоги закону до складу суду є 
окремим кримінальним процесуальним правовим 
інститутом. Системний аналіз цих вимог дає під-
стави сформулювати поняття законного складу 
суду у кримінальному процесі України – це склад 
суду, який сформований згідно з вимогами кримі-
нального процесуального закону щодо кількості 
суддів, з додержанням процедури визначення судді 
(колегії суддів) для конкретного судового прова-
дження, з урахуванням відповідності суддів їх ста-
тусу та спеціальним вказівкам закону щодо якостей 

судді, а також за відсутності обставин, що виклю-
чають участь судді у кримінальному провадженні 
чи порушують правила недопустимості повторної 
участі судді в кримінальному провадженні й не-
змінності складу суду [11, с. 61]. 

висновки. Право на повноважний суд можна 
віднести до змісту засади здійснення правосуддя 
cудом, встановленим законом, яка проголошена 
у міжнародно-правових актах з прав людини, і є 
одним із складових елементів права на справед-
ливий суд. 

До змісту права на повноважний суд, окрім до-
держання вимог процесуального закону про під-
судність та порядку визначення судді для розгляду 
конкретної справи, слід також включити положен-
ня про необхідність додержання вимог процесуаль-
ного закону щодо складу суду.
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Стаття присвячена проблемам диференціації правового статусу суддів у контексті кримінальному провадженні. На-
ведені кримінально-процесуальні категорії суддів, їх співвідношення, та особливості процесуального положення.

Ключові слова: суддя, диференціація, кримінально-процесуальний статус судді, спеціалізація судді, категорії суддів.

Статья посвящена проблемам дифференциации правового статуса судей в контексте уголовного производства. 
Приведены уголовно-процессуальные категории судей, их соотношение и особенности процессуального положения.

Ключевые слова: судья, дифференциация, уголовно-процессуальный статус судьи, специализация судьи, катего-
рии судей.

The article deals with problems of differentiation of the legal status of judges in the context of criminal proceedings. Criminal 
procedural categories of judges, their interrelation and features of their procedural status are presented.

Key words: judge, differentiation, criminal procedural status of judges, judges specialization, categories of judges.

Актуальність статті. Розвиток кримінально-
процесуального законодавства спричиняє рефор-
мування ряду законодавчих положень, пов’язаних 

із інституційно-особистісним забезпеченням кри-
мінального провадження. В умовах трансформації 
кримінальних процесуальних системи та законо-
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давства необхідним залишається наукове обґрун-
тування інституційних аспектів функціонування 
органів, що здійснюють кримінальне проваджен-
ня. Базисною ланкою структурно-функціональної 
побудови кримінального процесу є суд як ключо-
вий суб’єкт кримінального провадження, на якого 
покладається обов’язок встановлення результатів 
кримінального провадження щодо обвинуваченого. 
Однією з новацій Кримінального процесуального 
кодексу України (далі – КПК України) [2] стало за-
провадження різних інститутів суддів, що викли-
кає ряд дискусій та зумовлює дослідження статусу 
процесуальної фігури судді.

постановка проблеми. Запровадження нових 
кримінально-процесуальних аспектів судівництва 
зумовило виникнення розбіжностей щодо співвід-
ношення різних категорій суддів, порядку реаліза-
ції їх повноважень та правового статусу суддів у 
кримінальному провадженні.

формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою роботи є характеристика правово-
го статусу судді у контексті кримінального прова-
дження, висвітлення аспектів диференціації різних 
категорій суддів та особливостей здійснення ними 
процесуальних повноважень.

викладення основного матеріалу. При дослі-
дженні правового статусу судді слід виходити з того, 
що суддями за КПК України є голова, заступник 
голови, суддя Верховного Суду України, Вищого 
спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ, Апеляційного суду Автономної 
Республіки Крим, апеляційних судів областей, міст 
Києва та Севастополя, районних, районних у містах, 
міських та міськрайонних судів, які відповідно до 
Конституції України на професійній основі уповно-
важені здійснювати правосуддя, а також присяжний 
(пункт 23 частини першої статті 3 КПК України [2]).

Враховуючи таке положення, можливим є ви-
різнення судоустрійного аспекту диференціації 
суддів, за яким поділ суддів здійснюється залежно 
від належності до суду певної інстанції: судді суду 
першої інстанції (районних, районних у містах, 
міських та міськрайонних судів), судді суду апе-
ляційного інстанції (Апеляційного суду Автоном-
ної Республіки Крим, апеляційних судів областей, 
міст Києва та Севастополя), судді суду касаційної 
інстанції (Вищого спеціалізованого суду з розгляду 
цивільних і кримінальних справ) та судді Верхо-
вного Суду України.

Крім того, в аспекті інституціоналізації судової 
системи вирізняються судді, які обіймають адмі-
ністративні посади (голова суду, заступник голови 
суду, Перший заступник Голови Верховного Суду 
України), та судді, що не призначені на адміністра-
тивні посади.

Поряд із поділом суддів за судоустрійним кри-
терієм, у кримінально-процесуальному правовому 
полі за функціональним (судочинним) критерієм 
доцільно виділити дві основні категорії суддів – 
ординарні судді та судді зі спеціальним статусом. 
Зміст критерію такого розподілу полягає у наяв-
ності особливих повноважень судді, що надають 

процесуальну можливість здійснення криміналь-
ного провадження за спеціально визначених кримі-
нально-процесуальним законодавством обставин.

Ординарним слід вважати професійного суд-
дю, кримінально-процесуальний статус якого ви-
значено загальними нормами КПК України, який 
здійснює повноваження на постійній основі та 
не наділений повноваженнями щодо здійснен-
ня провадження стосовно окремих категорій осіб 
чи у певній сфері. Такі судді не мають обмежень 
або переваг щодо здійснення кримінального про-
вадження, та до них не ставить інших вимог, ніж 
передбачені конституційними нормами (частина 
третя статті 127 Конституції України [1]) та норма-
ми законодавства про статус суддів (стаття 51 За-
кону України «Про судоустрій і статус суддів» від 
07.07.2010 № 2453-VI [3]).

На противагу ординарним суддям, до суддів зі 
спеціальним статусом слід відносити:

1) суддів зі спеціалізацією, у тому числі профе-
сійних суддів, уповноважених на здійснення кри-
мінального провадження стосовно неповнолітніх;

2) слідчих суддів;
3) професійних суддів, уповноважених на здій-

снення кримінального провадження стосовно окре-
мих державних службовців;

4) присяжних.
Вказівка на категорію суддів зі спеціалізацією 

пов’язана із положенням частини другої статті 18 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 
[3], за яким у судах загальної юрисдикції може за-
проваджуватися спеціалізація суддів з розгляду 
конкретних категорій справ. Зміст спеціалізації 
суддів полягає у конкретизації професійної діяль-
ності судді за фаховими знаннями та особливостя-
ми, що враховується при розподілі проваджень між 
суддями відповідного суду. Відповідно до пунктів 
3.1.2, 3.1.4 Положення про автоматизовану систе-
му документообігу суду, затвердженого рішенням 
Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 
30 [4], спеціалізація суддів визначається рішенням 
зборів суддів відповідного суду та враховується 
при автоматичному розподілі судових справ між 
суддями. У пункті першому розділу ІІІ Указу Пре-
зидента України «Про Концепцію вдосконалення 
судівництва для утвердження справедливого суду 
в Україні відповідно до європейських стандартів» 
від 10.05.2006 № 361/2006 [5] вказано, що спеціа-
лізація судів має відбуватися за галузевою ознакою 
та обумовленим нею видом судочинства, у зв’язку 
з чим необхідно запровадити спеціалізацію судів 
із поділом на цивільні, кримінальні та адміністра-
тивні, передбачивши в них спеціалізацію суддів 
(колегій суддів, палат з розгляду окремих категорій 
справ), у тому числі за суб’єктною ознакою (напри-
клад, у справах щодо неповнолітніх). Викладене 
свідчить про можливість внутрішньої диференці-
ації суддів залежно від виду кримінальних прова-
джень, у яких суддя мають спеціалізацію (злочини 
проти життя та здоров’я особи, кримінальні про-
ступки, кримінальні правопорушення, вчинені не-
повнолітніми тощо).
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Унікальним видом спеціалізації, регламентація 
якого спеціально здійснена нормами криміналь-
но-процесуального законодавства, є спеціалізація 
щодо здійснення кримінального провадження сто-
совно неповнолітніх. Так, за положеннями частини 
10 статті 31 КПК України [2], кримінальне про-
вадження щодо розгляду стосовно неповнолітньої 
особи обвинувального акта, клопотань про звіль-
нення від кримінальної відповідальності, застосу-
вання примусових заходів медичного чи виховного 
характеру, їх продовження, зміну чи припинення, а 
також кримінальне провадження в апеляційному чи 
касаційному порядку щодо перегляду прийнятих із 
зазначених питань судових рішень здійснюються 
суддею, уповноваженим згідно із Законом України 
«Про судоустрій і статус суддів» на здійснення кри-
мінального провадження стосовно неповнолітніх. 
Законом України «Про судоустрій і статус суддів» 
[3] у частині третій статті 18 визначено, що про-
фесійним суддею, уповноваженим на здійснення 
кримінального провадження стосовно неповно-
літніх, є суддя із стажем роботи суддею не менше 
десяти років, досвідом здійснення кримінального 
провадження в суді і високими морально-ділови-
ми та професійними якостями. У разі відсутності 
в суді суддів з необхідним стажем роботи суддя, 
уповноважений здійснювати кримінальне прова-
дження щодо неповнолітніх, обирається з числа 
суддів, які мають найбільший стаж роботи на поса-
ді судді. При цьому, такі судді не звільняються від 
виконання обов'язків судді відповідної інстанції, 
проте здійснення ними таких повноважень врахо-
вується при розподілі судових справ та має пріори-
тетне значення. Розглядаючи процесуальний статус 
такої особи, слід звернути увагу, що пріоритетний 
напрямок діяльності та першочергове значення при 
розподілі справ займають провадження стосовно 
неповнолітніх осіб. Однак, вказаний вид суддів зі 
спеціальним статусом не звільняється від розгляду 
справ щодо повнолітніх осіб. Наведене підтвер-
джується розміщенням цієї норми у статті Закону 
щодо спеціалізації суддів, яка не передбачає увіль-
нення судді від обов’язків щодо розгляду справ, що 
не пов’язані із спеціалізацією. Окремо слід наголо-
сити, що вказане положення не може тлумачитись 
як підстава для надання переваг у розгляді «спеці-
алізованої» категорії справ над іншими справами, 
що перебувають у провадженні судді.

Іншу категорію суддів зі спеціальним статусом 
становить слідчий суддя. Відповідно до пункту 18 
частини першої 3 КПК України [2], слідчий суддя 
– суддя суду першої інстанції, до повноважень яко-
го належить здійснення у порядку, передбаченому 
КПК України, судового контролю за дотриманням 
прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному про-
вадженні, та у випадку, передбаченому статтею 247 
КПК України, – голова чи за його визначенням ін-
ший суддя Апеляційного суду Автономної Республі-
ки Крим, апеляційного суду області, міст Києва та 
Севастополя. За положеннями частини п’ятої статті 
21 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 
[3], слідчі судді здійснюють повноваження з судово-

го контролю за дотриманням прав, свобод та інтер-
есів осіб у кримінальному провадженні в порядку, 
передбаченому процесуальним законом. Наведені 
легальні визначення та характеристики свідчать про 
наявність двох категорій слідчих суддів: 

- штатних слідчих суддів – обраних у встанов-
леному законом порядку суддів суду першої інстан-
ції (штатні слідчі судді суду першої інстанції) або 
призначених головою апеляційного суду для здій-
снення повноважень слідчого судді у порядку стат-
ті 247 КПК України [2] (штатні слідчі судді суду 
апеляційної інстанції);

- слідчих суддів за посадою – голів Апеляційно-
го суду Автономної Республіки Крим, апеляційно-
го суду області, міст Києва та Севастополя.

Досліджуючи статус штатного слідчого суд-
ді суду першої інстанції та спектр процесуальних 
повноважень, слід визначити, що, на відміну від 
суддів зі спеціалізацією, такий штатний слідчий 
суддя у контексті кримінального провадження по-
винен усуватися від розгляду кримінальних справ 
по суті. Це зумовлене запобіганням потенційній 
можливості подвійної участі у провадженні. Більш 
того, наведений статус не виступає спеціалізацією 
судді, а зводиться до виокремлення самостійної 
процесуальної особи, що має повноваження для 
здійснення кримінального провадження у відповід-
ній процесуальній формі. Чинним законодавством 
не регламентовано положення про заборону слід-
чому судді розгляду кримінального провадження 
по суті, однак, системне тлумачення чинних кримі-
нально-процесуальних норм дає підстави для твер-
дження про розмежування компетенції ординарних 
та слідчих суддів. Так, нормами КПК України про-
водиться чітке розмежування компетенції слідчого 
судді та суду. Зокрема, за частиною першою статті 
132 КПК України [2], заходи забезпечення кримі-
нального провадження застосовуються на підставі 
ухвали слідчого судді або суду, за винятком випад-
ків, передбачених КПК України. Крім того, законо-
давством про статус суддів статус слідчого судді 
не віднесено до форм спеціалізації та виокремлено 
у контексті діяльності суддів місцевих та апеля-
ційних судів. Слід наголосити, що відокремлення 
штатного слідчого судді суду першої інстанції від 
ординарних суддів першої інстанції є необхідніс-
тю, що викликана істотним навантаженням, широ-
кою компетенцією та забезпеченням неупередже-
ного та об’єктивного судового розгляду.

щодо слідчих суддів за посадою та штатних 
слідчих суддів апеляційного судів, необхідно ви-
знати, що обсяг їх компетенції як слідчих суддів є 
доволі вузьким та не може визнаватися таким, що 
істотно впливає на реалізацію функцій судді щодо 
апеляційного перегляду судового рішення. Наве-
дене не перешкоджає таким суддям здійснювати 
розгляд по суті апеляційних скарг на рішення судів 
першої інстанції. При цьому, у разі оспорювання 
апелянтом правильності оцінки судом першої ін-
станції доказів, отриманих на підставі реалізації 
слідчим суддею апеляційної інстанції повнова-
жень, передбачених статтею 247 КПК України [2], 
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такий суддя має усуватися від розгляду проваджен-
ня у порядку відводу судді.

Окрему групу суддів зі спеціальним статусом 
складають судді, що уповноваженні на здійснен-
ня кримінального провадження щодо окремих 
державних службовців. Правову підставу для ви-
окремлення такої категорії судді становить части-
на дев’ята статті 31 КПК України [2]. Особливість 
даної категорії полягає у встановленні досвідного 
цензу, пов’язаного з наявністю певного стажу робо-
ти на посаді судді. Так, у суді першої інстанції та-
кий ценз визначений у розмірі п’яти років на поса-
ді судді, у суді апеляційної інстанції – сім років, а у 
суді касаційної інстанції – десять років. При цьому 
таку категорію суддів не слід відносити до суддів зі 
спеціалізацією. Таке твердження обумовлене тим, 
що спеціалізація судді визначається рішенням збо-
рів суддів відповідного суду та переслідує необхід-
ність «професіоналізації» суддів з розгляду певних 
категорій проваджень. Виокремлення суддів, що 
уповноважені на здійснення кримінального прова-
дження щодо окремих державних службовців, обу-
мовлено підвищеними вимогами до досвіду, квалі-
фікації та знань суддів при здійсненні провадження 
щодо окремих державних службовців.

Специфічним видом суддів зі спеціальним ста-
тусом є присяжні. Особливість присяжних полягає 
у спеціальних вимогах законодавства про статус 
суддів до особи присяжного, темпоральній харак-
теристиці їх статусу та процесуальних передумо-
вах для здійснення повноважень судді. Спеціальні 
вимоги законодавства про статус суддів передба-
чені частинами першій та другою статті 59 Зако-
ну України «Про судоустрій і статус суддів» [3], за 
якими присяжним може бути громадянин України, 
який досяг тридцятирічного віку, постійно прожи-
ває на території, на яку поширюється юрисдикція 
відповідного суду, та не має підстав, що унемож-
ливлюють участь у здійсненні правосуддя (пункти 
1-6 частини другої статті 59 Закону). Темпоральна 
ознака статусу присяжного як судді обумовлена 
тимчасовим характером здійснення ним повнова-
жень. Відповідно до частини третьої статті 62 За-
кону України «Про судоустрій і статус суддів» [3], 
на присяжних поширюються гарантії незалежності 
і недоторканності суддів, установлені законом, на 

час виконання ними обов’язків зі здійснення пра-
восуддя. У зв’язку з цим положенням, присяжні 
наділені статусом судді лише на час виконання 
обов’язків зі здійснення правосуддя у конкретно-
му кримінальному провадженні. В інший час при-
сяжні не можуть бути віднесені до категорії суддів. 
щодо процесуальних передумов для здійснення 
повноважень, таке здійснення можливе виключно 
за наявності сукупності процесуальних обставин:

- лише у місцевому загальному суді першої ін-
станції;

- у кримінальних провадженнях щодо злочинів, 
за вчинення яких передбачено довічне позбавлення 
волі;

- за наявності клопотання обвинуваченого (од-
ного з обвинувачених) про розгляд справи судом 
присяжних;

- у складі колегії суддів, до складу якої 
обов’язково входять професійні судді (два профе-
сійних суддів та три присяжні).

висновки, зроблені за результатами дослі-
дження. Процесуальний статус судді у криміналь-
ному провадженні є важливим аспектом регулю-
вання кримінально-процесуальних правовідносин. 
Такий статус обумовлений завданнями криміналь-
ного процесуального законодавства (стаття 2 КПК 
України) та судової влади одночасно. Приведена у 
статті диференціація кримінально-правового ста-
тусу суддів свідчить про законодавче виокремлен-
ня судоустрійних та судочинних аспектів правово-
го статусу суддів.

Легальна диференціація суддів призводить до 
формування основних особливостей реалізації 
повноважень як ординарних суддів, так і суддів зі 
спеціальним кримінально-правовим статусом шля-
хом уповноваження, заборони, надання переваг або 
обмеження у здійсненні кримінального проваджен-
ня за певних спеціально визначених кримінально-
процесуальним законодавством обставин.

Чітке визначення кримінально-процесуально-
го статусу судді, послідовна диференціація стату-
су суддів становлять передумови для належного 
функціонування інститутів кримінального прова-
дження та відправлення правосуддя у чіткій відпо-
відності законодавству та міжнародним стандар-
там судівництва.
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zakon.rada.gov.ua/laws/show/361/2006
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Розглянуті механізми забезпечення міжнародних стандартів прав і свобод людини в Україні через призму діяльності 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

Ключові слова: омбудсман, права і свободи людини, порушення, контроль.

Рассмотрены механизмы обеспечения международных стандартов прав и свобод человека в Украине через призму 
деятельности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
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The obsereved mechanisms of ensuring international standards of human rights and freedoms in Ukraine through the prism 
of the work of the Commissioner of Verkhovna Rada of Ukraine on Human Rights.
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Сьогодні для України тема забезпечення гаран-
тованих у ІІ розділі Конституції основоположних 
прав і свобод людини є надзвичайно актуальною. 
На жаль, випадки недотримання прав людини в 
діяльності органів внутрішніх справ чи викорис-
тання насильства у процесі слідчих заходів та не-
дотримання вимог закону при затриманні, арешті, 
перебуванні громадян в ізоляторах тимчасового 
тримання є звичним явищем. Права людини є не-
віддільними від її гідності тому, що то за будь-яких 
умов співробітники органів внутрішніх справ пови-
нні поважати закон і дотримуватись його, викону-
вати покладені на них законом обов'язки, служити 
спільноті та захищати всіх осіб від протизаконних 
дій, пам'ятаючи про покладену на них високу про-
фесійну відповідальність.

 Виникає питання, до кого звертатись якщо пра-
ва порушені тими, хто і має їх оберігати. Виходом 
для багатьох співвітчизників є звернення до між-
народного співтовариства. Окрім того, у системі 
гарантій прав і свобод людини у сучасних демокра-
тичних державах важливе місце займає інститут 
парламентського Уповноваженого у правах люди-
ни (омбудсмана). 

Омбудсман є спеціальною посадовою особою, 
до компетенції якої належить розгляд звернень 
громадян, іноземців та осіб без громадянства щодо 
порушення прав людини з боку державних органів 
та посадових осіб [1, с. 3]. Це незалежна посадо-
ва особа, що виступає свого роду посередником 
в адміністративних спорах, здійснює контроль 
за додержанням прав людини та уповноважена з 
цією метою проводити розслідування, рекоменду-
вати коригуючі дії та подавати доповіді [2, с. 49]. 
Незалежність омбудсмана при здійсненні своїх 
повноважень від будь яких державних органів і 
посадових осіб надає йому можливість неуперед-

жено і об’єктивно виявляти факти порушень прав 
громадян і в межах своєї компетенції вживати за-
ходів для їх відновлення [3, с. 22]. Зростання авто-
ритету даного інституту пояснюється цілим рядом 
взаємопов’язаних чинників. Можемо говорити про 
певне переосмислення важливості існування га-
рантій охорони прав людини, в тому числі інститу-
ційних, внаслідок чого і виникають нові механізми 
їх забезпечення. 

Звісно, важливим аспектом вирішення пробле-
ми захисту прав громадян є зокрема впровадження 
механізмів міжнародного співробітництва. Оскіль-
ки права народів, націй, національних меншин, бі-
женців, а також права і свободи особи підпадають 
під регулюючий вплив міжнародного права, його 
основних принципів. 

Міжнародна спільнота через свої політико-пра-
вові інститути приділяє все більшу увагу правам 
людини. Це спонукає кожну державу прагнути до 
дотримання міжнародних стандартів в цій царині, і 
значною мірою сприяє цьому інститут омбудсмана. 
Він характеризується наступними рисами:

– незалежність в системі державних органів;
– відсутність формалізованих процедур розгля-

ду скарг; 
– безоплатне надання допомоги тощо [4, с. 1].
Проте на сьогодні реальний стан забезпечення 

прав і свобод людини в Україні не є задовільним, 
існує нагальна потреба вдосконалення функціону-
вання інституту омбудсмана на основі дослідження 
зарубіжного досвіду, аналізу питань діяльності цьо-
го інституту як складової парламентського контр-
олю у зарубіжних країнах, виявлення характерних 
рис і особливостей українського омбудсмена, його 
правового статусу, форм діяльності.

Питання правового статусу омбудсмана в Укра-
їні, його повноважень та організації діяльності вре-
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гульовані у Конституції України, в Законі України 
«Про Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини», у Законі України «Про державну 
службу» та ін. [5].

Ст.4, ч.2 ЗУ «Про Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини», свідчить, що діяль-
ність Уповноваженого доповнює наявні засоби за-
хисту конституційних прав і свобод людини і грома-
дянина, не відміняє і не підміняє їх. Це дає підстави 
для висновку, що інститут омбудсмана виступає до-
датковим засобом захисту прав і свобод людини в 
Україні щодо інших правозахисних механізмів. Він 
заповнює прогалини і компенсує недоліки судових 
засобів захисту прав людини та відомчого контролю 
за адміністративними органами [6, с. 199].

Характерною особливістю є незалежність ін-
ституції, що виявляється передусім у високому 
статусі посади омбудсмана, яка у більшості країн 
закріплена Конституцією, а також в обранні омбуд-
смана парламентом держави, що забезпечує його 
незалежність від усіх гілок влади, включаючи зако-
нодавчу. Незалежність омбудсмана передбачає не-
припустимість і пряму заборону втручання у його 
діяльність органів державної влади, політичних 
партій, громадських організацій, засобів масової 
інформації [7, с. 110]. В суспільстві омбудсман ви-
ступає своєрідним арбітром між людиною та вла-
дою, тому має діяти незалежно і неупереджено.

Від діяльності омбудсмана, напрям залежить 
використання у різних країнах засобів міжнарод-
ного контролю. До таких засобів належать:

- міжнародно-правові акти, які містять правила 
діяльності, формулюють права та обов'язки відпо-
відних суб'єктів (конвенції, пакти, угоди, догово-
ри), а також міжнародні документи, які, звичайно, 
не містять норм, правил поведінки, безпосередньо 
не формулюють прав і обов'язків (декларації, за-
яви, меморандуми);

- міжнародні органи із спостереження, контро-
лю за дотриманням основних прав людини (комісії, 
комітети) та захисту цих прав (суди, трибунали).

Загалом, під юрисдикцію омбудсмена підпа-
дає широке коло урядових організацій публічного 
сектору, до якого в деяких країнах можуть входити 
суди, правоохоронні органи та збройні сили, тоді як 
в інших країнах, натомість, вони можуть бути ви-
ключені з цього переліку [8, с. 33]. У деяких країнах 
створено інститути омбудсмена, які зосереджують-
ся на конкретних аспектах діяльності державної 
влади, таких, як можливість вільного доступу до ін-
формації, робота виправних закладів, правоохорон-
них служб, збройних сил, служб охорони здоров’я, 
етичне поводження державних посадовців. В інших 
випадках омбудсмени отримують повноваження 
у питаннях охорони навколишнього середовища, 
культурних та мовних питаннях або у справі розслі-
дування корупції в органах державної влади. 

Сучасний міжнародно-правовий механізм за-
хисту прав і свобод людини охоплює міжнародні 
організації та установи, що безпосередньо розгля-
дають питання, пов'язані з порушенням прав і сво-
бод людини, а саме:

1. Центр з прав людини Економічної і Соціаль-
ної Ради ООН.

2. Комісію з прав людини ООН.
3. Спеціальні органи ООН
4. Верховний комісар ООН із заохочення і за-

хисту всіх прав людини (з прав людини). За розпо-
рядженням Верховного комісара ООН з прав лю-
дини встановлено «лінію прямого зв'язку з питань 
прав людини» – постійно діючу лінію факсиміль-
ного зв'язку, яка дозволяє Центру з прав людини 
ООН контролювати надзвичайні ситуації в галузі 
порушень прав людини. 

5. Європейський суд із прав людини.
Зупинимось детальніше на діяльності Євро-

пейського суду з прав людини. Понад рік тому, під 
час прес-конференції 27 січня 2012 року, Голова 
Європейського суду з прав людини Ніколас Брат-
ца заявив, що Україна входить до трійки лідерів за 
кількістю порушень прав людини серед 47 країн, 
що перебувають під юрисдикцією ЄСПЛ. 

Однак, не зважаючи на прийняття нового кри-
мінального процесуального кодексу корінні зміни 
у судовій гілці так і не відбулись, про що свідчить 
наступне. За даними міністерства юстиції України, 
загальна сума сплачених коштів у 2012 році на ви-
конання рішень ЄСПЛ, становить майже 3,9 міль-
йонів євро, що у 4,5 рази більше, ніж попереднього 
року. У 2011 році – 0,9 мільйона євро. Загалом, суд 
отримав 10 тисяч 400 скарг на Україну – це 7,5% 
від їхньої загальної кількості. 

Станом на січень-лютий 2013 року ЄСПЛ 
прийняв рішення щодо більше 200-от справ про-
ти України. За соєю класифікацією порушень, 89 
справ були віднесені до «тривалого невиконання 
рішень національних судів». 119 справ до «нездат-
ності влади забезпечити дотримання судових рі-
шень, винесених проти державних або контрольо-
ваних державою підприємств».

Позивачами по одній із справ виступали 17 
ув’язнених в’язниці міста Ізяслава, які звинуватили 
українську владу у порушенні своїх прав, катуванні 
під час їх утримання під вартою і різних порушен-
нях прав людини в період їх тримання під вартою. 
Ув’язнені організували голодування у в’язниці в 
знак протесту проти умов їх утримання, у відповідь 
на що керівництво в’язниці використало фізичну 
силу. За даним позовом ЄСПЛ зобов’язав українську 
сторону виплатити кожному з ув’язнених в якості 
компенсації по 25 тис. євро, а також 10 тис. євро од-
ному з них в якості компенсації судових витрат.

Наступне рішення стосується громадянина 
Польщі Даріуша Хабровского, який звинувачу-
вав українську сторону в невиконанні судового 
рішення про повернення його викраденого сина в 
Польщу. ЄСПЛ наказав виплатити 7,5 тис. євро як 
компенсацію і 3285 євро в якості судових витрат, 
зазначається у відповідному прес-релізі суду.

Інший позивач, громадянин України Юрій 
Слюсар, звернувся в ЄСПЛ з клопотанням про не-
ефективне розслідування українськими властями 
справи про зникнення і можливе вбивство свого 
брата-близнюка в квітні 2003 року. Суд визнав пра-
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воту позивача і поставив владі України виплатити в 
якості компенсації суму в 12 тис. євро і ще 500 євро 
в рахунок судових витрат.

ще в одному з розглянутих судом справі украї-
нець Костянтин Сизарев звернувся зі скаргою про 
неналежних умовах свого утримання в ізоляторі 
тимчасового утримання міста Євпаторії, а також 
щодо відсутності справедливого розслідування ін-
циденту за участю його співкамерника, коли він був 
побитий охоронцями виправної установи і, згодом, 
був позбавлений належного медичного догляду.

ЄСПЛ також присудив 20 тис. євро як компен-
сацію громадянці України Тетяні Мосендз, яка 
звернулася до суду з позовом щодо відсутності на-
лежного розслідування обставин смерті її сина під 
час проходження ним військової служби в україн-
ській армії.

Серед можливих варіантів удосконалення ді-
яльності інституту омбудсмана в Україні, є вве-
дення представників та створення регіональних 

відділів омбудсмана в певних регіонах, оскільки 
це дозволить, за умов дефіциту ресурсів, виявити 
домінуючі в них проблеми (наприклад, західні об-
ласті – велика кількість безробітних; Автономна 
Республіка Крим – мовні, національні проблеми; 
Житомирська, Київська області – проблеми наслід-
ків катастрофи на ЧАЕС; Донецька, Луганська – 
проблеми реструктуризації вугільної промисловос-
ті, масові порушення прав на безпечні умови праці 
тощо) та визначити шляхи і засоби їх розв’язання. 

Існуюча державна система охорони прав дітей 
сьогодні не відповідає своєму призначенню по-
вною мірою. Це зумовлює потребу розробити меха-
нізми захисту прав дитини, зокрема, у сферах охо-
рони прав та інтересів дітей, профілактики дитячої 
бездоглядності, а також упередження підліткової 
злочинності [9, с. 147]. У цьому плані вбачається, 
що ефективною структурою, здатною відстоювати 
дитячі інтереси на державному рівні, може стати 
уповноважений з прав дітей.
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СтАтут оон тА принцип вЗАЄМноЇ вигоДи
Мікічурова о. в.,

старший викладач кафедри теорії держави та права,
Міжгалузева академія управління

В статті проаналізовано основні принципи міжнародного права що пов’язані з галузевим принципом взаємної вигоди 
держав. Визначено місце принципу взаємної вигоди в Статуті ООН.

Ключові слова: Статут ООН, принципи міжнародного права, принцип взаємної вигоди, міжнародні економічні від-
носини.

В статье проанализированы основные принципы международного права, связанные с отраслевым принципом вза-
имной выгоды государств. Определено место принципа взаимной выгоды в Уставе ООН.

Ключевые слова: Устав ООН, принципы международного права, принцип взаимной выгоды, международные 
экономические отношения.

In the article are analyzed basic principles of international law which is connected with the principle of mutual advantage. 
Also in the article is defined the place of the principle of mutual advantage in the UNO Statute.

Key words: UNO Statute, principles of international law, the principle of mutual advantage, international economic relations.

Взаємна та справедлива вигода сторін у між-
народних економічних відносинах була у всі часи 
актуальним, а іноді навіть болючим питанням між-
народного співробітництва. Не менш актуальним 
є це питання і сьогодні, коли все частіше постає 
питання про експлуатацію одних держав та їх при-

родних ресурсів іншими в рамках нерівноправних 
міжнародних угод. Нееквівалентний обмін, одно-
сторонні вигоди держав повсякчас призводять до 
напруженості міжнародних відносин, погіршують 
міжнародну торгівлю та негативно впливають на 
загальний стан міжнародних відносин. Все це на-
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штовхує на думку про необхідність врахування 
принципу взаємної вигоди, як імперативу в міжна-
родних економічних відносинах та його додержан-
ня всіма суб’єктами міжнародного економічного 
права.

основним завданням цієї статті є досліджен-
ня галузевого принципу взаємної вигоди та його 
зв’язку з основними принципами міжнародного 
права зафіксованими в Статуті ООН. 

виклад основного матеріалу. Принцип взаєм-
ної вигоди – є спеціальним принципом міжнарод-
ного економічного права та полягає у недопущенні 
дискримінаційних умов економічного співробітни-
цтва для хоча б однієї із сторін.

В доктрині дослідження цього принципу по-
чалось у 20-х роках ХХ ст. і першою роботою, в 
якій розглядалось це питання, стала робота В.М. 
Корецького «Нариси міжнародного господарського 
права». Вчений зазначив такі принципи регулюван-
ня як рівність держав, свобода торгівлі, «відкри-
тих» і «закритих» дверей, найбільшого сприяння, 
взаємності та ін. [1, с. 135].

Подальша класифікація принципів економічно-
го права у вітчизняній юридичній науці проводи-
лась вже в 70-80-х роках XX століття. Вона поклала 
початок процесу формування міжнародного еконо-
мічного права, як самостійної галузі міжнародного 
права і як науки. 

Г.Є. Бувайлик був одним з перших хто запропо-
нував досить докладний перелік принципів міжна-
родного економічного права, що включає принцип 
взаємної вигоди, і він зазначив, що в сфері міжна-
родного економічного співробітництва застосову-
ються, як основні принципи міжнародного права, 
так і спеціальні принципи міжнародного економіч-
ного права [2, с. 289]. До числа останніх він вклю-
чив і принцип взаємної вигоди. 

Професор Богуславский М.М. щодо принципу 
взаємної вигоди зазначав: «Відносини між держа-
вами мають бути не лише рівноправними а й вза-
ємовигідними, тобто відповідати поняттю рівності 
також з фактичної сторони» [3, с. 101]. 

С.А. Войтович відзначав різний вплив принци-
пів міжнародного права на міжнародні економічні 
відносини та їх різне значення для регулювання та-
ких відносин, що не тільки підтверджує тезу про 
наявність економічної складової в основних прин-
ципах МП, але і про неоднакове значення таких 
принципів для регулювання МЕВ.

Є.Т. Усенко зазначив, що про міжнародне еко-
номічне право можна говорити «лише як про пра-
во, що базується на основних принципах міжна-
родного права» [4, с. 150].

Принцип взаємної вигоди сторін перетворився 
у спеціальний принцип міжнародного економічно-
го права, як галузі міжнародного публічного права 
у другій половині 20 ст. після закріплення осно-
вних принципів міжнародного права у статуті ООН 
в 1945 році.

Статут ООН – фундамент прогресивного роз-
витку і кодифікації міжнародного права [5, с. 184], 
і, як справедливо зауважує І.І. Лукашук: «Під час 

його прийняття, положення Статуту ООН відобра-
жали нові погляди. Цілі і принципи, проголошені в 
ньому, мають найвищу юридичну силу» [6, с. 52]. 

Незважаючи на те, що принцип взаємної виго-
ди прямо не згадується в Статуті ООН, у статті 55 
зазначається, що «економічне співробітництво має 
сприяти підвищенню рівня життя, повної зайнятос-
ті населення і умовам економічного і соціального 
прогресу і розвитку». 

Як свідчить доктрина, принцип взаємної виго-
ди, нерозривно пов’язаний з основними принци-
пами міжнародного права, закріпленими в Статуті 
ООН. Отже, для з’ясування його суті та місця в 
системі міжнародного права варто зупинитись на 
співвідношенні спеціального принципу міжнарод-
ного економічного права – взаємної вигоди держав, 
та основних принципів міжнародного права.

Як зазначає І.І. Лукашук: «При надзвичайно 
високому рівні нормативної узагальненості прин-
ципів, зміст кожного з них уточнюється шляхом зі-
ставлення з іншими принципами. В результаті вони 
можуть виконувати свої функції тільки в єдиному 
комплексі» [7, с. 66].

Основні принципи МП – це найбільш загальні 
норми міжнародного права, що визначають його 
головний зміст та характерні риси та володіють ви-
щим політичним, моральним та юридичним авто-
ритетом. Вони є імперативними нормами та мають 
найвищу юридичну силу для всіх суб'єктів міжна-
родного права.

Отже, основні принципи МП грають наступні 
ролі: 1) вони є засобом універсального регулюван-
ня, через них здійснюється зв'язок системи між-
народно-правового регулювання окремих галузей 
міжнародного права із загальною системою між-
народно-правового регулювання; 2) вони сприяють 
формуванню окремих галузей міжнародного права, 
являючи собою основу для створення і функціону-
вання їх норм; 3) вони забезпечують стабільність 
і внутрішню узгодженість міжнародно-правового 
регулювання різних сфер міжнародних відносин

Таку ж роль основні принципи МП відіграють 
і в сфері МЕВ, в якій отримав особливий розвиток 
принцип взаємної вигоди. Хоча основні принципи 
МП здійснюють лише загальне регулювання відно-
син, з їх складу та змісту виокремлюються відпо-
відні галузеві принципи міжнародного економічно-
го права.

Галузеві принципи, зазвичай, є частинами 
основних принципів МП, конкретизують, уточню-
ють зміст останніх щодо тієї чи іншої галузі між-
народного права. Ці принципи регулюють певну 
сферу міжнародних відносин та відображають їх 
специфіку. 

Кожен з основних принципів міжнародного 
права має економічну складову та грає певну роль 
в регулюванні міжнародних економічних відносин. 
Проте, різні принципи міжнародного права грають 
неоднакову роль у сфері МЕВ. Це підтверджується 
і науковою літературою.

Так, К.А. Бєкяшев говорить про найважливіше 
значення в економічній сфері принципів суверен-
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ної рівності, незастосування сили та невтручання 
у внутрішні справи, співробітництва і сумлінного 
виконання міжнародних зобов'язань [8, с. 421].

Г.М. Вельямінов, зазначає, що не всі з основних 
принципів міжнародного права однаковою мірою 
можуть застосовуватись до міжнародного еконо-
мічного права, він також стверджує, що такі з них, 
як суверенна рівність і повага прав, властивих су-
веренітету; незастосування сили або загрози силою 
і особливо принцип співробітництва між держава-
ми, можна розглядати в якості першорядних і для 
забезпечення міжнародного економічного співро-
бітництва [9, 101].

A.A. Ковальов і C.B. Черніченко вважають, що 
до таких основних принципів міжнародного пра-
ва можна віднести принцип сумлінного виконан-
ня міжнародних зобов'язань, принцип співпраці, 
принцип незастосування сили або загрози силою, 
принцип невтручання у внутрішні справи держав і 
принцип поваги прав людини та основних свобод. 
Отже, деякі основні принципи МП відіграють в 
сфері МЕВ більшу роль, ніж інші. 

На наш погляд до таких принципів, що мають 
особливе значення для міжнародних економічних 
відносин варто віднести: принцип суверенної рів-
ності держав, принцип невтручання у внутрішні 
справи інших держав, принцип незастосування 
сили або загрози силою, принцип співробітництва 
держав.

Для доведення цього, розглянемо кожне спів-
відношення більш детально.

1) Принцип взаємної вигоди та принцип суве-
ренної рівності держав.

Принцип суверенної рівності означає, що всі 
держави юридично рівні і незалежні одна від одної. 
Вони наділені однаковими правами і несуть рівні 
обов'язки у відповідності до міжнародного права. 
Суверенітет виключає обмеження або підпорядку-
вання однієї державної влади будь-якій іншій дер-
жавній владі. Суверенітет однієї держави перестає 
діяти там, де починає діяти суверенітет іншої дер-
жави. Ніяка інша влада юридично не може пере-
шкодити здійсненню державної влади суверенної 
держави.

Принцип суверенної рівності держав знайшов 
закріплення в Статуті ООН, Декларації про прин-
ципи міжнародного права, що стосуються дружніх 
відносин і співробітництва між державами відпо-
відно до Статуту ООН 1970 р. (далі – Декларація 
принципів 1970 р.), Заключному акті НБСЄ, Декла-
рації, Хартії та численних міжнародних договорах.

Серед елементів цього принципу, що відносять-
ся безпосередньо до регулювання МЕВ, зокрема, 
можна виділити: право держав вільно вибирати 
і розвивати свої економічні зв'язки (що включає 
можливість укладення міжнародних договорів 
та участі в міжнародних організаціях) та свою 
економічну систему; обов'язок держав поважати 
правосуб'єктність інших держав, що виражається, 
серед іншого, у забороні економічної дискриміна-
ції; обов'язок повністю і сумлінно виконувати свої 
зобов'язання в МЕВ.

Однак крім юридичної рівноправності, еконо-
мічні відносини між державами повинні відповіда-
ти поняттю рівності і з фактичної сторони, тобто 
бути взаємовигідними. Єдність рівності і взаємної 
вигоди не раз підкреслювалося в міжнародно-пра-
вовій літературі.

Рівність розглядається як передумова досягнен-
ня взаємної вигоди, а взаємна вигода – як конкретне 
вираження рівності [10, с. 140]. щоб точніше визна-
чити зміст принципу взаємної вигоди, через призму 
принципу суверенної рівності, необхідно встанови-
ти, що являє собою поняття рівність одержуваних 
вигод. Чи може воно бути прирівняне до обсягу ви-
год матеріального характеру або ні? Ми вважаємо, 
що зважаючи на те, що рівні економічного розвитку 
сучасних держав різні, то, взаємна вигода, що розу-
міється лише як умовне, формальне правило, може 
втілитись в ситуацію, коли умови співпраці будуть 
вигідні фактично лише для однієї із сторін.

Як зазначає Г.М. Вельямінов, положення, коли 
розвинена держава і країна, що розвивається взаєм-
но надають своїм громадянам і фірмам рівні права 
вести торговельну та підприємницьку діяльність, 
є фактично вигідним лише для більш розвиненої 
держави [9, с. 72]. Вказаний автор зауважує, що 
«принцип взаємної вигоди слід розуміти не як фор-
мальне вузько «комерційне» правило, що застосо-
вується до кожної ізольованої нагоди співпраці, а 
як принцип, що широко оцінює наслідки виникнен-
ня конкретних правовідносин в загальному комп-
лексі співпраці між країнами» [9, с. 73].

Тому, як підкреслює С.А. Войтович, при оцінці 
відповідності тих чи інших міждержавних еконо-
мічних відносин принципу взаємної вигоди, слід 
враховувати не тільки зовнішній формальний про-
яв «рівності вигод», а реальну комплексну взаємо-
вигідність даних відносин для конкретних держав 
у конкретній ситуації [11, с. 122]. Подібне усклад-
нення юридичної кваліфікації міждержавних еко-
номічних відносин з точки зору їх відповідності 
принципу взаємної вигоди виправдовується резуль-
татом, що одержується, враховує реальне економіч-
не становище держав. Таким чином, необхідно оці-
нювати весь спектр економічного співробітництва 
між державами. 

Отже, взаємозв'язок принципів суверенної рів-
ності та взаємної вигоди полягає в тому, що юри-
дична сторона рівності держав у МЕВ повинна 
доповнюватися рівністю фактичною – реальним 
взаємовигідним співробітництвом.

2) Принцип взаємної вигоди та принцип не-
втручання у внутрішні справи держави.

Принцип невтручання зобов’язує держави 
утримуватися від дій, що передбачають пряме або 
непряме втручання у внутрішні чи зовнішні спра-
ви, що входять до компетенції інших держав. Цей 
принцип відображений в Статуті ООН, Декларації 
про неприпустимість втручання у внутрішні спра-
ви держав, про охорону їх незалежності та сувере-
нітету, прийнятої на XX сесії ГА ООН 21 грудня 
1965, Декларації принципів 1970 р., Заключному 
акті НБСЄ 75р.
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Виходячи зі змісту зазначених вище докумен-
тів, до сфери регулювання МЕВ можуть бути від-
несені такі складові цього принципу: право держа-
ви самостійно визначати свою економічну систему, 
вільно розвивати економічні зв'язки з іншими дер-
жавами; заборона будь-якого економічного при-
мусу іншої держави; заборона будь-яких дій проти 
економічної стабільності іншої держави; заборона 
втручання у внутрішні справи іншої держави, що 
загрожують її економічному розвитку чи посяга-
ють на нього.

Проте, це не означає заборону міжнародного 
регулювання деяких питань що входять до сфери 
внутрішніх державних справ. Держави здійснюють 
таке втручання під час співробітництва у вирішен-
ні міжнародних проблем економічного характеру. 
Тенденція останнього часу, свідчить про звуження 
внутрішньої компетенції держав, все більше і біль-
ше питань стають об'єктом міжнародно-правового 
регулювання.

Таким чином, принцип взаємної вигоди невід-
дільний від обов'язку держав, не втручатися в спра-
ви один одного тим чи іншим чином.

3) Принцип взаємної вигоди та принцип неза-
стосування сили чи погрози силою

Відповідно до п. 4 ст. 2. Статуту ООН «Всі чле-
ни Організації Об'єднаних Націй утримуються в 
міжнародних відносинах від загрози силою або її 
застосування як проти територіальної недоторкан-
ності або політичної незалежності будь-якої дер-
жави, так і будь яким іншим чином, несумісним з 
цілями ООН». Принцип заборони сили або загрози 
силою відображений також у Резолюції 29-ї сесії 
ГА ООН від 14 грудня 1974 р., Резолюції ГА ООН 
2160 (XXI) та Заключному акті НБСЄ [12, с. 454].

Радянська школа міжнародного права під термі-
ном «сила» розуміла не лише військову силу, а й усі 
форми економічного та політичного тиску, спрямо-
вані проти територіальної незалежності держав 
[13, с. 138]. Принцип незастосування сили або за-
грози силою не повинен розглядатися відокремле-
но, його належить трактувати, виходячи з усіх прав 
і обов’язків держав, закріплених у Статуті ООН та 
інших міжнародних документах.

Однак в сучасній доктрині рідко зустрічається 
така точка зору, акцент змістився в бік розуміння 
під цим терміном саме збройної сили. Схожий по-
гляд і в західній науці міжнародного права [14, с. 
46]. Проте, «економічний і політичний тиск може 
також створити загрозу для політичної незалеж-
ності й територіальної цілісності держав» [15, с. 
135]. Використання економічної сили в міжнарод-
них відносинах майже необмежене міжнародно-
правовими нормами, а тому часто застосовується 
країнами з метою тиску на інші. Не вирішена і про-
блема розмежування протиправного і правомірно-

го застосування такого роду сили. На нашу думку, 
доцільним було б вироблення багатостороннього 
міжнародного документа, присвяченого питанням 
застосування невійськової сили, положення якого 
мали б обов'язковий характер для учасників. 

Варто зазначити, що ще у 1931 і 1933 роках Ра-
дянський Союз вносив пропозиції щодо прийняття 
протоколу про економічний ненапад. У 1985 році 
за ініціативою СРСР була прийнята резолюція ГА 
ООН «Міжнародна економічна безпека», а пізніше 
в ООН був внесений радянський проект визначен-
ня економічної агресії. Проте ні зазначена резолю-
ція, ні запропонований проект не отримали надалі 
широкого визнання та ефективної реалізації, адже 
деяким провідним державам не вигідно обмежува-
ти себе будь-якими рамками.

Прикладами порушення цього принципу можна 
назвати наступні: нав'язування кабальних умов еко-
номічного співробітництва, зловживання заходами 
протекціонізму, укладання угод «про добровільне 
обмеження експорту», здійснення безпідставних 
антидемпінгових процедур і т.д. Таким чином, не-
хтування принципом незастосування сили або за-
грози силою веде до відмови від взаємної вигоди та 
неможливості її отримання. У цьому і проявляється 
зв’язок даного принципу з принципом взаємності.

4) Принцип взаємної вигоди та принцип співро-
бітництва

Принцип співробітництва є формою практичної 
реалізації всіх інших принципів міжнародного пра-
ва. Він надає навіть не право, а обов'язок для всіх 
держав співпрацювати одна з одною. «Преамбула 
і ст.1 Статуту ООН зобов'язує членів ООН «здій-
снювати міжнародне співробітництво у вирішенні 
міжнародних проблем економічного, соціально-
го, культурного і гуманітарного характеру». Глава 
9 Статуту ООН (ст.55 – ст.60) цілком присвячена 
економічному та соціальному співробітництву. 
Принцип зафіксовано також в Декларації принци-
пів 1970 р., Хартії економічних прав та обов’язків 
держав, Програмі та у багатьох інших документах.

Даний принцип міжнародного права отримав 
свій подальший розвиток у спеціальному принципі 
міжнародного економічного права – економічного 
співробітництва, а отже зв’язок принципу взаємної 
вигоди держав та співробітництва є очевидним, 
адже співробітництво можливе лише на взаємови-
гідних засадах.

Отже, можна зробити наступний висновок: Ста-
тут ООН є основним джерелом принципів міжна-
родного права (імперативних норм міжнародного 
права) з яких прямо витікає принцип взаємної виго-
ди, як галузевий принцип міжнародного економіч-
ного права та з якими він тісно пов’язаний, про що 
свідчить доктрина та практика міжнародного права 
та що підтверджується вищенаведеним аналізом. 
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АнтАрктикА: прАвовЫе вопроСЫ ЗАЩитЫ 
палеева Ю. С.,

преподаватель кафедры права,
Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля

В статье раскрываются проблемы усовершенствования закрепления правового статуса Антарктики. Акцентируется 
внимание на роботах, которые относятся к проблеме. Рассматривается варианты возможного пересмотра концепции 
общего наследия Антарктики.

Ключевые слова: правовой статус Антарктики, концепции общего наследия, система договоров, вопросы юрис-
дикции.

У статті розкиваються проблеми удосконалення закріплення правового статусу Антарктики. Акцентується увага на 
роботах, які стосувалися цієї проблеми. Розглядаються варіанти можливого перегляду концепції загальної спадщини 
Антарктики. 

Ключові слова: правовий статус Антарктики, концепція загальної спадщини, система договорів, питання юрисдикції.

The article discloses problems of fixation improvement legal status the Antarctic. Accent at works in this area. Investigate a 
variants review conception of common heritage of mankind.

Key words: legal status the Antarctic, common heritage of mankind, system of agreements, matter of competent.

Войны за ресурсы в последнее время стано-
вятся обычным делом. Желание получить доступ 
к недрам, залегающим, на территории иностран-
ных государств сегодня мало кого удивит. Одной 
из богатейших территорий является Антарктида, 
которая считается настоящей кладовой природных 
богатств. Сдерживающим фактором по добыче 
является наличие документально закрепленного 
консенсуса между государствами мира о статусе 
Антарктиды [8].

Актуальность темы заключается в том, что в 
последние годы Антарктика привлекает повышен-
ное внимание деловых людей, политиков и юри-
стов многих государств. Изначально данный реги-
он не предназначался для ведения хозяйственной 
деятельности. На современном этапе стала очевид-
ной необходимость принятия самых строгих мер 
экологической безопасности в связи с хозяйствен-
ной деятельностью в Антарктике. Международно-
правовые акты, образующие Систему Договора 
об Антарктике 1959 г. не в состоянии обеспечить 
адекватное правовое регулирование хозяйственной 
деятельности в Антарктике.

проблема на современном этапе связана с от-
сутствием однозначной позиции относительно 
правового статуса Антарктики. Существующая Си-
стема договоров оказывается не достаточной перед 
возрастающим интересом к богатствам Антаркти-
ке. Целью статьи является анализ существующего 

правового материала в контексте хозяйственной 
деятельности со стороны человека и поиск воз-
можных путей продолжения сохранения природы 
в первозданном виде.

изложение основного материала. Правовое 
положение Антарктики без преувеличения являет-
ся уникальным. Целый континент изъят из сферы 
военных действий. В Антарктике установлена сво-
бода научных исследований, предусмотрено право 
инспекции для проверки соблюдения его положе-
ний. 

В конце XX столетия дискуссия относитель-
но правового статуса Антарктики в значительной 
степени фокусировалась вокруг призывов провоз-
гласить данный регион и его ресурсы общим на-
следием человечества. Тем не менее, пожалуй, ни 
одна из теорий в прошлом не порождала столько 
споров и противоречивых суждений, как упомя-
нутое предложение. Объясняется это тем, что кон-
цепция общего наследия человечества является 
сравнительно новой и пока еще не устоявшейся в 
современном международном праве. Вокруг этой 
концепции и сферы ее вероятного применения 
развернулась острая политическая борьба. В про-
шлом каждый был волен пользоваться общим до-
стоянием, и никто не нес ответственности за его 
сохранение. Между тем в результате активной экс-
плуатации ему причинялся все больший ущерб. 
Перед человечеством встала задача защиты общего 
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достояния совместными усилиями. Концепция об-
щего наследия человечества родилась и получила 
развитие как часть более широких усилий по уста-
новлению нового международного экономического 
порядка. С момента своего возникновения концеп-
ция общего наследия человечества понималась раз-
витыми и развивающимися странами по-разному.

Договор об Антарктике не признает суверени-
тета какого-либо государства в каком-либо районе 
Антарктики. Вместе с тем договор не отрицает 
существования территориальных претензий, но за-
прещает их укрепление и заявление новых. Дого-
вор, таким образом, «заморозил» территориальные 
претензии государств в Антарктике. А их было за-
явлено немало. Начало положила Великобритания, 
которая королевскими указами 1908 и 1917 гг. объ-
явила все острова и территории между 20 и 50° за-
падной долготы к югу от 50-й параллели и между 
50 и 80° западной долготы к югу от 58-й параллели 
«зависимой землей», находящейся под управле-
нием генерал-губернатора английской колонии на 
фолклендских островах. В 1923 г. Великобритания 
провозгласила свой суверенитет над Колонией Рос-
са (район к югу от 60-й параллели между 150° за-
падной долготы и 160° восточной долготы) и пере-
дала ее под управление Новой Зеландии. В 1933 г. 
Великобритания объявила находящимися под сво-
им суверенитетом антарктические земли в районе к 
югу от 60-й параллели между 160 и 45° восточной 
долготы (кроме Земли Адели) и передала их под су-
веренитет Австралии.

франция в 1924 г. провозгласила Землю Адели 
под управлением генерал-губернатора Мадагаска-
ра, а в 1938 г. объявила над ней суверенитет фран-
цузской Республики. В 1955 г. был издан закон о 
создании французской заморской территории, 
названной Южные и Антарктические владения 
франции, в которые вошли также острова Святого 
Павла, Амстердам, Крозе и Кергелен. Как Велико-
британия, так и франция обосновывали свои дей-
ствия «правом первооткрывателей».

Норвегия актами 1928, 1931 и 1939 гг. провоз-
гласила свой суверенитет над землями Антарктики 
в секторе между 45° восточной и 20° западной дол-
готы, а также над расположенным вне этого секто-
ра островом Петра I, который был открыт русской 
экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева. Совет-
ское правительство в ноте Норвегии от 27 января 
1939 г. указало на незаконность ее односторонних 
действий и резервировало свою точку зрения в во-
просе о государственной принадлежности земель, 
открытых русскими мореплавателями.

Правительство Чили Декретом от 6 ноября 1940 
г. объявило своей собственностью все антарктиче-
ские земли, острова, заливы, скалы, ледники, как 
уже открытые, так и те, которые будут открыты, в 
секторе между 53 и 90° западной долготы.

Аргентина в 1940 г. Декретом от 12 ноября 
объявила своим владением антарктические земли, 
расположенные в районе между 25 и 70° западной 
долготы. В ноябре 1946 г. она расширила свои при-

тязания на территории в Антарктике до 74° запад-
ной Долготы. Чили и Аргентина аргументировали 
свои требования географическими и исторически-
ми факторами. Получилось так, что чилийские и 
аргентинские «владения» не только «переплелись» 
с британскими, но и перекрыли их. В совместной 
Декларации от 4 марта 1948 г. Аргентина и Чили за-
явили, что до окончательного разграничения своих 
владений они будут действовать сообща в защиту 
своих антарктических территорий, на которые яко-
бы принадлежат неоспоримые права [3 с. 48-49].

После окончания Второй мировой войны США 
предприняли попытку путём сепаратных перего-
воров со странами, имеющими территориальные 
претензии в Антарктике, решить без участия СССР 
вопрос о государственной принадлежности Антар-
ктики и её международно-правовом режиме. На что 
в ноте посольства СССР госдепартаменту США от 
2 мая 1958 года подчёркивалось, что Советский 
Союз сохраняет за собой все права, основанные 
на открытии и исследованиях русских мореплава-
телей и учёных, включая право предъявления со-
ответствующих претензий в Антарктике [4, с. 17].

С 15 октября по 1 декабря 1959 г. в Вашингтоне 
состоялась Международная конференция по Ан-
тарктике. Ее участниками были 12 государств, ко-
торые ко времени, созыва Конференции непосред-
ственно вели научные исследования в Антарктике. 
В их число входили как государства, выдвинувшие 
территориальные претензии на антарктические 
районы (Австралия, Аргентина, Великобритания, 
Новая Зеландия, Норвегия, франция и Чили), так и 
государства, не признавшие этих претензий (Бель-
гия, СССР, США, Южно-Африканский Союз и 
Япония). 1 декабря 1959 г. Конференция приняла 
Договор об Антарктике, который на длительное 
время определил ее международно-правовой ре-
жим и стал заметным событием международной 
жизни. Договор носит бессрочный и открытый 
характер. Он открыт для присоединения любого 
члена ООН, или любого другого государства, кото-
рое может быть приглашено присоединяться к До-
говору с согласия всех договаривающихся сторон, 
представители которых имеют право участвовать в 
Консультативных Совещаниях [2, с. 452]. На осно-
ве этого договора в дальнейшем были заключены 
другие договоры, регулирующие, в частности, ис-
пользование ресурсов Антарктики. 

Вопрос о юрисдикции государств в Антарктике в 
значительной мере связан с территориальными пре-
тензиями. Юрисдикция может быть личной и терри-
ториальной. Территориальная юрисдикция распро-
страняется на определенную территорию, и это, как 
правило, связано с осуществлением суверенитета 
или суверенных прав государства на данной терри-
тории. На практике многие государства стараются 
осуществлять свою территориальную юрисдикцию 
на той территории, на которую они претендуют, и 
тем самым как бы заявляют, что эта территория при-
надлежит им. Такой подход применяется и в Антар-
ктике. Одни государства осуществляют только лич-
ную юрисдикцию, которая распространяется лишь 
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на их граждан, другие пытаются осуществлять тер-
риториальную юрисдикцию.

В Договоре об Антарктике вопрос о юрисдик-
ции полностью не решен. При выработке догово-
ра на конференции некоторые страны предложи-
ли закрепить в нем принцип личной юрисдикции 
(СССР, США, Бельгия), другие предпочли терри-
ториальную юрисдикцию (Аргентина, Чили и др.). 
[3, с. 51]

Количество «ненаучных экспедиций» (среди 
них лидируют туристы) после принятия Мадрид-
ского протокола об охране окружающей среды 
1991 г. к Договору об Антарктике 1959 г. быстро 
увеличивается. Специалисты в последние годы 
всё чаще поднимают вопрос о разрешительном 
порядке деятельности в Антарктике. «Открыта ли 
Антарктика для всех видов деятельности? Должна 
ли каждая инициатива о начале деятельности в Ан-
тарктике проходить правительственную разреши-
тельную процедуру? И если так, то какие критерии 
должны использоваться национальным компетент-
ным органом при принятии решения?» Указанный 
Протокол не дает четких ответов на такие вопросы.

По состоянию на 1 января 2011 г. хозяйственная 
деятельность в Антарктике пока развита слабо, если 
сравнивать с уровнем «хозяйственного освоения» 
других регионов Земли и потенциальными возмож-
ностями, которые здесь существуют. Речь идет, в 
основном, о форсированном освоении громадного 
нерастраченного ресурсного потенциала, с учетом 
которого государства-участники Договора об Ан-
тарктике 1959 г. в 1988 г. приняли Конвенцию по ре-
гулированию освоения минеральных ресурсов Ан-
тарктики (ожидается ее скорое вступление в силу).

Антарктика, кроме прочего, выступает как ме-
сто важных научных исследований, как «главный 
элемент осуществления государственной полити-
ки, направленной на сохранение и закрепление по-
зиций России в этом регионе». Заметным событи-
ем в правовой жизни России стал выход 9 ноября 
2010 г. Распоряжения Правительства Рф, которым 
оно утвердило Стратегию развития деятельности 
Российской федерации в Антарктике на период до 
2020 года и на более отдаленную перспективу.

Одним из основополагающих принципов 
международно-правового режима Антарктики яв-
ляется принцип свободы научных исследований. 
Включение этого принципа в договор закрепило 
норму обычного права, сложившуюся в результате 
многолетней практики государств по проведению 
в данном районе научных исследований. Персонал 
станций и экспедиций, осуществляющих научную 
и иную исследовательскую деятельность в Антар-
ктике находится под юрисдикцией направившею их 
государства, в том числе и в случае обмена таким 
персоналом между станциями и экспедициями.

В последние годы отмечается расширение на-
учных, хозяйственных и других программ деятель-
ности в Антарктике Украины, присоединившейся 
к Протоколу об охране окружающей среды. Мно-
жество фактов свидетельствуют о повышении вни-
мания политических и деловых кругов, юридиче-

ских и физических лиц многих других государств 
к возможностям хозяйственного использования 
Антарктики. Проявляется, в частности, повышен-
ное внимание к энергетическим геотермальным 
источникам.

Масштабы присутствия человека в антарктиче-
ском регионе и, следовательно, вызываемых им на-
рушений резко увеличились в течение последних 
шестидесяти лет. На суше деятельность человека, 
включая широкий спектр логистической деятель-
ности и некоторые виды научных исследований, 
может привести к разрушению или изменению 
среды обитания. Важно отметить, что пристальное 
внимание Антарктике стала уделять и ООН. Так, 
в начале 2012 г. Генеральный секретарь ООН Пан 
Ги Мун представил Генеральной Ассамблее ООН 
план работы на ближайшие пять лет, где в разделе 
«формирование консенсуса в отношении рамочной 
программы в области устойчивого развития на пе-
риод после 2015 года и ее осуществление» четко 
зафиксировал: «Работать с государствами-членами 
над превращением Антарктики в мировой природ-
ный заповедник». Данный факт среди прочих вы-
зван тем, что в 2048 г. падёт запрет на разработку 
юридически обязательного режима в отношении 
освоения минеральных ресурсов Антарктики. Рос-
сийская наука международного права в последнее 
время также стала уделять достаточно внимания 
международно-правовому режиму Антарктики. 
Вместе с тем в указанных работах не уделяется 
достаточно внимания такому важному инструмен-
ту защиты окружающей среды Антарктики, как 
процедура ОВОС (оценка воздействия на окру-
жающую среду). Сегодня правовой статус Антар-
ктики определяется целым рядом международных 
договоров и многочисленных рекомендаций, при-
нятых в рамках этих договоров, которые принято 
называть «Система Договора об Антарктике» (да-
лее – СДА). Таким образом, можно констатировать, 
что СДА сегодня содержит комплекс мер, направ-
ленных на регламентацию деятельности в районе 
южнее 60 параллели южной широты, включая все 
шельфовые ледники, и процедура ОВОС является 
одним из обязательств согласно СДА. Впервые о 
необходимости проведения ОВОС в Антарктике 
заговорили в 1975 г., когда на 8-й Конференции 
сторон Договора об Антарктике (КСДА) приняли 
рекомендацию, подчеркивавшую важность пред-
варительной оценки последствий деятельности на 
окружающую среду Антарктики. Вместе с тем пер-
вый основной шаг на пути к разработке комплек-
са требований ОВОС в Антарктике был сделан на 
той же КСДА, когда было принято Приложение 4 
к «Кодексу поведения экспедиций и деятельности 
на станциях в Антарктике». Хотя в то время вни-
мание было уделено научной деятельности и логи-
стическим операциям, в приложении к Кодексу со-
держались некоторые фундаментальные принципы 
инструментария ОВОС, в т. ч. «описание предлага-
емых действий», «оценка их потенциальных выгод 
и ее возможного влияния» и «рассмотрение альтер-
нативных действий». В 1983 г. на 12-й Конферен-
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ции Сторон Договора об Антарктике была принята 
Рекомендация КСДА XII-3 (Канберра, 1983) «Воз-
действие человека на окружающую среду». В 1985 
г. Великобритания приступила к разработке проек-
та руководства принципов ОВОС . И вот спустя 2 
года на 14-й КСДА в 1987 г. была принята новая 
Рекомендация «Воздействие человека на антаркти-
ческую окружающую среду: оценка воздействия на 
окружающую среду». Эта Рекомендация 1987 г. по 
сфере действия была такой же, как Кодекс поведе-
ния 1975 г. и касалась научных экспедиций и ло-
гистической деятельности. Однако на 15-й КСДА 
в 1989 г. было подчеркнуто, что процедуры ОВОС 
следует применять для всех других видов деятель-
ности, а также к существенным изменениям дея-
тельности, хотя это не являлось официальной реко-
мендацией КСДА14 [6].

Состояние исследования. В наиболее широко 
распространенных библиографических указателях 
работ авторов по международному и морскому пра-
ву в совокупности было дано описание 46 научных 
работ по Антарктике, опубликованных в период с 
1917 по 1985 гг. Это статьи в журналах, сборниках 
научных трудов и материалах конференций, канди-
датские диссертации.

В 1983 г. вышла монография В.В. Голицына 
«Антарктика: международно-правовой режим», а 
в 1989 г. – значительно расширенная монография 
этого автора «Антарктика – тенденции и перспек-
тивы развития». 

Отдельным проблемам международно-правово-
го режима Антарктики были посвящены: защищен-
ная в УДН им. П. Лумумбы в 1990 г. кандидатская 
диссертация М.В. Векслера на тему «Международ-
но-правовое регулирование морской деятельности 
в акваториях Южного океана» и вышедшая в свет в 
том же году монография В.Н. Трофимова «Право-
вой статус Антарктики».

В 1986 г. в УДН им. П. Лумумбы под научным 
руководством проф. Ю.М. Рыбакова защитил кан-
дидатскую диссертацию Джасвиндер Сингх Манд 
(Индия) на тему «Международно-правовой режим 
Антарктики как зоны мира и сотрудничества». А 
в 1988 г. в учебник коллектива авторов «Между-
народное морское право» под ред. И.П. Блищенко 
главу по Антарктике представил сам научный руко-
водитель – проф. Ю.М. Рыбаков.

В 1987 г. В.К. Зиланов и О.Г. Савин опублико-
вали совместный труд «Антарктика: важный опыт 
международного сотрудничества в рациональном 
природопользовании». А в 1989 г. вышла в свет мо-
нография проф. М.И. Лазарева «Антарктика: нацио-
нальный раздел или интернациональный подход?».

В 1996-1998 гг. прикладную работу «Вопросы 
международной деятельности в Антарктике» вы-
полнил Совет по изучению производительных сил 
(СОПС) при Президиуме РАН.

Новый «всплеск научной активности» по ан-
тарктической проблематике приходится на XXI в. 
В этот период выходит книга В.В. Лукина, В.Д. 
Клокова, В.Н. Помелова «Система договора об Ан-
тарктике: Правовые акты, комментарии» (2002 г.), 

учебное пособие С.А. Гуреева, А.Н. Вылегжанина 
и Г.Г. Иванова «Международное морское право» 
(2003 г.). В последней работе правовой режим Ан-
тарктики рассматривается в главах, посвященных 
регулированию предотвращения загрязнения моря 
в рамках универсальных международных конвен-
ций и сохранению и управлению морскими биоло-
гическими ресурсами.

В 2007 г. в Казанском государственном универ-
ситете В.Р. Авхадеевым защищена кандидатская 
диссертация на тему «История развития и совре-
менные аспекты международно-правового статуса 
Антарктики». Автор, определяя её научную новиз-
ну, подчеркивает, что работа подготовлена «с учё-
том подписанного в 1991 г. в г. Мадриде Протокола 
по охране окружающей среды к Договору об Ан-
тарктике». 

Число «антарктических» монографических ис-
следований за рубежом превышало и превышает 
число таковых в России. Среди них: работа Дж. 
Майра «Система Договора об Антарктике: полити-
ка, право и дипломатия» (1986 г.); коллективное ис-
следование «Антарктический договорный ражим: 
право, окружающая среда и ресурсы» (1986 г.); 
книга А. Уоттса «Международное право и Систе-
ма Договора об Антарктике» (1992 г.); монография 
К. Джойнера «Антарктика и международное мор-
ское право» (1992 г.); работа коллектива авторов 
«Управляя Антарктикой: эффективность и леги-
тимность Системы Договора об Антарктике» (1996 
г.) и многие другие.

Но при всем многообразии соответствующих 
публикаций до настоящего времени международ-
но-правовая доктрина не уделяла должного вни-
мания хозяйственной деятельности в Антарктике. 
Этому есть объяснение: до последнего времени 
не было данных о том, что государства намерены 
устойчиво развивать здесь такую деятельность.

Пожалуй, единственным «исключением» из это-
го правила являются труды В.А. Корзуна: «Интере-
сы России в Мировом океане в новых геополитиче-
ских условиях» (2005 г.) и «Оценка возможностей 
использования ресурсов Антарктики» (2009 г.). Но 
В.А. Корзун является доктором экономических наук, 
а юристы-международники хозяйственную деятель-
ность в Антарктике и возможные её экологические 
последствия по-прежнему не исследуют.

Копылов С.М. полагает нецелесообразным рас-
пространение концепции «общего наследия» на 
Антарктику по следующим причинам. Во-первых 
несмотря на уникальность правового режима Антар-
ктики, он входит в число специальных международ-
но-правовых режимов. Пересмотр такого «законсер-
вированного» режима как режим Антарктики, более 
вероятно, положит начало процессу пересмотра 
всех специальных режимов. Во-вторых, в настоящее 
время и «замороженные претензии», и деятельность 
в Антарктике связана только с теми государствами, 
которые в состоянии реально осуществлять такую 
деятельность. В случае придания Антарктике стату-
са территории «общего наследия», функциональные 
претензии на деятельность в отдельных ее частях 
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заявит огромное число стран (развивающихся, как 
правило), не способных на практике ни на какую 
деятельность здесь, а стремящихся «продавать свои 
заявленные права» (по аналогии с квотами по Ки-
отскому протоколу 1997 г.). Существующий режим, 
при всей его необычности, исторически оправдан и 
более надежен.

Копылов С.М. выделяет американскую модель, 
которая в основных своих чертах позднее была 
воспринята во многих других странах и на между-
народно-правовом уровне, согласно которой ини-
циатор хозяйственной деятельности прежде, чем 
будет принято решение об осуществлении проекта, 
должен подготовить специальный документ (до-
клад) о воздействии на окружающую среду. Это 
должен быть документ именно обоснованного про-
гнозного характера, элемент проработки решения, 
а не оправдание уже принятого решения. Оценка 
воздействия охватывает такие аспекты, как обосно-
вание необходимости осуществления проекта, так 
и альтернативы (включая и возможность отказа от 
какой-либо новой деятельности в данном районе). 
Важнейший аспект процедуры оценки – участие 
населения района, где планируется реализация хо-
зяйственного проекта, в принятии решения относи-
тельно ее начала.

В настоящее время регулирование соответ-
ствующей процедуры все чаще встречается в 
международно-правовых документах. Например, 
Конвенция об оценке воздействия на окружаю-
щую среду в трансграничном контексте 1991 г. и 
Протокол к ней о стратегической экологической 
оценке 2003 г.; Орхусская конвенция о доступе к 
информации, участию общественности в процес-
се принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды 1998 
г. Здесь легко различимы положения, которые не 
имеют отношения к Антарктике. Автор предлагает 

принять международный договор, определяющий 
порядок взаимоотношений хозяйствующих субъек-
тов в Антарктике с целью определения ответствен-
ности за их деятельность государств регистрации. 
Внутригосударственное право государств в целом 
не обеспечивает регламентацию хозяйственной де-
ятельности в Антарктике, что дает основания авто-
ру предположить возможность создания специаль-
ного международного органа с наднациональной 
компетенцией в этой сфере. Это находится в пол-
ном соответствии с современным представлением 
науки международного права о режиме междуна-
родного управления.

вывод. Таким образом, Антарктика на сегод-
няшний день единственный континент на Земле, 
экология которого практически не повреждена 
фактором человеческого вмешательства. Она от-
личается от всех других континентов тем, что не 
является частью территории какого-либо государ-
ства, а выступает достоянием всего человечества 
и регулируется нормами международного права. 
Правовое положение данного материка является 
одним из наиболее спорных вопросов современно-
го международного права.

В отношении Антарктики наиболее предпочти-
тельным вариантом решения ее проблем, является 
консолидация усилий мирового сообщества, на-
правленных на сохранение существующего между-
народно-правового режима этой территории. В це-
лях укрепления международно-правового режима 
Антарктики необходимо усилить ответственность 
государств и установить в национальном законода-
тельстве ответственность физических и юридиче-
ских лиц за противоправную деятельность в дан-
ном регионе. Целесообразно создать специальною 
службу или государственный орган, ответственный 
за проведение операций по предотвращению и пре-
сечению подобной деятельности. 
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прАктикА европейСкого СуДА по прАвАМ человекА о прАве 
нА СпрАвеДливое СуДебное рАЗбирАтельСтво

потапова н. А.,
студентка V курса факультета международно-правовых отношений  

и юридической журналистики,
Национальный университет «Одесская юридическая академия»

В статье исследованы вопросы формирования и юридического закрепления в международных документах основ-
ных прав и свобод человека. Автором проанализированы решения Европейского Суда по правам человека, в отношении 
нарушения ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод человека, т.е. нарушение права на спра-
ведливое судебное разбирательство. Выявлен ряд препятствий в государствах-участницах при выполнении решений 
Европейского Суда по правам человека. Также приводятся пути преодоления данных препятствий.

Ключевые слова: права и свободы человека, Европейская Конвенция о защите прав и основных свобод человека, 
Европейский Суд по правам человека, право на справедливое судебное разбирательство.

У статті досліджено питання формування і юридичного закріплення в міжнародних документах основних прав і сво-
бод людини. Автором проаналізовано рішення Європейського Суду з прав людини, щодо порушення ст. 6 Європейської 
Конвенції про захист прав і основних свобод людини, тобто порушення права на справедливий судовий розгляд. Вияв-
лено ряд перешкод в державах-учасницях при виконанні рішень Європейського Суду з прав людини. Також наводяться 
шляхи подолання даних перешкод.

Ключові слова: права і свободи людини, Європейська Конвенція про захист прав і основних свобод людини, 
Європейський Суд з прав людини, право на справедливий судовий розгляд.

In the article questions of formation and legal embodied of fundamental human rights and freedoms in international 
documents are investigated. The author analyzed the decisions of the European Court of Human Rights in respect of violation of 
Art. 6 of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, ie violation of the right to a fair trial. Number 
of obstacles in the states in the implementation of the decisions of the European Court of Human Rights are found. Ways to 
overcome these obstacles are given.

Key words: human rights and freedoms, European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, European 
Court of Human Rights, right to a fair trial.

Совокупность международных прав и свобод 
человека представляет собой сложную систему, ко-
торая под влиянием различных факторов постоянно 
видоизменяется и совершенствуется. Современные 
правовые гарантии, теперь ставшие для граждан 
большинства государств естественными, прошли 
в своем развитии этапы длительного становления. 
Сравнительно недавно считалось, что государство 
«одаривает» тех или иных участников обществен-
ных отношений разнообразными свободами, льго-
тами и привилегиями. По прошествии времени, 
это непоколебимое убеждение сменилось противо-
положным: человеку a priori, то есть по факту его 
рождения, принадлежит множество естественных 
прав, среди них: право на жизнь; свободу мысли 
и совести; неприкосновенность личности и соб-
ственности; одинаковое применение закона ко всем 
участникам общественных отношений [5, с. 417]. В 
этом аспекте первостепенная роль отводится праву 
на справедливое судебное разбирательство, которое 
закреплено сразу несколькими базовыми междуна-
родными юридическими документами: ст. 10 Всеоб-
щей декларацией прав человека (1948 г.) [4, с. 523], 
ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод (1950 г.) [4, с. 532], ст. 14 
Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах (1966 г.) [4, с. 561], ст. 8 Американской 
Конвенции о правах человека (1969 г.) [4, с. 559], ст. 
6 Конвенции СНГ о правах и основных свободах че-
ловека (1995 г.) [4, с. 563], ст. 47 Хартии основных 
прав Европейского Союза (2000 г.) [4, с. 571].

Вступив в Совет Европы, ратифицировав 11 сен-
тября 1997 года Европейскую Конвенцию о защите 

прав и основных свобод (далее Конвенция), приняв 
Закон Украины «О выполнении решений и примене-
нии практики Европейского Суда по правам челове-
ка» от 23 февраля 2006 г. [1, с. 19] Украина присоеди-
нилась к Европейской системе охраны прав человека, 
включающей в себя не только обязанность охранять 
и соблюдать зафиксированные в Конвенции права и 
свободы, но и признание юрисдикции Европейского 
Суда по правам человека (далее ЕСПЧ).

Так, в ч.1 статьи 6 Конвенции закреплено, что 
каждый в случае спора о его гражданских правах 
и обязанностях имеет право на справедливое и от-
крытое разбирательство дела в разумный срок не-
зависимым и беспристрастным судом, созданным 
на основании закона [3].

В ч. 2 и 3 этой же статьи изложены минималь-
ные процессуальные гарантии, которые предо-
ставляются тому, кого, обвиняют в совершении 
преступления (презумпция невиновности, рав-
ный характер соперничества сторон и равенство 
средств доказывания, право на правовую помощь).

Как отмечает М.Л. Энтин: «Европейская конвен-
ция конструирует право на справедливое судебное 
разбирательство как включающее три вполне са-
мостоятельных блока прав, признаваемых вообще 
за всеми людьми и лицами, оказавшимися в особо 
затруднительном положении: на судебное разбира-
тельство, отвечающее некоторому набору базисных 
процессуальных требований; презумпцию невино-
вности; и принадлежащих всем тем, кто обвиняется 
в уголовном преступлении» [13, с. 169]. 

Но настоящий смысл ст. 6 Конвенции, сформу-
лированной в достаточно оценочной форме и вы-
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ясняется лишь после ее отображения в решениях 
ЕСПЧ, практика которого носит прецедентный ха-
рактер.

В своем решении по делу Delcourt vs. Belgium 
ЕСПЧ заявил, что «в демократическом обществе 
в пределах значения, определяемого настоящей 
Конвенцией, право на справедливое отправление 
правосудия занимает такое же важное место, что 
ограничительное толкование пункта 1 статьи 6 не 
соответствовало бы цели и задаче этого положе-
ния». Позже Суд отметил, что право на справед-
ливое судебное разбирательство, закрепленное в 
статье 6, «отражает основополагающий принцип 
верховенства права» [6, с. 16].

Статья 6 прямо не говорит о праве доступа к пра-
восудию, в п. 1 провозглашаются иные права, но все 
они вытекают из одной и той же основополагающей 
идеи и, будучи взяты в совокупности, составляют 
единое право, хотя и не получившее точного опре-
деления. Поэтому Суд призван установить при по-
мощи толкования, является ли доступ к правосудию 
составной частью или аспектом указанного права 
(дело Golder vs. United Kingdom) [7, с. 18]. 

По сравнению с другими положениями статьи 
6 требование проведения разбирательства «в раз-
умный срок» породило наибольшее количество об-
ращений в страсбургские органы. В данном аспек-
те возникают два основных вопроса. Во-первых, 
какой именно срок здесь оценивается. Во-вторых, 
является ли такой срок «разумным».

По мнению ЕСПЧ, право на справедливое, пу-
бличное и скорое судебное разбирательство, есте-
ственно, относится только к ведущемуся процессу, 
из этого, однако, не следует, что право на возбужде-
ние судебного дела тем самым из него исключает-
ся… по уголовным делам «разумный срок» может 
начать течь до того, как дело будет передано в суд, 
компетентный рассматривать данное уголовное об-
винение (дело Golder vs. United Kingdom) [7, с. 18]. 
Суд повторяет, что неразумно длительная задержка 
в исполнении обязательного для исполнения реше-
ния суда может нарушить Конвенцию (дело Burdov 
vs. Russia) [9, с. 14]. Таким образом, решение во-
проса о соблюдении «разумного срока» будет во 
многом зависеть от обстоятельств дела и причин 
задержки, а отнюдь не от продолжительности са-
мого срока.

В своем решении по делу Stran Greek Refineries 
and Stratis Andreadis vs. Greece ЕСПЧ указал, что 
принцип верховенства права и понятие справедли-
вого судебного разбирательства, гарантированные 
в статье 6, препятствуют любому вмешательству 
со стороны законодательной власти в отправление 
правосудия, предназначенного воздействовать на 
него. Разумный срок судебного разбирательства 
должен определяться согласно критериям, уста-
новленным в практике Суда, и в свете подлежащих 
оценке обстоятельств данного дела [8, с. 21].

Правительственный уполномоченный по делам 
ЕСПЧ Назар Кульчицкий в своем интервью 11 ок-
тября 2012 года заявил, что на рассмотрении Суда 
находится около 10,4 тыс. жалоб против Украины, 

что составляет 7,5% от общего количества жалоб в 
ЕСПЧ, среди которых 694 дела по нарушению ст. 6 
Конвенции [2].

20 ноября 2012 года в Париже состоялось засе-
дание Комитета Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы (далее ПАСЕ) по юридическим вопросам 
и правам человека, во время которого был пред-
ставлен доклад председателя Комитета Верхов-
ной Рады Украины по вопросам правосудия Сер-
гея Кивалова: «Обеспечение жизнеспособности 
Страсбургского суда: структурные недостатки в го-
сударствах – участниках». Были детально проана-
лизировали причины, которые приводят к тому, что 
дела в ЕСПЧ рассматриваются годами, среди них 
указаны чрезмерная продолжительность судебных 
разбирательств и превышение сроков предвари-
тельного задержания. По результатам выступления 
Сергея Кивалова была принята Резолюция, адре-
сованная парламентам государств-членов Совета 
Европы. Так же была принята соответственная ре-
комендация, адресованная правительствам этих же 
государств. 

22 января 2013 ПАСЕ заслушала и поддержала 
положение доклада Сергея Кивалова относитель-
но структурных изменений Европейского суда по 
правам человека, приняла соответствующие ре-
золюцию и рекомендации для стран-членов. «На 
основании доклада и предложений парламентари-
ев была принята Резолюция, в которой ассамблея 
призвала активизировать свои усилия в отношении 
полного и быстрого исполнения решений ЕСПЧ. 
А именно, разработать комплексные стратегии, 
направленные на разрешение структурных недо-
статков, рассмотреть возможность создания наци-
онального органа, отвечающего исключительно за 
исполнение решений Европейского суда по правам 
человека, внести изменения в национальное зако-
нодательство с учетом практики ЕСПЧ, принять 
меры направленные на повышение осведомленно-
сти о стандартах Конвенции с учетом толкования 
суда, укрепить сотрудничество национальных ор-
ганов власти с гражданским обществом, укрепить 
правовые гарантии независимости судей ЕСПЧ», 
− сказал Кивалов С.В. в своем интервью.

Кроме того, по его словам, Ассамблея отметила 
необходимость более активной роли национальных 
парламентов в контроле за выполнением решений 
Европейского суда по правам человека. Также 
ПАСЕ приняла рекомендацию, в которой призвала 
Комитет министров продолжать использовать все 
имеющиеся средства для обеспечения жизнеспо-
собности ЕСПЧ [11]. 

В ходе доклада было отмечено, что для того, 
чтобы выработать эффективные механизмы опти-
мизации работы суда и устранить структурные си-
стемные недостатки в государствах-участниках, в 
Украине была создана специальная рабочая группа, 
в которую вошли более тридцати лучших украин-
ских экспертов-юристов [12].

В настоящее время, опираясь на постановления 
ЕСПЧ, можно со всей ответственностью утверж-
дать, что право на справедливое судебное разбира-
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У статті здійснено аналіз змісту політико-правових пропозицій великого англійського мислителя І. Бентама щодо 
засобів встановлення та підтримки міцного міжнародного миру, висловлених ним у творі «Принципи міжнародного пра-
ва». Узагальнено ряд пізніших критичних відгуків правознавців щодо значення цих пропозицій з урахуванням наступного 
історичного досвіду. Зроблено висновок про характер сучасного значення ідей та пропозицій І. Бентама щодо засобів 
встановлення тривалого міжнародного миру.

Ключові слова: підтримка міжнародного миру, самовизначення, роззброєння, міжнародний судовий орган, кодифі-
кація міжнародного права, відповідальність за зовнішню політику. 

В статье осуществлен анализ содержания политико-правовых предложений великого английского мыслителя И. 
Бентама в отношении средств установления и поддержания прочного международного мира, высказанных им в сочине-
нии «Принципы международного права». Обобщен ряд позднейших критических отзывов правоведов о значении этих 
предложений с учетом последующего исторического опыта. Установлено современное значение идей и предложений И. 
Бентама насчет средств установления длительного международного мира. Сделан вывод о характере сучасного значе-
ния идей и предложений И. Бентама насчет средств установления прочного международного мира.

Ключевые слова: поддержание международного мира, самоопределение, разоружение, международный судебный 
орган, кодификация международного права, ответственность за внешнюю политику. 

The ideas of the great English thinker J. Bentham as to the means of establishment and support of the solid international 
peace, as expressed in his work 'The Principles of International Law', are given an overview and analysis. Summarized are 
some of the later responses by legal scholars as to the meaning of these initiatives with the consideration of the later historic 
experience. The conclusion is given on the character of the meaning that the ideas and initiatives of J. Bentham as to the means 
of establishing a lasting international peace possess for the modern world. 

Key words: the maintenance of international peace, self-determination, disarmament, international judicial body, codifica-
tion of international law, responsibility for foreign policy. 

тельство по гражданским делам не сводится лишь 
к процессуальным моментам или в терминологии 
Суда к «процедуре рассмотрения дела в суде» (дело 
Нornsby vs. Greece) [10, с. 34]. Напротив, оно мно-
гоаспектно, поскольку дополнительно вбирает в 
себя институциональный и органический элемен-
ты, каждый из которых нуждается в самостоятель-

ном теоретическом осмыслении с учетом особен-
ностей практической реализации. Постигать право 
на справедливое судебное разбирательство, усма-
тривая в нем лишь процессуальный компонент, 
категорически неправильно, так как это ведет к 
искаженному пониманию сути данного междуна-
родного правоположения.
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Великий англійський мислитель Ієремія (Дже-
ремі) Бентам (1748–1832) є засновником філосо-
фії утилітаризму (welfarism), сенс якої він вбачав 
в тому, щоб збільшити суму насолоди і зменшити 
суму страждань ближнього. І. Бентам обрав для 
себе шлях реформатора правової системи Англії, 
багато працював у сфері філософії права, зробив 
численні визначні, подекуди – вражаючі для сучас-
ників і навіть нащадків пропозиції щодо реформи 
суспільства і права. Російський біограф І. Бентама, 
правознавець П.Я. Левенсон у такий спосіб визна-
чає спрямованість його правничих пропозицій: «Іс-
тинна ціль законодавства мусить полягати, на його 
погляд, у користі і щасті людей як таких. Все, що 
перешкоджає досягненню цього ідеалу, має бути 
усунене. Законодавство, сповнене подібних підне-
сених прагнень, сприяє усуненню всілякого міжна-
родного розбрату, встановленню миру і братерської 
єдності на землі» [1]. 

План всезагального і постійного миру І. Бента-
ма, написаний між 1786 та 1899 рр., є останньою, 
четвертою частиною його твору «Принципи міжна-
родного права», який був виданий після його смер-
ті у 1843 р.

Наукове вивчення розвитку міжнародно-пра-
вових гарантій міжнародної безпеки та історії 
теоретичного осмислення проблеми підтримки 
міжнародного миру та пропозицій щодо засобів її 
вирішення з необхідністю повертає дослідників до 
розгляду історичної традиції так званих «проектів 
вічного миру», до яких належить і відповідний 
план І. Бентама.

Відгуки на ідеї І. Бентама щодо засобів вста-
новлення постійного миру можна знайти, напри-
клад, у творах П.Я. Левенсона, Д.І. Каченовського, 
Г. Уїтона, Л.О. Камаровського. Ці автори звичайно 
надають загальну оцінку ідеям І. Бентама виходячи 
з власних поглядів та історичного контексту своєї 
епохи. Тому зберігається потреба зробити деталь-
ний аналіз пропозицій І. Бентама щодо засобів 
підтримання миру в світлі досвіду розвитку між-
народного права та міжнародних відносин у наш 
час (якими б кумедними не здавалися іноді нашим 
сучасникам ідеї цього видатного мислителя). 

Метою даної статті є аналіз змісту політи-
ко-правових пропозицій І. Бентама щодо засобів 
встановлення та підтримки міцного міжнародного 
миру, узагальнення наукових коментарів щодо цих 
пропозицій і встановлення значення ідей І. Бентама 
в світлі подальшого розвитку міжнародного права 
та міжнародно-правової думки. 

В основі проекту «всезагального і постійно-
го миру» І. Бентама лежать дві пропозиції. За його 
власним визнанням, кожна з них має свої особливі 
переваги, але здійснення жодної з них окремо від ін-
шої не призведе цілком до поставленої мети. Це од-
разу приводить нас до думки про взаємозв'язок еле-
ментів системи будь-якого міжнародного порядку 
і правопорядку, внаслідок якого успішна дія одних 
елементів не може повністю замінити дію інших.

Ці дві основні пропозиції І. Бентама: 1. Скорочен-
ня та фіксація збройних сил держав, що входять до 

європейської системи. 2. Звільнення залежних тери-
торій кожної держави. У такий спосіб мають ліквіду-
ватися приводи до війни у сучасному Бентаму світі.

Проте основний зміст записів І. Бентама щодо 
його проекту всезагального і постійного миру 
складають дев'ять тез, які являють собою, так би 
мовити, шлях до миру – це ланцюг міркувань, що 
частково визначають передумови встановлення по-
стійного миру, а частково – послідовність кроків до 
його здійснення. І. Бентам стверджує, що роздуми 
переконали його в істинності цих суджень і приді-
ляє увагу обґрунтуванню кожного з них. 

Проект спрямований на досягнення спільного 
добробуту всіх цивілізованих народів, але конкрет-
но адресований Великій Британії та франції, які 
мають бути ініціаторами його здійснення.

І. Бентам у своїх міркуваннях прямує наступ-
ним шляхом: переконати насамперед Велику Бри-
танію в тому, що їй потрібно для досягнення міц-
ного миру (радше – «що їй не потрібно», тобто від 
чого слід відмовитися для досягнення цієї цілі). 
Потім довести, що це саме справедливе й щодо 
франції – давнього історичного супротивника Ве-
ликої Британії. Насамкінець – запропонувати, що 
саме, виходячи з попереднього, має бути досягнуто 
за взаємною згодою Великої Британії та франції за-
ради встановлення та збереження загального і по-
стійного миру в усій Європі. 

Перші п'ять тез, що адресуються як Великій 
Британії, так і франції, мають переконати ці дві 
держави в наступному:

- не в їх інтересах мати будь-які закордонні за-
лежні території (foreign dependencies);

- не в їх інтересах укладати будь-які угоди про 
оборонні чи наступальні союзи з будь-якими інши-
ми державами;

- не в їх інтересах укладати будь-які угоди з 
будь-якими державами з метою одержання будь-
яких переваг у сфері торгівлі із недопущенням 
будь-якої іншої держави;

- не в їх інтересах утримувати будь-які військо-
во-морські сили понад межу, необхідну для захисту 
своєї торгівлі від піратів;

- не в їх інтересах зберігати регламенти щодо 
підготовки заздалегідь до збільшення або підтрим-
ки їх військово-морських сил. 

Нас ці твердження шокують своїм контрастом 
із відомою політикою Великої Британії, а отже 
– уявленням її уряду про її інтереси в той час. І. 
Бентам намагається пояснити державам – спочатку 
Великій Британії, потім – франції – в чому, на його 
думку, справжня користь для них, яка відрізняється 
від удаваної.

Необхідність відмови від залежних територій 
Бентам пояснює як політич-ними, так і економіч-
ними причинами. Політична причина в тому, що 
володіння залежними територіями, власне, і є су-
часною причиною для війни – на погляд І. Бентама, 
віддалені залежні території збільшують шанси до 
війни. Це відбувається, бо зростає кількість мож-
ливих предметів спору, також тому, що у випадку 
появи нових поселень чи відкриттів титул на тери-
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торію, природнім чином, неясний, адже так само 
особливо неясні ті свідчення, які одержують з дале-
кої відстані. ще один аспект проблеми в тому, що, 
коли театр воєнних дій далеко, люди менше турбу-
ються про війни, ніж коли він ближче до їх дому. 
Економічну причину І. Бентам бачить в тому, що 
колонії рідко коли, якщо взагалі будь-коли, є дже-
релами прибутку для метрополії: вони вимагають 
витрат на адміністрацію, на підтримання поряд-
ку і захист, боротьбу з корупцією та загальне по-
кращення системи управління. Окрім цього, коли 
держави володіють колоніями, справжній інтерес 
колонії має бути принесений у жертву примарним 
інтересам метрополії.

щодо обмеження озброєнь, І. Бентам вважає 
неприйнятним та безчесним обмеження озброєнь 
однієї або декількох держав при збереженні недо-
торканними потенціалів інших, тобто посилення 
одного за рахунок іншого. Натомість взаємне об-
меження озброєнь за угодою не було б безчесним, 
а та держава, яка розпочала б з обмеження власних 
озброєнь і цим надала приклад іншим, на думку І. 
Бентама, увінчала б себе вічною честю, бо проде-
монструвала б власну прихильність до миру. Якби 
ж інші держави не наслідували б її прикладу і відки-
нули б її пропозицію, вони з очевидністю продемон-
стрували б зворотнє – свою несхильність до миру. 

І. Бентам робить також свої пропозиції щодо 
процедури в сфері обмеження озброєнь і вважає, 
що тут треба діяти із найбільшою чесністю. Про-
позиція щодо обмеження озброєнь має бути зро-
блена у якомога більш публічній формі – як звер-
нення від однієї держави до іншої. Державі, до якої 
зверталися (адресату звернення), слід було запро-
понувати обдумати і вказати, які засоби безпеки 
вона вважає необхідними, і які наступні поступки 
в сфері озброєнь вважає справедливими. Таким чи-
ном, мали бути враховані як індивідуальне бачення 
кожною державною її власної безпеки, так і між-
народна потреба у встановленні міцного миру. Пу-
блічний характер звернення, на думку І. Бентама, 
мав зробити непрактичними для адресата відмову 
або ігнорування пропозиції до обмеження озбро-
єнь: відмова чи ігнорування означали б насправді 
декларацію намірів не підтримувати мир.

Сам І. Бентам назвав відмову від колоній най-
більш примарною частиною свого примарного про-
екту, але він же надавав цій відмові винятково важ-
ливе значення, оскільки саме боротьба за колонії, за 
його спостереженням, була головним фактором по-
рушення міжнародного миру у сучасному світі.

І. Бентам прагне довести, що у сучасному світі 
війна не є ні в якій мірі корисною, натомість, вона 
збиткова: «Вся торгівля за своєю суттю прибуткова 
- навіть для тієї сторони, для якої її вигода наймен-
ша. Вся війна за своєю суттю руйнівна; і, тим не 
менш, найбільші зусилля держави спрямовані на 
те, щоб збирати у скарбницю приводи до війни і 
накладати пута на торгівлю» [2]. 

Наступні чотири тези проекту І. Бентама сто-
суються засобів, якими мав бути встановлений по-
стійний мир у Європі:

- якби Велика Британія і франція дійшли за-
гальної згоди, були б усунуті головні складності 
для встановлення плану загального і постійного за-
мирення (pacification) для всієї Європи;

- заради підтримки цього замирення могли б 
бути укладені загальні і постійні договори, які б 
обмежили кількість війська, що мала зберігатися;

- підтримка цього замирення могла б бути значно 
полегшена шляхом утворення спільного суду (court 
of judicature) для вирішення спорів між різними дер-
жавами, хоча цей суд і не був би озброєний ніякими 
повноваженнями до примусу (coercive powers);

- cекретність дій відомства закордонних справ 
має припинитися в Англії з огляду на її марність і 
несумісність із інтересами свободи та миру.

Як ми бачимо, до двох складових підтримання 
миру, заявлених І. Бентамом на самому початку – 
роззброєння та звільнення закордонних володінь – 
додається третя, власне міжнародно-правова: утво-
рення суду для вирішення міжнародних спорів. 
Оскільки ще раніше у першій частині своєї роботи 
«Принципи міжнародного права» він пропонував 
укласти загальний кодекс міжнародного права[3], 
можна сказати, що проект постійного миру пе-
редбачає дві політичні складові – роззброєння та 
звільнення колоній – та дві міжнародно-правові 
– кодифікацію міжнародного права та утворення 
міжнародного суду для мирного вирішення міжна-
родних спорів.

Обґрунтуванню доцільності створення суду І. 
Бентам приділяє певну увагу. Він вважає, що такий 
суд сприяв би уникненню воєн навіть незалежно 
від справедливості його рішень – просто тому, що 
він усунув би чергову причину до воєн. «Хтось 
зауважив, – пише І. Бентам – що жодній державі 
не слід поступатися іншій у жодному очевидному 
питанні справедливості (point of justice). Це мусить 
значити: очевидному в очах тієї держави, яка має 
судити, – в очах держави, закликаної поступитись. 
Чому це рівноцінне ? Тому, що жодна держава не 
має поступатись нічим, що вона вважає своїм пра-
вом – жодна держава не має робити жодних посту-
пок. Де б не виникла різниця у поглядах між посе-
редниками двох держав, наслідками має бути війна 
... Поступка загальновідомій несправедливості за-
кликає до нової несправедливості. Якщо встанови-
ти спільний трибунал, необхідність війни більше 
не буде випливати з різниці поглядів. Справедливе 
чи несправедливе, рішення арбітрів врятує репута-
цію, честь сторони спору» [2].

Таким чином, хоча І. Бентам не поступається 
цінністю правосуддя, він звертає нашу увагу на те, 
що однією з важливих передумов до війн є недо-
держання у міжнародних відносинах загального 
принципу права «ніхто не має бути суддею у влас-
ній справі». Запровадження міжнародного суду для 
вирішення спорів зняло б цю проблему.

І. Бентам не вбачає в даному випадку особливої 
різниці між власне судом та радою представників 
держав-членів союзу. Він пропонує утворювати 
конгрес чи сейм (Congress or Diet) з представників 
держав, по два від кожної, один – головний, другий 
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– заступник, які б виїздили на місце зустрічі. Прова-
дження цього органу мали бути відкритими. Повно-
важення його, на думку І. Бентама, мали включати:

1. Повідомлення свого висновку.
2. Розповсюдження висновку у володіннях кож-

ної держави таким чином, щоб про нього знали всі 
піддані.

3. Застосування до непокірної держави заходів 
відповідальності – через деякий час виключенні її 
зі спільноти держав Європи.

В якості останнього заходу впливу можна було 
б застосувати збройну силу – воєнний контингент 
наданий декількома державами для примусового 
забезпечення рішень суду. Мабуть, варто нашої 
уваги, що І. Бентам має на увазі саме колективне 
(а не одностороннє) здійснення воєнних примусо-
вих заходів. Але ще цікавіше, що, на думку І. Бен-
тама, необхідність застосування збройної сили до 
порушника цілком міг би виключити інший захід. 
Це – запровадження свободи преси у кожній держа-
ві-члені, «таким чином, щоб сейм міг без перепон 
надати у кожній державі своїм розпорядженням і 
кожному документу, який він вважатиме за належ-
не санкціонувати своїм підписом, найбільш широ-
ке та необмежене розповсюдження» [2].

Така важлива роль, надана свободі преси як 
засобу підтримці миру та відповідальності його 
порушників у проекті І. Бентама пояснюється на-
ступним. Однією з особливих рис проекту «вічного 
миру» І. Бентама, яку ми обов'язково маємо відмі-
тити, є надання важливого значення національним 
механізмам контролю за діяльністю урядів, який 
має і міжнародні наслідки. І. Бентам зауважує, на-
приклад, що сучасний король Великої Британії, на 
відміну від його середньовічних попередників, не 
може хотіти завоювати францію, бо проти цього 
негайно повстав би парламент. І. Бентам наголо-
шує також, що важливою причиною поразки Шве-
ції у війні із Росією було негативне ставлення до 
війни підданих шведського короля, які вважали 
війну незаконною. Громадська думка у схемі І. 
Бентама є дієвим чинником міжнародної політики, 
тому може і повинна мати своє місце у запропоно-
ваній ним системі підтримки міжнародного миру. 
В цьому світлі таємничість зовнішньої політики, 
на яку нападає і яку вимагає скасувати І. Бентам, 
є рівно шкідливою та непотрібною, оскільки щодо 
таємного не можна здійснити контролю. Звідси ж, 
з іншого боку, випливає іще одна умова здійснення 
проекту І. Бентама: він закликає співвітчизників 
працювати над собою та внутрішньо змінюватись, 
позбутися тих негативних якостей у ставленні до 
інших народів, які завадили б втіленню у життя 
його мирних ініціатив. 

ще одна причина, чому І. Бентама так цікавить 
і непокоїть національна відповідальність у випад-
ках порушень міжнародного миру, – в тому, що 
міжнародно-правова відповідальність за це відсут-
ня: «Іноземні держави не вважаються об'єктами, 
яким може бути заподіяна шкода. До громадян ін-
ших цивілізованих держав ми маємо не так бага-
то почуттів, як до наших негрів. Є приклади того, 

що міністри були покарані за укладання миру – 
але нема жодного, коли їх так само допитували за 
втягування держави у війну; і якщо у такому ви-
падку колись застосовувалося покарання, це було 
не за шкоду, заподіяну іноземній державі, а тільки 
за шкоду, заподіяну власній; не за неправосуддя, а 
тільки за необережність» [2]. Але в умовах секрет-
ності зовнішньої політики і парламентська відпо-
відальність за заподіяну цією політикою шкоду 
майже неможлива. Інша складова проблеми в тому, 
що народ у випадку, коли зовнішня політика прова-
диться у таємниці від нього, не розуміє справжньо-
го стану речей, не відрізняє примарної користі від 
дійсної і під владою старого забобону вважає, що 
війна насправді ведеться на його користь.

В якості прикладів складних об'єднань, які були 
реалізовані на практиці, І. Бентам називає такі різ-
норідні, як Перший збройний нейтралітет, США 
(«Американську конфедерацію»), Священну Рим-
ську імперію німецької нації («Німецький сейм») 
та Швейцарську лігу. (Як ми бачимо, І. Бентам 
подекуди використовує назву органу як синонім 
назви самого об'єднання). «Чому б і Європейське 
братерство не існувало, так, як Німецький сейм або 
Швейцарська ліга ? Ці останні не мають амбітних 
цілей. Хай буде так; але чи не в цьому проблема, 
яка вже виникла із першим?[2]» 

щиро відданий справі досягнення користі для 
кожної людини і, відтак, цілого людства, І. Бентам, 
звісно, був диваком навіть і серед великих філосо-
фів: як відомо, він навіть заповів науці власне тіло 
після смерті. Як і слід було очікувати, його проект 
«всезагального і постійного миру» одержав нео-
днозначні критичні відгуки. Д. Каченовський нази-
ває розум І. Бентама «серйозним» і «позитивним». 
Його проект, знайдений у посмертних паперах, Д. 
Каченовський характеризує як накиданий у загаль-
них рисах, але виділяє чотири головні умови при-
пинення війни за Бентамом: «зменшення постійної 
армії або загальне роззброєння, емансипацію коло-
ній, видання загальнонародного кодексу і заснуван-
ня постійного суду між державами [4, c. 138]. 

Г. Уїтон, коментуючи проект І. Бентама, зазна-
чає: «Очевидна схожість між цими «мріями доброї 
людини» та проектами вічного миру, запропонова-
ними Сен-П'єром і Руссо. Ця пропозиція Бентама 
навіки скасувати війну між державами Європи тим 
видатніша, що була підготовлена прямо перед ви-
бухом війни, найбільш руйнівної за наслідками і 
супроводжуваної найбільш жахливими порушен-
нями позитивного права народів, які траплялися 
у новий час. Єдиною гарантією, яку він пропонує 
для збереження вічного миру є формування загаль-
ної ліги європейських держав, закони якої мали 
вводитися в дію спільним законодавчим органом і 
здійснюватися спільним судом, але не забезпечую-
чи жодних заходів, які б запобігли попаданню цієї 
ліги під виключний вплив і контроль її найбільш 
могутніх членів. Досвід достатньо продемонстру-
вав, як складно узгодити такі групові альянси з 
правами та незалежністю кожної окремої держави, 
і особливо – держав другого порядку (states of the 
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second order). Право постійного нагляду та втру-
чання, яке ці альянси мають наслідком як необ-
хідний захід здійснення їх мети, досі виявило себе 
надто придатним до зловживань, щоб виправдати 
його включення до міжнародного кодексу без не-
безпеки. Випадки, коли таке втручання було до-
зволене з метою зберегти мир у Європі, складають 
винятки із загального правила найбільш священної 
та корисної природи, за яким незалежність навіть 
найменшої держави мають поважати найбільші, як 
суттєвого для загальної безпеки всіх і підтриман-
ня балансу сил, від якого безпека залежить» [5, p. 
343-344]. В оцінці Г. Уїтоном пропозицій І. Бен-
тама очевидний відгук на діяльність Священного 
Союзу. Мабуть, нам треба зважити на те, що, хоча 
проект І. Бентама і надає досить велике значення 
внутрішньодержавним механізмам політичної від-
повідальності у реалізації постійного миру, він не 
передбачає безпосередньо можливості втручання 
спілки у внутрішні справи якоїсь держави, хоча до-
пускає її примус до виконання своїх зобов'язань. 

Л.О. Камаровський атестував проект І. Бен-
тама як «досить цікавий» і вважав, що проек-
ти І. Канта та І. Бентама «складають перехід від 
коротких і утопічних поглядів на світ у XVIII cт. 
до більш широких і раціональних проектів 19-го 
століття. Обидва ці мислителі не втрачають часу 
на виклад ідеальної конституції між державами, 
але вказують на шлях, яким практично можна 
досягти поступового зміцнення між ними миру» 
[6, c. 246]. На погляд Л.О. Камаровського ідея по-
стійного миру підтримується авторитетами Канта 
і Бентама: «Гідна особливої уваги та обставина, 
що великий представник критичного ідеалізму у 
Німеччині і глава утилітаризму в Англії зійшлися 
у цьому важливому пункті – здійсненні миру на 
землі» [6, c. 246]. 

П.Я. Левенсон у 1893 р. писав про І. Бентама 
так: «Більшість його проектів, що здавалися наля-
каним сучасникам недосяжною утопією, потрохи 
проникають до життя, стають складовою чинного 
законодавства. Звичайно, немало його думок досі 
залишаються у сфері добрих побажань, – але при-
йде час і на них звернуть увагу. Навіть такі проек-
ти, що здавалися цілком нездійсненними на час їх 
появи у друці, як, наприклад, його мрія про вічний 
мир, тепер втратили значну долю своєї фантастич-
ності, що межувала із найчистішою утопією. Все 
голосніше й голосніше лунають голоси, які вка-
зують на необхідність покласти край бентежному 
зростанню збройних сил, що загрожує найближчим 
часом перетворити всю Європу на один суцільний 
озброєний табір. Думка про всезагальне роззбро-
єння як про єдиний вихід з ненормального еконо-
мічного стану, що розоряє весь цивілізований світ, 
все глибше проникає у суспільну свідомість. Від 
подальшого розвитку цієї думки недалеко до вста-
новлення такого міжнародного суду, за існування 
якого збройне зіткнення буде вкрай ускладнене» 
[1]. У словах П.Я. Левенсона неважко відчути ті 
самі настрої, які згодом сформулювали привід для 
скликання Першої Гаазької конференції миру 1899 

р.: відшукати засоби підтримання миру та шляхи 
обмеження озброєнь. Нам відомо також, що одним 
з наслідків Гаазьких конференцій 1899 і 1907 рр. 
стало поступове утвердження принципу мирного 
вирішення міжнародних спорів як рекомендаційної 
норми міжнародного права, кодифікація способів 
мирного вирішення міжнародних спорів та утво-
рення Постійної палати третейського суду. Про-
те ми знаємо також, що самі тільки усвідомлення 
небезпеки та пошук заходів відвернути її, на пре-
великий жаль, іще не означають, що її вдасться 
відвернути. Знання в загальних рисах «що треба 
зробити» іще не означає, що це «буде зроблено». 

На наш погляд, проект І. Бентама виразно де-
монструє, наскільки сильно можуть відрізнятися 
особисті уявлення про користь і добробут людини, 
держави і людства в цілому. Навіть якщо великий 
філософ достатньо обґрунтує свої пропозиції із 
використанням економічних аргументів, вони все 
одно носитимуть певний відбиток суб'єктивізму, 
і все одно його уявлення про користь людства не 
обов'язково цілком співпадатиме з уявленням всіх, 
від кого залежить до нього прислухатися. Значення 
проекту І. Бентама, окрім вже зазначеного, в тому, 
що в ньому послідовно вказані різні чинники, від 
яких залежить ситуація із підтримкою міжнарод-
ного миру: окрім необхідності кодифікації міжна-
родного права, що робить більш чіткім зміст між-
народно-правових зобов'язань держав, створення 
органу мирного вирішення міжнародних спорів та 
застосування колективних санкцій від імені між-
народного співтовариства щодо порушника миру, 
І. Бентам наголошує також і на завданні обмеження 
озброєнь, яке стане важливою складовою міжнарод-
них відносин та міжнародно-правового регулюван-
ня у сфері безпеки у ХХ ст. Не менш важливі його 
зауваження щодо ролі у підтримці міжнародної без-
пеки громадської думки народів держав, яка оцінює 
зовнішню політику своїх урядів, та зв'язку між вну-
трішньодержавними механізмами відповідальності 
урядів та підтримкою міжнародного миру. Нарешті, 
як показує досвід міжнародних відносин, чинником, 
який суттєво впливає на стан підтримки міжнарод-
ного миру, є і доля залежних територій – як під час 
боротьби держав за колонії, так і пізніше, при здій-
сненні самовизначення цих територій. 

Підсумовуючи все сказане, можна відмітити 
такі складові підтримання тривалого міжнародного 
миру, згадані І. Бентамом:

- роззброєння та обмеження озброєнь на основі 
угоди держав на засадах взаємності цього процесу, 

- доля залежних територій,
- усунення приводів до війни, характерних для 

даного історичного періоду,
- усвідомлення збитковості війни, 
- кодифікація міжнародного права, 
- запровадження механізму мирного вирішення 

міждержавних спорів із можливістю колективних 
збройних примусових дій до порушника рішень,

- відповідальність урядів перед народами за зо-
внішню політику, 

- скасування таємної дипломатії, яка виключає 
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МетоДологічнА полівАріАнтніСть ДоСліДження 
феноМену нАціонАльноЇ беЗпеки
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У статті розглянуті вузький та широкий підходи до вивчення національної безпеки, різні методи дослідження системи 
національної безпеки; обґрунтована необхідність застосування системної методології, методології міждисциплінарних 
досліджень.

Ключові слова: національна безпека, методологія, синергетика, поліварінтність.

В статье рассмотрены узкий и широкий подходы к изучению национальной безопасности, различные методы иссле-
дования системы национальной безопасности; обоснована необходимость применения системной методологии, мето-
дологии междисциплинарных исследований.

Ключевые слова: национальная безопасность, методология, синергетика, поливариантность.

In the article has been analyzed the narrow and wide going is considered near the study of national safety, different methods 
of research of the system of national safety; it is based the necessity of application of system methodology, methodologies of 
system researches.

Key words: national safety, methodology, synergetics.

Нова епоха геополітичної реальності, а також 
розвиток постіндустріального, з одночасним фор-
муванням інформаційного суспільства, свідчить 
про певну епоху безпекоренесансу, що супрово-
джується не лише удосконаленням різноманітних 
заходів та систем забезпечення безпеки, а й появою 
нових систем безпеки, що потребує адекватного ре-
агування з боку наукового співтовариства. Останнє 
ж має виробити якісно нові підходи до осмислення 
глобалізації безпеки [1].

Істотний вплив на рівень і шляхів забезпечення 
національної безпеки процесу глобалізації призвів 
до того, що при визначенні безпеки будь-якої дер-
жави, слово «національна» все більше розмиваєть-
ся. Акценти зміщуються від поняття «самозабез-
печення» безпеки до таких понять, як глобальна, 
загальна, колективна, міжнародна безпека.

Активізація формування або трансформації 

системи безпеки, як правило, відбувається в пері-
оди активізації дестабілізації. Міжконфесійні кон-
флікти, світоглядна дисипативність, політична та 
економічні кризи, соціальна напруженість, право-
вий нігілізм, корупція, незбалансована зовнішня 
і внутрішня політика та інші чинники сприяють 
формуванню в особи відчуття незахищеності, від-
чуженості від соціуму, що активізує алгоритми са-
мозбереження. На цьому етапі можливі два види 
процесів: позитивні інтеграційні процеси, що ви-
ражаються в створенні нових систем безпеки, і не-
гативні інтеграційні процеси, коли утворюються 
деструктивні об’єднання (терористичні організа-
ції, релігійні секти тощо). Як зазначає В.С. Канцір, 
поява та різка активізація терористичних організа-
цій зазвичай свідчить про послаблення дії системи 
національної безпеки [2, с. 267].

Разом з цим з певною часткою очевидності 

можливість контролю з боку народу над зовніш-
ньою політикою урядів,

- проголошення повної свободи слова та розви-
ток в усіх державах громадської думки, яка здій-
снює контроль за зовнішньою політикою урядів, 

- «робота людини над собою», розвиток у людей 

і народів тих позитивних якостей, які сприяють від-
мові від війни та утвердженню міжнародного миру. 

Все це – чинники політичного, правового та 
морально-етичного характеру, значення яких для 
підтримки міжнародного миру так чи інакше про-
являється і в наш час. 
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можна стверджувати, що на сьогодні відсутня ці-
лісна теорія, здатна пояснити зародження, існуван-
ня та розвиток, можливі трансформації системи на-
ціональної безпеки, діагностування джерел загроз 
системі, розроблення механізмів ними тощо.

Взагалі, не є сформованим понятійно-кате-
горійний апарат, методологічний інструментарій 
дослідження цієї системи, а питання щодо необ-
хідності формування цілісної системи знань про 
національну безпеку порушуються українськими 
дослідниками лише у постановочному плані [3].

Необхідно сформулювати новий підхід щодо 
вибору проблем, а також моделі, зразка для ви-
рішення дослідницьких завдань. На нинішньому 
етапі розвитку формування поліполярного світу 
проблема національної безпеки набула системного 
характеру через те, що безпека стає найголовні-
шою не лише потребою, а й цінністю людини.

Питанням системи забезпечення державної 
безпеки присвятили свої праці С.С. Алексєєв, 
Ю.Б. Долгополов, С.Г. Гордієнко, В.С. Картавцев, 
Ю.Я. Коршунов, П.С. Коршиков, В.А. Ліпкан, О.С. 
Подшибякін, В.П. Єрошин та низка інших учених. 
фундаментальні питання методології сучасної 
юридичної науки були і є сферою інтересів таких 
вчених, як В.Д. Бабкін, М.С. Кельман, М.І. Козю-
бра, В.В. Костецький, Ю.М. Оборотов, Г.В. Падал-
ко, О.В. Петришин, Л.В. Петрова, П.М. Рабінович, 
В.М. Селіванов, О.І. Ющик і т.д.

Метою даної статті є аналіз підходів до вивчення 
національної безпеки, різних методів дослідження 
системи національної безпеки, виділення найбільш 
адекватного гносеологічного інструментарію до-
слідження феномену національної безпеки.

Сьогодні дуже гостро відчувається потреба у 
науково обґрунтованій методології забезпечення 
національної безпеки. Аналізуючи процеси, що 
відбуваються нині в світі, можна дійти висновку 
про стагнацію колишніх моделей розуміння катего-
рії «безпека». Тому зміна методологічних настанов 
щодо її розуміння певним чином має кореспонду-
вати змінні уявлень про мету, завдання, принципи 
побудови та методи забезпечення національної 
безпеки. Тривалість дискусій з цього питання відо-
бражає певну складність не лише у розумінні такої 
категорії, як «національна безпека», а взагалі бага-
тоальтернатівність існування її самої. Тому нама-
гання розглядати національну безпеку крізь призму 
аналізу її окремих елементів з наступною екстрапо-
люцією на всю систему вважається недостатньо ко-
ректним, і є прямим наслідком застосування редук-
ціоністського підходу, за якого властивості цілого 
зводяться до властивостей елементів [4, с. 115]. 
Окрім керованих, організаційних процесів (ідео-
логія, стратегія, тактика, технології національної 
безпеки) необхідно досліджувати і такі самооргані-
заційні процеси (утворення атрактивних структур, 
ентропія, хаос, порядок).

Еволюцію системи національної безпеки мож-
на розглядати з різних сторін, застосовуючи ши-
рокий спектр методів. Не можна не сказати про 
історико-політологічний підхід, який надає мож-

ливість сприймати систему національної безпеки у 
порівнянні та зіставленні з іншими аналогічними 
системами, вийти за рамки націосистемоцентриз-
му (розгляд власної системи національної безпеки 
як найдосконалішої) і оцінити системотворчі ідеї у 
зіставленні та порівнянні.

Можна виділити два підходи до вивчення наці-
ональної безпеки – вузький та широкий. Відповід-
но до першого підходу дослідження полягає у ви-
вченні актуальних проблем національної безпеки. 
щодо другого підходу, то досліджується цілісність 
усього людського буття.

Методологія вузького напряму ґрунтується на 
наступних принципах:

- застосування глобальних підходів до масш-
табних, комплексних світових проблем, які відо-
бражають постійно зростаючу залежність системи 
національної безпеки окремої країни від систем 
безпеки вищого рівня, їх кореляцію;

- першочерговому розгляді довгострокових на-
слідків усіх проблем, рішень і практичних заходів 
у галузі національної безпеки;

- проникнення у суть усього комплексу сучас-
них проблем національної безпеки: геополітичних, 
геостратегічних, геоекономічних, геоінформацій-
них, геоісторичних тощо.

Відповідно до другого підходу, де предметне 
поле сформульоване більш широко – як вивчення 
цілісності людського буття – спостерігається різно-
манітність поглядів. Передусім, по-різному тракту-
ється і розуміється питання самого поняття «систе-
ма національної безпеки». 

Відповідно до націосистемного підходу, систе-
ма національної безпеки – це історична система, 
заснована на експансії інтересів титульної нації, 
що структурно розчленована на систему безпеку 
титульного етносу та систему безпеки етнічних 
меншин.

Відповідно до інтегрального антропосоціогене-
тичного підходу, ядро національної безпеки скла-
дає тріада – соціальне, природне, діяльне. За даним 
підходом нація є базовим поняттям, «основним 
предметом теоретичної рефлексії» [5, с. 18]. Вадою 
даного підходу можна вважати те, що процес фор-
мування єдиної нації є складною проблемою, і нині 
не існує чітких механізмів та шляхів розв’язання 
даного питання. 

Система національної безпеки розвивалася па-
ралельно із розвитком держави, тому виникає по-
треба в аналізі історичної динаміки даної системи, 
який має бути синхронізований із дослідженням 
історії держави і права, а також вчень про них, 
прогнозуванні можливих шляхів розвитку як са-
мої держави, так і системи національної безпеки. 
З цих позицій підходять до вивчення національної 
безпеки прихильники цивілізаційного підходу, які 
розглядають формування системи національної 
безпеки як результат творчого діалогу цивілізацій. 

Даний підхід є прийнятним з огляду на ту об-
ставину, що він вирішує реальні проблеми, які обу-
мовлені глобальними змінами у світі, а не розгля-
дає бажані можливості.
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Національну безпеку можна розглядати з точки 
зору різноманітних методологічних підходів. З по-
зиції різних підходів відповідно буде змінюватися 
об’єкт дослідження.

Так, з позиції інституційного підходу національ-
на безпека розглядається як результат діяльності 
різних інститутів як державних, так і міждержав-
них. Серед державних інститутів, що впливають на 
формування концепції національної безпеки мож-
на виділити: парламент – Верховна Рада України, 
Президент України, уряд.

На сьогодні вплив міжнародних організацій 
на формування концепцій національної безпеки 
держав збільшується, проявляється прогресуюча 
невідповідність формальних організацій реаліям 
міжнародних відносин. Тому насамперед, було б 
доцільно розглянути вплив неурядових міжнарод-
них організацій.

Так, у світі так званої проблеми Гелтона (наці-
ональна держава у сучасному глобалізуючому світі 
не є повністю незалежною), передусім, необхідним 
вважається розгляд участі та впливу транснаціо-
нальних корпорацій на забезпечення національної 
безпеки. В даному випадку об’єктом буде виступа-
ти функціональна здатність державних політичних 
інститутів, неурядових міжнародних організацій, 
ТНК щодо забезпечення національної безпеки 
України в контексті глобалізаційних процесів. Ме-
тою ж – з’ясування основних інституційних грав-
ців системи міжнародних відносин, які у контексті 
глобалізації значної мірою впливають на націо-
нальну безпеку України.

Елітиський підхід розглядає національну без-
пеку як інструмент досягнення особистих інтересів 
правлячою верхівкою. Політична еліта, знаходячись 
на вершині ієрархії системи, має спрямовувати роз-
виток системи національної безпеки у заданому 
об’єктивними і суб’єктивними законами руслі. 

При цьому виникає ризик поглиблення кризи 
влади, коли правляча еліта не є достатньо підго-
товленою для розробки та реалізації рішень щодо 
забезпечення національної безпеки, не відповіда-
ючих сучасним потребам держави. Прихильники 
даного підходу не приділяють достатньо уваги не-
державним суб’єктам забезпечення національної 
безпеки. Хоча з поглибленням інтеграційних про-
цесів, появою наддержавних структур роль таких 
суб’єктів значно зростає.

Водночас слід констатувати, що визнаючи за-
гальним напрямом напрям забезпечення національ-
них інтересів, не виключена можливість маніпулю-
вання самою категорією «національний інтерес».

Нагадаємо, поняття «національний інтерес» 
з’явилося в науковому обороті досить не давно. У 
1935 році ця дефініція була включена до Оксфорд-
ської енциклопедії соціальних наук. Авторство 
цього терміну належить американському теологу 
Р. Нибору та історику Ч. Бирду. Розглядаючи на-
ціональний інтерес як ядро та ключ до розуміння 
міжнародної політики, Р. Нибур підкреслював, що 
національний самоінтерес витікає, з одного боку, з 
політичної ситуації, а з другого – із сутності лю-

дини. Увага до даної категорії зросла після Другої 
світової війни. В найбільш розгорнутій формі кон-
цепція національного інтересу була сформульова-
на в книзі Г. Моргентау «На захист національного 
інтересу» (1948). Суттєвий вклад в подальшу роз-
робку проблеми національного інтересу внесли 
Дж. Кеннан, У. Липпман, К. Уолтц, Е. фернис, Дж. 
Роенау.

Специфічну оцінку проблема національного 
інтересу придбала у французьких дослідників Р. 
Арона, П. Ренувена, Ж.-Б. Дюрозеля, ф. БрайараЮ 
Р. Дебре та ін. Для них більш характерна позиція 
Р. Арона, сформульовані ним в праці «Мир і війна 
між націями». Виходячи з тези про неможливість 
раціонального визначення національного інтересу, 
Р. Арон замінив його поняттям мети і зробив спро-
бу виявити деякі постійні величини в зовнішній по-
літиці держави. Це три групи цілей: «безпека, міць, 
слава»; «простір, люди, душі»; «тіло, серце, дух». 
Центральне місце серед цих цілей Р. Арон відводив 
безпеці [6, с. 81-87].

Національний інтерес – категорія абстрактна та 
суб’єктивна, оскільки її параметри визначаються 
картиною світу та системою цінностей, що домінує 
в певному суспільстві та державі. Як визначав Дж. 
Розенау, «визначення національного інтересу ніко-
ли не може бути нічим іншим, ніж системою висно-
вків, що походять з аналітичної та ціннісної бази 
політики» [7, с. 37].

Часто державні інтереси протиставлять націо-
нальним та суспільним (інтересам громадянського 
суспільства). Вважається доречним визначати їх в 
межах дихотомії національний інтерес – держав-
ний інтерес, державний інтерес – суспільний ін-
терес. За думкою К.С. Гаджиєва така постанова пи-
тання не досить коректна, оскільки мова ведеться 
про національну державу як актора міжнародних 
відносин. Тому поняття національного та держав-
ного інтересу повинні розглядатися як пов’язані та 
взаємодоповнюючі [8, с. 261]. Як зазначав М. Ільін, 
«національний інтерес є інтерес нації як двоєднос-
ті суверенної територіальної держави та громадян-
ського суспільства». що стосується державного 
інтересу, то він «не тільки пов’язаний з поняттям 
національного інтересу, але в значній мірі визначає 
його смислову структуру» [9, с. 235-236].

В наявній літературі наводяться наступні визна-
чення поняття «національний інтерес»: 

- національний інтерес – система цінностей, 
що являють собою феномен суспільної свідомості, 
який ґрунтується на почутті належності до певного 
народу та відрізняється від системи індивідуаль-
них цінностей (Шевченко В.О., Іващенко М.М.);

- національні інтереси – це усвідомлені сус-
пільством та виражені в Декларації про державний 
суверенітет, Конституції України, Законі України 
«Про основи національної безпеки України» чи 
інших нормативно-правових актах у вигляді про-
грами цільових настанов життєво важливі потреби 
існування та розвитку природи людини, соціальної 
групи, суспільства, держави (Нижник Н.Р., Ситник 
Г.П., Біроус В.П.);
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- національні інтереси – це визначальні потреби 
суспільства (держави), які є похідними його (її) ба-
зових цінностей і виявляються у загально прийнят-
ному ідеальному або нормативному комплексі цілей 
(Гончаренкко О.М., Лисицин Е.Н., Вагапов В.Б.).

Отже, національно-державний інтерес – це ін-
тегральний вираз інтересів більшості членів сус-
пільства, що реалізується через національно-пра-
вову систему відповідної держави законодавчою, 
виконавчою та судовою гілками влади.

Правляча еліта ж може вкладати в категорію «на-
ціональний інтерес» той зміст, який є вигідним для 
неї самої і який не має нічого спільного із справжні-
ми інтересами нації (курсування України у політич-
ній сфері між двома полюсами – Росія, Захід). 

В умовах практично якісної незмінності по-
літичної еліти національний інтерес змінюється, 
тому виникає ситуація, коли правляча еліти не здат-
на реагувати на такі зміни. Наприклад, в Україні у 
1991 році найважливішим національним інтересом 
української нації було набуття незалежності, само-
стійності; у 2002 році – підвищення рівня життя 
громадян, забезпечення конкурентоспроможності 
національної економіки, забезпечення екологічної 
та інформаційної безпеки. У найближчі часи можна 
прогнозувати активізацію потреби у забезпеченні 
такого національного інтересу, як збереження те-
риторіальної цілісності через наявність вогників 
сепаратизму, збереження повноти державного су-
веренітету в умовах глобалізаційних процесів.

Об’єктом у цьому випадку є роль і функції полі-
тичної еліти в формуванні концепції національної 
безпеки; метою – дослідження залежності змісту 
та сутності концепції національної безпеки від по-
зиції політичної еліти.

З позиції біхевіорального підходу національна 
безпека виступає не просто як стан захищеності 
особи, суспільства і держави від внутрішніх і зо-
внішніх загроз, а як пройняте суб’єктними пережи-
ваннями прагнення до задоволення потреби окре-
мої особи у безпеці.

Система гарантій національної безпеки багато 
в чому залежить як від ситуації в середині держави 
(взаємовідносин між різними соціальними страта-
ми, громадянським суспільством і державою), так 
і від ставлення до держави інших суб’єктів міжна-
родного права (наявність зовнішніх загроз (зовніш-
ній агресії), або навпаки – сприятливе ставлення).

При наявності, наприклад, сепаратистських 
настроїв у державі концепція національної без-
пеки буде спрямована на вирішення внутрішніх 
проблем, наявність зовнішніх загроз – спрямовує 
зусилля суспільства та держави на оборону, а вну-
трішні гарантії будуть відігравати другорядну роль.

Таким чином, в даному випадку об’єктом буде 
формування системи національної безпеки крізь 
призму взаємодії суб’єктів її забезпечення, а метою 
– з’ясування питання, яким чином концепція на-
ціональної безпеки залежить від поведінки різних 
суб’єктів.

В межах теорії раціонального вибору національ-
на безпека розглядається через призму індивідуаль-

ного рівня. На цьому рівні аналізуються погляди 
окремих індивідів як на систему, в якій цей індивід 
функціонує, так і на її відносини з іншими система-
ми. Зокрема, низький рівень захищеності індивіда в 
одній системі і високий рівень захисту особи в ін-
ший, може сприяти небажанню останніх співробіт-
ничати з першими, у той час як перші прагнутимуть 
до більш стабільного і безпечного життя.

Одним з ефективних засобів дослідження сис-
теми національної безпеки є синергетика, існуюча в 
рамках органіцистського підходу, яка надає можли-
вості по-новому підходити до її аналізу [10, с. 212]. 
Слід зазначити, що сам термін синергетика похо-
дить від грецького «синергена» – співпраця, сприян-
ня. Цей термін було впроваджено Г. Хакеном, який 
акцентував увагу на узгодженості співпраці частин 
при створенні структури як єдиного цілого. Синер-
гетика надає можливість розглядати її як відкриту 
нелінійну динамічну систему. Оскільки система на-
ціональної безпеки досить нестабільна (залежить 
від багатьох зовнішніх та внутрішніх чинників, на-
явності різноманітних загроз національним інтер-
есам), вивчення цього феномену без застосування 
методів синергетики принципово не можливо. 

Наука синергетика, на відміну від більшості 
нових наук, які, як правило, виникають на межі 
двох вже існуючих наук, спирається на внутрішні 
точки різноманітних наук, тому при вивчені різних 
об’єктів застосовуються методи багатьох наук.

Слід зазначити, що феномен національної без-
пеки не можливо досліджувати в межах однієї га-
лузі знань. Дослідження національної безпеки як 
комплексного явища передбачає вивчення реалізації 
функцій безпеки в процесі глобалізації, забезпечен-
ня безпеки триадичного організму (людини, суспіль-
ства і держави), забезпечення оптимального функці-
онування самої системи національної безпеки.

Складовою частиною цього процесу є також 
утворення та функціонування різних державних і 
недержавних утворень, в основі яких лежать пере-
дусім безпекотворчі чинники.

Згідно з цим, таким чином, виправдовує себе 
застосування системної методології. Національна 
безпека є поліморфним явищем, тому більш адек-
ватним гносеологічним інструментарієм є методо-
логія міждисциплінарних досліджень. Коли йдеть-
ся про вивчення національної безпеки, то йдеться 
передусім про своєрідне поле концептуального 
аналізу, яке не вичерпується традиційними під-
ходами, виробленими як у галузі загальної теорії 
управління, так і традиційної теорії про безпеку 
життєдіяльності, а також сучасних досліджень у 
сфері безпеки. Останні здебільшого зосереджу-
ють увагу на питаннях безпеки як певного зазда-
легідь визначеного стану, не приділяючи належної 
уваги її антропогенним чинникам, або ж навпаки 
– віддають пріоритет розглядові питань взаємо-
дії суб’єктів забезпечення національної безпеки, 
ігноруючи дуалізм об’єктивного і суб’єктивного 
у феномені безпеки, що актуалізується останнім 
часом. 

У контексті обраних автором системного, си-
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нергетичного підходів доречно з’ясувати наступні 
наукові гіпотези:

- чим вище рівень систематизації національ-
ного законодавства України з національної без-
пеки, сформованості національних інтересів і 
довгострокових цілей національної безпеки, тим 
ефективніший правозастосовний механізм в сфе-
рі забезпечення національної безпеки (незалежна 
перемінна – стан існуючого законодавства Укра-
їни щодо національної безпеки; залежна – ефек-
тивність забезпечення національної безпеки; 
зв`язок – коваріаційний); 

- чим більше інтегрована Україна в міжнародне 
співтовариство, тим більше максимізується роль 
недержавних суб’єктів забезпечення національ-
ної безпеки (незалежна перемінна – європейські 
інтеграційні процеси; залежна – роль недержав-

них суб’єктів забезпечення національної безпеки; 
зв`язок – коваріаційний); 

- чим вище рівень європейських інтеграційних 
процесів, тим більша спрямованість окремих дер-
жав, в т.ч. України, на побудову системи регіональ-
ної безпеки, режиму «безпеки співробітництва» 
(незалежна перемінна – європейські інтеграційні 
процеси; залежна – роль України в системі європей-
ської регіональної безпеки; зв`язок – коваріаційний);

- якщо Україна стане (асоційованим) членом 
ЄС та НАТО, то це надасть додаткових гарантій на-
ціональної безпеки та безпеки регіонального спів-
робітництва (незалежна перемінна – позиція ЄС та 
НАТО щодо членства України; залежна – рівень та 
форми регіонального співробітництва, гарантії на-
ціональної безпеки України як країни-члена ЄС; 
зв`язок – коваріаційний).
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В статье исследуются правовые аспекты экономического сотрудничества Украины и Болгарии, предпосылки станов-
ления экономико-правовых отношений, особенности, проблематика нормативного регулирования. Основными направ-
лениями исследования являются правовое регулирование в области экспортно-импортных отношений, сотрудничество 
в отрясли энергетики и инвестиций.

Ключевые слова: экономическое сотрудничество, правовое регулирование, двусторонний договор, цели, роль, 
перспективы развития.

У статті досліджуються правові аспекти економічного співробітництва України та Болгарії,передумови становлення 
економіко-правових відносин, особливості, проблематика нормативного регулювання. Основними направленнями дослі-
дження є правове регулювання в галузі експортно-імпортних відносин, співробітництво в галузі енергетики та інвестицій.

Ключові слова: економічне співробітництво, правове регулювання, двосторонній договір, мета, роль, перспективи 
розвитку.

In the article has been analyzed the legal aspects of economic cooperation between Ukraine and Bulgaria, the prerequisites 
of the establishment of economic and legal relations, features, problems of normative regulation. The main areas of research are 
legal regulation in the field of export-import relations, cooperation in the sector of energy and investment.

Key words: economic cooperation, normative regulation, two-way contract, purpose, role and development prospects.

Научное исследование отношений междуна-
родного сотрудничества является актуальным и 
перспективным как в интересах отдельных госу-
дарств так и в интересах всего международного 
содружества. В доктрине и практике международ-
ного права сложилось такое понимание междуна-

родного сотрудничества – регулярная целенаправ-
ленная и координируемая совместная деятельность 
участников международных публичных отноше-
ний, которые осуществляются на основе общепри-
нятых принципов и норм международного права и 
направлена на согласование их интересов с целью 
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Толчком к развитию двусторонних экономиче-
ских отношений стало подписание в 2008 году между 
правительствами Украины и Республики Болгария 
Соглашения о торгово-экономическом сотрудниче-
стве. Стороны обязались создавать благоприятные 
условия для осуществления и распространения вза-
имных внешнеэкономических связей. Договором так 
же оговорен режим наибольшего способствования во 
всех вопросах, относящихся к таможенным сборам 
и сборам любого вида, связанных с осуществлением 
экспорта и импорта. Кроме того стороны уславли-
ваются о возможности освобождения от оплаты та-
моженных платежей на ввоз и вывоз определённых 
групп товаров, таких как товарные образцы и инфор-
мационные материалы для оформления заказов, и с 
целью рекламы, предметы, которые поставляются с 
целью замены в случае обратной отправки предме-
тов, которые подлежат замене и др.

Заключение подобных соглашений способству-
ют расширению кооперации производства, созда-
нию общих предприятий, развитию и внедрению 
других форм сотрудничества.

Рост украино-болгарского товарообмена и коо-
перации вызвал необходимость принятия соглаше-
ния между правительством Республики Болгария 
и кабинетом министров Украины «Об избегании 
двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от уплаты налогов», октябрь 1997 год.

В определённой степени позитивные резуль-
таты стали последствием эффективной работы 
межправительственной украинско-болгарской ко-
миссии по вопросам торгово-экономичного сотруд-
ничества. Во время роботы Комиссии сторонами 
было определено перспективным сотрудничество 
в отрасли машиностроения для горнодобывающей 
и энергетической отраслей промышленности. Без-
условно, дальнейшему развитию взаимовыгодного 
торгово-экономического сотрудничества способ-
ствовало вступление Украины в ВТО в 2008 году 
– Протокол о взаимном доступе на рынки товаров 
и услуг, как это предусмотрено процедурой ВТО, 
между Украиной и Республикой Болгария был под-
писан ещё 8 июля 2003 года. в Женеве.

После присоединения Республики Болгария к 
Европейскому союзу, Болгария исполняет обяза-
тельство по приведению в соответствие с правом ЕС 
заключённых Болгарией двусторонних международ-
ных договоров, в том числе и с Украиной. Важным 
элементом двустороннего сотрудничества является 
своевременная адаптация существующей договор-
но-правовой базы экономических отношений. На 
правовом уровне болгарам было необходимо при-
вести в соответствие с европейским собственное за-
конодательство. Этот путь был успешно проделан. 
В этом плане Болгария готова поделиться опытом и 
оказать любое способствование Украине.

Для Украины важный опыт, приобретенный Ре-
спубликой Болгарией в сфере защиты авторского 
права, борьбы с контрафактной продукцией. Так 
же идёт речь о создании условий для постепенно-
го приближения жизненного уровня населения к 
уровню высокоразвитых европейских стран.

достижения общих целей. В частности для Укра-
ины, в аспекте её интеграции в Европейские ре-
гиональные организации дополнительное внима-
ние требует дальнейшее научное проектирование 
будущих её взаимоотношений с государствами на 
наиболее взаимовыгодных и конструктивных усло-
виях [3:70].

Крепкие корни исторических связей между 
украинским и болгарским народами, благоприят-
ное соседство в черноморском регионе, общность 
интересов является одними из основных причин 
современного восходящего развития отношений 
близкого сотрудничества и партнерства между 
Болгарией и Украиной во всех сферах обществен-
но-политической, экономической и культурной 
жизни. Согласно оценкам специалистов, поли-
тический диалог между Украиной и Болгарией 
развивается динамично. По интенсивности кон-
тактов на высоком уровне с Украиной в регионе 
Центральной и Восточной Европы Болгария усту-
пает только Польше. В подтверждение этому сто-
ит только отметить, что на протяжении последних 
двадцати лет произошли многочисленные госу-
дарственные визиты президентов Украины в Бол-
гарии. А если учитывать так же осуществлённые в 
течение указанного периода двусторонние офици-
альные визиты глав правительств, парламентов, 
министров иностранных дел, встречи на высоком 
уровне во время международных форумов, то ста-
новится понятным, что диалог между Украиной и 
Болгарией соответствует принципам стратегично-
го партнёрства, о котором было заявлено в Софий-
ской декларации, принятой президентами обоих 
стран в 1998 году [1; с. 3-12].

Сегодня Украина является одним из крупней-
ших торговых партнеров Болгарии, равно как и 
Болгария – крупнейший торговый партнер Укра-
ины на Балканском полуострове. Сферы наиболее 
эффективного экономического взаимодействия 
– это, торговля, энергетика, транспорт, туризм, а 
также сектор инвестиций. Так, за последние 10 лет 
из Украины привлечено около 21 млн евро инве-
стиций, в то время как размер болгарских капита-
ловложений в Украине достиг $23 млн. В Украине 
функционируют около 200 общих предприятия при 
участии болгарского капитала в объемах 9,4 млн. 
дол. США. Характерным признаком болгарских 
инвестиций в экономику Украины является произ-
водственная направленность – около 70% общего 
объема болгарских инвестиций припадает на такие 
отрасли как сельское хозяйство, промышленность, 
строительство, транспорт и связь. Больше всего ин-
вестировано в промышленность [1; с. 34-36].

Одним из важных элементов успешного раз-
вития экономических взаимоотношений является 
формирование их правовой базы. Анализ подпи-
санных договорённостей показывает, что создана 
надёжная договорно-правовая база двусторонних 
отношений, которая насчитывает более 80 догово-
ром, соглашений, протоколов и других документов 
о сотрудничестве в политичной, торгово-экономич-
ной, военной, культурной сферах.
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Активный диалог по наиболее важным для 
Украины вопросам с Болгарией, которая из всех 
стран Центральной Европы находится по боль-
шинству показателей ближе к Украине, является 
надёжным фундаментом стратегического характе-
ра партнёрства между двумя странами.

После подписания протокола о присоединении 
Украины к Энергетическому сообществу (24 сен-
тября 2010 года), основная задача перед нашим 
государством – это создание по утверждённому 
графику европейского законодательства в области 
энергетики. Болгария взяла на себя обязательство 
поддерживать Украину во внедрении европейских 
стандартов в энергетическом секторе и эффектив-
ную процедуру разрешения споров, что необхо-
димо для установления эффективного механизма 
транзита натурального газа через территорию 
Украины. К сведению, украинская газотранспорт-
ная сеть самая большая в мире, но достаточно уста-
ревшая. Более 80% от газовых потоков в Европу 
проходят через территорию нашей страны. Всё ещё 
не достаточно видны результаты реформы. Пра-
вительство трудно справляется с необходимостью 
противопоставляться финансовым и политическим 
силам, чьим интересам не соответствуют резуль-
таты реформы. Задерживается модернизация и ре-
конструкция транспортной сети, в процессе так же 
реорганизация «Невтегаза Украины»

Важным измерением болгаро-украинского со-
трудничества является участие стран в междуна-
родных региональных организациях – ЦЕИ, ОЧЕС, 
Дунайской комиссии. Специалисты Украины и 
Болгарии плодотворно сотрудничают в совместных 
проектах (линии оптоволоконной связи), Между-
народном центре черноморских исследований 
(ISBSS). Главным направлениями, на которых кон-
центрируются усилия украинских и болгарских учё-
ных, является изучение ресурсов Черного моря, ко-
ординация рыбохозяйственной деятельности в реке 
Дунай, обмен современными технологиями про-
мысла и переработки рыбы. Необходимо отметить, 
что эффективность дальнейшего участия Украины в 
ОЧЕС в определённой мере зависит от гармониза-
ции её законодательства с законодательством других 
государств-участников ОЧЕС, в первую очередь тех, 
которые являются членами ЕС [2; с. 169-170].

Перспективным для Украины является при-
влечение болгарских инвестиций. На сегодняшний 

день необходимы серьёзные реформы законода-
тельства для улучшения общего инвестиционного 
климата и привлечения болгарских инвестиций. 
По данным украинской статистики болгарские ин-
вестиции в Украине достигают объём 23 млн. дол. 
Из 112 стран Болгария занимает 37 место по счёту 
иностранных инвестиций в Украине. Повышенная 
активность болгарских инвесторов наблюдалась в 
2012 году перед проведением Чемпионата Европы 
по футболу. Конструкторские предприятия из Бол-
гарии привлекались к строительству стадионов, 
дорог, мостов и других объектов [3; с. 34].

Довольно тесно страны сотрудничают в транс-
портной отрасли. Между Ильичевском и Варной 
курсирует железнодорожный паром, совместная 
эксплуатация которого урегулирована соответ-
ствующим межправительственным договором. Эта 
переправа была сдана в эксплуатацию в конце 1978 
года и задумана для поставки советского сырья 
на перерабатывающие заводы в Болгарию. С рас-
падом СЭВ в середине 1980-х годов объемы пере-
возок паромной переправы упали с 3,2 млн. т до 
нескольких сотен тысяч тонн. И «Укрзалiзниця», и 
судоходная компания «Укрферри», и соответствую-
щие болгарские компании прилагают немалые уси-
лия для возрождения сообщения: снижают тари-
фы, задействуют политические факторы влияния. 
Однако загрузку переправы вряд ли когда-нибудь 
удастся довести до проектной мощности.

Постепенно возрождаются украинско-болгар-
ское сотрудничество в туристической отрасли, ко-
торое потерпело существенные упадок после вве-
дения осенью 2001 года визового режима поездок 
граждан. В течении последних пяти лет вновь ак-
тивизируется популярность болгарских курортов 
среди украинских туристов. Число отдыхающих 
ежегодно возрастает. Сегодня украинские тури-
сты отдают предпочтение не только исключитель-
но отдыху на черноморских курортах Болгарии, 
но и осваивают все прелести болгарских горно-
лыжных курортов. С целью либерализации визо-
вого режима с Болгарией в одностороннем поряд-
ке Украина уменшила стоимость транзитних виз 
для болгарських граждан. Так же уменьшены раз-
меры копий документов и подписей, выдаче сви-
детельств и возвращение на Украину. Это было 
сделано в первую очередь для малообеспеченных 
и пострадавших граждан Украины.
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В статті надаються пропозиції щодо подолання наслідків соціального відчуження в політично-правовій сфері життя 
українського суспільства.

Ключові слова: соціальне відчуження, суспільство, держава, політична ідеологія, суб’єкти діяльності, самосвідо-
мість, просвітництво.

В данной статье предлагаются пути преодоления последствий социального отчуждения в политическо-правовой 
сфере жизни украинского общества.

Ключевые слова: социальное отчуждение, общество, государство, политическая идеология, субъекты деятельнос-
ти, самосознание, просветительство. 

In this article the author presents the main ways of surmounting of consequences of social alienation in the political-legal 
sphere of the life of the Ukrainian society.

Key words: social alienation, society, state, political ideology, subjects of activity, self-consciousness, enlightenment.

Відомі людству об’єктивні політично-право-
ві першопричини, що породжують феномен соці-
ального відчуження стануть в нагоді при розробці 
шляхів його подолання. Це одвічно актуальна по-
становка проблеми розриву між словами й понят-
тями, між розумінням їх змісту та умінням реалі-
зувати його. Тому справа не в пропозиції заходів, 
а в пропозиції методів їх здійснення в напрямку 
зняття зазначеного розриву. Більше того, заходи 
давно відомі, їх безліч, а ось прикладів подолання 
соціального відчуження обмаль. Очевидно через 
те, що не пропонується світоглядно-субстанційна 
методологія, така, що йде зсередини настільки по-
тужно, що долає як власні стереотипні звички, так 
і зовнішні обставини з їх примусом до не завжди 
адекватних дій.

Спробуємо внести пропозиції відповідно до на-
слідків соціального відчуження в політично-право-
вій сфері життя. Всі вони, як правило, повинні но-
сити просвітницький характер, що безпосередньо 
випливає з того, що Україна проголошена Консти-
туцією як «суверенна і незалежна, демократична, 
соціальна, правова держава» [1], в якій «носієм 
суверенітету і єдиним джерелом влади… є народ», 
який «здійснює владу безпосередньо і через орга-
ни державної влади та органи місцевого самовря-
дування» [1] і в якій «визначається і діє принцип 
верховенства права» [1]. А всі ці права носять ха-
рактер індивідуальних зобов’язань – ніхто, крім 
самої людини, не може їх відібрати, обмежити, як і 
спонукати до користування ними.

Традиційно насторожене ставлення українсько-
го народу до держави, яка стоїть над його свобо-
долюбивою натурою, породжує усталену поведін-
кову або ж світоглядну установку свідомості «ми 
– вона». Потрібно враховувати, що подібне відчу-
ження від державно-політичної сутності людини 

активно підтримувалось радянсько-комуністичною 
пропагандою з її вченням про відмирання держави 
як a priori. 

Ми бачимо, що на українському народному 
ґрунті таке вчення дало непоганий «духовний» 
(фактично – бездуховний) ужинок, багато в чому 
засмічений лукавими софізмами. Їх подоланню має 
сприяти всебічна, спираючись на конституційно 
закріплений політичний плюралізм ідеологій, про-
світницька робота, суб’єктами якої мають бути на-
самперед ті люди та їх об’єднання, які гостро від-
чувають деструктивізм ситуації «ми – вона». Серед 
них чи не найпершими мають бути державні орга-
ни, зокрема Міносвіти: не можна, будуючи україн-
ську державу, не давати в системі навчально-освіт-
ньої діяльності різні концептуальні вчення про неї. 

Головне, на чому потрібно постійно наголошу-
вати, має полягати в тому, що держава, по-перше, 
являє собою суспільно-політичне утворення; по-
друге, виникає як засіб найоптимальнішого враху-
вання різноманітних інтересів і потреб її громадян; 
по-третє, є результатом усвідомлення народом сво-
єї органічної природної та історичної цілісності; 
по-четверте, якщо в ній домінує функція примусу, 
то це не лише прояв однієї з її функцій, причому, не 
головної, а й наслідок відсутності у її мешканців 
громадянської свідомості; і що, по-п’яте, від при-
роди різні народи відчужені між собою простором 
і часом, тому схильні насторожено ставитись до ін-
ших, включно до опозиції: «ми свої – вони чужі», 
від яких потрібно захищатись.

У цьому, власне, суть соціально-філософського 
підходу до людини як політичної істоти, яка, йду-
чи шляхом самопізнання, а це шлях (він же метод) 
філософсько-просвітницький, добудовує себе до 
істоти державно-політичної. Це майже аксіома для 
європейської соціально-філософської і соціально-
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політичної думки, але не для української як постра-
дянської і посткомуністичної. Тут є велика проблема 
з усвідомленням народом своєї власної історії, яка 
зовсім не є історією бездержавності, як це намага-
ються подати прихильники концепції відмирання 
держави, при цьому активно будуючи свої власні 
судження як потужні й далеко не завжди демокра-
тично-правові. Сформований стереотип у масовій 
свідомості про державу як апарат примусу, потріб-
но просвітлювати іншою аксіомою, покладеною 
в основу європейської культури. Йдеться про тезу 
Аристотеля відносно сутності людини й держави. 

Не досить вишуканим смаком стало фактичне 
ігнорування соціально-філософською та соціаль-
но-політичною думкою творчої спадщини перших 
філософів, які, власне, всебічно розробили вчення 
про суспільство як спосіб життя людини. Адже 
аристотелізм втілений у практиці європейської 
цивілізації, особливо його положення про те, що 
лише людина, володіючи мовою, здатна розмірко-
вувати про метафізичні речі, включно до тих, які 
складають духовний фундамент суспільства в його 
державному оформленні. 

Звичайно, зняти соціальне відчуження, яке пе-
редбачає подолання суб’єктивної неосвіченої дум-
ки на користь об’єктивної, складно. Тому й домінує 
громадська думка, яка з самого початку виникнен-
ня філософії кваліфікується як темна, суб’єктивна. 
В наш час вона підкріплюється впливом на масову 
аудиторію так званих експертів з питань політич-
ної філософії, які через засоби масової інформації 
нав’язують свої думки, свій ідеологічний плюра-
лізм, а не мислення як уміння з’єднати різноманіт-
не, насамперед народ в усвідомленні ним вихідних 
засад суспільного буття. Не випадково, що як попу-
ляризатори, так і народ переконані в тому, що вони 
майже божества, яким держава не потрібна. Звідси 
й слабкість українського суспільства з точки зору 
його політичної організації. Той же розподіл багат-
ства, який здійснився за останні двадцять років, не 
відповідає дії жодного з економічних об’єктивних 
законів розвитку. Тому маємо, як би нам не хотілось 
цього визнавати, фактично тваринний спосіб існу-
вання суспільства, адже поляризація на бідних і ба-
гатих, властива Україні, характеризує боротьбу за 
існування, за виживання, в якій перемагає не сила 
права і справедливості, а право брутальної сили. 
Якщо до неї долучається і держава з її структурни-
ми складовими, вона, ясна річ, не сприймається як 
необхідний атрибут політичної соціалізації. Все це 
характеризує складність вирішення проблеми, але 
іншого способу її вирішення, ніж просвітлення сві-
домості об’єктивним знанням просто немає. 

Подоланню соціального відчуження сприяє 
політика хабітуалізації, зміст якої в укоріненні по-
зитивних надбань історії людства в його сьогоден-
ному бутті. Для цього є всі підстави, але цього не 
робиться в Україні. В.федотова пише: «Типізація 
не здійснена і повністю розлагоджена. Оруелівське 
«чорне – це біле» – цілком прийнятна логіка нашого 
суспільства, адже колективні уявлення зруйновані. 
Суспільство розколоте. Відповідно не відбувається 

інституалізації, тобто надання об’єктивного зна-
чення для суспільства в цілому культурних зразків. 
І вже тим паче немає легітимації інститутів, що 
склались. Головний наслідок всього цього – виді-
лення безвідповідального так званого «політичного 
класу», від якого завтра може нічого не залишити-
ся (прийдуть інші), криза ідентичності і зруйнова-
ність соціальної структури, інститутів і механізмів 
наслідування культури. Ми говоримо тут не про 
політику, а про суспільство, про те, якою мірою на 
даній території і в даній країні сформувалось хоча 
б суспільство, не кажучи вже про громадянське 
суспільство» [2, с. 17]. Вона пропонує, і ми з цим 
повністю згодні, створювати своєрідні острівки но-
вих форм суспільства, які б ставали для населення 
країни зразком належної поведінки: «Від нас щось 
залежить в суспільстві. Еліти сьогодні можуть змі-
нити ситуацію, якщо вони йтимуть шляхом Вебе-
ровської моделі» [2, с. 44]. 

Подібні думки, з посиланням на сучасний до-
свід багатьох цивілізованих країн, висловлює С. 
Лугвін: «В умовах децентралізації, супроводжу-
ваної перерозподілом прав, обов’язків і ресурсів 
на користь нижніх ланок державного апарату, все 
більш широко стверджуються «плоскі структури», 
які починають тіснити ієрархічні. Реформи привели 
до виникнення мережевої організації управління, в 
рамках якої автономні державні агентства взаємо-
діють з організаціями громадянського суспільства 
на основі договірних відносин і обміну ресурсами. 
В мережевих структурах переважають не ієрархіч-
ні, а горизонтальні зв’язки; держава не домінує над 
інститутами громадянського суспільства, а є лише 
одним з учасників переговорного процесу» [3, с. 
114]. що стосується України, то цей процес тупцює 
на місці впродовж всіх років незалежності, оскіль-
ки політичні й державні очільники переважно опі-
куються проблемою побудови вертикалі влади, а не 
проблемами місцевого самоврядування. 

що стосується властивого українській мен-
тальності індивідуалізму, то він не повинен роз-
глядатись лише як прояв егоцентризму. Його слід 
подавати не стільки як психологію хуторянства, 
скільки як наявність вродженого почуття власної 
гідності й достоїнства. Звідси нестримне бажання 
публічно висловити свою думку і сприйняти той 
суспільно-політичний устрій, ту соціально-філо-
софську доктрину, яка б не абстрагувалась від неї 
настільки, що ставала чужою. Можливо, що саме 
через це українцям не властива ксенофобія такою 
мірою, як це має місце у народів з монархічно-гру-
повим, фактично стадним, умонастроєм. Врешті, 
якщо порівняти розвиток пострадянських країн, 
«дружити» союзно з якими пропонують певні по-
літичні лідери, виявиться, що демократично-право-
ва стабільність держави «Україна» не виправдала 
очікувань інтеграторів на її швидкий розпад, хоча 
випробувань було вдосталь. Це підтверджує, що 
«державницький умонастрій» властивий нашому 
народу, тому феномен соціального відчуження від 
держави, звичайно, існує, але його подолати мож-
на, якщо максимально наблизити її до місцевого 
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самоврядування. Це буде відповідати як власній, 
так і європейській історичній традиції. 

 Суттєвого якісного підсилення просвітницької 
діяльності потрібно очікувати від державних інсти-
тутів, адже саме вони визначають зміст світогляд-
но-методологічної свідомості тієї частини україн-
ського суспільства, яка не вражена компартійними 
радянськими ідеологемами. Для європейських на-
родів їх історична само ідентичність є доконаним 
фактом масової свідомості – цивілізаційно вони 
європейці, а соціокультурно французи, італійці, 
болгари, естонці і т.п. Про українську самоідентич-
ність цього сказати не можна. 

Миролюбність українців до представників ін-
ших народів, зумовлена історично й геополітич-
но, не означає такого ж ставлення до них з боку 
інших народів. щоб зняти цей модус соціального 
відчуження, потрібно демонструвати світові не 
лише свою суб’єктивність, шкідливу й небезпечну 
в суспільно-політичному сенсі для міжнародних 
і міждержавних зв’язків, а в першу чергу власну 
суб’єктність, цілеспрямованість, політичну єдність. 
А це неможливо здійснити без формування культури 
історичного знання про себе самих – цього вимага-
ють політично-правові відносини між народами. Це 
також і соціально-філософський аналітичний підхід 
до філософії власної історії, який реалізує ідею са-
мопізнання народу. Адже максима «пізнай самого 
себе» відноситься не лише до окремого індивіда, але 
й до самості будь-якого народу. Окрема людина має 
свою автономну індивідуальну біографію, а соціо-
графію має лише народ у своїй історії.

Виходячи зі сказаного, видається, що просвіт-
ницька діяльність у царині політичної історії зба-
гатить сучасну свідомість українців, насамперед, 
молодого покоління. Адже історична свідомість 
дотична не лише до визвольних змагань різних 
народів. Якщо так, то вона лише сприяє їх відчу-
женню. Особливо в тому випадку, коли подається 
виключно як історія збройних сутичок і тривалих 
кривавих битв між ними, очолюваних їх видатними 
провідниками й полководцями. Якщо ж її розгля-
дати й вивчати під кутом зору визволення волі від 
темряви невігластва, вкоріненого в схильності до 
афективних реакцій на щонайменші непорозумін-
ня між ними, провокованими їх лідерами, то поділ 
на «своїх і чужих» зміниться на усвідомлення того, 
що різні народи складають діалектичну єдність 
протилежностей, боротьба яких на фізичне зни-
щення не знімає взаємного відчуження. І навпаки, 
якщо це боротьба пізнавальна, тоді з п’єдесталу 
історичного знання будуть скинуті політичні лі-
дери-невігласи, нездатні об’єднати різноманітне; 
натомість, на лідерські позиції вийдуть соціально-
філософські політичні вчення і вчені, які розробля-
ли різні типи політичних ідеологій, придатних для 
різних народів саме тому, що не розроблялись як 
партійні чи обмежені лише одним народом. Для іс-
торії України, на теренах якої залишили свій слід 
різні народи, такий екскурс в політичну історію як 
історію політичних вчень, безумовно, зняв би бага-
то упереджень.

Після всього наведеного риторичним буде пи-
тання: «Чи потрібно для зняття соціального від-
чуження, спричиненого невіглаством народу від-
носно власної історії, що відбувалась в контексті 
політичної історії європейських народів, її вивчен-
ня на рівні, що відповідає загально-цивілізаційним 
вимогам?». Безумовно, потрібне. Тим паче, що в 
закладах системи середньої освіти, а подекуди, за-
лежно від регіону, й вищої, панує хаос свавілля з 
боку просвітян, зовсім далекого від плюралізму й 
консенсусу. Потрібно розуміти неприпустимість 
практики нав’язування новим поколінням будь-
яких вчень, тим більше суб’єктивних думок, в сис-
темі державних навчальних закладів. Адже будь-
яка однобічність обмежує світогляд і методологію, 
оскільки стає чинником соціального відчуження 
від цілісного, від об’єктивної цілі навчання, вихо-
вання й освіти: допомогти кожній людині побачити 
Всесвіт у собі самій. Допомога, яка є об’єктивною 
і водночас історичною, це якраз методологічна. 
Гегель вважав, що найкраще для молоді вивчати 
науку логіки – вона не бере в ідеологічний полон, 
як це властиво навіть філософії. «Тому логіка – за-
звичай предмет вивчення для юнацтва, яке ще не 
вступило в коло інтересів повсякденного життя..; 
заняття нею – це попередня робота, місце для цієї 
роботи – школа, лише після якої має йти справжня 
справа життя і діяльність для досягнення дійсних 
цілей» [4, с. 85].

Нам видається, що, по-перше, кожен бажаючий 
може збагнути зв’язок і владу ідей в історії сус-
пільного життя, але для цього потрібно створювати 
такі обставини, щоб він хотів їх здійснювати сво-
єю власною діяльністю. Але їх не може створити 
дослідник, оскільки будь-які практичні пропозиції, 
звернені до когось, хто нібито зобов’язаний їх ви-
конувати, є, насправді, повністю непрактичні, аб-
сурдні – їх не чують ті, до кого звертаються. Це має 
значення для системи просвітництва, адже значна 
частина нашого населення, яке духовно зростало 
на ідеях і практиці патерналістської опіки (право-
славної церкви, царя, партії, радянської держави і 
радянської влади) над собою, вірить у те, що хтось, 
а не вони самі, повинні піклуватись про їх долю. 
Соціальна філософія може допомогти лише до-
слідженням мотивів поведінки людей і, знаючи їх, 
пояснити можливі й реальні наслідки. Тому, хто 
відчує, впізнає й пізнає в них мотиви власної по-
ведінки, вона допоможе, бо стане ціннісною для 
нього. «Тому, для кого ця істина не уявляється цін-
ною (адже віра в цінність наукової істини є ніщо 
інше, як продукт певної культури, а зовсім не дана 
від природи властивість), ми засобами нашої науки 
нічого не можемо запропонувати» [5, с. 412-413].

Звичайно, хочеться, щоб історія України як іс-
торія суспільно-політичної дії в часі, який охоплює 
понад тисячоліття, стала, врешті-решт, для мак-
симально більшої кількості її громадян цікавою і, 
отже, емпірично ціннісною. Це, безумовно, досить 
значною мірою зніме соціальне відчуження в тих 
проявах, про які ми ведемо мову. 

Для щирих українців, одвічною мрією яких є 
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бажання «ласки у Сонця, у зірок прохать, і в сві-
ті їх яснім себе показать», така перспектива само-
ствердження є душевно близькою. Тому, на наше 
переконання, потрібно створювати й пропагувати 
не стільки нові «політичні» та «економічні» класи, 
скільки духовно-культурні об’єднання, в діяльнос-
ті яких би гармонійно поєднувались історичні й су-
часні світові надбання.

підводячи підсумки щодо зняття соціального 
відчуження у політично-правовій сфері суспільно-
го життя та розкриваючи основні напрямки його 
подолання необхідно зазначити наступне:

 Зняття проявів соціального відчуження най-
більшою мірою залежить від розвиненості піз-
навального розуму людини, який чітко окреслює 
сферу проблемних питань, пропонує способи їх 

практичного вирішення відносно неї самої, щоб, 
знявши його в собі, створювати навколо себе духо-
вний простір тяжіння істинних форм суспільності.

Відносно певного несприйняття держави як 
необхідного атрибуту суспільства потрібно про-
водити велику навчально-просвітницьку роботу. 
Тільки на цьому світоглядно-методологічному 
шляху можна розраховувати на поступове зняття 
суб’єктивності у формі суб’єктивізму, який від-
чужує людину як від себе самої у вигляді прояву 
прихованих в ній афектів, так і від інших людей, ці-
леспрямованою суб’єктністю, основу якої складає 
аналітико синтетичне світопізнавальне мислення. 
Єдино ефективний шлях, який утверджує гармо-
нію в міжлюдських взаєминах і взаєминах людини 
з природою, шлях філософсько-просвітницький.
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