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Шановні читачі! Ви відкрили і тримаєте в руках ювілейний (сотий) 
випуск академічного наукового збірника «Проблеми законності». Сто 
випусків… Це багато чи мало? Що було в них надруковано і який вплив 
мали публікації на трансформацію суспільної юридичної думки як на тере-
нах колишнього СРСР, так і в добу становлення незалежної, суверенної, 
демократичної та правової держави Україна? Які завдання сьогодення 
постають перед науковцем-правознавцем і яким чином наукова юридична 
спільнота на них реагує?

Перший випуск республіканського міжвідомчого тематичного наукового 
збірника, який мав назву «Проблемы социалистической законности» (спо-
чатку матеріали в ньому друкувались в основному російською мовою, зго-
дом збірник став двомовним), з’явився на полицях наших читачів у листопаді 
1976 р. До складу редакційної колегії ввійшли провідні вчені-правознавці: 
В.Я. Тацій (відповідальний редактор), М.І. Бажанов, М.Й. Бару (заступник 
відповідального редактора), Ю.М. Грошовий (відповідальний секретар), Л.Я. 
Носко, О.А. Пушкін, І.Є. Середа, М.М. Страхов, В.В. Штерн. У зверненні до 
читачів видання редакційна колегія окреслила коло питань, які в подаль-
шому визначили стратегічний шлях наукових статей, що друкувались на 
сторінках збірника. Зокрема, це актуальні проблеми державного і правового 
будівництва, питання, пов’язані з подальшим удосконаленням чинного зако-
нодавства й діяльності рад, органів МВС, прокуратури й суду в боротьбі з 
правопорушеннями. Редколегія планувала також розміщати на сторінках 
збірника розділи науково-практичних коментарів чинного законодавства й 
рецензії на нові наукові публікації. Особлива увага, за її думкою, повинна 
приділятись проблемам наукового й науково-практичного аналізу стану 
боротьби правоохоронних органів зі злочинністю.

Зміст першого збірника складався з 2-х розділів – «Правовые проблемы 
научно-технического прогресса» і «Проблемы борьбы с правонарушениями». 
Поміщені в ньому наукові статті, які вийшли з-під пера провідних фахівців про-
фесорсько-викладацького складу колишнього Харківського юридичного інс-
титуту, були надзвичайно актуальними, написаними з урахуванням правових 
потреб свого часу. Серед авторів цих статей слід назвати�: Бару М.И. Техни-
ческий прогресс и совершенствование норм трудового права; Красько И.Е., 
Гайворонский В.Н. Научно-технический прогресс и новые правовые формы 
организации промышленного производства; Подопригора З.А., Попов В.К. 
Новые организационно-правовые формы ускорения научно-технического 
прогресса в сельском хозяйстве; Азимов Ч.Н. Влияние научно-технического 
прогресса на юридическую природу договоров; Сташис В.В. Ответствен-
ность за умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душев-
ного волнения; Кривоченко Л.Н. Критерии классификации преступлений; 
Ломако В.А. Цели наказания и особенности их обеспечения при условном 
осуждении; Тихий В.П. Квалификация хищений огнестрельного оружия; Гро-
�	 	Назви робіт наводяться мовою оригіналу. 
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шевой Ю.М. Роль профессионального опыта судьи в формировании его убеж-
дения по уголовному делу.

Статті, надруковані в першому випуску збірника, характеризувалися 
надзвичайно високим науково-методологічним рівнем, зрозумілою юридич-
ною термінологією й належною мовою викладення матеріалу, толерантною 
дискусією й міцною аргументацією пропонованих положень і висновків. Вони 
стали своєрідним науковим стандартом і взірцем для авторів наступних 
випусків. 

У 1993 р. збірник перейменовано на «Проблеми законності». У наступ-
них випусках статті друкувались переважно українською мовою.

Наукове видання зібрало сильний, авторитетний авторський колектив 
знаних учених-правознавців нашої держави. На його шпальтах були опри-
люднені фундаментальні наукові доробки, що окреслили орієнтири майбут-
нього розвитку відповідних галузей юридичної науки. Серед праць загально-
теоретичного, історико-правового, державно-політичного й адміністратив-
ного характеру привертають увагу наступні: Якуба О.М., Павловский Р.С. 
Основные направления развития законодательства о борьбе с админист-
ративными правонарушениями в современный период (1977, № 2); Рабино-
вич П.М. Методика измерения эффективности юридической ответственности 
(1979, № 4); Горшенев В.М. Теория юридического процесса как комплексное 
научное образование (1986, № 17); Павловский Р.С. Эффективность деятель-
ности местных Советов и пути ее возрастания (1986, № 18); Цветков В.В. 
К вопросу о повышении эффективности государственного управления (1986, 
№ 18); Тодыка Ю.Н. Вопросы государственного суверенитета в аспекте фор-
мирования в Украине демократического правового государства (1993, № 28); 
Цвик М.В., Дашковская Е.Р. О современной трактовке теории разделения 
властей (1993, № 28); Петришин А.В. К вопросу об общецивилизованных 
основаниях государственности (1995, № 29); Битяк Ю.П. Адміністративна 
юстиція і права людини (2000, № 42); Тацій В.Я., Тодика Ю.М. Конституція 
України і проблеми становлення конституціоналізму в Україні (2001, № 48).

На сторінках збірника порушуються актуальні проблеми цивільного, 
трудового, екологічного й аграрного права. Заслуговують на увагу такі нау-
кові статті: Маслов В.П. Про припущення правомірності володіння у радянсь-
кому цивільному праві (2002, № 53. Цей випуск збірника було присвячено 
пам’яті колишнього ректора, професора Маслова В.П.); Бару М.И. Понятие, 
классификация и охрана моральных стимулов к труду (1980, № 5); Комаров 
В.В. Повышение эффективности правового регулирования процессуальных 
отношений (гносеологический аспект) (1982, № 10); Лазор Л.И. Правовые 
вопросы аттестации работников (1983, № 11); Вовк Ю.А. Вопросы охраны 
(защиты) права государственной собственности на землю в СССР (1983, 
№ 12); Андрейцев В.И. Правовые основы государственной экологической 
экспертизы проектов (1983, № 12); Гречко В.В. Правовое обеспечение раци-
онального использования водных ресурсов (1983, № 12); Лозо И.А. Право-
вое регулирование планирования и совершенствование экономического 
механизма колхозного производства (1983, № 12); Мусияка В.Л. Важнейшие 
правовые формы защиты субъективного авторского права (1987, № 20); 
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Мамутов В.К. Развитие экономико-правовых исследований проблем управ-
ления производством (1987, № 20); Гетьман А.П. Содержание экологичес-
ких процессуальных правоотношений (1993, № 28); Ярошенко О.М. Сучасні 
тенденції в розвитку правового регулювання праці (2001, № 50); Гончарова 
Г.С. Колективний договір у вищих навчальних закладах (2001, № 51). 

Особливо актуальними проблемами, які розглядаються на шпальтах 
цього видання, були й залишаються питання боротьби зі злочинністю й 
судово-правової реформи. Вони привертають до себе підвищену увагу не 
лише науковців, але й практичних працівників судових і правоохоронних 
органів. Можна навести такі наукові публікації зазначеного напрямку: Ста-
шис В.В. Ответственность за умышленное убийство, совершенное в состо-
янии сильного душевного волнения (1976, №1); Коновалова В.Е. Допрос как 
информационный процесс (1980, №5); Панов Н.И. Оценочные понятия и их 
применение в уголовном праве (1981, №7); Таций В.Я., Цесаренко И.Г. При-
родоохранительные отношения как объект преступлений в области охраны 
природы (1983, №12); Грошевой Ю.М., Нор В.Т. Мораль и уголовно-процес-
суальная деятельность (1986, №17); Тихий В.П. Уголовно-правовая охрана 
общественной безопасности в условиях научно-технического прогресса 
(1987, №20); Бажанов М.И. О функциях состава преступления (процессуаль-
ная функция) (1995, №29); Голина В.В. Преступность: понятие и реальность 
(1997, №32); Шепитько В.Ю. Функциональная направленность тактических 
приемов при производстве следственных действий (2007, № 85). 

Досить багато уваги на сторінках збірника приділяється науковим пра-
цям учених-початківців, які здійснюють пробу свого пера. Приємно відзна-
чити, що багато з тих, хто свого часу оприлюднив статті в рубриці «Трибуна 
молодих учених», на сьогодні вже стали доцентами й професорами. Варто, 
зокрема, назвати такі публікації: Настюк В.Я. Роль мер административного 
воздействия в обеспечении охраны памятников истории и культуры в СССР 
(1984, №13); Буроменский М.В. Специальные сессии Генеральной Ассамб-
леи ООН по разоружению в системе механизма для переговоров о разору-
жении (1984, №14); Бенедик И.В. Правовая квалификация в структуре пра-
воприменительного процесса (1985, №15); Баулин Ю.В. Основания, исклю-
чающие уголовную ответственность (1985, №16).

У 99 випусках збірника було опубліковано 2997 статей, підготовлених 
3164 авторами, загальним обсягом 1202, 6 друк. арк.

Наведене є свідченням надзвичайно потужної наукової думки, яка аку-
мулюється на сторінках «Проблем законності» і знаходить своє подальше 
життя в юридичній освіті, наукових дискусіях, обговореннях, пропозиціях, 
законодавчих ініціативах, нарешті, в законодавчих та інших нормативно-
правових актах, що приймаються Верховною Радою України, Президентом 
та урядом України, органами виконавчої влади й органами місцевого само-
врядування. 

Редакційна колегія
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Проголошення України пра-
вовою й демократичною держа-
вою вимагає значних зусиль як 
від вищих посадових осіб, так і 
від юридичної громадськості по 
втіленню цієї важливої засади 
конституційного ладу в життя. 
Передовсім мова має йти про 
утвердження прав людини як у 
вітчизняному законодавстві, так 
і практиці їх застосування. І це не 
випадково, адже беззаперечною 
підвалиною формування дійсно 
правової державності є визнання 
й дотримання принципу верхо-
венства права. Будучи закріпле-
ним у ч.1 cт. 8 Основного Закону 
нашої держави, він означає в 
тому числі й можливість звер-
нення до суду для захисту консти-
туційних прав та свобод людини 
і громадянина безпосередньо на 

підставі Конституції. 
Це конституційне положення 

залишається вкрай актуальним 
з огляду на численні проблеми, 
пов’язані із законодавчою регла-
ментацією конституційних прав і 
свобод. Показовою є ситуація із 
законодавчим регулюванням 
права на мирні зібрання, перед-
баченого cт. 39 Конституції. Адже 
на сьогодні одним з основних 
документів, яким деталізується 
це право, є Указ Президії Верхов-
ної Ради СРСР «О порядке орга-
низации и проведении собраний, 
митингов, уличных походов и 
демонстраций в СССР» від 28 
липня 1988 р. І подібних прога-
лин на конституційному полі 
залишається чимало.

Разом із тим, незважаючи на 
конституційно закріплену мож-

В.Я. Тацій, д-р юрид. наук,  
професор, академік НАН України,  

ректор, зав. кафедри кримінального права № 1 
Національна юридична академія України  

імені Ярослава Мудрого,  
президент АПрН України, м. Харків

УДК 342.7(477)

ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ЯК ПІДҐРУНТЯ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
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Загальнотеоретичні 	
й історичні проблеми правової науки

ливість безпосереднього звер-
нення громадян за захистом 
свого права до судових органів, 
використання останнього в пра-
возастосовчій практиці не є 
задовільним. При цьому в судо-
вих органів є не тільки законо-
давча основа для застосування 
цього важливого принципу, а й 
відповідні рекомендації Верхов-
ного Суду України, які, по суті, є 
обов’язковими для органів пра-
восуддя. У постанові № 9 від  
1 листопада 1996 р. «Про засто-
сування Конституції України при 
здійсненні правосуддя» Пленум 
Верховного Суду України зазна-
чив наступне: «Судова діяльність 
має бути спрямована на захист 
цих прав і свобод від будь-яких 
посягань шляхом забезпечення 
своєчасного та якісного розгляду 
конкретних справ… Суди при 
розгляді конкретних справ мають 
оцінювати зміст будь-якого закону 
чи іншого нормативно-правового 
акта з точки зору його відповід-
ності Конституції і в усіх необхід-
них випадках застосовувати Кон-
ституцію як акт прямої дії» [3, 
c. 39].

Новітнє процесуальне зако-
нодавство орієнтує судові органи 
на застосування принципу вер-
ховенства права саме при необ-
хідності забезпечення й захисту 
прав людини. Відповідно до ч.1 
cт. 8 Кодексу адміністративного 
судочинства України (далі – 
КАСУ) суд при вирішенні справи 

керується саме цим принципом, 
відповідно до якого людина, її 
права та свободи визнаються 
найвищими цінностями й визна-
чають зміст і спрямованість 
діяльності держави [5; 2005. – 
№32. – Ст.1918]. Такі й подібні до 
них законодавчі новели повинні, 
на наше глибоке переконання, 
стимулювати переорієнтацію 
правозастосовчої практики в бік 
посилення гарантування прав 
людини.

Ще одним важливим питан-
ням у конституційній політиці 
щодо прав людини є широкомас-
штабне вход ження нашої 
держави в міжнародний право-
вий простір суб’єктом міжнарод-
ного права, який гарантує й виз-
нає міжнародні правові стан-
дарти. У першу чергу потрібно 
відмітити такий важливий крок 
України, як ратифікація 17 липня 
1997 р. Конвенції про захист 
прав людини і основоположних 
свобод [5; 1998. – №13. – Ст.270], 
а отже, й визнання юрисдикції 
такої впливом судової установи, 
як Європейський суд з прав 
людини. З того часу намітилось 
поступове усвідомлення грома-
дянами нашої країни цього Суду 
як дієздатного органу захисту, в 
тому числі і їх прав. Достатньо 
зазначити, що на сьогодні Україна 
знаходиться на 4-му місці за 
кількістю звернень до Європей-
ського суду серед країн, що 
ратифікували Конвенцію.
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З одного боку, це, як уже 
наголошувалось, є свідченням 
зростання рівня правової куль-
тури громадян з точки зору усві-
домлення можливостей відстою-
вання своїх прав і законних інте-
ресів у судах, а з другого – чітка 
ілюстрація слабкості вітчизняної 
судової системи, не здатної  
задовольнити потреби своїх гро-
мадян у справедливому, об’єк-
тивному й оперативному роз-
гляді спорів про право.

Одним з кроків виправлення 
такої непростої ситуації слід виз-
нати новелу в процесуальному 
законодавстві, згідно з якою суд 
при вирішенні публічно-право-
вих спорів має застосовувати 
принцип верховенства права з 
урахуванням практики Європей-
ського суду з прав людини (ч.2 
cт. 8 КАСУ). Звертаємо увагу 
також на позитивну практику 
використання правових позицій 
Європейського суду в конститу-
ційному судочинстві. Доречно 
згадати рішення Конституцій-
ного Суду України від 10 жовтня 
2001 р. у справі про заощад-
ження громадян, у якому він, 
аргументуючи свої позиції щодо 
конституційних гарантій права 
власності й можливостей його 
обмеження, послався на рішення 
Європейського суду у справі 
«Джеймс та інші проти Сполуче-
ного Королівства» від 21 лютого 
1986 р. [6] Сподіваємось, що з 
часом аналогічна практика займе 

своє належне місце і в діяльності 
судів загальної юрисдикції, а це 
дасть змогу зменшити кількість 
звернень до Суду, зробити діяль-
ність судових інституцій більш 
гуманістично спрямованою, а 
значить, підвищити рівень пра-
вової державності. 

Хотілося б при цьому оха-
рактеризувати можливості по 
імплементації міжнародних стан-
дартів в галузі прав людини сто-
совно окремих сфер громад-
ського й політичного життя.

Будучи підґрунтям системи 
міжнародно-правових актів у 
галузі прав громадян, Загальна 
декларація прав людини закрі-
пила фундаментальні цінності, 
які мають особливе значення у 
всіх сферах суспільного життя. Її 
положення розвинені в багатьох 
міжнародних документах, прий-
нятих на її основі, зокрема, в Між-
народному пакті про грома-
дянські й політичні права, Міжна-
родному пакті про економічні, 
соціальні й культурні права 
(1966 р.), Конвенції про захист 
прав людини та основоположних 
свобод (1950 р.) та ін.

Відповідно до ч. 1 cт. 21 
Декларації кожна людина вправі 
брати участь в управлінні своєю 
державою безпосередньо чи за 
посередництвом вільно обраних 
представників. Це положення 
розвивається у частинах 2 і 3 
cт. 21: кожна людина має право 
рівного доступу до державної 
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служби у своїй країні; воля народу 
повинна бути основою влади 
уряду; ця воля повинна знахо-
дити вираження в періодичних і 
нефальсифікованих виборах, що 
мають проводитися при загаль-
ному й рівному виборчому праві, 
шляхом таємного голосування 
або ж за допомогою інших рів-
нозначних форм, що забезпечу-
ють свободу голосування. За 
cт. 20 Декларації кожна людина 
має право на свободу мирних 
зборів та асоціацій; ніхто не може 
бути примушений вступати в яку-
небудь асоціацію. 

У розд. ІІ Конституції України 
всі вищенаведені положення 
Декларації не тільки знайшли 
своє відбиття, а й були розширені 
й конкретизовані. Це стосується 
права на об’єднання («асоціації» 
за термінологією Декларації)  
(cт. 36 Основного Закону); права 
брати участь в управлінні держав-
ними справами, виборчих прав, 
рівного права доступу до держав-
ної служби (cт. 38); права на 
мирні збори (cт. 39). Крім цього 
мінімального переліку, започат-
кованого Декларацією, в Україні 
на конституційному рівні закріп-
лено політичне право громадян 
брати участь у референдумі, 
право на звернення до держав-
них органів і посадових осіб. 

На відміну від Загальної 
декларації, яка лише називає 
право на мирні збори, на свободу 
асоціацій і об’єднує їх в одній 

статті, в Міжнародному пакті про 
громадянські й політичні права ці 
права розміщені в різних статтях, 
де встановлюються умови їх 
легальних обмежень [4]. Таким 
же правовим шляхом іде й Кон-
ституція України, проголошуючи 
у статтях 36 і 37 право громадян 
на об’єднання та його межі і в 
cт. 39 – право збиратися мирно. 

Цей пакт, як і Декларація, 
композиційно поєднує в одній 
статті право брати участь у 
веденні державних справ з 
виборчими правами і з правом 
допуску до державної служби. 
Таке ж поєднання зазначених 
настанов спостерігаємо і в cт. 38 
Конституції, що дозволяє зро-
бити висновок, що саме ці  
2 правомочності є вирішальними 
для реалізації права на участь в 
управлінні державними спра-
вами.

Документом регіонального 
характеру, який містить міжна-
родні стандарти щодо політичних 
прав громадян, є для України 
насамперед Європейська кон-
венція про захист прав людини 
та основоположних свобод 
(1950 р.) і додаткові протоколи до 
неї. Порівняно з Декларацією і 
Пактом Конвенція містить мен-
ший перелік прав громадян у 
політичній сфері: у її cт. 11 гаран-
тується лише право на свободу 
мирних зборів і свободу асоціа-
цій. Практика Європейського 
суду вказує також на тісний її 
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зв’язок з політикою права на сво-
боду вираження своєї думки 
(cт. 10 Конвенції). У частині 2 
cт. 11 Конвенції встановлені під-
стави допустимих обмежень 
права на свободу мирних зборів 
і свободу асоціацій, в основному 
ідентичні їх переліку в Пакті, але 
дещо розширені: додано умову 
обмеження з метою запобігання 
безчинствам і злочинності та 
можливість законних обмежень 
на здійснення цих прав особами, 
які входять до складу держав-
ного управління. 

З додаткових протоколів до 
Конвенції лише Протокол № 1 
доповнює наданий Конвенцією 
перелік політичних прав грома-
дян: Високі Договірні Сторони 
зобов’язуються проводити вільні 
вибори з розумною періодич-
ністю шляхом таємного голосу-
вання в умовах, що забезпечать 
вільне волевиявлення народу у 
виборі законодавчої влади (cт. 3 
Протоколу). 

Необхідно зазначити, що 
редакція cт. 38 Основного Закону 
України відповідає загальновиз-
наним міжнародним документам 
з прав людини і запозичена з них, 
зокрема, cт. 21 Загальної декла-
рації прав людини, cт. 25 Міжна-
родного пакту про громадянські 
та політичні права. Право грома-
дян на участь в управлінні 
державними справами закріп-
лено в Конституції України не 
окремо, а поєднано в одній статті 

з виборчими правами, правом 
брати участь у референдумах і 
правом рівного доступу до 
державної служби. Тут Основний 
Закон дотримується перелічених 
міжнародних актів, оскільки про-
голошені в них правомочності є 
найважливішими в реалізації 
права на участь в управлінні 
державою. Крім того, наприклад, 
у Конституції Росії в тій самій 
статті також закріплено право 
брати участь у відправленні 
правосуддя. У зв’язку з тим, що 
судова влада має бути повністю 
деполітизованою, право на 
участь у здійсненні судової 
влади, вважаємо, недоцільно 
закріплювати в системі політич-
них прав громадян. Тому форму-
лювання cт. 38 Конституці ї 
України є переконливим, вичер-
пним і не потребує змін.

Разом із тим запроваджена 
в Україні стовідсоткова пропор-
ційна виборча система переш-
коджає реалізації конституцій-
ного права обирати й бути обра-
ним до органів влади, тому що 
відтепер його можна здійснити 
лише через участь у політичних 
партіях, які не завжди адекватно 
відбивають настрій виборців. 

Прагнення побудувати орієн-
товане на інтереси людей, від-
крите для всіх і спрямоване на 
розвиток інформаційне суспіль-
ство, в якому кожен міг би ство-
рювати й накопичувати інформа-
цію та знання, мати до них віль-
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ний доступ, користуватися й 
обмінюватися ними, – все це в 
інформаційній сфері визнається 
головними пріоритетами, прого-
лошеними Законом «Про Основні 
засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007-
2015 роки» [5; 2007. – №8. – 
Ст.273]. 

Відкритість і прозорість 
діяльності державної влади, 
активна співпраця із засобами 
масової інформації (далі – ЗМІ) 
– це принципи, втілені в Законах 
України «Про Національну про-
граму інформатизації» [5; 1998. 
– №10. – C. 5] та «Про Концепцію 
Н а ц і о н а л ь н о ї  п р о г р а м и 
інформатизації» [5; 1998. – №10. 
– C. 15], Указах Президента 
України «Про заходи щодо 
розвитку національної складової 
глобальної інформаційної мережі 
Інтернет та забезпечення 
широкого доступу до цієї мережі 
в Україні» [5; 2000. – №31. – 
Ст.1300] ,  «Про п ідготовк у 
пропозицій щодо забезпечення 
гласності та відкритості діяльності 
органів державної влади» [7; 
2001. – №88], «Про забезпечення 
умов для більш широкої участі 
громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики» 
[7; 2004. – №146], постановах 
Кабінету Міністрів України «Про 
порядок оприлюднення у мережі 
І н т е р н е т  і н ф о р м а ц і ї  п р о 
діяльність органів виконавчої 
влади» [5; 2002. – №2. – Ст.57], 

«Про заходи щодо подальшого 
забезпечення відкритості у 
діяльності органів виконавчої 
влади» [5; 2002. – №36. – Ст.1700]. 
Саме ці принципи сьогодні 
визначають політику України і 
служать орієнтиром при прий-
нятті рішень у сфері державного 
управління. 

Визнання свободи слова й 
інформації стрижнем україн-
ського інформаційного законо-
давства є, безумовно, необхід-
ним, але недостатнім для того, 
щоб в Україні відбулись карди-
нальні зміни в царині забезпе-
чення свободи масової інформа-
ції й права на доступ до неї. Сут-
тєвої модернізації і втілення 
європейських стандартів потре-
бують більшість нормативно-
правових актів, що становлять 
цю галузь законодавства. Зок-
рема, сьогодні постала нагальна 
потреба у прийнятті нового 
закону про інформацію, який 
гарантував би доступ до неї в 
органах державної влади й орга-
нах місцевого самоврядування на 
засадах Рекомендацій Комітету 
Міністрів Ради Європи № R 19  
(1981 р.), REC 2 (2002 р.), 13 
(2000 р.), Конвенції ЄЕК ООН, що 
стосуються доступу до інформа-
ції, участі громадськості у прий-
нятті рішень і доступу до право-
суддя у сфері охорони навколиш-
нього середовища (Оргуська 
Конвенція, прийнята 25 червня 
1998 р. й ратифікована Україною 
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в 1999 р.). 
Також необхідно розробити 

й прийняти Закон України «Про 
службову таємницю», що пояс-
нюється тим, що сьогодні доку-
менти отримують гриф ДСК («для 
службового користування») на 
підставі постанови Кабінету 
Міністрів України від 27 листо-
пада 1998 р., № 1893 «Про 
затвердження Інструкції про 
порядок обліку, зберігання і вико-
ристання документів, справ, 
видань та інших матеріальних 
носіїв інформації, які містять кон-
фіденційну інформацію, що є 
власністю держави» [5; 1998. – 
№48. – C. 31]. А це суперечить 
Конституції України, згідно зі 
cт. 34 якої право на інформацію 
може бути обмежено лише на 
підставі закону, а не підзаконного 
нормативно-правового акта.

Потрібно переглянути на 
відповідність п. 2 Рекомендації 
Rec (2002 р.) 2 Комітету Міністрів 
Ради Європи від 21 лютого 
2002 р. «Про доступ до офіційних 
документів» (за яким обмеженню 
підлягає інформація, а не доку-
мент у цілому) і положення 
Законів України «Про Кабінет 
Міністрів», «Про державну таєм-
ницю», бо зазначені останні міс-
тять приписи, які обмежують 
доступ саме до документа. 

Актуальним завданням, яке 
потребує свого вирішення, треба 
назвати й реформу державного 
телерадіомовлення, точніше, 

трансформацію його в громад-
ське мовлення. Головна функція 
ЗМІ – доведення до громадсь-
кості достовірної, суспільно важ-
ливої інформації. Але у ХХ cт. ЗМІ 
перетворилися на монополіс-
тичні організації, що намагаються 
не стільки виконувати свою голо-
вну функцію, скільки формувати 
суспільну думку й маніпулювати 
нею. Як вбачається, змінити таку 
ситуацію допоможе саме ство-
рення громадського телеба-
чення. Саме таке телебачення й 
радіомовлення є життєво необ-
хідним елементом демократії. 
Крім того, Україна взяла на себе 
відповідні зобов’язання, на необ-
хідності виконання яких їй 
неодноразово наголошувала 
Парламентська Асамблея РЄ. 

Стаття 1 Конституції прого-
лосила Україну соціальною 
державою, для якої важливого 
значення набувають права у 
соціальній сфері, встановлені 
Декларацією, у тому числі право 
на соціальне забезпечення 
(cт. 22), працю, вільний вибір 
роботи, справедливі і сприятливі 
умови праці й захист від без-
робіття (cт. 23), відпочинок і доз-
вілля (cт. 24), належний життєвий 
рівень (cт. 25) тощо.

В Україні створено систему 
соціального захисту, фундамент 
якої  с тановить  зага льно -
обов’язкове державне соціальне 
страхування. В основному забез-
печено право на працю й відпо-
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чинок, створені правові умови 
для колективних форм захисту 
трудових прав тощо. У той же час 
не можна назвати задовільними 
стан і темпи реформування зако-
нодавства про працю, особливо 
з огляду на те, що затримка опра-
цювання проекту Трудового 
к о де к с у  Ук р а їн и  г а л ьм ує 
подальшу діяльність щодо поліп-
шення цієї широкої за колом від-
носин галузі. Нагадаємо, що про-
ект цього Кодексу від 20 травня 
2008 р. приймається за основу 
вже двічі, бо робота над першим, 
прийнятим у 2003 р., зайшла у 
глухий кут. За майже 4 деся-
тиліття дії чинного Кодексу 
законів про працю знадобилося 
не тільки вносити до нього чис-
ленні зміни й доповнення, а й 
приймати багато окремих законів. 
Тому нині відносини у сфері сус-
пільної праці регулюються над-
звичайно великою кількістю нор-
мативних актів як на рівні законів 
(достатньо навести тільки основні 
з них – «Про зайнятість насе-
лення» [2], «Про відпустки»  
[1; 1997. – №2. – Ст.4], «Про 
оплату праці» [1; 1995. – №17. – 
Ст.121], «Про охорону праці» [1; 
1992. – №49. – Ст.668], «Про 
профспілки, їх права та гарантії 
діяльності» [1; 1999. – №45. – 
Ст.397], «Про колективні дого-
вори та угоди» [1; 1993. – №36. 
– Ст.361], «Про порядок вирі-
шення колективних трудових 
спорів» [5; 1998. – №12. – С.12]), 

так і підзаконних актів. Такий стан 
законодавства у цій царині 
робить громіздкою систему нор-
мативного регулювання, усклад-
нює застосування норм різних 
актів, які не тільки дублюють, а 
інколи й протирічать одна одній. 
Завершення опрацювання про-
екту такого універсального акта, 
як Трудовий кодекс, допоможе 
впорядкувати нормативне регу-
лювання у цій сфері.

Законодавцям України є 
багато над чим працювати і в 
забезпеченні такого важливого 
для кожної пересічної людини 
права, як право на достатній жит-
тєвий рівень. Якщо зважити на 
його складники, зазначені в cт. 25 
Декларації (їжа, одяг, житло, 
медичний догляд, необхідне 
соціальне обслуговування), то в 
реалізації кожного з них існують 
свої проблеми. 

За таких складних умов пот-
рібна консолідація зусиль всіх 
владних інституцій держави. 
Верховна Рада України покли-
кана, як це встановлено у cт. 92 
Конституції, розробити основи 
внутрішньої соціальної політики, 
Кабмін – програми щодо її реалі-
зації, а Президент у межах пов-
новажень, наданих Основним 
Законом – забезпечити контроль 
і гарантування дотримання зазна-
чених соціально-еконономічних 
прав. Не випадково встановлене 
у cт. 22 Декларації право кожної 
людини як члена суспільства на 
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соціальне забезпечення пов’я-
зується ресурсами кожної 
держави. Ресурси в цьому 
розумінні – це не тільки фінан-
сово-економічні можливості, а й 
організаційно-правові заходи, 
перешкоди у здійсненні яких 
владноможці не завжди прагнуть 
долати.

Не можна назвати задовіль-
ним і стан справ у розвитку зако-
нодавства із загальнообов’язко-
вого державного медичного 
соціального страхування. Його 
розбудова, розпочата з прийнят-
тям у 1998 р. «Основ законодавс-
тва України про загально-
обов’язкове державне соціальне 
страхування» і розвинута із вве-
денням в дію законів про страху-
вання від безробіття, нещасного 
випадку на виробництві, тимча-
сової втрати працездатності та 
про пенсійне страхування, 
загальмувала саме на медич-
ному страхуванні. Можна зро-
зуміти труднощі розробників 
законопроекту «Про загально-
обов’язкове державне медичне 
страхування», яким треба подо-
лати багато практичних проблем 
по впровадженню цього виду 
страхування. Наприклад, як 
поєднати страхову медицину з 
безоплатним наданням медичної 
допомоги в державних і кому-
нальних закладах охорони 
здоров’я, встановленим ч. З 
cт. 49 Конституції України?

У нових соціальних реаліях, 

на наше переконання, для біль-
шості пересічних громадян збе-
реження системи безоплатної 
медичної допомоги є вкрай важ-
ливим. Тому слід звернути увагу 
й на те, що у з’ясуванні поняття 
«безоплатність» не може бути  
2-х думок: людина не повинна 
оплачувати медичні послуги в 
таких закладах. Підкреслимо 
своєчасність рішення Конститу-
ційного Суду від 29 травня 2002 р. 
щодо цього питання й однознач-
ність трактування терміна 
«безоплатність»: індивід, який 
отримує таку допомогу в держав-
них і комунальних закладах охо-
рони здоров’я, не зобов’язаний 
відшкодовувати її вартість ні у 
виді будь-яких платежів, ні у 
будь-якій іншій формі незалежно 
від часу надання медичної допо-
моги.

Очевидно, не все зроблено 
й у сфері вдосконалення меха-
нізму захисту соціально-еконо-
мічних прав людини.

Не секрет, що сьогодні в 
Україні спостерігаються не тільки 
численні порушення соціально-
економічних прав громадян, а й 
брак ефективного механізму їх 
захисту й поновлення. Загальна 
декларація прав людини (1948 р.) 
встановлює право кожного на 
ефективне поновлення у правах 
компетентними національними 
судами в разі порушення його 
основних прав, наданих консти-
туцією або законом (cт. 8). Та, на 
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жаль, назвати ефективною діяль-
ність судів щодо поновлення 
порушених трудових прав не 
можна.

Положення, закріплені в 
Декларації, набувають особли-
вого значення у сфері криміналь-
ного судочинства, оскільки саме 
в ній права людини за наявності 
законних підстав можуть бути 
суттєво обмежені з боку держав-
них органів, наділених владними 
повноваженнями. Так, визна-
чальними для побудови системи 
гарантій прав людини в кримі-
нальному процесі є положення 
Декларації щодо:

– гарантування права на 
особисту недоторканість, забо-
рону свавільного втручання в 
особисте й сімейне життя, пося-
гання на недоторканість житла, 
таємницю кореспонденції або на 
честь і гідність людини;

– презумпції невинуватості;
– права на рівний захист 

закону й на ефективне понов-
лення в правах компетентними 
національними судами у випадку 
порушення основоположних 
прав, наданих Конституцією або 
законом;

– неможливості застосу-
вання незаконного арешту й 
затримання; 

– права на гласний, спра-
ведливий, незалежний і неупе-
реджений суд, який на підставі 
повної рівності сторін визначає 
обґрунтованість пред’явленого 

особі обвинувачення;
– неможливості застосу-

вання тортур або жорстокого, 
нелюдського й принижуючого гід-
ність особи поводження чи пока-
рання. 

За короткий в історичному 
плані відрізок часу зазначені 
положення Загальної декларації 
імплементовані в понад 90 кон-
ституцій держав світу. Відмітимо, 
що всі вони знайшли своє від-
биття й у Конституції України, а 
механізм їх реалізації передба-
чено національним кримінально-
процесуальним законодав-
ством. 

Так, Конституція України 
гарантує кожному право на осо-
бисту недоторканість. Саме така 
конструкція назви загальновиз-
наного принципу кримінального 
судочинства, яка підкреслює 
пріоритетність особистих інтере-
сів, уперше закріплена в цій 
Декларації. З метою забезпе-
чення даного права законода-
вець передбачив в Основному 
Законі систему гарантій, спрямо-
ваних на отримання ефективного 
судового захисту не тільки при 
вирішенні судом першої інстанції 
кримінально-правових конфлік-
тів, а й на досудовому провад-
женні, що знайшло свій прояв у 
створенні у вітчизняній правовій 
системі інституту судового конт-
ролю. За чинним законодавством 
взяття під варту, проведення 
невідкладних слідчих дій у житлі 
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чи в іншому володінні особи про-
вадиться виключно за рішенням 
суду. 

Розвиваючи положення 
Загальної декларації про немож-
ливість свавільного арешту або 
затримання, Конституція України 
передбачає 72-годинний строк 
затримання. Закріплення цього 
строку саме в Основному Законі 
держави підкреслює особливе 
значення цієї гарантії для визна-
чення правового статусу особи в 
кримінальному судочинстві.

Конституція також передба-
чає, що кожному заарештова-
ному чи затриманому має бути 
невідкладно повідомлено про 
мотиви арешту чи затримання, 
роз’яснено його права й надано 
можливість з моменту затри-
мання захищати себе особисто 
й користуватися правовою допо-
могою захисника. Кожен затри-
маний вправі у будь-який час 
оскаржити в суді своє затри-
мання. Затримана особа має 
бути негайно звільнена, якщо їй 
не вручено вмотивованого 
рішення суду про тримання під 
вартою. Таким чином, Конститу-
ція України надає кожному затри-
маному право стати перед судом, 
який перевіряє обґрунтованість 
затримання й вирішує питання 
про доцільність подальшого три-
мання особи під вартою. Такий 
порядок втілює міжнародно-пра-
вовий стандарт, який сприйняли 
всі правові держави і який забез-

печує належний рівень правової 
захищеності особи в демокра-
тичному суспільстві. 

Загальна декларація прав 
людини стала орієнтиром для 
національного законодавця й при 
формулюванні фундаменталь-
ного принципу кримінального 
судочинства – презумпції неви-
нуватості. Слід підкреслити, що 
вперше ця основна засада 
знайшла таке повне нормативне 
регулювання саме на рівні Основ-
ного Закону, відповідно до cт. 62 
якого особа вважається невину-
ватою у вчиненні злочину й не 
може бути піддана криміналь-
ному покаранню, доки її вину не 
буде доведено в законному 
порядку і встановлено обвину-
вальним вироком суду. Окрім 
цього загального формулю-
вання, яке трактує зміст прин-
ципу презумпції невинуватості, в 
Конституції також закріплено 
низку положень, що відіграють 
визначальну роль у криміналь-
ному судочинстві при доказу-
ванні по кримінальній справі й 
при визначенні правового ста-
тусу підозрюваного чи обвинува-
ченого. Зокрема:

– ніхто не зобов’язаний дово-
дити свою невинуватість у вчи-
ненні злочину;

– обвинувачення не може 
ґрунтуватися на доказах, одер-
жаних незаконним шляхом, а 
також на припущеннях;

– усі сумніви щодо недове-
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деності вини особи тлумачаться 
на її користь;

– у разі скасування вироку як 
неправосудного держава відшко-
довує матеріальну й моральну 
шкоду, завдану безпідставним 
засудженням. 

У cт. 8 Декларації за кожним 
визнається право на ефективне 
поновлення в правах компетен-
тними національними судами у 
випадку порушення основних 
його прав. До речі, ця гарантія 
була закріплена в національному 
законодавстві ще до прийняття 
Конституції України (1996 р.), в 
Законі України «Про порядок від-
шкодування шкоди, завданої гро-
мадянинові незаконними діями 
органів досудового розсліду-
вання, прокуратури та суду»  
від 1 грудня 1994 р. [1; 1995. – №1. 
– Ст.1]

Тенденції розвитку кримі-
нально-процесуального законо-
давства України останнім часом 
свідчать про прагнення законо-
давця до створення змагальної 
моделі кримінального судочинс-
тва й надання учасникам процесу 
рівних процесуальних прав для 
захисту своїх законних інтересів. 

При цьому особливого значення 
набуває створення в нашій 
державі суду, який відповідатиме 
вимогам справедливості, неза-
лежності й неупередженості, що 
також є загальновизнаним міжна-
родним стандартом, закріпленим 
у Загальній декларації. Проблема 
створення такого суду має низку 
організаційних і процесуальних 
аспектів. Вона має бути вирішена 
спільними зусиллями науковців, 
практичних працівників та зако-
нодавців у перебігу судово-пра-
вової реформи, яка на даний час 
здійснюється в Україні. Адже роз-
ширення судової юрисдикції і ста-
новлення судової влади, що від-
повідатиме світовим стандартам, 
є однією з умов побудови право-
вої держави. 

Значною подією для всієї 
держави повинно стати прий-
няття нового Кримінально- 
процесуального кодексу України, 
в якому мають бути враховані 
позитивний досвід функціону-
вання системи органів кримі-
нальної юстиції й загальновиз-
нані міжнародні стандарти 
захисту прав людини та осново-
положних свобод.

Список літератури: 1. Відомості Верховної Ради України. 2. Відомості Верховної 
Ради УРСР. – 1991. – № 14. – С. 170. 3. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. 
– Сімферополь: Таврія, 1998. – С. 39. 4. Зібрання чинних договорів України. – 1990. – №1. 
– С. 225. 5. Офіційний вісник України. 6. Практика Європейського суду з прав людини. 
Рішення. Коментарі, 2002. – №4. 7. Урядовий кур’єр. 
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Теоретично принцип верхо-
венства права можна розгля-
дати, принаймі, у 2-х аспектах. 

По-перше, в широкому зна-
ченні – як принцип правової 
організації державної влади в 
суспільстві, так би мовити, у 
смислі верховенства права над 
державою. За таких умов вер-
ховенство права практично ото-
тожнюється з засадами право-
вої державності. Саме так цей 
принцип тлумачиться у право-
вих системах, які склалися поза 
м еж а м и  м о д е л і  п р а в о в о ї 
держави, фактично замінивши 
її англомовною конструкцією 
верховенства (панування) права 
(rule of law). Наприклад, пробле-
матика американської перспек-
тиви й досвіду підтримання 
верховенства права включає 
широке коло питань: конститу-

ціоналізму, федералізму, поділу 
влади, громадянських прав, 
судового захисту, судової сис-
теми, кримінального судочинс-
тва, адміністративного права 
тощо [1]. Щодо особливостей 
розуміння моделі правової 
держави, то не слід забувати, 
що вона була започаткована 
німецькими юристами й певний 
час зводилась до самообме-
ження державної влади зако-
ном, тобто до верховенства 
закону, і лише за сучасних умов 
під впливом англосаксонської 
доктрини стала пов’язуватися з 
ідеями панування права, яке є 
автономним стосовно держави 
й саме тому здатним до її обме-
ження. 

П о - д ру г е ,  у  ву з ь к о м у 
розумінні (у плані співвідно-
шення однорідних категорій) 
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права й закону в регулюванні 
суспільних відносин, їх ролі в 
забезпеченні правопорядку, 
тобто у смислі верховенства 
права над законом. Саме на 
такий підхід орієнтує cт. 8 Кон-
ституції України, що закріплює 
визнання й дію принципу верхо-
венства права і роз’яснює від-
повідно до цього його зміст:  
(а) як найвищу юридичну силу 
Конституції України, яка перед-
бачає, що закони та інші норма-
тивно-правові акти прийма-
ються на основі Конституції 
України й повинні відповідати 
їй, (б) як пряму дію норм Основ-
ного Закону країни, який перед-
бачає гарантування звернення 
до суду для захисту конститу-
ційних прав та свобод людини і 
громадянина безпосередньо на 
підставі Конституції України. 
Отже, Основний Закон, прого-
лошуючи Україну правовою 
демократичною державою, 
виключає тавтологічне широке 
розуміння верховенства права, 
натомість орієнтує на тлума-
чення цього принципу у вузь-
кому значенні – з позиції спів-
відношення права й закону як 
верховенство права над зако-
ном. Звужений, більш спеціаль-
ний підхід до розуміння прин-
ципу верховенства права дає 
можливість розглядати питання 
демократичної  орган ізац і ї 
державної влади й панування 
права в суспільних відносинах 

як відносно автономні, сконцен-
трувати увагу правознавців на, 
власне, правовій проблематиці 
й ролі судових органів як оста-
точного арбітра з питань права 
в забезпеченні й захисті прав та 
свобод людини і громадянина.

Проте проблема тут не 
лише в тому, щоб указати на 
відмінності між правом і зако-
ном, як це часто-густо зазна-
чається у правовій літературі, 
оскільки здебільшого вони про-
вадяться із суто нормативіст-
ських позицій, як-то право – це 
зміст, а закон є його формою. 
Адже навіть в історичному 
вимірі в період середньовіччя 
верховенство права трактува-
лось у більш широкому розумінні 
– як божественний чи природ-
ний закон, призначення якого 
вбачалося в обмеженні світ-
ської (державної) влади. Запро-
вадження принципу верховен-
ства права передовсім перед-
бачає необхідність розгляду 
правової проблематики у кон-
тексті суспільства в цілому, а не 
лише його державно-владної 
організації, що дає змогу не 
т ільки розставити важ ливі 
акценти в проблематиці співвід-
ношення державної влади і гро-
мадянського суспільства, а й 
створює можливості для більш 
адекватного розуміння права, 
зміст якого за цих умов стає 
глибшим і змістовнішим.

Із цього погляду право фор-
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мується на теренах грома-
дянського суспільства, яке є 
ареною конфліктів і співпраці 
різних соціальних інтересів – 
економічних, політичних, етніч-
них, моральних тощо. Таке 
розуміння природи права не 
лише не виключає, а й перед-
бачає набуття правовими нор-
мами за посередництвом втру-
чання специфічних державно-
владних інституцій таких спе-
цифічних рис, як чітке і зро-
зуміле визначення прав та 
обов’язків, публічне визнання 
с ф о р м у л ь о в а н и х  п р а в и л 
поведінки, можливість їх приму-
сового гарантування, оскільки 
саме завдяки цьому право може 
стати універсальним та ефек-
тивним соціальним регулято-
ром. У підсумку сутність і екзис-
тенція права в запропонова-
ному контексті має розгляда-
тись у безпосередньому зв’язку 
з  пр оце с ами  с оц іа л і з ац і ї 
індивідів, характером їх відно-
син, особливостями національ-
ної культури, демократизацією 
громадського й політичного 
життя, способами виробництва 
матеріальних благ та обміну 
ними, формами участі індивідів 
і їх об’єднань у процесах право-
утворення.

Суспільство є й найбільш 
відповідним підґрунтям для 
практичного здійснення право-
вих норм, де тільки й можуть 
скластися реальні показники 

ефек тивност і  права.  Таке 
розуміння дає змогу прослідити 
власну, хоча й пов’язану з 
іншими соціальними явищами 
історію права як регулятора 
суспільних відносин на різних 
етапах розвитку суспільства, 
наголосити на необхідності 
запровадження в соціальну 
матерію принципу верховенства 
права за посередництвом таких 
специфічних ненормативних, 
але правових за своїм змістом 
вимог, як право на судовий 
захист, доступність правосуддя, 
незалежність суду, кваліфікація 
суддів, остаточний статус судо-
вого рішення з питань права. 

Безпосередньою теоретич-
ною підставою для адекватного 
тлумачення змісту принципу 
верховенства права має стати 
усвідомлення відмінностей між 
усталеним для вітчизняного 
правознавства принципом вер-
ховенства закону і, власне, при-
нципом верховенства права. 
Слід погодитися з думкою щодо 
необхідності чіткого усвідом-
лення того незаперечного 
факту, що 2-х чи навіть 3-х вер-
ховенств (якщо врахувати ще й 
верховенство конституції) в 
одній системі правового регу-
лювання бути не може. Тому 
лише при визнанні принципу 
верховенства права, принципу 
конституційності й принципу 
законності як окремих і само-
стійних засад сучасної україн-
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ської конституційної теорії та 
практики досягається узгод-
женість цих головних складни-
ків правопорядку й усувається 
суперечність, яка неодмінно 
має місце в разі одночасного 
вживання таких категорій, як 
«верховенство права», «верхо-
венство закону» й «верховен-
ство конституції» [3, с. 113]. 
Подібним чином, хоч й із дещо 
іншими акцентами й терміноло-
г ічними неузгодженостями, 
вибудовують згадану систему 
принципів П.М. Рабінович і  
В.М. Селіванов: верховенство 
права – щодо його обов’язковості 
в законотворчій діяльності, 
верховенство Конституції – 
щодо законодавчих та інших 
правових актів, і верховенства 
закону – в ієрархії всіх інших 
нормативних актів [Див.: 9, 
с. 46; 10, с. 12]. 

Звідси важко погодитися з 
пропозицією щодо піднесення 
верховенства закону до рівня 
принципів Конституції України 
[12, с. 5], який фактично є лише 
принципом побудови системи 
законодавства: адже й у межах 
позитивістської концепції при-
н ц и п  з а к о н н о с т і  з а в ж д и 
розумівся ширше від верхо-
венства закону, а саме як такий, 
що охоплював дотримання і 
законів, і підзаконних актів саме 
в аспекті діяльності суб’єктів 
права. Як раніше, так і сьогодні 
ні в кого не викликає запере-

чень позиція стосовно первин-
ності норм права перед стат-
тями нормативно-правових 
актів, а також зумовленої цим 
необхідності проведення від-
повідних змістовних відміннос-
тей між системою законодавс-
тва й системою права. Адже 
право не може бути ідентичним 
навіть у єдності й усій сукуп-
ності писаних законів [5, с. 35], 
що насамперед засвідчують 
самі тексти нормативно-право-
вих актів, які є принципово від-
критими для оцінки й тлума-
чення. 

Для більш чіткого прове-
дення співвідношення між пра-
вом і законом поняття права 
має поширюватись не тільки за 
межі позитивістського розуміння 
як наказу держави, а й норма-
тивістських установок, коли 
воно трактувалось як належне, 
що охоплює лише правила 
поведінки, в напрямку враху-
вання певних ненормативних, 
діяльнісних аспектів, які є необ-
хідними елементами реалізації 
правових норм, розуміння права 
як певної соціальної реальності. 
А дже прийняття закону чи 
іншого нормативно-правового 
акта не означає досягнення 
правопорядку, а є тільки його 
нормативною передумовою, 
початком, а не кінцевим резуль-
татом процесу правового регла-
менту. Однак такий підхід не 
означає приниження норматив-
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них засад у системі правового 
регулювання, оскільки регуля-
тором у точному смислі цього 
терміна, який задає вихідні 
параметри для всієї системи 
впорядкування суспільних від-
носин, є й залишається норма 
прав а.  І деть с я  лише пр о 
нагальну необхідність ураху-
вання інших важливих чинників, 
здатних гарантувати досяг-
нення реальних результатів, 
забезпечити справжню ефек-
т и в н і с т ь  з а к о н о д а в с т в а , 
своєрідне тестування норм на 
життєздатність, остаточним 
критерієм якої виступають 
судові рішення.

Тому пошуки права, як під-
креслює М.І. Козюбра, що мають 
відбуватися на шляху поєд-
нання загальнолюдських цін-
ностей, зокрема таких, як спра-
ведливість, свобода, гуманізм, 
і формально-регулятивних цін-
ностей права – нормативності, 
рівності перед законом тощо, є 
завданням як законотворчих, 
так і нормозастосовчих держав-
них органів, передусім судів [8, 
с. 28]. До цих орієнтирів можна 
добавити ще й певні соціоло-
гічні критерії щодо необхідності 
врахування особливостей кон-
кретної ситуації, використання 
найоптимальніших правових 
засобів і способів вирішення 
с оц іа льно - правового  кон -
флікту. 

Отже, якщо принцип верхо-

венства закону може розгляда-
тися насамперед статично, як 
пріоритет закону в системі нор-
мативно-правових актів, то вер-
ховенство права є питанням, що 
стосується життя права, тво-
рення правових норм, їх здій-
снення й застосування орга-
нами державної влади, перш за 
все, судами. У спеціальному 
контексті ця проблема може 
бути подана вітчизняним пра-
вознавством у вигляді започат-
кованої В.М. Горшеньовим адап-
тації положень концепції юри-
дичного процесу в широкому 
тлумаченні як форми життя 
права [4]. Оскільки серцевиною 
юридичного процесу як форми 
життя права є судочинство, то 
верховенство права покликано 
виступати насамперед певним 
юридичним стандартом прий-
няття судового рішення, який 
засвідчує неупередженість пра-
восуддя й намагання суддів 
поновити справедливість прий-
няттям відповідного рішення 
[12, с. 118].

Принцип верховенства 
права означає ще й необхід-
ність виходу за межі принципу 
законності, інакше питання про 
верховенство права позбав-
ляється будь-якого самостій-
ного сенсу. Зрозуміло, що в пра-
вовій державі континентального 
типу, до взірця якої прагне й 
Україна, суспільні відносини не 
мож у ть не функц іонувати 
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інакше, ніж в умовах презумпції 
законності, що в певних склад-
них правових ситуаціях не 
виключає необхідності розши-
рення ї ї меж шляхом ураху-
вання інших, так званих надпо-
зитивних правових чинників. 
Отже, верховенство права не 
підміняє й не скасовує принцип 
законності, а розвиває його до 
нової якості – панування права, 
поглиблюючи від суто фор-
мальних вимог дотримання 
норм у напрямку пошуку склад-
ник і в ,  в л ас н е,  пр ав о в о г о 
(органічного, ідеального) змісту 
регулювання суспільних відно-
син. Звернімо увагу й на те, що 
й за умов беззастережного 
панування юридичного пози-
тивізму науковцям не вдава-
лось оминути цю проблему, яка 
загострювалась у процесі засто-
сування норм права судовими 
органами. Зрештою, й судовий 
вирок згідно з кримінально- 
процесуальним законом завжди 
мав відповідати не тільки фор-
мальним критеріям законності, 
а й неформальним ознакам 
обґрунтованості.

Проблему пошуку право-
вого змісту закону, за критерії 
якого пропонувалися справед-
ливість, правовий ідеал, пра-
вова природа речей, загальна 
в о л я  н а р о д у ,  р о з г л я д а є  
М.І. Козюбра [Див.: 7, с. 83; 2,  
с. 26]. До переліку цих орієнти-
рів слід додати ще й популярне 

в неюридичних колах поси-
лання на дух закону,  коли 
питання необхідності виходу за 
його межі й розглядалися через 
призму співвідношення духу й 
букви закону, закликів брати до 
уваги обидва критерії. Усі ці 
орієнтири відображали від-
повідний рівень праворозуміння, 
були проекцією актуальних у 
свій час метафізичних і метафо-
ричних способів осмислення 
правової реальності. Наразі, 
утвердження прав людини як 
стратегічного орієнтиру роз-
витку національної правової 
системи, надання їм найвищого 
конституційного авторитету, 
євроінтеграційні прагнення 
України – усе це створює необ-
хідні передумови для визнання 
принципової і предметної одно-
рідності таких феноменів, як 
права людини і право, коли вони 
розуміються як явища однієї 
сутності [7, с. 92]. Права людини 
у сучасному трактуванні їх 
змісту не можуть існувати за 
межами правової системи навіть 
у найбільш специфічному ї ї 
розумінні, оскільки вони є ї ї 
соціально-антропологічним 
фундаментом. Так само і право, 
функціонуючи у виді цілісної 
правової системи, без опори на 
права людини ризикує стати не 
лише беззмістовним, а й не при-
стосованим до потреб та інте-
ресів індивідів. Адже в будь-
якому випадку правові норми не 
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можуть використовуватися, 
виконуватися, дотримуватися 
чи  з ас то с о ву в ат и с я  п о з а 
межами свідомої вольової 
поведінки (дії чи бездіяльності) 
людини.

Кваліфікація прав людини 
як найвищих критеріїв і вимог 
до правового характеру змісту 
закону передбачає врахування 
певних аспектів принципу вер-
ховенства права щодо різних 
суб’єктів. Коли стосовно пере-
січних громадян правомірною 
(згідно з правом) може вважа-
тися будь-яка поведінка в межах 
«дозволено все, що законом не 
заборонено», тобто принципу 
верховенства права у повному 
його сенсі, то щодо державних 
органів і їх посадових осіб діє 
загальнообмежувальний підхід 
– «дозволено лише те, що запи-
сано у законі», тобто передовсім 
принцип законності. Разом ці дві 
іпостасі принципу верховенства 
права дозволяють розглядати 
його як універсальний стосовно 
всіх суб’єктів правових відно-
син,  акцент увати на так ій  
принциповій особливості пану-
вання права в процесі впоряд-
кування суспільних відносин, як 
взаємна відповідальність особи 
й держави. Відповідно правовий 
порядок в Україні ґрунтується 
на засадах, згідно з якими ніхто 
не може бути примушений 
робити те, що не передбачено 
законодавством; органи держав-

ної влади й органи місцевого 
самоврядування, їх посадовці 
зобов’язані діяти лише на під-
ставі й у межах повноважень та 
в спосіб, що передбачені Кон-
ституцією й законами України 
(cт. 19 Конституції).

Водночас не можна погоди-
тися з тим, що принцип верхо-
венства права означає виз-
нання пріоритету права перед 
іншими соціальними нормами 
(мораллю, звичаями тощо) [13, 
с. 342]. З нашого погляду, тут 
скоріше має йтися про дифе-
ренціацію різних сфер соціаль-
ної життєдіяльності сучасного 
суспільства, кожна з яких рег-
ламентується відповідними, 
найбільш адекватними саме 
для цих відносин нормативами. 
Конфлікт між різними видами 
соціальних норм – явище неба-
жане й скоріше негативне, що 
свідчить про незбалансованість 
і, зрештою, неефективність сис-
теми соціального регулювання 
в цілому. Мораль є не менш 
надійним підгрунттям суспіль-
ства, ніж право, хоча вони й 
виконують у системі соціаль-
ного регулювання різні функції. 
Тому далеко не всі суспільні від-
носини мають включатися до 
предмета правової регламента-
ції, впорядковуватися таким 
специфічним інструментом, як 
правові норми. Специфіка пра-
вових норм полягає не в тому, 
що ними нібито можуть регулю-
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ватися будь-які відносини, певні 
особливості останніх (відносин) 
вимагають впорядкування від-
повідними, саме правовими 
нормами. Правові норми регла-
ментують лише ті стосунки між 
соціальними суб’єктами, зна-
чимість яких виходить за межі 
їх особистих взаємин, сто-
сується «будь-якої третьої 
особи» (інерсуб’єктивність – 
Габермас), тобто набуває ознак 
загальності, яка тягне за собою 
всі публічно-владні атрибути. 

Система правової регла-
ментації будується на пріори-
тетності норм права, а моральні 
відносини формуються на заса-
дах моральних установок, тому 
правові норми теж малопри-
датні для регулювання мораль-
них відносин, як і моральні 
норми – для правових. Як 
результат – людина отримує 
необхідний простір індивідуаль-
ної свободи й водночас позбав-
ляється тягаря пост ійного 
морального вибору у сфері дії 
правових нормативів, що мають 
загальнообов’язковий характер, 
що, власне, і є належною запо-
рукою правопорядку. Стосовно 
цього А.П. Заєць обґрунтовано 
включає до змісту верховенства 
права принцип мінімальної 
достатності правового регла-
ментування суспільних відно-
с ин,  довод ячи,  що право 
повинно діяти лише там, де інші 
регулятори є неефективними, 

де потрібне впорядкування на 
п ідстав і  владного впливу, 
оскільки право порівняно з 
іншими соціальними регулято-
рами має переваги в можливос-
тях здійснювати результатив-
ний субсидіарний вплив на 
організацію державної влади, 
стабілізацію суспільного життя, 
забезпечення захисту особи і 
встановлювати обмеження 
державної влади [6, с. 4]. 

Принцип верховенства 
права запроваджується законо-
давством з акцентом на дію 
права, насамперед на процес 
його застосування судовими 
органами. Перш за все підкрес-
лимо загальний процесуальний 
статус цього принципу, оскільки 
за cт. 2 Закону «Про судоустрій 
України» суд, здійснюючи право-
суддя на засадах верховенства 
права, забезпечує захист гаран-
тованих Конституцією та зако-
нами України прав та свобод 
людини і громадянина, прав і 
законних інтересів юридичних 
осіб, інтересів суспільства і 
держави. Отже, завданням Кон-
ституційного Суду вважається 
гарантування верховенства 
Конституції України як Основ-
ного Закону держави на всій 
території України (cт. 2 Закону 
«Про Конс тит уц ійний Суд 
України»). Стаття 4 цього Закону 
відносить верховенство права 
до числа основних принципів 
діяльності Конституційного 
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Суду. 
Перше тлумачення цього 

принципу наводить постанова 
Пленуму Верховного Суду 
України «Про застосування Кон-
ституції країни при здійсненні 
правосуддя» від 1 листопада 
1996 р., яка, посилаючись на 
cт. 8 Основного Закону України, 
наголошує на праві судів при 
розгляді конкретних справ оці-
нювати зміст будь-якого закону 
чи іншого нормативно-право-
вого акта з точки зору його від-
повідності Конституції й у всіх 
необхідних випадках застосо-
вувати її як акт прямої дії. Для 
цього у разі невизначеності в 
питанні про те, чи відповідає 
Конституції України застосова-
ний закон або закон, який під-
лягає застосуванню в конкрет-
ній справі, суд за клопотанням 
учасників процесу або за влас-
ною ініціативою зупиняє роз-
гляд справи і звертається з 
мотивованою ухвалою до Вер-
ховного Суду України, який 
згідно з конституційними нор-
мами може порушувати перед 
Конституційним Судом України 
питання про відповідність Кон-
ституції законів та інших норма-
тивно-правових актів, тобто про 
їх конституційність. Суд має 
безпосередньо застосовувати 
Конституцію, якщо: (1) зі змісту 
норм Конституції не випливає 
необхідності додаткової регла-
ментації її положень законом; 

(2) закон, який був чинним до 
введення в дію Конституції чи 
прийнятий після цього, супере-
чить їй; (3) правовідносини, що 
розглядаються судом, законом 
України не врегульовано, а нор-
мативно-правовий акт, прийня-
тий Верховною Радою або 
Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, суперечить 
Конституції України; (4) укази 
Президента України, які внаслі-
док їх нормативно-правового 
характеру підлягають застосу-
ванню судами при вирішенні 
конкретних судових справ, 
суперечать Конституції. 

Зрозуміло, що суд не може, 
застосувавши Конституцію як 
акт прямої дії, визнати неконс-
титуційними закони чи правові 
акти, перелічені в cт. 150 Основ-
ного Закону країни, оскільки це 
віднесено до компетенції Конс-
титуційного Суду України. Разом 
із тим суд на підставі cт. 144 
Конституції може визнати не 
відповідаючими Конституції чи 
законам України рішення органів 
місцевого самоврядування, а на 
підставі cт. 124 Конституції – 
акти органів державної виконав-
чої влади (міністерств, відомств, 
місцевих державних адміністра-
цій тощо). У той же час норма-
тивно-правові акти будь-якого 
державного чи іншого органу 
(акти Президента, постанови 
Верховної Ради, постанови і 
р о з п о р я д ж е н н я  К а б і н е т у 
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Міністрів, нормативно-правові 
акти Верховної Ради Автоном-
ної Республіки Крим, акти 
органів місцевого самовряду-
вання, накази й інструкції мініс-
терств і відомств, накази керів-
ників підприємств, установ, 
організацій та ін.) підлягають 
оцінці на відповідність як Кон-
ституції, так і закону. Якщо при 
розгляді справи буде встанов-
лено, що нормативно-правовий 
акт, який підлягав застосу-
ванню, не відповідає чи супере-
чить закону, суд зобов’язаний 
застосувати той закон, який 
регулює ці правовідносини 
(законність).

Однак Цивільний процесу-
альний кодекс України, прийня-
тий 18 березня 2004 р., не міс-
тить прямих посилань на прин-
цип верховенства права. Хоча 
з огляду на новий підхід до 
розуміння специфіки цивільно-
правового регулювання, задек-
ларований Цивільним кодексом 
України в частині загальних 
засад цивільного законодав-
ства, таке посилання було б 
доречним, адже йдеться про 
такі змістовні правові поло-
ження, як-от: (а) неприпус-
тимість свавільного втручання 
у сферу особистого життя 
людини; (б) неприпустимість 
позбавлення права власності, 
крім випадків, установлених 
Конституцією України й зако-
ном; (в) свобода договору;  

(г) свобода підприємницької 
діяльності, не забороненої зако-
ном; (д) судовий захист цивіль-
ного права й інтересу; (е) спра-
ведливість, добросовісність і 
розумність.

Проте cт. 8 Цивільного про-
цесуального кодексу України 
надає можливості суду у склад-
них правових ситуаціях здійс-
нювати вихід за межі принципу 
законності у формальному його 
розумінні. Зокрема, в разі виник-
нення у суду сумніву під час роз-
гляду справи щодо відповід-
ності закону чи іншого право-
вого акта Конституції України, 
вирішення питання про консти-
туційність якого належить до 
юрисдикції Конституційного 
Суду України, суд звертається 
до Верховного Суду для вирі-
шення питання стосовно вне-
сення до Конституційного Суду 
подання щодо конституційності 
закону чи іншого правового 
акта. Крім того, якщо спірні від-
носини не врегульовані зако-
ном, суд застосовує закон, що 
впорядковує подібні за змістом 
в ідносини, тобто аналог ію 
закону, а за браком такого – 
виходить із загальних засад 
законодавства, оперуючи ана-
логією права. І насамкінець, 
суду забороняється відмовляти 
в розгляді справи з мотивів від-
сутності, неповноти, нечіткості, 
суперечливості законодавства, 
що регламентує спірні відно-
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сини.
Чинний Кримінально-про-

цесуальний кодекс України 
(далі – КПК) підкреслює, що при 
відправленні правосуддя в 
кримінальних справах судді й 
народні зас ідателі є неза-
лежними й підкоряються тільки 
закону (cт. 18). А ось один з про-
ектів нового КПК відносить до 
переліку засад кримінального 
провадження водночас і закон-
ність, і дотримання принципу 
верховенства права. При цьому 
законність тлумачиться cт. 8 
цього Кодексу досить широко. 
Зокрема, суб’єкти криміналь-
ного провадження зобов’язані 
неу хильно додерж уватися 
вимог не лише Конституці ї 
України, цього Кодексу та інших 
законів України, а й чинних між-
народних договорів, згода на 
обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України. Крім 
того, суд, установивши, що 
положення кримінально-проце-
суального закону суперечать 
Конституції, призупиняє роз-
гляд справи до одержання 
рішення Конституційного Суду 
України із цього питання (кон-
ституційність).

Найбільш вдалим щодо 
адаптації принципу верховен-
ства права виявився Кодекс 
адміністративного судочинства 
України (далі – КАС), прийнятий 
6  липня  20 05  р.  Зв і дс и  – 
завдання адміністративного 

судочинства, яким є захист 
прав, свобод та інтересів фізич-
них осіб, прав та інтересів юри-
дичних осіб у сфері публічно-
правових відносин від пору-
шень з боку органів державної 
влади, органів місцевого само-
врядування, їх посадовців і 
службовців, інших суб’єктів при 
здійсненні ними владних управ-
лінських функцій на засадах 
законодавства (cт. 2). Для цього 
адміністративному суду нада-
ються широкі можливості про-
вадити перевірку у справах сто-
совно оскарження рішень, дій 
чи бездіяльності суб’єктів влад-
них повноважень, з’ясовуючи, 
чи вчинені вони: (1) на підставі, 
в межах повноважень та у 
спосіб, передбачені Конститу-
цією й законами України; (2) з 
використанням повноваження з 
метою, з якою це повноваження 
надано; (3) обґрунтовано, тобто 
з урахуванням усіх обставин, 
що мають значення для прий-
няття рішення (вчинення дії);  
(4) безсторонньо (неуперед-
жено); (5) добросовісно; (6) роз-
судливо; (7) з дотриманням 
принципу рівності перед зако-
ном для недопущення неспра-
ведливої дискримінації; (8) про-
порційно, зокрема, з дотриман-
ням необхідного балансу між 
будь-якими несприятливими 
наслідками для прав, свобод та 
інтересів особи і цілями, на 
досягнення яких спрямовано це 
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рішення (дія); (9) з урахуванням 
права особи на участь у процесі 
прийняття рішення; (10) своє-
часно, тобто протягом розум-
ного строку.

Верховенство права і закон-
ність належать до принципів 
адміністративного судочинства 
і викладені окремо в різних 
статтях КАС України. Стаття 8 
КАС надає розгорнуте розуміння 
верховенства права, вважаючи 
основним елементом його 
змісту конституційний припис, 
відповідно до якого людина, її 
права та свободи визнаються 
найвищими цінностями й визна-
чають зміст і спрямованість 
діяльності держави. Для засто-
сування цього принципу суд 
наділяється правом врахову-
вати судову практику Європей-
ського Суду з прав людини. Від-
повідно до цього саме принцип 
верховенства права (а не закон-
ності) тлумачиться як такий, що 
передбачає заборону відмови в 
розгляді й вирішенні адміністра-
тивної справи з мотивів непов-
ноти, незрозумілості, супереч-
ливості чи відсутності законо-
давства, яке регулює спірні від-
носини. 

Згідно з цим КАС при вирі-
шенні справи керується принци-
пом законності, відповідно до 
якого органи державної влади, 
органи місцевого самовряду-
вання, їх посадові і службові 
особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень 
та у спосіб, передбачені Консти-
туцією й законами України (cт. 9). 
Отже, суд вирішує справи на під-
ставі Конституці ї й законів 
України, а також міжнародних 
договорів, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою 
України, і застосовує інші норма-
тивно-правові акти, прийняті 
відповідним органом на підставі, 
у межах повноважень та у спосіб, 
передбачений Конституцією й 
законами України. У випадку 
невідповідності нормативно-
правового акта Конституції чи 
закону України, міжнародному 
договору, згода на обов’язковість 
якого надана Верховною Радою 
України, або іншому правовому 
акту суд застосовує правовий 
акт, який має вищу юридичну 
силу. Так само, як і інші проце-
суальні кодекси, КАС України 
поширює принцип законності на 
міжнародні договори, згода на 
обов’язковість якого надана 
Верховною Радою України, вва-
жаючи їх згідно з конституційним 
положенням актами вищої юри-
дичної сили, ніж закон, розши-
рює розуміння принципу закон-
ності за рахунок конституцій-
ності. Адже у разі виникнення в 
суду сумніву під час розгляду 
справи щодо відповідності 
закону чи іншого правового акта 
Конституції України, вирішення 
питання про конституційність 
якого належить до юрисдикції 
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Конституційного Суду, суд звер-
тається до Верховного Суду 
України для вирішення питання 
стосовно внесення до Конститу-
ційного Суду України подання 
щодо конституційності закону чи 
іншого правового акта. Прийнят-
ним для всіх процесуальних 
кодексів є й посилання, що за 
браком закону, що впорядковує 

відповідні правовідносини, суд 
застосовує закон, що регулює 
подібні правовідносини, тобто 
аналогію закону, а за відсутності 
такого закону – виходить із кон-
ституційних принципів і загаль-
них засад права, оперуючи ана-
логією права, що теж означає 
вихід за формальні вимоги 
законності.
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Ратифікація Європейської 
конвенції про захист прав людини 
та основоположних свобод (далі 
– Конвенція) стала важливою 
подією для правової системи 
України й українського суспіль-
ства. Власне, можна вести мову 
про початок украй важливого 
етапу формування досвіду націо-
нальних судів щодо застосу-
вання цього міжнародного доку-
мента. 

Відповідно до ч.1 ст.17 Закону 
України «Про виконання рішень 
та застосування практики Євро-
пейського суду з прав людини» 
[8; 2006. – № 12. – Ст. 792] суди 
при розгляді справ використову-
ють Конвенцію та практику Євро-
пейського Суду з прав людини 
(далі – ЄСПЛ) як джерело права. 
Тому проблема значення даної 

Конвенції у судовому правоза-
стосуванні останнім часом є не 
лише актуальною, а й пріоритет-
ною. Це стосується й механізму 
використання практики ЄСПЛ, 
тобто його рішень [Див.: 6, с.18-24; 
7, с.140-142; 11, с.41-46]. Одним з 
аспектів цієї проблеми є співвід-
ношення рішень ЄСПЛ і Консти-
туційного Cуду України. 

Рішення ЄСПЛ з точки зору 
їх впливу на судову практику та 
правової дії в правовій системі 
можуть розглядатися за певною 
аналогією з рішеннями Консти-
туційного Суду України. Разом із 
тим між ними мають місце й певні 
суттєві відмінності, які визнача-
ються все ж таки різними стату-
сами цих судів. Якщо ЄСПЛ вирі-
шує питання застосування кон-
венційних норм і не здійснює 
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судового нормоконтролю за 
національним законодавством, 
функція Конституційного Суду як 
раз і полягає в нормоконтролі в 
національній правовій системі.

З огляду на реальний вплив 
на національну судову практику 
рішень ЄСПЛ і Конституційного 
Суду України не виключається їх 
певна конкуренція. Ідеться, 
власне, про проблему співвідно-
шення рішень Конституційного 
Суду України і ЄСПЛ, на що вка-
зав П.М. Рабінович. Він справед-
ливо зауважує, що, незважаючи 
на певні відмінності в специфіці 
природи, призначення (функцій) 
і повноважень (компетенції) кож-
ної із цих судових інстанцій, 
обидві мають схожі позиції щодо 
змісту і природи поняття «верхо-
венство права», хоча ЄСПЛ, на 
відміну від Конституційного Суду 
України, постійно акцентує ситу-
ативність змістовної інтерпрета-
ції поняття права й верховенства 
права, традиційно уникаючи 
такого вкрай абстрактного визна-
чення загального поняття права, 
яке можна було б поширити на 
всі без винятку конкретно-істо-
ричні й конкретно-суб’єктні жит-
тєві випадки. П.М. Рабінович 
пише, що на даний момент ще не 
було випадку, коли б ці дві судові 
інстанції прийшли до принципово 
різних висновків у своїх рішеннях 
з одного й того ж питання, що, 
однак, є цілком імовірним [9, с. 8, 
9]. Учений мав рацію у своїх про-

гнозах, більше того, в подаль-
шому сам звернув увагу на кон-
кретні випадки, коли ЄСПЛ 
«розійшовся» з висновками 
органів конституційного судо-
чинства [10, с.18]. 

Дійсно, уже зараз можна 
зіткнутися з наявністю різних під-
ходів у тлумаченні базових пра-
вових інститутів, які застосову-
ють ЄСПЛ й національні консти-
туційні суди. При цьому деякі 
науковці обґрунтовано вважа-
ють, що правотлумачення ЄСПЛ 
необхідно застосовувати не 
лише загальними судами, а й у 
конституційному судочинстві при 
трактуванні Основного Закону чи 
інших законів [3, с.4]. Це означає, 
що рішення ЄСПЛ мають фор-
мальний пріоритет стосовно 
рішень конституційних судів. 
Разом із тим існує й інша точка 
зору щодо пріоритетності тих чи 
і нших р ішень  ЄСПЛ.  Так ,  
С.Я. Фурса та Є.І. Фурса, вихо-
дячи з того, що судова система 
України не є другорядною сто-
совно Страсбурзького суду і їх 
взаємовідносини повинні буду-
ватись на принципах взаємодії, 
а не підпорядкування, вважають, 
що Конституційний Суд України, 
а значить, і загальні суди зв’язані 
тільки Конституцією України. З 
урахуванням цього на відповід-
ність Конституції України мають 
перевірятися всі нормативні 
акти, які діятимуть в Україні. Тому 
дослідники логічно стверджу-
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ють, що, розглядаючи це питання 
докладніше, можна зіткнутися з 
певними проблемними ситуа-
ціями, пов’язаними з подальшим 
переглядом рішень у зв’язку з 
винятковими обставинами. 
Справа в такому випадку пере-
глядатиметься Верховним Судом 
України, але потенційно грома-
дяни можуть порушити питання 
про невідповідність рішення 
ЄСПЛ Конституції України. Тоді 
виникає суттєва колізія між 
зобов’язаннями України міжна-
р о д н и м и  і  в н у т р і ш н і м и , 
пов’язаними з дією Основного 
Закону. Інакше кажучи, в наяв-
ності проблема в тлумаченні 
положень рішення ЄСПЛ на їх 
відповідність Конституції України 
[14, с. 7].

Проблема співвідношення 
рішень ЄСПЛ і національних кон-
ституційних судів є актуальною 
і в науковій літературі та судовій 
практиці країн Заходу. Так,  
14 жовтня 2004 р. Федеральний 
Конcтитуційний Суд Німеччини 
ухвалив рішення, яке викликало 
бурхливу реакцію й дискусію 
щодо попереднього рішення 
Є СП Л  у  с п р а в і  «G ö r gü lü  
v. Germany» від 26 лютого 2004 р. 
Найчастіше перше рішення тлу-
мачилося як розчарування з при-
воду небажання Федерального 
Конституційного Суду Німеччини 
імплементувати рішення ЄСПЛ 
на підставі того, що Конституцій-
ний Суд посилався на певні 

національні особливості. До 
цього, як відмічалося в німецькій 
літературі, таких непорозумінь 
не спостерігалось, оскільки вва-
жалося, що і ЄСПЛ, і конститу-
ційні суди держав служать єдиній 
меті – захисту фундаментальних 
прав людини. Крім того, стан 
дотримання прав людини в 
Німеччині взагалі характеризу-
вався як дуже високий, а факти 
порушення Конвенці ї  – як 
незначні [15, с. 417]. 

Суть рішення ЄСПЛ у цій 
справі зводиться до того, що 
ЄСПЛ за скаргою громадянина 
Німеччини Гьоргюлю визнав, що 
мало місце порушення cт. 8 Кон-
веції, а заявникові, як біологіч-
ному батьку, має бути надано 
дозвіл зустрічатися з дитиною. 
До розгляду справи в ЄСПЛ 
заявник вимагав призначення 
опіки над дитиною у Віттенбер-
зькому місцевому регіональному 
суді, який у 2001 р. задовольнив 
його позов. Рішення у наведеній 
справі було оскаржено прийом-
ними батьками дитини в Наум-
бурзькому Вищому регіональ-
ному суді, який скасував опіку. 
Позивач звернувся до Конститу-
ційного Суду Німеччини (2002 р.) 
з індивідуальною скаргою, яка 
була визнана неприйнятною. 
Громадянин Гьоргюлю звернувся 
до ЄСПЛ у зв’язку з порушенням 
cт. 8 Конвенції, оскільки, на його 
думку, німецькі суди відмовили 
йому в позові на опіку без належ-
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них підстав. За заявою прийом-
них батьків у 2002 р. Десауським 
місцевим регіональним судом 
було прийнято рішення про уси-
новлення ними дитини. Громадя-
нин Гьоргюлю звернувся до 
Наумбурзького Вищого регіо-
нального суду із заявою про виз-
нання за ним опіки і дозволу 
зустрічатися з дитиною, який кон-
статував, що рішення по справі 
не може бути ухвалено до прий-
няття рішення ЄСПЛ, оскільки 
справа Гьоргюлю до Німеччини 
знаходилась на розгляді. Іншими 
словами, до ухвалення рішення 
ЄСПЛ існувало 2 паралельних 
процеси, у яких зачіпалися права 
громадянина Гьоргюлю і справи 
в яких не могли розглядатись 
національними судами.

Після ухвалення рішення 
ЄСПЛ від 26 лютого 2004 р. сто-
совно порушення ст.8 Конвенції 
про право громадянина Гьор-
гюлю на допуск до дитини Віт-
тенберзький місцевий регіональ-
ний суд призначив опіку над 
останньою (червень 2004 р.). У 
той же час він на свій розсуд 
наклав тимчасові обмеження на 
зустрічі з дитиною – по 2 години 
на тиждень. На це рішення було 
подано апеляцію до Наумбурзь-
кого вищого регіонального суду, 
який визнав, що рішення ЄСПЛ 
не мають обов’язкової сили для 
німецьких судів, зокрема, Віттен-
берзького, оскільки протилежне 
призвело б до втрати правової 

сили остаточних рішень вищих 
національних судів. Наумбурзь-
кий вищий регіональний суд 
пояснив, що Конвенція є звичай-
ним правом, а ЄСПЛ не є вищою 
ланкою щодо національних судо-
вих органів. Рішення ЄСПЛ є 
обов’язковими для Федеративної 
республіки Німеччини як суб’єкта 
міжнародного права, а не для її 
органів, в ідповідальних за 
адміністрування правосуддя, які 
є незалежними згідно зі cт. 97.1 
Основного Закону Німеччини. 

У зв’язку з ухваленням цього 
рішення та з огляду на те, що 
порушення конвенційного права 
на повагу сімейного життя під-
тверджено рішенням ЄСПЛ, гро-
мадянин Гьоргюлю звернувся до 
Федерального Конституційного 
Суду Німеччини з приводу неза-
стосування Віттенберзьким міс-
цевим регіональним судом і 
Наумбурзьким вищим регіональ-
ним судом рішення ЄСПЛ від  
26 лютого 2004 р. Федеральний 
Конституційний Суд у своєму 
рішенні від 14 жовтня 2004 р. 
заува ж ив,  що Конвец ія  є 
обов’язковою не лише для 
держави в міжнародно-право-
вому сенсі, а й для її внутрішніх 
органів. Однак він висловив 
точку зору, що Конвенція не має 
статусу конституційного права в 
розумінні німецької правової сис-
теми, а значить, не має переваги 
над іншими звичайними зако-
нами. Тому інкорпорація рішень 
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ЄСПЛ в національний правопо-
рядок може відбуватися тільки в 
разі їх співпадіння з вищими 
національними нормами, особ-
ливо з нормами конституційного 
характеру. Спираючись на це, 
Федеральний Конституційний 
Суд зазначив, що порушення 
Конвенції не може служити під-
ставою для індивідуальних кон-
ституційних скарг до нього  
(такою саме була скарга 2001 р.). 
Такою, на думку Суду, може бути 
неврахування судами відповід-
них положень Конвенції, що 
порушує фундаментальне право 
Основного Закону Німеччини 
(справа № 2 BvR 1481/04 від 14 
жовтня 2004 р. Конституційного 
Суду Німеччини). Як видно, такий 
специфічний підхід Конституцій-
ного Суду і став приводом для 
висновків, що він практично 
нехтує рішеннями ЄСПЛ щодо 
інтерпретації Конвенції. 

Доктор М. Хартвіг (Matthias 
Har twig) з Інституту Макса-
Планка, навпаки, вважає, що 
такий підхід суду до реалізації 
Конвенції є унікальним, оскільки 
він пов’язує конституціоналіза-
цію гарантій Конвенції із засо-
бами індивідуальних конститу-
ційних скарг. Це, у свою чергу, 
може свідчити перш за все про 
кооперацію ЄСПЛ і конституцій-
них судів і, по суті, відкриває 
шлях до індивідуальних скарг і 
розширення юрисдикції Консти-
туційного Суду. До цього Консти-

туційний Суд Німеччини утриму-
вався від розгляду справ про 
порушення прав у контексті Кон-
венції [16, с.893]. 

Що стосується ситуації в 
Україні, то рішення й висновки її 
Конституційного Суду, як і 
рішення ЄСПЛ, рівною мірою є 
обов’язковими до виконання [13, 
с.59]. Формально на законодав-
чому рівні це питання вирішено, 
і цивільне процесуальне законо-
давство передбачає механізми 
коригування судової практики у 
зв’язку з прийняттям рішень як 
ЄСПЛ, так і Конституційним 
Судом України. Згідно зі cт. 354 
Цивільного процесуального 
кодексу України судове рішення 
в цивільних справах може бути 
переглянуто у зв’язку з винятко-
вими обставинами після пере-
гляду його в касаційному порядку, 
якщо воно оскаржено з мотивів 
визнання судового рішення між-
народною судовою установою, 
юрисдикція якої визнана Украї-
ною, таким, що порушує міжна-
родні зобов’язання України. Що 
ж до рішень Конституційного 
Суду України, то вони мають 
застосовуватися при розгляді 
цивільних справ, а їх незастосу-
вання може бути підставою для 
оскарження рішення в апеляцій-
ному або касаційному порядку.

У реальній практиці вже 
мають місце окремі випадки кон-
куренції рішень Конституційного 
Суду України і рішень ЄСПЛ. Так, 
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у рішенні по справі про відповід-
ність Конституції України (конс-
титуційність) Закону України 
«Про введення мораторію на 
примусову реалізацію майна», 
ухваленому 10 червня 2003 р. [8; 
2003. – № 25. – Ст. 1217], Конс-
титуційний Суд України визнав, 
що даний Закон відповідає Кон-
ституції. Разом із тим він став 
реальною законодавчою переш-
кодою для виконання рішень 
судів у справах, у яких боржни-
ком є державне підприємство. 
Відповідно до зазначеного 
Закону встановлено заборону на 
реалізацію основних фондів 
державних підприємств і підпри-
ємств, у яких частка держави у 
статутному фонді становить не 
менше 25%. Ця заборона уне-
можливлює виконання рішень 
судів про стягнення боргів, нез-
важаючи на наявність судових 
рішень. Ідеться, по суті, про 
певну дискримінацію підпри-
ємств приватної форми влас-
ності, оскільки вказаний Закон 
передбачив, по суті, привілеї для 
державних підприємств-боржни-
ків. Разом із тим Конституційний 
Суд України при ухваленні 
рішення у цій справі виходив з 
того, що цей Закон не порушує 
к о н с т и т у ц і й н о ї  в и м о г и 
обов’язковості судових рішень. 
Рішення судів про примусове від-
чуження майна підприємств, 
ухвалені до і після прийняття 
Закону, за думкою Конституцій-

ного Суду України, Законом не 
скасовуються, вони залиша-
ються в силі, але їх виконання 
призупиняється до вдоскона-
лення механізму примусової 
реалізації майна [4, с.243]. 

У зв’язку з таким рішенням 
Конституційного Суду України 
виникає питання про його коре-
ляцію з рішенням ЄСПЛ у відомій 
справі «Сокур проти України». 
Громадянин Сокур звернувся до 
ЄСПЛ у зв’язку з тим, що в травні 
2001 р. місцевий суд ухвалив 
р і ш е н н я  у  й о г о  с п р а в і , 
зобов’язавши підприємство-від-
повідача (державну шахту 
«Новогродівська») сплатити 
заявникові 7 тис. 405 грн. – суму 
заборгованої заробітної плати за 
1998-2000 рр. У травні 2001 р. 
було відкрито виконавче провад-
ження. Проте назване рішення 
тривалий час залишалося неви-
конаним, головною причиною 
чого була заборона на реаліза-
цію майна підприємства-борж-
ника. Спочатку рішення про 
заборону продажу майна цього 
підприємства ухвалив госпо-
дарський суд, який слухав справу 
про його банкрутство (таке пов-
новаження суду випливає зі 
cт. 12 Закону України від 14 
травня 1992 р. «Про відновлення 
платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом» 
[8; 1999. – № 33. – Ст. 1699]). З 
моменту набрання чинності 
Законом України від 29 листо-
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пада 2001 р. «Про введення 
мораторію на примусову реалі-
зацію майна» (26 грудня 2001 р.) 
[8; 2001. – № 52. – Ст. 2332] забо-
рона на продаж майна шахти-
боржника отримала законодавчу 
підставу. ЄСПЛ констатував, що 
українське законодавство пере-
дбачає 2 ситуації, коли вико-
навче прова д ження щодо 
державного підприємства може 
бути зупинено на невизначений 
період без будь-якої можливості 
для стягувачів оскаржити зупи-
нення чи отримати відшкоду-
вання за затримку. По-перше, 
існує провадження у справі про 
банкрутство (cт. 12 Закон від  
14 травня 1992 р.), за яким суд 
може заборонити стягнення всіх 
боргів з боржника і останній 
отримує імунітет від відповідаль-
ності за затримку у виконанні 
своїх зобов’язань. По-друге, є 
заборона на відчуження майна 
державних підприємств для 
виплати їх заборгованостей 
(Закон від 29 листопада 2001 р.). 
Обидві заборони й були застосо-
вані у цій справі. ЄСПЛ відзна-
чив, що він не заперечує загальну 
правомірність обох підстав зупи-
нення виконавчого провадження 
на невизначений строк. Утім він 
звернув увагу на те, що законо-
давство України не надає ні кре-
диторові-заявникові, ні держав-
ному виконавцеві хоча б якоїсь 
можливості оскаржити зазначені 
законодавчі обмеження, напри-

клад, у разі несправедливого 
застосування обмеження судом, 
який слухає справу про банк-
рутство підприємства-боржника. 
В українському законодавстві 
також не передбачено можли-
вості отримати компенсацію за 
шкоду, заподіяну затримкою 
виконання рішення в подібних 
випадках.

За цих обставин ЄСПЛ вирі-
шив, що виконанням рішення у 
справі заявника із затримкою 
тривалістю близько 3-х років 
державні органи позбавили 
положення п. 1 cт. 6 Конвенції 
всього практичного ефекту, 
таким чином, мається в наяв-
ності його порушення [8; 2005. 
– № 33. – Ст. 2025]. 

Як бачимо, ЄСПЛ, ухвалю-
ючи рішення у даній справі, діяв 
у межах як поданого громадяни-
ном Сокур позову, так і своєї ком-
петенції щодо застосування кон-
венційних вимог. Він не вирішу-
вав питання (і не міг цього робити) 
щодо конституційності 2-х націо-
нальних законів, які стали пере-
шкодою для виконання судових 
рішень, незважаючи на те, що 
відповідно не лише до цивіль-
ного процесуального законо-
давства, а й до вимог ст.129 Кон-
ституції України, рішення судів, 
що вступили в законну силу, є 
обов’язковими й підлягають 
виконанню, в тому числі через 
визначені процедури примусо-
вого виконання судових рішень 
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органами державної виконавчої 
служби. Поряд із цим, незважа-
ючи на наявність рішення Кон-
ституційного Суду України, яке 
безпосередньо стосується вико-
ристання Законів України від  
14 травня 1992 р. й від 29 листо-
пада 2001 р., ЄСПЛ утримався 
від оцінки й самого рішення Кон-
ституційного Суду України.

Разом із тим рішення ЄСПЛ 
по цій справі дає все ж таки 
достатні сумніви щодо легітим-
ності Закону України від 29 лис-
топада 2001 р. в частині вве-
дення мораторію на примусову 
реалізацію майна і само по собі 
воно, в принципі, є прецедент-
ним відповідно до зобов’язань 
України при вирішенні справ 
національними судами, що може 
призвести до фактичного неза-
стосування рішення Конститу-
ційного Суду України. 

Стосовно цього становить 
інтерес і справа «Гайдук проти 
України» з приводу компенсації 
громадянам їх заощаджень, яку 
розглядав ЄСПЛ. За думкою 
заявників по цій справі, держава, 
як законодавець, ухиляється від 
виконання своїх забов’язань 
щодо повернення проіндексова-
них вкладів, прийнявши відповід-
ний закон про механізм індекса-
ції й повернення вкладів. Заяв-
ники не заперечували проти 
аргументів Уряду, за якими вони 
можуть одержати суми, покла-
дені ними в Банк. Проте вони 

звернули увагу, що ці суми, над-
звичайно знецінені через інфля-
цію, є нині незначними коштами 
навіть з урахуванням належних 
відсотків по них. Із цього приводу 
заявники зауважили, що основ-
ним предметом їх заяв є мож-
ливість одержати виплату ком-
пенсаційних сум, а не повер-
нення вкладів як таких, які не 
становлять уже для них ніякого 
інтересу. Деякі заявники у цій 
справі наголошували на тому, що 
між вкладеними коштами і тими, 
які виплачуються державою в 
порядку компенсації, немає різ-
ниці з точки зору правового 
режиму власності. ЄСПЛ конста-
тував, що ця скарга стосується 
2-х типів коштів, на які заявники 
претендують: з одного боку, 
заощаджень, тобто коштів, які 
були фактично покладені ними в 
Банк, незалежно від їх сьогод-
нішньої реальної вартості, і з 
другого – бюджетних коштів, що 
їх виплачує держава в порядку 
індексування вкладів відповідно 
до Закону України «Про державні 
гарантії відновлення заощад-
жень громадян України» [1; 1997. 
– № 8. – Ст. 60]. 

Розглянувши скаргу заявни-
ків на неповернення державою 
компенсаційних рахунків, які 
виник ли внасл ідок наміру 
держави відновити заощад-
ження в Ощадному банку СРСР, 
ЄСПЛ дійшов висновку, що право 
на індексування заощаджень не 
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гарантується як таке статтею 1 
Протоколу, у зв’язку з чим визнав 
скаргу неприйнятою. При цьому 
ЄСПЛ відмітив: що стосується 
коштів, передбачених цим Зако-
ном, які відповідають проіндек-
сованій вартості вкладів, то вони 
належать до коштів Державного 
казначейства України, і держава 
виділяє їх на певних умовах. 
Оскільки право на індексування 
заощаджень не гарантується у 
cт. 1 Протоколу, ця стаття не 
може бути застосована до роз-
глядуваних випадків. Таким 
чином, ця частина заяви є 
несумісною з положеннями п. 3 
cт. 35 Конвенції і на підставі 
цього пункту має бути відхилена. 
Такі висновки ЄСПЛ сформулю-
вав в ухвалі про неприйнятність 
заяви і відмову у відкритті про-
вадження [12, с.44-46]. 

Принципово інший підхід 
застосував Конституційний Суд 
України у рішенні від 10 жовтня 
2001 р. у справі за конституцій-
ним поданням Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав 
людини щодо відповідності Кон-
ституції України (конституцій-
ності) положень статей 7 і 8 
цього ж Закону, за конституцій-
ним зверненням Воробйова В.Ю., 
Лосєва С.В. та інших громадян 
стосовно офіційного тлумачення 
положень статей 22, 41 і 64 Кон-
ституції України (справа про 
заощадження громадян).

Вирішуючи спір щодо конс-

титуційності положень статей 7 
і 8 Закону, Конституційний Суд 
України виходив з того, що за 
Конституцією України кожен має 
право володіти, користуватись і 
розпоряджатися своєю влас-
ністю, результатами своєї інте-
лектуальної, творчої діяльності 
(ч. 1 cт. 41); ніхто не може бути 
протиправно позбавлений права 
власності, право приватної влас-
ності є непорушним (ч. 4 cт. 41). 

Що ж стосується зобов’язан-
ня держави гарантувати вклади 
фізичних осіб Ощадного банку 
України, то воно має цивільно-
правовий характер. Відновлення 
заощаджень громадян шляхом 
компенсаційної індексації в уста-
новах Ощадного банку України 
означає не тільки поновлення їх 
реальної вартості, а й право 
вкладника як власника своїх гро-
шових заощаджень вимагати 
повернення відновленої й проін-
дексованої суми цього вкладу. 

З огляду на ці положення 
встановлений Законом (cт. 7) 
механізм, відповідно до якого 
заощадження повертаються не 
за першою вимогою вкладника, 
як це передбачено у cт. 384 
Цивільного кодексу Української 
РСР, а «поетапно, залежно від 
віку вкладника, суми вкладу, 
інших обставин, у межах коштів, 
передбачених для цього Дер-
жавним бюджетом України на 
поточний рік», обмежує консти-
туційне право власності грома-
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дян, грошові вклади яких віднов-
лені шляхом компенсаційної 
індексації в Державному ощад-
ному банку України. Тому це 
положення cт. 7 Закону не від-
повідає Конституції України, 
тобто є неконституційним.

Відновлені й проіндексовані 
зг ідно із Законом вклади є 
об’єктом права приватної влас-
ності громадян. З огляду на це 
дія статей 22, 41 і 64 Конституції 
України, про необхідність офіцій-
ного тлумачення яких ідеться в 
конституційному зверненні 
Воробйова В.Ю., Лосєва С.В. та 
інших громадян, поширюється 
також і на відносини власності, 
об’єк том яких є зазначені 
вклади.

На цих підставах Конститу-
ційний Суд України ухвалив 
рішення про визнання не відпові-
даючими Конституції України 
(тобто неконституційними) поло-
ження cт. 7 Закону від 21 листо-
пада 1996 р. [1; 1997. – № 8. –  
Ст. 60] в частині щодо повер-
нення заощаджень громадян 
України, іноземних громадян та 
осіб без громадянства, віднов-
лених і проіндексованих згідно із 
цим Законом в установах Ощад-
ного банку України, залежно «від 
віку вкладника» та «інших обста-
вин».

В аспекті конституційного 
звернення Воробйова В.Ю., 
Лосєва С.В. та інших громадян 
положення статей 22, 41 і 64 Кон-

ституції України слід розуміти 
так, що їх дія поширюється також 
на відносини власності, об’єктом 
яких є вклади, відновлені й про-
індексовані згідно із Законом 
України «Про державні гарантії 
відновлення заощаджень грома-
дян України» в установах Ощад-
ного банку України [5, с. 23-29].

У наведених рішеннях ЄСПЛ 
і Конституційного Суду України, 
як бачимо, дається різна інтер-
претація одних і тих же положень 
щодо реалізації принципу верхо-
венства права в контексті права 
власності. Слід очікувати, що 
практика розгляду справ із засто-
суванням міжнародно-правових 
норм і рішень ЄСПЛ стане підґрун-
тям для врегулювання спорів між 
суб’єктами внутрішнього судо-
вого процесу. Цілком очевидно, 
що і Конвенція, і рішення ЄСПЛ є 
обов’язковими для судів України 
і мають пріоритет перед націо-
нальним правом. Навіть можна 
стверджувати, що і в подальшому 
національний цивільний процес 
все більше буде інтернаціоналі-
зуватися завдяки універсалізації 
прав людини й функціонуванню 
універсального міжнародно-пра-
вового механізму їх захисту.  
М. де Сальвія обґрунтовано від-
мічає, що саме через судове тлу-
мачення Європейської конвенції 
загальні європейські норми про 
права й основні свободи людини 
запроваджуються в життя. Оці-
нюючи такий механізм втілення 
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Конвенції, він зауважує, що небез-
печно стверджувати, що прид-
бана європейська єдність з лег-
кістю зміцнить свої позиції шля-
хом здійснення jus commune, яке 
спрямоване на гармонізацію 
основних прав, з дотримання 
необхідної різноманітності націо-
нальних правових систем, а 
також за допомогою політичного 
й економічного устрою Європи. 
Хоча останній є законним і з необ-
хідністю прагне до об’єднання,  
він породжує неминучі розбіж-
ності, які врешті-решт важко прий-
няти у плані принципів, оскільки 

вони стосуються суспільств, які з 
урахуванням своїх особливостей 
відбивають багатство європейсь-
кої цивілізації. Європейське пра-
восуддя, яке стоїть над націо-
нальними судовими органами, не 
замінює їх, виявляє значну гнуч-
кість, оскільки ухвалює рішення 
по окремих справах. Йому 
вдається виділити керівні прин-
ципи, призначені для врегулю-
вання поведінки національних 
органів влади, особливо пове-
дінку законодавця, юристів і прак-
тик ів (суддів та адвокатів)  
[2, с. 20, 21]. 
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В історії організації й діяль-
ності найвищих органів Україн-
ської РСР новий етап розпочався 
з прийняттям 30 січня 1937 р. 
Надзвичайним ХІV з’їздом Рад 
УРСР нової Конституції Українсь-
кої Радянської Соціалістичної 
Республіки. Вона складалася з 
13 розділів, які включали 146 ста-
тей. У Конституції розглядалися 
такі питання, як суспільний і 
державний устрої, найвищі 
органи державної влади й органи 
державного управління УРСР і 
Молдавської АРСР, місцеві 
органи державної влади, бюджет 
УРСР, суд і прокуратура, основні 
права й обов’язки громадян, 
виборча система, герб, прапор, 
столиця, порядок зміни самої 
Конституції [7, с. 102-122]. Кон-
ституція була повністю побудо-

вана на основі Конституції СРСР 
1936 р., й у повній відповідності 
їй. Остання була розроблена 
Конституційною комісією під 
керівництвом Й.Сталіна, якому 
належить ідея радикальної пере-
будови найвищих представниць-
ких органів влади Союзу РСР і 
союзних республік. Про це свід-
чить запис висловлювань  
Й.Сталіна, які збереглися серед 
матеріалів підкомісії централь-
них і місцевих органів влади Кон-
ституційної комісії з підготовки 
проекту цієї Конституції [11,  
с. 119]. Виступаючи з доповіддю 
про проект Конституції СРСР на 
Надзвичайному VШ Всесоюз-
ному з’їзді Рад 25 листопада 
1936 р., Й.Сталін, розкритику-
вавши пропозицію стосовно 
надання Президії Верховної 

В.Д. Гончаренко, д-р юрид. наук, професор, 
зав. кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн  
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імені Ярослава Мудрого,  
член-кореспондент АПрН України, м. Харків
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УРСР ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ УРСР 1937 РОКУ
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Ради СРСР права видавати 
тимчасові законодавчі акти, 
категорично заявив, що треба, 
нарешті, покінчити з тим поло-
женням, коли законодавством 
займається не один який-небудь 
орган, а декілька, що таке стано-
вище суперечить принципу ста-
більності законів, яка потрібна в 
даний час більше, ніж коли б то 
не було. Законодавча влада має 
здійснюватись тільки одним 
органом – Верховною Радою 
СРСР [17,с. 83]. Ця його вказівка 
знайшла повне втілення в Кон-
ституції СРСР 1936 р. У Консти-
туції зазначалося: «Законодавча 
влада СРСР здійснюється 
виключно Верховною Радою 
СРСР» (ст.32) [13, с.77]; «Вер-
ховна Рада союзної республіки 
є єдиним законодавчим органом 
республіки (cт. 59)» [13, с.80].

У повній відповідності з Кон-
ституцією СРСР Конституція 
УРСР теж визначала правовий 
статус Верховної Ради УРСР. 
Цьому питанню було присвячено 
низку статей її розд. III «Найвищі 
органи державної влади Україн-
ської Радянської Соціалістичної 
Республіки». Судячи з назви 
йшлося не про один найвищий 
орган державної влади. Хоча у 
cт. 20 було чітко записано: «Най-
вищим органом державної влади 
УРСР є Верховна Рада УРСР» 
[7, с.105]. У статі ж 23 Конституції 
проголошувалося, що «Верховна 
Рада УРСР є єдиним законодав-

чим органом УРСР» [7, с.106].
Конституцією передбача-

лося, що Верховна Рада УРСР 
має працювати в сесійному 
порядку, збираючись на сесії 
двічі на рік (cт. 31). За Основним 
Законом Верховна Рада була 
постійно існуючим найвищим 
органом державної влади УРСР, 
який обирався її громадянами 
строком на 4 роки. Разом із тим 
як за складом, так і призначен-
ням Верховна Рада не була орга-
ном, який міг (або повинен був) 
засідати безперервно. На прак-
тиці склалося так, що кожна її 
сесія тривала 2-3 дні. Дослід-
ники цього періоду пов’язують це 
з різними обставинам. Так,  
І.Т. Беспалий підкреслював, що 
депутати Верховної Ради – пра-
цівники соціалістичної промисло-
вості і транспорту, сільського 
господарства, науки й культури, 
громадських і державних уста-
нов, а не «професійні парламен-
тарі» беруть активну участь у 
повсякденній діяльності установ, 
підприємств, організацій. Необ-
хідність участі депутатів у 
соціалістичному будівництві, під-
тримання контакту з масами тру-
дящих, необхідність безпосе-
реднього впровадження в життя 
прийнятих законів – це та перша 
причина, що зумовлює сесійний 
порядок роботи Верховної Ради 
союзної республіки, а другою є 
та обставина, що Верховна Рада 
покликана вирішувати лише 
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основні, найважливіші питання 
державного життя [1, с.7-9]. 

Сесійний, до того ж коротко-
тривалий характер роботи Вер-
ховної Ради УРСР вимагав перед-
бачення функціонування в рес-
публіці в період між її сесіями 
такого органу державної влади, 
який міг би розглядати й вирішу-
вати на вищому рівні питання 
державного, господарського й 
соціально-культурного будівниц-
тва в країні. Тому Конституція 
УРСР 1937 р. у цьому ж розд. III 
присвятила низку статей такому 
органу, як Президія Верховної 
Ради УРСР. Перш за все визна-
чався порядок її формування. 
Вона обиралась Верховною 
Радою у складі: Голови Президії 
Верховної Ради УРСР, 2-х заступ-
ників, секретаря й 15 членів Пре-
зидії (cт. 28). Це питання розгля-
далося й вирішувалось Верхов-
ною Радою УРСР на першій сесії 
кожного нового скликання. За 40 
років дії Конституції УРСР 1937 р. 
Верховна Ради УРСР обиралася 
9 разів, і кожна нова Перша її 
сесія обирала з числа депутатів 
Верховної Ради нового скли-
кання новий склад Президії. Так, 
Перша сесія Верховної Ради 
УРСР першого скликання обрала 
першу Президію Верховної Ради 
УРСР 28 липня 1938 р. Тоді її 
Головою було обрано І.Т. Кор-
нійця [6, с.45]. Головою Президії 
9-го скликання – І.С. Грушецький 
[3, с.82]. У зв’язку з виходом на 

пенсію 14 червня 1976 р. І.С. Гру-
шецький був звільнений Верхов-
ною Радою від обов’язків Голови 
Президії Верховної Ради УРСР. 
Головою Президії було обрано 
О.Ф. Ватченка [4, с.162]. Вер-
ховна Рада мала право частково 
або ж і повністю замінити склад 
обраної нею Президії Верховної 
Ради УРСР.

Правовий статус і місце 
Президії Верховної Ради УРСР 
в системі державних органів рес-
публіки за Конституцією у право-
вому відношенні були аналогіч-
ними Президії Верховної Ради 
СРСР. Місце ж останньої в сис-
темі державних органів СРСР 
визначив Й.Сталін у доповіді на 
Надзвичайному VIII Всесоюз-
ному з’їзді Рад, який прийняв 
Конституцію СРСР. Він, заува-
жив, що за системою цієї Кон-
ституції в СРСР не повинно бути 
одноособового президента, 
якого обирає все населення 
нарівні з Верховною Радою і який 
може протиставити себе їй. Пре-
зидент в Союзі колегіальний – це 
Президія Верховної Рада, вклю-
чаючи й Голову Президії, обра-
ного не всім населенням, а Вер-
ховною Радою й підзвітного їй 
[15, с.531]. Що стосується Пре-
зидії Верховної Ради союзної 
республіки, а значить, і Президії 
Верховної Ради УРСР, то за нею 
також закріпився статус коле-
гіального президента, про що 
наголошувалося уже в науковій 
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літературі 30-х і наступних років 
[Див.: 12, с.164,168; 9, с.77; 19, 
с 332].

Зразу ж після появи в сис-
темі державних органів Президії 
Верховної Ради СРСР і Президій 
Верховних Рад союзних респуб-
лік у радянській юридичній літе-
ратурі з’явилися різні точки зору 
на характер правового поло-
ження цих Президій. Так, на 
думку одних учених, Президія 
Верховної Ради – це повсяк-
денно діючий і контролюючий 
орган, підзвітний і підпорядкова-
ний Верховній Раді [14, с. 314; 18, 
с. 90]. З погляду інших, це пос-
тійно діючий найвищий орган 
державної влади в системі Вер-
ховної Ради, органічна її частина 
[15, с. 357]. Як орган Верховної 
Ради називали ї ї Президію 
автори підручника «Основи 
советского государства и права» 
[12, с.164]. Таку позицію поділяв 
і Б.П. Кравцов, який теж стверд-
жував, що Президія Верховної 
Ради союзної республіки є її 
органом [9, с. 78]. Постійно дію-
чим колегіальним органом Вер-
ховної Ради УРСР називають 
передбачену Конституцією УРСР 
1937 р. Президію Верховної Ради 
УРСР Ю.С. Шемшученко й  
О.В. Батанов [20, с.68]. Деякі нау-
ковці з огляду на характеристику 
Президії Верховної Ради як її 
органу, маючи на увазі повнова-
ження, передбачені окремими 
статтями Конституцій союзних 

республік, обґрунтовували вис-
новок, що в певних випадках 
Президія заміняє Верховну Раду, 
виконуючи специфічні завдання. 
Так, у cт. 30, Конституції УРСР 
зазначалося, що Президія Вер-
ховної Ради УРСР «д) у період 
між сесіями Верховної Ради 
УРСР за поданням голови Ради 
Народних Комісарів УРСР увіль-
няє від посади і призначає окре-
мих Народних Комісарів УРСР з 
наступним внесенням на затвер-
дження Верховної Ради УРСР». 
У cт. 34 Основного Закону вказу-
валось: «Депутат Верховної 
Ради УРСР не може бути притяг-
нений до судової відповідаль-
ності або заарештований без 
згоди Верховної Ради УРСР, а в 
період між сесіями Верховної 
Ради УРСР – без згоди Президії 
Верховної Ради УРСР». Стаття 
40 Конституції встановлювала: 
«Рада Народних Комісарів УРСР 
відповідальна перед Верховною 
Радою УРСР і їй підзвітна, а в 
період між сесіями Верховної 
Ради УРСР – перед Президією 
Верховної Ради УРСР, якій під-
звітна».

Висловлювалася й інша 
точка зору, згідно з якою Пре-
зидія Верховної Ради була най-
вищим органом державної влади 
лише в період між сесіями Вер-
ховної Ради [8, с. 100]. Але, з 
нашого погляду, найбільш пере-
конливою є точка зору тих пра-
вознавців, які вважають, що за 
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Конституцією СРСР і Конститу-
ціями союзних республік, прий-
нятих на її основі, Президії Вер-
ховних Рад союзної республік не 
була органічною частиною чи 
органом Верховної Ради. Пре-
зидія Верховної Ради союзної 
республіки – це найвищий орган 
державної влади союзної рес-
публіки, який посідав друге після 
Верховної Ради місце в системі 
державних органів [1, с. 10, 11]. 
Думку І.Т. Беспалого про те, що 
Президія Верховної Ради союз-
ної республіки була другим після 
Верховної Ради вищим органом 
державної влади поділяв і  
В.В. Цвєтков. Однак він вважав 
помилковим твердження вченого 
щодо того, що Президія Верхов-
ної Ради не є органічною части-
ною або органом Верховної Ради 
[19, с. 355].

Розмірковуючи стосовно 
правового положення Президії 
Верховної Ради УРСР, зазна-
чимо, що Конституція УРСР 
1937 р. визначала термін дії Вер-
ховної Ради УРСР – 4 роки. 
Стаття 36 встановлювала, що по 
закінченні повноважень Верхов-
ної Ради її Президія зберігала 
свої повноваження «аж до утво-
рення новообраною Верховною 
Радою УРСР нової Президії Вер-
ховної Ради УРСР». На організа-
цію й проведення виборів Вер-
ховної Ради УРСР нового скли-
кання Президії згідно зі cт. 35 
Конституції УРСР відводилося 

не більше 2-х місяців від дня 
закінчення повноважень Верхов-
ної Ради УРСР. Таким чином, 
Президія Верховної Ради УРСР 
могла зберігати свої повнова-
ження після закінчення повнова-
жень Верховної Ради, яка ї ї 
обрала, максимум 2 місяці. А 
якщо врахувати, що відповідно 
до cт. 37 Конституції УРСР ново-
обрана Верховна Рада УРСР 
повинна була бути скликана 
Президією Верховної Рада попе-
реднього скликання не пізніше, 
як через місяць після виборів, то 
ця Президія могла зберігати свої 
повноваження ще максимум 
один місяць. Отже, в цілому Пре-
зидія Верховної Ради УРСР 
попереднього скликання після 
закінчення повноважень Верхов-
ної Ради, яка її обрала зберігала 
свої повноваження максимум 
упродовж 3-х місяців. У цей 
період низку функцій найвищого 
органу державної влади, безпе-
речно, виконувала тільки Пре-
зидія Верховної Ради УРСР, 
оскільки Верховна Рада уже не 
мала повноважень. Таким чином, 
Президія була єдиним найвищим 
постійно діючим органом держав-
ної влади в УРСР.

Залишалася Президія Вер-
ховної Ради УРСР таким же орга-
ном як у міжсесійний період, так 
і у під час роботи сесії Верховної 
Ради УРСР, оскільки, за слушним 
зауваженням І.Т. Беспалого, під 
час сесії вона зовсім не здійсню-
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вала «функцій робочої президії 
сесії» [1, с. 113]. Будучи найви-
щим органом державної влади 
УРСР, Президія Верховної Ради 
УРСР посідала друге місце після 
Верховної Ради УРСР у системі 
її державних органів. Виняток 
становив період, коли закінчува-
лись повноваження Верховної 
Ради, а обрана нею Президія 
зберігала свої повноваження до 
утворення новообраною Верхов-
ною Радою УРСР нової Президії 
Верховної Ради УРСР Ця друго-
рядність Президії Верховної 
Ради УРСР порівняно з Верхов-
ною Радою зумовлювалась низ-
кою чинників. Перш за все Пре-
зидія, згідно зі cт. 29 Конституції 
була підзвітна Верховній Раді у 
своїй діяльності й перед нею від-
повідальна. У зв’язку з цим Вер-
ховна Рада могла в будь-який 
час в разі необхідності переоб-
рати як увесь склад Президії, 
Верховної Ради УРСР, так і окре-
мих її членів, або Голову, його 
заступників чи секретаря. Конс-
титуція УРСР не передбачала 
права Президії накладати вето 
на рішення Верховної Ради, а 
також права розпуску останньої 
за своїм розсудом, у той час як 
Верховна Рада УРСР мала 
право по суті розпустити Пре-
зидію шляхом переобрання 
всього її складу Про високий ста-
тус Президії Верховної Ради 
УРСР як другого після Верховної 
Ради УРСР найвищого органу 

влади республіки свідчить відне-
сення до її відання широкого 
кола питань державного, госпо-
дарського й соціально-культур-
ного будівництва в УРСР, визна-
чених у cт. 19 Конституції УРСР 
1937 р.

Водночас із переліком пред-
метів відання найвищих органів 
влади та органів державного 
управління Конституція УРСР 
визначала питання, які підлягали 
вирішенню Президією Верховної 
Ради УРСР. Так, у cт. 30 говори-
лося: «Президія Верховної Ради 
УРСР: а) скликає сесії Верховної 
Ради УРСР; б) дає тлумачення 
законів УРСР, видає укази;  
в) провадить всенародне опиту-
вання (референдум); г) скасовує 
постанови і розпорядження Ради 
Народних Комісарів УРСР, Ради 
Народних Комісарів Молдавсь-
кої АРСР, а також постанови і 
розпорядження обласних Рад 
депутатів трудящих, у разі їх 
невідповідності закону; д) у 
період між сесіями Верховної 
Ради УРСР за поданням голови 
Ради Народних Комісарів УРСР 
увільняє від посади і призначає 
окремих Народних Комісарів 
УРСР з наступним внесенням на 
затвердження Верховної Ради 
УРСР; е) надає права грома-
дянства УРСР; є) надає почесні 
звання УРСР і удостоює нагород; 
ж) здійснює право помилування 
громадян, засуджених судовими 
органами УРСР» [7, с.106]. 
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Як підкреслюється в пра-
вовій літературі, вказані повно-
важення Президії становили її 
виключну компетенцію [19, с.357], 
і ніякий державний орган УРСР, 
у тому числі й Верховна Рада, не 
вправі були вирішувати питання, 
зазначені в cт. 30 Конституції 
УРСР. Цей висновок випливає зі 
змісту cт. 22 Основного Закону, 
де було записано: «Верховна 
Рада УРСР здійснює всі права, 
що належать УРСР згідно зі стат-
тями 13 і 19 Конституції УРСР, 
оскільки вони не належать в силу 
Конституції до компетенції під-
звітних Верховній Раді УРСР 
органів УРСР: Президії Верхов-
ної Ради УРСР, Ради Народних 
Комісарів УРСР і Народних Комі-
саріатів УРСР» [7, с. 105, 106]. 
А на л і зуючи  цю с ит уац ію,  
Л.Т. Кривенко влучно зауважує, 
що Конституція УРСР 1937 р. 
«сформулювала пряму заборону 
вторгнення парламенту Раду у 
сферу діяльності колегіального 
глави держави – Президії Вер-
ховної Ради» [10, с.7].

Крім зазначених вище пов-
новажень до відання Президії 
Верховної Ради УРСР належали 
питання, пов’язані з організацією 
й проведенням виборів Верхов-
ної Ради, місцевих Рад депутатів 
трудящих. Так, Президія Верхов-
ної Ради призначала день ви-
борів і затверджувала поло-
ження про вибори названих 
органів державної влади. Напри-

клад, у зв’язку із закінченням 
повноважень Верховної Ради 
УРСР другого скликання Пре-
зидія 12 грудня 1950 р. затвер-
дила Положення про вибори до 
Верховної Ради УРСР і на під-
ставі cт. 35 Конституції. призна-
чила чергові вибори. Згідно із 
цим Положенням до відання 
Президії Верховної Ради УРСР 
входило затвердження складу 
республіканської й окружних 
виборчих комісії по виборах до 
Ради Національностей Верхов-
ної Ради СРСР.

Діяльність Президії Верхов-
ної Ради УРСР по здійсненню 
своїх повноважень знаходила 
відбиття в актах, що нею вида-
вались. Найпоширенішими пра-
вовими актами Президії були 
укази [1, с.115, 116]. Юридичною 
базою для видання указів Пре-
зидії Верховної Ради УРСР слу-
жили Конституція УРСР 1937 р., 
закони Союзу РСР та УРСР укази 
Президії Верховної Ради СРСР. 
Залежно від правового змісту 
укази Президії Верховної Ради 
УРСР поділялись на 2 групи:  
(1) укази, які мали нормативний 
характер; вони містили загальні 
норми й правила поведінки, 
розраховані на багаторазове 
застосування; (2) укази, розрахо-
вані на одноразове застосу-
вання, які створювали цілком 
конкретні правовідносини. До 
них належать укази про призна-
чення на посаду, надання почес-
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ного звання, нагородження 
Почесною грамотою Президії 
Верховної Ради УРСР або Гра-
мотою Верховної Ради УРСР. За 
роки діяльності Президії Верхов-
ної Ради УРСР, правовий статус 
якої встановлювався Конститу-
цією УРСР 1937 р., подібних 
указів було прийнято дуже 
багато. Велика їх кількість стосу-
валась нагородження орденами 
«Материнська слава» й меда-
лями «Медаль материнства» 
багатодітних матерів. Особливо 
багато такого роду актів було 
прийнято Президією Верховної 
Ради УРСР у перші роки після 
закінчення другої світової війни 
[2; 1946. – № 1-6].

Зважаючи на сесійний поря-
док функціонування Верховної 
Ради УРСР, діяльність її Президії 
у справі оперативного розв’язання 
питань верховного керівництв 
країною була вельми важливою. 
Особлива активність Президії 
припадає на початок так званої 
«хрущовської відлиги», тобто на 
середину 50-х років. У період між 
сесіями Верховної Ради УРСР на 
засіданнях Президії вносилися 
зміни й доповнення в чинне рес-
публіканське законодавство, 
нас амперед к рим іна льне, 
шлюбно-сімейне, цивільне, тру-
дове, кримінально-процесу-
альне, цивільне процесуальне, 
про адміністративну відпові-
дальність, про судоустрій тощо. 
Вносились також зміни й у сис-

тему органів управління УРСР. 
Президія регулярно призначала 
і звільняла з посад членів уряду 
УРСР та членів Верховного Суду 
УРСР. Реалізуючи свої повнова-
ження, передбачені Конститу-
цією, Президія Верховної Ради 
УРСР давала тлумачення окре-
мим нормам кримінального 
права, кримінально-процесуаль-
ного права, адміністративного 
законодавства [6, с.291]. Пре-
зидія постійно вносила важливі 
зміни в обласний і районний 
адміністративний поділи, у пра-
вовий стан населених пунктів 
тощо. 

В а ж л и в и м  н а п р я м к о м 
роботи Президії Верховної Ради 
УРСР було встановлення почес-
них звань, як-от: «Заслужений 
винахідник Української РСР», 
«Заслужений раціоналізатор 
Української РСР», «Заслужений 
дорожник Української РСР», 
«Заслужений працівник культури 
Української РСР», «Заслужений 
юрист Української РСР», «Заслу-
жений меліоратор Української 
РСР». Про кожне із цих звань 
Президією приймалося від-
повідне положення [Див.: 1960. 
–№ 17. – Ст. 117; 1962. – № 20. 
– Ст. 254; 1965. – №43. – Ст. 667; 
1966. – № 4. – Ст. 16; 1966. –  
№ 33. – Ст. 200].

Президія Верховної Ради 
УРСР, здійснюючи надані союз-
ним республікам Конституцією 
СРСР права в галузі зовнішніх 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

�0 2009/100

відносин, ратифікувала велику 
кількість конвенцій, договорів та 
інших міжнародно-правових 
актів.

У полі зору Президії Верхов-
ної Ради УРСР постійно знахо-
дились питання контролю за 
додержанням законів Верховним 
Судом УРСР, міністерствами, 
відомствами, виконавчими комі-
тетами Рад депутатів трудящих. 
При цьому Президію цікавили 
проблеми зміцнення законності, 
охорони громадського порядку, 
захист прав громадян, стан при-
йому відвідувачів виконкомами 
Рад, розгляд скарг і заяв грома-
дян в органах управління, стан і 
практика накладання адміністра-
тивних стягнень, а також інші 
питання державного, госпо-
дарського й соціально-культур-
ного будівництва, якими займа-
лись виконавчі органи. На засі-
даннях Президії Верховної Ради 
УРСР розглядались вузлові 
питання організаційної діяль-
ності місцевих Рад депутатів тру-
дящих, а саме: практика скли-
кання, підготовки й проведення 
сесій, робота постійних комісій, 
виконання наказів виборців, від-
повіді на критичні зауваження і 
пропозиції депутатів, звіти вико-
навчих комітетів і депутатів 
перед виборцями, організація 
роботи в округах та ін. [6, с. 292]. 
Значна організаційно-масова 
діяльність провадилась Пре-
зидією у зв’язку з виборами до 

Верховної Ради СРСР, Верховної 
Ради УРСР, місцевих Рад депу-
татів трудящих і виборів район-
них (міських) народних судів [5, 
с. 663].

У той же час діяльність 
самої Президії Верховної Ради 
УРСР контролювалась Верхов-
ною Радою, зокрема, через 
затвердження нею прийнятих у 
міжсесійний період указів Пре-
зидії. Верховна Рада УРСР усіх 
9-ти скликань, яка функціону-
вали на засадах Конституції 
УРСР 1937 р., затвердила велику 
кількість указів Президії, якими 
вносилися зміни й доповнення в 
нормативно-правові акти в між 
сесіонні періоди. Значна частина 
їх стосувалась кодексів УРСР. 
Укази ж Президії Верховної Ради 
УРСР, прийняті в межах її компе-
тенції, подальшому затверд-
женню Верховною Радою УРСР 
не підлягали.

Окрім указів Президія Вер-
ховної Ради УРСР приймала такі 
акти, як постанови, в порядку її 
контролюючої й організаційної 
роботи з реалізації норм права. 
Як зазначав І.Т. Беспалий, поста-
нови Президій Верховних Рад 
союзних республік не були актами 
нормативного змісту. Вони стано-
вили собою акти контролю, вико-
нання і внутрішньої організації 
Президії, мали конкретний харак-
тер і вирішували окремі питання 
[1, с.141]. Постанови Президії були 
обов’язкові для виконання тими 
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органами, про які йшлося в пос-
тановах. Ці постанови Президії 
Верховної Ради УРСР ставали 
підставою для прийняття пев-
ними державними органами, 
організаціями, посадовими осо-
бами відповідних правових актів. 
Значну групу складали постанови 
Президії з питань підготовки ви-
борчих кампаній. Ними вирішува-
лись питання підготовки сесій 
Верховної Ради УРСР, бо якраз 
на її Президію Конституція УРСР 
покладала обов’язок скликання 
сесії Верховної Ради. Приміром, 
читаємо в Конституції: «Стаття 
31. Сесії Верховної Ради УРСР 
скликаються Президією Верхов-
ної Ради УРСР двічі на рік. Поза-
чергові сесії скликаються Пре-
зидією Верховної Ради УРСР за 
її розсудом або на вимогу однієї 
третини депутатів Верховної 
Ради УРСР» [7, с.106].

У постановах втілювалась 
діяльність Президії Верховної 
Ради УРСР щодо помилування і 
прийняття в громадянство.

Здійснюючи свої повнова-
ження, Президія Верховної Ради 
УРСР приймала постанови, які 
стосувалися таких організацій-
них питань, як утворення різних 
комісій і затвердження їх персо-
нального складу, вирішення 
інших організаційних питань.

Постанови вступали в силу 
з моменту їх прийняття Пре-
зидією Верховної Ради УРСР і 
були розраховані на досягнення 

конкретного факту [1, с.151].
Укази Президії Верховної 

Ради УРСР публікувалися за під-
писом Голови й Секретаря Пре-
зидії у такому офіційному виданні, 
як «Відомості Верховної Ради 
Української Радянської Соціаліс-
тичної Республіки». «Відомості» 
почали видаватися з 1940 р. Із 
середини 50-х років вони вида-
вались російською й українською 
мовами. Існувала практика, коли 
останні в поточному році «Відо-
мості» були повністю присвячені 
алфавітно-предметному покаж-
чику за відповідний рік [Див.: 2; 
1959. – № 36. – С. 1055 – 1146; 
1977. – Дод. до № 52. – С. 3-42]. 
У деяких випадках цей покажчик 
за відповідний рік поміщався в 
останньому розділі останнього 
номера «Відомостей» [Див.: 2; 
1955. – № 6. – С. 57-60; 1956. –  
№ 11. – С. 291-407]. Крім указів і 
постанов Президії Верховної 
Ради УРСР у цьому виданні дру-
кувалися закони й постанови 
Верховної Ради УРСР, подава-
лась інформація про засідання 
її постійних комісій [Див.: 2; 1977. 
–№ 6. – С. 6. – С. 55]. Містилася 
також інформація про засідання 
Президії Верховної Ради УРСР 
[2; 1977. –№ 7. – С. 64-66] та про 
іншу її роботу [Див. 2; 1977 –  
№ 48. – С. 690].

Позачергова сьома сесія 
Верховної Ради УРСР 9-го скли-
кання 20 квітня 1978 р. прийняла 
нову Конституцію УРСР, яка за 
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Верховною Радою закріпила ста-
тус найвищого органу державної 
влади Української РСР (cт. 97). У 
ч. 2 cт. 97 Основного Закону 
країни було зазначено, що «Вер-
ховна Рада Української РСР пра-
вомочна вирішувати всі питання, 
віднесені Конституцією СРСР і 
цією Конституцією до відання 
Української РСР» [7, с.143].

Таким чином, новою Консти-
туцією 1978 р. компетенція Вер-
ховної Ради УРСР була прирів-

няна до компетенції УРСР, а Вер-
ховна Рада отримала право роз-
глядати й вирішувати будь-яке 
питання, в тому числі й ті, що 
належали до компетенції Пре-
зидії Верховної Ради УРСР, що 
потягло за собою певну зміну 
статусу останньої. Тепер згідно 
зі cт. 106 Конституції УРСР 
1978 р. Президія Верховної Ради 
УРСР визначалась як «постійно 
діючий орган Верховної Ради 
Української РСР» [7, с.145].
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Бажання створити неза-
лежну Українську державу в 
революційні 1917-1921 рр. вима-
гали значних зусиль щодо роз-
будови нового державного апа-
рату, зокрема, судової системи. 
Демократичні ідеали українських 
фундаторів наштовхнулись на 
суворі реалії життя, тому не були 
реалізовані повною мірою. У 
перші місяці після Лютневої 
революції Тимчасовий уряд лікві-
дував воєнно-польові суди, ста-
нові «особливі присутствія», 
посади земських дільничних 
начальників [1]. Одночасно від-
новлювалась діяльність миро-
вих судів і розширювалась їх 
компетенція [8]. Судами загаль-
ної юрисдикції були окружні суди, 
а другою інстанцією для них – 
Київська, Харківська й Одеська 
судові палати. У травні 1917 р. у 

повітах почали призначатися 
адміністративні суди, а при 
окружних судах створюватися 
адміністративні відділення [17, 
с.70]. В Одесі ще з 1808 р. діяв 
комерційний суд. Таким чином, 
унаслідок незначної реорганіза-
ції судова система в Україні в 
основному була приведена у від-
повідність із Судовими уставами 
Росії 1864 р. та їх подальшими 
змінами.

Але в революційному вирі, 
що охопив Україну після Лютне-
вої революції, стихійно виникали 
різноманітні установи, які при-
власнювали собі судові функції. 
Так, у Катеринославській і Хер-
сонській губерніях виникли 
тимчасові суди в складі миро-
вого судді (голови), одного пред-
ставника від робітників і одного 
від селян. У Луганську виник 

В.О. Рум’янцев, д-р юрид. наук, професор 
Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого,  
член-кореспондент АПрН України, м. Харків

УДК 340.15(477) «1917-1921»

СУДОВА СИСТЕМА В УКРАЇНІ В ПЕРІОД  
«УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» 1917-1921 рр.
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революційний трибунал, склад 
якого обирався Радою робітни-
чих і солдатських депутатів [18, 
с.31]. У Дружківці окремі судові 
функції виконували безпосеред-
ньо Ради робітничих депутатів 
[12, т.1, с.147]. Така тенденція не 
сприяла встановленню єдиних 
процесуальних форм відправ-
лення правосуддя.

Уперше ідея формування 
власної судової системи в Україні 
була висловлена в Декларації 
Генерального секретаріату  
10 липня 1917 р. й підтверджена 
наступною Декларацією 12 жов-
тня того ж року [25, с. 487,  
514-518]. Програмні цілі Цент-
ральної Ради щодо реформи 
судової системи були викладені 
в Третьому Універсалі [19, 1917. 
8 листопада]. Реалізуючи їх, 
Центральна Рада 10 листопада 
1917 р. прийняла важливу для 
українізації суду постанову: «Суд 
на Україні твориться іменем 
Української Народної Респуб-
ліки» [22; т.1, с.408] (далі УНР).

Реформуючи судову сис-
тему, Центральна Рада йшла 
шляхом збереження усталених 
демократичних форм судо-
устрою. Законом від 17 листо-
пада 1917 р. вона визнала 
неправомочність Київської, Хар-
ківської й Новочеркаської судо-
вих палат і одночасно ухвалила 
закон «Про заведення апеляцій-
них судів», згідно з яким в УНР 
створювалися 3 апеляційні суди: 

Київський, Харківський та Одесь-
кий [24; ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 
169,170.], а 2 грудня 1917 р. вже 
було обрано склад Київського 
апеляційного суду [24; ф. 1115, 
оп. 1, спр. 6, арк. 4-42]. Сформу-
вати в повному складі Одеський 
і Харківський апеляційні суди не 
вдалося. Того ж дня Центральна 
Рада ухвалила закон «Про утво-
рення Генерального суду». Як 
вища касаційна інстанція в УНР 
цей суд мав виконувати функції 
колишнього Правительствую-
чого Сенату в справах судових, 
справах нагляду за судовими 
установами й особами судового 
відомства. Генеральний суд 
складався з 3-х департаментів 
–  ц и в і л ь н о г о ,  к а р н о г о  й 
адміністративного. Тимчасово 
він виконував і функції Головного 
військового суду. При Генераль-
ному суді була створена Проку-
ратура [2].

Незавершеність судової 
реформи й умови війни зумо-
вили появу в УНР надзвичайних 
судових установ, які заповню-
вали вакуум в організації судової 
влади. 14 лютого 1918 р. були 
запроваджені посади головних 
губернських комісарів, яким 
надавалося право створювати 
революційні воєнні суди, що 
діяли в складі 2-х представників 
від місцевих громадських органі-
зацій і 4-х – за призначенням 
губернського коменданта [17,  
с. 76]. Такий підхід перетворював 
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судову систему з незалежної 
гілки влади на своєрідне допов-
нення адміністративного апа-
рату, в якому процесуальні 
з а с о б и  п р и й м а л и  ф о р м у 
адміністративних.

Стан війни вимагав від уряду 
УНР створювати судові установи 
зі спеціальною юрисдикцією. Для 
розгляду кримінальних справ 
військових було створено Київ-
ський та Одеський воєнні суди, 
згодом – вищі воєнні суди в Києві 
та Катеринославі й 17 штабних 
судів.

Після вступу відповідно до 
Брестської угоди на територію 
України німецьких та австро-
угорських військ були запровад-
жені воєнно-польові суди цих 
держав, які поширювали свою 
юрисдикцію й на громадян 
України та її мешканців. Із пос-
лабленням української влади 
німецькі військові інститути 
активно привласнювали функції 
її органів, у тому числі й судових. 
Яскравим проявом цього став 
наказ фельдмаршала Ейхгорна 
від 25 квітня 1918 р., у cт. 1 якого 
говорилось, що «всі злочинства 
проти громадського ладу, всі 
карні злочинства, як і всі зло-
чинства проти германського й 
союзного війська, як і всіх осіб, 
які належать до них, підлягають 
воєнному особливому германсь-
кому польовому суду» [19; 1918. 
– 27 квіт.].

Зміна форми Української 

держави у зв’язку з приходом до 
влади П.Скоропадського й від-
сутність наступності між УНР та 
Українською державою неми-
нуче вимагали створення нових 
владних структур, у тому числі й 
судових. У перші тижні існування 
гетьманату в Україні діяла змі-
шана судова система, тобто 
діяли судові установи часів 
Російської імперії, суди, створені 
Тимчасовим урядом, і суди, 
засновані Центральною Радою. 
Закон про титул, іменем якого 
твориться суд в Україні – «іменем 
закону Української Держави» був 
затверджений гетьманом 25 
травня 1918 р. [11, т.2, с. 80].

Створення нової судової 
системи в Українській державі 
розпочалося з реформування її 
вищої ланки – Генерального 
суду. Відповідно до Закону «Про 
тимчасовий державний устрій 
України» цей Суд повинен був 
охороняти й захищати право й 
бути вищою судовою інстанцією 
в Україні. Новела полягала в 
тому, що судді Генерального 
суду призначалися гетьманом [6; 
1918. – 13 черв.]. Але це був 
лише перший крок. Гетьман пла-
нував перетворити цей суд на 
структуру, схожу на колишній 
Сенат Російської імперії, і 2 чер-
вня 1918 р. було прийнято новий 
закон про Генеральний суд. Від-
тепер даний судовий орган скла-
дався з 15 суддів цивільного, 
карного й адміністративного 
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департаментів і виконував на 
території України функції, які 
раніше належали Сенату Росій-
ської імперії, у справах судових, 
справах нагляду за судовими 
установами й особами судового 
відомства.

Принциповий крок у судовій 
реформі зроблено з прийняттям 
8 липня 1918 р. закону «Про утво-
рення Державного Сенату», яким 
скасовувався Генеральний суд і 
засновувався Державний Сенат 
як вища інституція Української 
держави в судових та адміністра-
тивних справах. У законі яскраво 
простежувалась прихильність 
гетьмана до російської моделі 
організації державних структур, 
зокрема судових. Відповідно до 
ІІ артикулу устрій, обсяг повно-
важень Сенату, порядок чинності 
й провадження справ, порядок 
виконання його постанов, поря-
док його зносин з іншими держав-
ними ус танов ами,  прав а, 
обов’язки й відповідальність 
сенаторів мали тимчасово регу-
люватися «Учреждением Рос-
сийского Правительствующего 
Сената» та «Учреж дением 
Судебных установлений». 
Державний Сенат складався з 
Адміністративного Генерального 
суду (19 сенаторів), Карного 
Генерального суду (11 сенаторів), 
Цивільного Генерального суду 
(15 сенаторів) і Загального 
Зібрання Сенату (10 сенаторів) 
[6; 1918. – 5 черв.].

Гетьман залишив в Україні 
систему загальних судів. У липні 
1918 р. був ухвалений закон 
«Про Судові Палати й Апеляційні 
Суди» [6; 1918. – 20 лип.], за яким 
всі 3 судові палати – Київська, 
Харківська й Одеська – залиша-
лись діючими з деякими змінами 
стосовно їх штатів і вимог до кан-
дидатів на посади суддів. Як 
суди першої інстанції, судові 
палати мали розглядати справи 
про державні й посадові зло-
чини. Ці установи були апеляцій-
ними інстанціями для всіх справ, 
що розглядалися в окружних 
судах без присяжних засіда-
телів. До того ж вони виконували 
наглядові функції за окружними 
судами. Генеральні суди Держав-
ного Сенату, у свою чергу, були 
апеляційною інстанцією в спра-
вах, що вперше розглядалися в 
судових палатах, і здійснювали 
нагляд за ними. Адміністратив-
ний, карний і цивільний відділи 
окружних судів розглядали 
справи в складі 3-х постійних 
членів відповідного відділу, а 
найважливіші карні справи – в 
складі 3-х суддів і 12 присяжних 
засідателів. За станом на сере-
дину 1918 р. в Україні налічува-
лось 19 окружних судів.

Гетьманський уряд відновив 
мирову юстицію. Законодавче 
визначення організації й діяль-
ності мирових судів сталося  
2 червня 1918 р. Юрисдикція 
мирових суддів обмежувалася 
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мировою дільницею. Додаткові й 
почесні мирові судді розглядали 
справи в межах мирового округу. 
Дільничні й додаткові мирові 
судді свої посади обіймали пос-
тійно. Почесні мирові судді могли 
поєднувати державну, громад-
ську й судову діяльність. Вони 
розглядали справи лише в тих 
випадках, коли обидві сторони 
зверталися до них за посеред-
ництвом.  Миров і  д ільниц і 
об’єднувалися в мирові округи 
(всього їх діяло 115), у межах 
яких збиралися з’їзди мирових 
суддів. До штатного розпису 
з’їздів мирових суддів належала 
посада адміністративного судді 
повіту, якому доручалося про-
вадження попереднього слід-
ства в кримінальних справах [6; 
1918. – 13 черв.]. Мировий з’їзд 
здійснював нагляд за належними 
до нього дільничними мировими 
суддями. Апеляційною інстан-
цією для мирових судів були 
окружні суди. Голова з’їзду миро-
вих суддів округу призначався 
гетьманом за поданням міністра 
юстиції й обіймав цю посаду не 
менше 3-х років.

В Українській державі на під-
ставі Російського імперського 
Статуту торгового судочинства 
продовжував діяти Одеський 
комерційний суд у складі голови, 
його товариша та 4-х суддів. 
Касаційною інстанцією для нього 
виступала Одеська судова 
палата, скарги на рішення якої 

розглядав Цивільний Генераль-
ний суд Державного Сенату.

Створюючи рег улярну 
українську армію гетьман значну 
увагу приділяв формуванню вій-
ськових судів. У травні 1918 р. 
було створено Головне війсь-
ково-судове управління і скла-
дено реєстр осіб, яких планува-
лося призначити на військово-
судові посади. Тоді ж було прий-
нято закон «Про військову під-
судність» [6; 1918. – 13 черв.].  
У гетьманській державі діяли 
створені за часів УНР Київський 
і Катеринославський вищі вій-
ськові суди і 17 штабних судів. 
Двадцять першого червня 1918 р. 
Рада міністрів ухвалила закон 
«Про організацію військово-
судових інституцій та їх компе-
тенцію» [9, с. 80], яким підтвер-
дила основні положення від-
повідного закону Центральної 
Ради. Вищі суди складалися з 
голови й 8-ми суддів, а штабний 
– з голови і 4-х суддів. Усі судді 
обиралися жеребкуванням стро-
ком на 2 місяці. Рішення військо-
вих судів могли оскаржуватися 
лише в касаційному порядку до 
Генерального Карного суду 
Державного Сенату.

Проте система військових 
судів в Українській державі на 
той час мала суперечливий 
характер. Справа в тому, що до 
створення українських збройних 
с ил  негативно  с тавилос я 
німецьке командування, тому 
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здобутки гетьмана в цьому 
напрямку були незначні, а відтак, 
зусилля в розбудові військових 
судів не мали практичного вті-
лення. Реальну роль у воєнному 
судочинстві відігравали німецькі 
та австро-угорськ і воєнно-
польові суди, які були важливим 
знаряддям наведення порядку в 
умовах анархії й безвладдя 
останніх місяців діяльності Цен-
тральної Ради. Тому гетьман був 
змушений прийняти цю сис-
тему.

Організація й діяльність 
німецьких воєнно-польових 
судів, за свідченнями сучасників, 
будувалась на таких підставах. 
Постійного складу суду не існу-
вало. Судді призначалися в кож-
ному окремому випадку наказом 
командира відповідної військової 
частини. Підготовка справ, про-
курорські обов’язки, нагляд за 
виконанням вироків поклада-
лися на судового офіцера, 
посада якого передбачалася при 
штабі кожної військової частини 
або при військовій комендатурі і 
який головував у судовому засі-
данні. Судовий процес відбу-
вався без особливих формаль-
ностей і дотримання законів. Суд 
на свій розсуд підвищував або 
знижував види й строки пока-
рання, передбачені німецьким 
законодавством. Командир вій-
ськової частини мав право не 
затверджувати і змінювати вже 
оголошені вироки суду. Від нього 

залежало допущення на судове 
засідання захисників, віддання 
справи до суду, призначення 
засідань судів [5, с. 40-42].

Але наведене не означало, 
що П.Скоропадський в обмін на 
гетьманську булаву віддавав 
українське населення на поталу 
австрійській і німецькій війсь-
ковій «Феміді». Справа в тому, 
що українська судова система на 
той період значною мірою при-
пинила свою діяльність і цей 
вакуум заповнювали австрійські 
й німецькі воєнно-польові суди. 
Але з відновленням апарату 
української юстиції гетьман 
домагався обмеження юрисдик-
ції останніх щодо українського 
населення.

Після падіння гетьманату й 
приходу до влади Директорії 
знов постала проблема перебу-
дови державного апарату, в тому 
числі й судового. Директорія не 
сприйняла здобутків гетьманату 
в державотворенні і не поверну-
лась до державних інституцій 
УНР часів Центральної Ради. 
Вона прагнула зробити свій 
оригінальний внесок у розбудову 
Української держави, а опини-
лась на роздоріжжі. Її зусилля в 
галузі державного будівництва, 
зокрема судоустрою, були хао-
тичними й неефективними, а 
вакуум у судовій системі запов-
нило надзвичайне військове 
судочинство. Ще 1 грудня 1918 р. 
Директорія ухвалила, що «суд на 
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території Української Народної 
Республіки твориться іменем 
УНР» [21]. Наприкінці грудня 
цього ж року вона скасувала 
Державний Сенат, заснований 
гетьманом [20], а 2 січня 1919 р. 
підтвердила закон про віднов-
лення діяльності Генерального 
суду часів УНР, щоправда, з 
назвою «Надвищий суд» [7, т. 2, 
с. 403,404]. 24 січня була віднов-
лена діяльність апеляційних 
судів, заснованих Центральною 
Радою [3; 1919. – Вип. 7]. Дирек-
торія, намагаючись зберегти 
мирові судові установи, 19 лютого 
1919 р. прийняла закон «Про 
вибори та призначення мирових 
суддів», яким установлювалося, 
що органи місцевого самовряду-
вання повинні найближчим часом 
обрати мирових суддів за нор-
мами закону Тимчасового уряду 
від 4 травня 1917 р. [3; 1919.  
– Вип. 5]

В основу нової моделі судо-
вої системи «другої УНР» Дирек-
торія поклала принципи судо-
устрою дореволюційної Росії, 
дещо модифіковані Централь-
ною Радою й гетьманом. Але 
складна геополітична ситуація, 
в якій опинилася Україна, необ-
хідність вести воєнні дії проти 
більшовиків, білогвардійців, 
анархістів, Антанти й поляків 
зумовлювали суттєві аномалії в 
судоустрої УНР [13; 2001. – № 1. 
– С. 107]. На практиці функціону-
вала і діяла надзвичайна судова 

система, досить далека від прин-
ципів, законодавчо проголоше-
них Директорією. Спочатку 
основними судовими устано-
вами УНР стали воєнно-польові 
суди, які були започатковані 
наказом С.Петлюри й О.Осець-
кого від 22 листопада 1918 р. На 
його підставі при всіх військових 
частинах засновувалися воєнно-
польові суди в складі 2-х стар-
шин, 2-х козаків, прокурора й сек-
ретаря, які призначалися нака-
зом місцевої військової влади 
[23, с. 57]. Для влаштування 
таких судів застосовувалися 
російські Військовий статут про 
покарання 1869 р. й Положення 
про польове управління військ у 
воєнний час 1914 р. 

Формування надзвичайної 
судової системи Директорії на 
цьому не закінчилось, і 20 грудня 
1918 р. було створено позасудо-
вий орган – так звана «дев’ятка», 
комісія в складі 9 членів – пред-
ставників від Головного військо-
вого юридичного управління, вій-
ськових частин та Міністерства 
юстиції для термінового роз-
гляду справ усіх супротивників 
нової влади [14, с. 154]. У такій 
системі й повноваженнях судо-
вих установ неважко побачити 
намагання Директорії перетво-
рити їх на знаряддя боротьби з 
пол і тичними опонентами. 
Широка підсудність воєнно-
польових судів призвела до того, 
що суд при штабі корпусу не 
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встигав розглядати справи, а 
тому 20 грудня 1919 р. в Києві 
було запроваджено вже 2 вій-
ськово-польові суди. При цьому 
зменшився і склад судової при-
сутності: тепер суд працював у 
складі головуючого і 2-х суддів 
за наявності 2-х запасних. Судова 
система, створена Директорією 
в перші місяці її існування, не 
відповідала демократичним 
принципам і не змогла виконати 
завдань, які на неї покладалися. 
Тому 26 січня 1919 р. воєнно-
польові суди на території УНР 
було скасовано. Того ж дня 
Директорія затвердила закон 
«Про надзвичайні воєнні суди». 
Вони були винятковими й діяли 
на фронтах і в місцевостях, де 
оголошено воєнний стан. А якщо 
взяти до уваги, що на підставі 
закону Директорії від 24 січня 
1919 р. останній оголошувався 
на всій території УНР, то не 
лишається сумнівів у тому, що 
«класичне» правосуддя відтісня-
лося на другий план, а то й 
зовсім не діяло [11, т.2, с. 105].

У системі надзвичайних воєн-
них судів не існувало ніякої інс-
танційності, їх вироки не підля-
гали оскарженню й виконувалися 
негайно. Щоправда, особи, засуд-
жені до страти, мали право про-
тягом 6-ти годин після проголо-
шення вироку звернутися з про-
ханням про помилування до Вер-
ховної влади (тобто до Дирек-
торії), а в діючій армії – до Голов-

ного отамана [15, с. 164]. У зв’язку 
з низькою кваліфікацією суддів, а 
в більшості випадків – навіть з її 
відсутністю наказом Головного 
отамана від 14 червня 1919 р. 
суди при військових корпусах і 
дивізіях були розформовані, а  
5 липня така ж доля спіткала й 
судові установи на рівні корпусів. 
Усі справи почав вирішувати суд 
при Штабі діючої армії. У такому 
вигляді воєнні суди діяли до кінця 
1919 р. [10, с. 4,5]

Система надзвичайного 
воєнного судочинства, що вини-
кала стихійно, не володіла 
належною правовою базою своєї 
організації, мала майже необме-
жену юрисдикцію, ніким не конт-
ролювалася, була знаряддям 
репресій проти прихильників 
попереднього режиму, а згодом 
– опозиційних сил Директорії. 
Вона була не тільки дуже дале-
кою від виконання завдань зміц-
нення законності й правопо-
рядку, а, навпаки, збільшувала 
свавілля отаманів і поглиблю-
вала анархію в державі.

Проблемам судоустрою 
значна увага приділялась й на 
території Західноукраїнської 
Народної Республіки (ЗУНР). 
Двадцять першого листопада 
1918 р. Українська Національна 
Рада прийняла закон «Про 
тимчасову організацію судів і 
судової влади» [16, с. 181,182]. 
Функцію правосуддя в ЗУНР про-
довжували виконувати суди 
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колишньої Австро-Угорської 
імперії, але вже під керівництвом 
Державного секретарства юсти-
ції ЗУНР. Судді, які не скомпро-
метували себе антиукраїнською 
діяльністю і прийняли присягу 
служити ЗУНР, залишалися на 
своїх посадах. Одночасно пере-
будовувалась і судова система: 
на території республіки було 
створено 12 судових округів і  
130 судових повітів. Відповідно 
до національного складу насе-
лення за квотою – один мандат 
на 40 тис. жителів – мали обира-
тися нові судді. У такий спосіб 
слід було обрати 144 судді окруж-
них судів, з них 102 українців,  
25 поляків, 17 євреїв [4; 1918. –  
1 груд.].

Пр о д о в ж е н н я  с уд о в о ї 
реформи в ЗУНР прийняло 
оригінальний напрямок: розділя-
лося кримінальне і цивільне 
судочинство. Одинадцятого 
лютого 1919 р. видано закон про 
утворення в повітах трибуналів 
першої інстанції для розгляду 
кримінальних справ. Юрисдик-
ція окружних і повітових судів 
обмежувалася цивільними спра-
вами. Другою інстанцією в 
цивільних і кримінальних спра-
вах мав бути Вищий суд у Львові, 
третьою – Надвищий державний 
суд. Тимчасово (до їх утворення) 
їх функції виконували спеціально 
створені на цей час Окремий 
судовий сенат другої інстанції та 
Окремий судовий сенат третьої 

інстанції.
Поруч з органами цивільної 

юстиції в ЗУНР створювалася й 
військова юстиція. За розпоряд-
женням Державного секретаріату 
ЗУНР від 16 листопада 1918 р. [4; 
1918. – 14 груд.] у Львові плану-
валось створити Найвищий вій-
ськовий трибунал. Військові 
обласні суди мали діяти в межах 
Львівської, Тернопільської й 
Станіславської військових облас-
тей.

Складна воєнна ситуація на 
фронтах і наявність у тилу чис-
ленних диверсантів і шпигунів 
вимагали створення більш 
мобільних органів, ніж звичайні 
військові суди. Розпорядженням 
Державного секретаріату ЗУНР 
від З грудня 1918 р. при кожній 
окружній команді були створені 
воєнно-польові суди [4; 1919. –  
15 лют.], а в січні наступного року 
– такі ж суди груп «Північ», 
«Південь»і «Львів» .

Після переходу Української 
Галицької Армії за р. Збруч було 
дещо змінено структуру війсь-
ково-судових установ. Розпо-
рядженням від 16 липня 1919 р. 
створено воєнно-польовий суд 
Начальної команди Галицької 
Армії та воєнно-польові суди І, 
I I  і  I I I  к о р п ус і в .  Ц і  с уд и 
здійснювали судочинство щодо 
військовослужбовців тих частин, 
я к і  п і д п о р я д к о в у в а л и с ь 
Начальній команді Галицької 
Армії.
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В історії держави і права 
України є вікопомні події і правові 
пам’ятки, значення яких повністю 
усвідомлюється лише з часом, 
особливо в добу активного 
державотворення. Такою подією 
і пам’яткою є Акт злуки Українсь-
кої Народної Республіки і Західно-
Української Народної Республіки 
22 січня 1919 р. Указ Президента 
України «Про заходи з відзна-
чення 90-річчя подій Української 
революції 1917-1921 років та вша-
нування пам’яті ї ї учасників» 
передбачає проведення в січні 
2009 р. в м. Києві урочистих 
державних заходів з нагоди 90-ї 
річниці проголошення цього зна-
менного Акта злуки [16, с. 4].

У даній статті зроблена 
спроба короткого історико-право-
вого аналізу державотворчих 
процесів на шляху до об’єднання 

українського народу та його 
земель з початком Української 
революції.

Революція розпочалася слі-
дом за Лютневою 1917 р. в Пет-
рограді з утворення в Києві вже 
на початку березня громадськими 
організаціями й політичними пар-
тіями, що вийшли з підпілля, 
Української Центральної Ради 
(далі – УЦР). Остання створюва-
лась як «організація парламент-
ського типу» [4, с. 85, 86]. Щоб 
надати їй «характеру справж-
нього представництва всього 
організованого українського 
народу», у квітні 1917 р. було 
скликано багатолюдний Націо-
нальний конгрес [3, с. 7]. Він і виз-
начив форму державного устрою 
України – національно-тери-
торіальна автономія у складі 
федеративної демократичної 

В.М. Єрмолаєв, д-р юрид. наук, професор  
Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

УДК 340.15.(477)

НА ШЛЯХУ ДО СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ  
(ДО 90-РІЧЧЯ АКТА ЗЛУКИ УНР ІЗ ЗУНР)
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Росії з головними принципами 
автономії. Конгрес поповнив 
склад УЦР, обрав її Голову –  
М.Грушевського. Згодом на її V і 
VI сесіях унаслідок нової реор-
ганізації й поповнення складу за 
територіальним і партійним пред-
ставництвом, а також за рахунок 
обраних членів від військових, 
громадських, профспілкових 
організацій, національних мен-
шин, УЦР уже налічувала 643 
депутати [14, с.138, 139, 233]. 
Реально в її роботі брали участь 
значно менше обраних до ї ї 
складу депутатів. Діяльність 
Ради визначали політичні партії 
соціалістичного спрямування: з 
19 партій (українських, російських 
і польських) 17 називали себе 
соціалістичними. Це й зумовило 
напрямки і зміст державотво-
рення, здійснюваного УЦР та її 
урядом. В.Винниченко згадував: 
«Це був центр, до якого радіу-
сами стікались усі хитання про-
будженої національної енергії..., 
сюди стікались усі жалі, всі 
кривди, всі надії, сподівання, 
плани, розрахунки, міркування» 
[10, с. 80].

Незважаючи на протидію й 
централістську політику Тимчасо-
вого уряду Росії, УЦР поступово 
брала у свої руки управління 
всіма справами в Україні. Діячі 
Ради намагались відстоювати 
інтереси й західних українців. Зві-
туючи на засіданні її Комітету у 
квітні й липні, призначений кра-

йовим комісаром окупованих 
російськими військами частин 
Галичини й Буковини Д.Доро-
шенко розповідав про страхіт-
ливе становище «позбавленої 
прав людності», свої малопродук-
тивні спроби відновлення еконо-
мічного й культурного життя в 
краї. Рада намітила першочергові 
заходи у справі допомоги галиць-
ким виселенцям та полоненим у 
Сибіру [14, с.74-77, 184-187].

Проте прагнення УЦР легі-
т и м н и м  ш л я хо м  з д о бу т и 
українську автономію у складі 
федеративної демократичної 
Росії, красномовно відображені в 
І й II Універсалах Ради, наштов-
хувалось на рішучу протидію 
Тимчасового уряду. Принцип 
державотворення, задекларова-
ний її діячами в І Універсалі – «не 
одділяючись від усієї Росії, не 
розриваючи з державою росій-
ською» [14, с. 101] – негативно 
позначився на його темпах, галь-
мував вирішення найгостріших 
соціально-економічних питань. 
Сьогодні видається дивним, але 
їх вирішення у планах і заходах 
діячів Ради на деякий час засту-
пає проблема майбутнього ладу 
Російської держави. 8 вересня 
1917 р. в Києві відбувається з’їзд 
представників народів та облас-
тей Росії, скликаний Централь-
ною Радою. Його делегати праг-
нули «федеративної перебудови 
Російської республіки», плану-
вали покінчити «з надмірною  
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централізацією законодавчої й 
виконавчої влади» [10, с. 3-5]. 
Для подальшої роботи була 
обрана навіть Рада народів. 
Проте російський Тимчасовий 
уряд у Петрограді не прореагував 
на цю подію і сподівання на 
демократичну перебудову Росії і 
д е м о к р а т и ч н е  в и р і ш е н н я 
українського питання залиши-
лось ілюзією.

Жовтневе збройне повс-
тання під керівництвом більшови-
ків і повалення Тимчасового 
уряду прискорили державотворчі 
процеси в Україні. Прийнятий III 
Універсал УЦР проголосив 
Українську Народну Республіку, 
повновладдя Центральної Ради 
та її Генерального Секретаріату 
[14, с. 398-401]. Так було віднов-
лено українську державність.

Розпочалося формування 
власної правової системи УНР. 
Рада видає закони від імені УНР, 
за урядом закріплюється право 
«видавати розпорядження в 
обсягу урядування на основі 
законів». Остаточне визначення 
кордонів УНР, прилучення «суміж-
них губерній і областей, де біль-
шість населення українська», 
мало бути «встановлене по згоді 
зорганізованої волі народів» [14, 
с. 375, 377, 379). Провідники 
Української революції ще не 
бачили близьких перспектив роз-
паду Австро-Угорської імперії й 
об’єднання українського народу 
в одній державі. До того ж перебіг 

політичних подій у Наддніпрян-
ськ ій Україні  продовжував  
ускладнюватись.

На з’їзді в Харкові Рад робіт-
ничих і селянських депутатів Дон-
басу й Криворіжжя 12 грудня 
1917 р. їх делегати проголосили 
владу Рад на території України. 
Було обрано Центральний вико-
навчий комітет Рад України, 
сформовано радянський уряд. У 
резолюціях «Про організацію 
влади на Україні», «Про самовиз-
начення України» з’їзд Рад дору-
чив Тимчасовому ЦВК «поширити 
на територію Української респуб-
ліки всі декрети і розпорядження 
робітничо-селянського уряду 
Російської федерації». УСРР виз-
навалась федеративною части-
ною Російської республіки [11, 
с. 12, 13].

Остання, IX сесія УЦР відбу-
лася 15-25 січня 1918 р. в умовах 
наступу більшовицьких військ на 
Київ та організованого більшови-
ками повстання робітників заводу 
«Арсенал». Під впливом цих 
подій керівництво Центральної 
Ради остаточно позбулося ілюзій 
щодо можливості створення 
Російської демократичної феде-
ративної республіки і входження 
до її складу УНР. Мирні перего-
вори в Бресті й прагнення 
української делегації підписати 
мирний договір з країнами Чет-
верного союзу викликали необ-
хідність конституювання Україн-
ської Народної Республіки як 
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суб’єкта міжнародного права. 
Тому сесія схвалила ІV Універ-
сал, заявивши в ньому: «Віднині 
Українська Народна Республіка 
стає самостійною, від нікого неза-
лежною, вільною, суверенною 
Державою Українського народу». 
М. Грушевський сподівався, що 
проголошена самостійність 
«стане твердою підставою забез-
печення нашої державності й 
нашого соціального будівництва» 
[2, с. 73]. Це був дійсно визна-
чальний державницький крок і на 
шляху до соборності України.

Дев’ята сесія УЦР уповнова-
жила українську делегацію підпи-
сати в Бресті мирний договір з 
Німеччиною, Австро-Угорщиною, 
Туреччиною й Болгарією. Він був 
підписаний 27 січня 1918 р. Це 
був перший мирний договір у пер-
шій світовій війні. У ньому закріп-
лювалося (cт. 1) прагнення сторін 
«жити взаємно в мирі і дружбі» 
[15, с 137-142]. Були досягнуті 
домовленості про обмін полоне-
ними, встановлення дипломатич-
них відносин, обмін «лишків» про-
дуктів тощо. Додатковими умо-
вами Брестського договору були 
збройна допомога УНР для 
боротьби з більшовиками й позика 
їй в 1 млр. руб. в обмін на поста-
чання Україною 1 млн. т продо-
вольства, вугілля та ін. [15, с. 143-
150]. Такою була плата Централь-
ної Ради за мир і повернення до 
влади.

Важливим для делегації УНР 

в Бресті було питання про пер-
спективи приєднання до України 
всіх земель, заселених етнічними 
українцями на заході. Проте 
делегація була змушена погоди-
тись на таємну угоду з Австро-
Угорщиною у «справі Східної 
Галичини й Буковини», за якою 
австрійська сторона обіцяла 
забезпечити культурний розвиток 
західних українців, а до 31 липня 
1918 р. здійснити злучення 
західно-українських земель «в 
один суцільний коронний край» 
[15, с. 150, 151].

Як бачимо, діячі УЦР неви-
правдано довго домагалися пра-
вового статусу української авто-
номії у складі Російської федера-
ції, що затримало й сповільнило 
демократичне державотворення 
в Україні, вирішення нагальних 
соціально-економічних проблем. 
Запросини ж німецької й австрій-
ської воєнної допомоги призвели 
до фактичної окупації України, її 
пограбування і як наслідок – до 
остаточної втрати довіри насе-
лення до Центральної Ради. 
Слабкою втіхою залишались 
обіцянки австро-угорського уряду 
про об’єднання західно-україн-
ських земель.

За умов іноземного й 
радянського панування, за час 
перебування Центральної Ради 
на Волині більшість прийнятих 
нею нормативних актів так і не 
набули чинності. Останнім її пра-
вовим актом, прийнятим після 
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повернення до Києва, стала Кон-
ституція УНР – ухвалений  
29 квітня 1918 р. «Статут про 
державний устрій, права і воль-
ності УНР». Конституція проголо-
шувала УНР державою суверен-
ною, незалежною, територія якої 
є неподільною [15, с. 330-335]. 
Основний Закон узагальнював 
річний державотворчий досвід, 
ураховував його здобутки й 
недоліки.

Існування Української дер-
жави в умовах гетьманського 
режиму й німецької окупації, а 
потім поява 14 листопада 1918 р. 
«Федеративної грамоти» П.Ско-
ропадського певною мірою ском-
прометували в суспільстві ідею 
української соборності. Та вона 
відроджувалась і набирала сили 
в середовищі опозиційних полі-
тичних партій, у західних україн-
ців.

У середині жовтня 1918 р. 
об’єднання політичних партій 
Український національний союз 
оприлюднив «Заяву про внут-
рішнє і зовнішнє становище 
України», в якій назвав цілком 
природним і необхідним «злу-
чення в один державний україн-
ський організм всіх заселених 
українцями земель, які до цього 
часу через історичні та міжна-
родні обставини не ввійшли в 
склад Української держави, цебто: 
Східної Галичини, Буковини, 
Угорської України, Холмщини, 
Підляшшя, частини Бессарабії з 

українським населенням, частини 
етнографічноукраїнської Дон-
щини, Чорногорії і Кубані» [9, 
с. 318]. Віру в близьку перспек-
тиву реалізації соборницької ідеї 
надали почуття невмирущої 
єдності українців у середовищі 
інтелігенції, демократичного 
крила політичних партій, стрімкий 
розвиток драматичних політич-
них подій в Західній Україні.

До Львова 18 жовтня 1918 р. 
з’їхались українські депутати 
обох палат австрійського парла-
менту, крайових сеймів, пред-
ставники українських політичних 
партій, духовенства і студент-
ства. На зборах було засновано 
Українську Національну Раду, 
ухвалено її Статут, де визна-
чався її склад, оголошувався її 
Голова – Є.Петрушевич [5, с. 92]. 
Уже наступного дня була опри-
люднена «Прокламація Україн-
ської Народної Республіки»  
(Маніфест), яка встановлювала 
територію республіки, уконсти-
туйовувала Українську державу 
[5, с. 93].

Із розпадом Австро-Угор-
щини 1 листопада 1918 р. січові 
стрільці на чолі з Д.Вітовським 
передали Українській Національ-
ній Раді (далі – УН Рада) владу у 
Львові, а заступник урядового 
намісника Галичини й делегація 
Ради підписали акт про передачу 
їй усієї повноти влади в краї. Це 
рішення з листопада 1918 р. було 
підтримано й у Чернівцях, проте 
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до кінця листопада румунські вій-
ська окупували територію Буко-
вини [5, с. 94, 95]. Рада 9 листо-
пада утворила Тимчасовий 
Державний Секретаріат (уряд), 
визначила й офіційну назву 
держави – Західно-Українська 
Народна Республіка. Уже на 
наступний день Рада прийняла 
резолюцію, якою доручала Держ-
секретаріату вжити заходів для 
початку переговорів щодо 
«з’єднання всіх українських 
земель в єдину державу» [12, 
с. 230]. Через 3 дні вона прийняла 
Перший Тимчасовий Основний 
Закон, розпочавши державотво-
рення на конституційних засадах. 
Головною справою державотво-
рення діячі ЗУНР вважали 
об’єднання з Наддніпрянщиною, 
соборність українських земель.

Державний Секретаріат 
ЗУНР 24 листопада 1918 р. ухва-
лив рішення розпочати перего-
вори у справі злуки з Директорією 
УНР, що очолила повстання 
проти гетьманського режиму. Уже 
1 грудня 1918 р. делегація Ради 
за дорученням останньої та 
Директорія, війська якої ще йшли 
на Київ, уклали у Фастові Перед-
вступний договір про злуку  
2-х частин України «в одну 
неподільну державну одиницю» 
[5, с. 108, 109]. Отже, стала реаль-
ною перспектива возз’єднання 
більшої частини українських 
земель, взаємної підтримки й 
допомоги.

В об’єднавчому русі активну 
участь брали й українці Закар-
паття. За ініціативою громадського 
об’єднання «Руська Народна 
Рада» 10 грудня в Будапешті було 
скликано з’їзд делегатів її осеред-
ків (близько 500), більшість із яких 
висловилася за приєднання краю 
до України [13, с. 340]. Таке ж 
рішення прийняли Всенародні 
збори в Хусті 21 січня 1919 р. [5, 
с. 106]. На Гуцульщині була прого-
лошена навіть Гуцульська респуб-
ліка, обрано парламент з 42 депу-
татів. Проте проголошення в 
березні цього ж року Угорської 
радянської республіки поклало 
край демократичним процесам на 
теренах України [17, с. 188-190].

У Станіславі З січня 1919 р. 
на засіданні Ради була одно-
голосно затверджена Ухвала про 
злуку ЗУНР і УНР. Урочисто про-
декламувавши їх об’єднання «в 
одну одноцільну, суверенну 
Народну Республіку», Рада пок-
лала остаточне вирішення цієї 
справи на майбутні Всеукраїнські 
Установчі збори [12, с. 232, 233]. 
До їх скликання на території 
ЗУНР законодавча влада зали-
шалась у руках УН Ради, вико-
навча – Держсекретаріату, збері-
галось самостійне командування 
армією. Ухвала Ради була підтри-
мана багатотисячними маніфес-
таціями в багатьох містах краю 
– в Дрогобичі, Тернополі, Стрию, 
Золочеві, Жовкві, Коломиї, Калуші 
та ін.
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Акт злуки мав бути проголо-
шений у Києві. Для того до сто-
лиці, де вже владувала Дирек-
торія УНР, була направлена деле-
гація з представників Галичини, 
Буковини й Закарпаття.

На святково прикрашеній 
Софійській площі Києва 22 січня 
1919 р. в присутності десятків 
тисяч людей від імені західних 
українців киян вітав член Ради  
Л.Бачинський. Державний секре-
тар ЗУНР Л.Цегельський урочисто 
оприлюднив Ухвалу Ради про 
злуку, повноваження західноук-
раїнської делегації і передав доку-
менти Голові Директорії В.Винни-
ченку. Той вітав делегацію братів, 
прийняв Заяву-ухвалу Ради. Було 
зачитано Універсал Директорії [8, 
с. 86], в якому проголошувалося: 
«Однині воєдино зливаються 
століттями одірвані одна від одної 
частини єдиної України – Західно-
Українська Республіка (Галичина, 
Буковина, Угорська Русь) і Над-
дніпрянська Велика Україна.

Здійснились віковічні мрії, 
якими жили і за які вмирали кращі 
сини України. ...Однині є єдина, 
незалежна Українська Народна 
Республіка.  Однині  народ 
український, визволений могут-
нім поривом своїх власних сил, 
має змогу об’єднаними, друж-
ними зусиллями всіх своїх синів 
будувати нероздільну, самостійну 
Державу Українську на благо й 
щастя всього її трудового люду» 
[5, с. 107]. Це «свято поєднання», 

за виразом В. Винниченка, стало 
вікопомною подією в історії віт-
чизняного державотворення [1, 
с. 242]. Це було справді величне 
національне свято возз’єднання, 
соборності українських земель, 
довгі століття розшматованих 
сусідніми державами.

Наступного дня відкрилася 
сесія обраного в січні Конгресу 
трудового народу України, у 
роботі якого взяла участь і 
західно-українська делегація як 
представництво від Західної 
України. Першим питанням, 
заслуханим Конгресом, було 
питання про злуку. Він затвердив 
увесь пакет соборницьких 
документів, ухваливши Акт злуки. 
ЗУНР згідно із Законом «Про 
форму влади в Україні» стала 
зватися Західною областю УНР. 
Таким чином, Конгрес, як повно-
важний представницький орган, 
«передпарламент», уособлював 
уже соборну Україну [6, с. 56]. Так 
була юридично вирішена істо-
рична проблема злуки обох час-
тин України. Трудовий конгрес 
висловлював рішучий протест 
проти замахів на цілісність, само-
стійність і незалежність Україн-
ської Народної Республіки. Він 
проголошував: «Український 
народ хоче бути нейтральним і в 
дружніх відносинах з усіма іншими 
народами» [8, с. 95]. Історичний 
Акт злуки було приурочено до річ-
ниці проголошення ІV Універса-
лом самостійності УНР. Тому  
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24 січня 1919 р. Рада народних 
міністрів Директорії прийняла 
рішення про встановлення  
22 січня щорічного святкування 
Дня проголошення самостійності 
соборної України.

Акт злуки наочно показав 
безсилість спроб роз’єднати 
український народ, протиставити 
його різні частини в першій сві-
товій війні, примусити служити 
чужим для них імперіалістичним 
цілям [7, с. 37]. Проте подальший, 
трагічний для України перебіг 
подій і наслідки, затверджені Вер-
сальським договором 1919 p., 
надовго затримали фактичний 
процес об’єднання всіх україн-
ських земель. Та був ще один 
роз’єднуючий чинник, який варто 

пам’ятати: в УHP і ЗУНР продов-
жували функціонувати 2 системи 
влади, й у найскрутніші моменти 
боротьби з окупантами представ-
ники обох влад не могли поро-
зумітися, поступитися власними 
регіональними інтересами перед 
поборницькими [9, с. 319]. Тож 
історія української соборності є 
повчальною. Вона застерігає: 
прагнути до єдності, одностай-
ності у становленні до Батьків-
щини – конституційний обов’язок 
кожного громадянина України. 
Національні інтереси набагато 
важливіші й живучіші за корпора-
тивні. Адже розбудова в Україні 
правової, соціальної, демократич-
ної держави вимагає політичної й 
духовної єдності всіх громадян.
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КОНСТИТУЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ  
У СФЕРІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ  

МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ

Наприкінці минулого року 
ми відзначали 60-річний ювілей 
Загальної дек лараці ї  прав 
людини. Цей документ, прийня-
тий буквально через декілька 
років після завершення другої 
світової війни, накреслив новий 
етап у розвитку правового ста-
тусу людини. Відтоді найго-
ловніші стандарти прав індивіда 
знайшли своє належне відбиття 
на найвищому, міжнародному 
рівні. Окрім суто доктриналь-
ного значення на сьогодні Декла-
рація є справжнім джерелом 
права в багатьох країнах світу. 
(І це при тому, що вона не є між-
народним договором у тради-
ційному розумінні цього терміна, 
а становить собою рішення, 
прийняте представницьким 
органом міжнародної організа-

ції). Достатньо навести за при-
клад рішення Високого Суду 
Танзанії, в якому було визнано 
неконституційною норму зви-
чаєвого права цієї країни, що 
ставила у дискримінаційне ста-
новище жінок. Суд аргументу-
вав своє рішення cт. 7 Деклара-
ції, визнавши при цьому сам цей 
документ частиною Конституції 
Танзанії [6]. 

Загалом же в сучасному 
демократичному світі ця Декла-
рація застосовується як дже-
рело, що є орієнтиром чи-то 
своєрідним авторитетом для 
правозастосувачів, набуваючи 
особливої ваги в країнах загаль-
ного права як писана форма 
закріплення ключових прав 
людини.

Наступним серйозним кро-
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ком у становленні й розвитку 
міжнародних стандартів у галузі 
прав індивіда слід визнати прий-
няту в 1950 році в межах Ради 
Європи Конвенцію про захист 
прав людини та основополож-
них свобод – унікальний інстру-
ментарій щодо захисту грома-
дянином своїх прав від їх пору-
шень з боку держави. Ішлося як 
про Комісію, що вже виключена 
з інституційного механізму, так 
і, безперечно, про Європейський 
суд з прав людини.

Наразі ми спостерігаємо 
бурхливий інтерес громадсь-
кості та вчених до цих обох важ-
ливих міжнародних документів, 
у тому числі й з огляду на зако-
нодавче закріплення особли-
вого значення Конвенці ї  в 
механізмі судового захисту прав 
людини. 

Верховна Рада України  
17 липня 1997 р. ратифікувала 
цей міжнародний акт з деякими 
застереженнями. Саме з цього 
часу Україна визнала юрисдик-
цію Європейського суду з прав 
людини. Усе це було зроблено 
в межах правового поля, визна-
ченого ї ї Основним Законом 
(статті 9 і 55), де говориться, що 
ратифіковані міжнародні дого-
вори є частиною національного 
законодавства, а також що за 
громадянами визнаються права 
на звернення за захистом своїх 
порушених прав до міжнародних 
судових інституцій після вико-

ристання всіх національних 
засобів правового захисту.

Після цього розпочався 
період активного звернення гро-
мадян України за захистом своїх 
прав до Європейського суду. За 
його даними, з 1 листопада 
1998 р. по 31 грудня 2007 р. до 
Суду надійшло від скаржників з 
України (а такими згідно зі cт. 34 
Конвенції можуть бути «особи, 
неурядові організації та групи 
осіб, які вважають себе потерпі-
лими від допущеного однієї з 
Високих Договірних Сторін пору-
шення прав, викладених у Кон-
венції або протоколах до неї») 
понад 17 тис. заяв. Загалом же 
стосовно України було ухвалено 
372 рішення [7, р.145]. Інакше 
кажучи, є сенс указати на 
серйозну судову практику, яку 
можна використати як для 
вдосконалення чинного законо-
давства у сфері прав людини, 
так і поліпшення практики його 
застосування.

З огляду на це в прийня-
тому 6 липня 2005 р. Кодексі 
адміністративного судочинства 
України було закладено досить 
прогресивну норму, за якою 
«суд застосовує принцип верхо-
венства права з урахуванням 
судової практики Європейського 
суду з прав людини» (cт. 8). У 
такий спосіб ми отримали не 
зовсім традиційне для нашої 
правової системи джерело. При 
цьому було фактично оформ-
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лено новий напрямок у консти-
туційній політиці нашої держави 
на шляху утвердження міжна-
родних стандартів у галузі прав 
людини порівняно з тим, який 
було визначено у статтях 9 і 55 
Конституції України.

Ще далі в цьому напрямку 
пішли законодавці, ухваливши 
23 лютого 2006 р. Закон «Про 
виконання рішень та застосу-
вання практики Європейського 
суду з прав людини». Перш за 
все відмітимо, що на рівні Закону 
передбачено конкретні напрямки 
вдосконалення як законодавчої 
діяльності, так і правозастосов-
ної практики щодо необхідності 
урахування рішень Європей-
ського суду з прав людини. 
Ідеться про так звані заходи 
загального характеру, серед 
яких відмічаємо: (а) внесення 
змін до чинного законодавства 
й практики його застосування; 
(б) внесення змін до адміністра-
тивної практики; (в) забезпе-
чення юридичної експертизи 
законопроектів; (г) забезпечення 
професійної підготовки (з питань 
вивчення Конвенції, практики 
Суду) прокурорів, адвокатів, 
працівників правоохоронних 
органів, працівників імміграцій-
них служб, інших категорій пра-
цівників, професійна діяльність 
яких пов’язана з правозастосу-
ванням, а також з триманням 
людей в умовах позбавлення 
свободи (ч.2 cт. 13 Закону).

Разом із тим чи не найприн-
циповішим моментом, яким цей 
Закон відрізняється від згадува-
ного раніше КАСУ більшою чіт-
кістю у викладенні, є його норма 
cт. 17, відповідно до якої «суди 
застосовують при розгляді справ 
Конвенцію та практику Суду як 
джерело права». Отже маємо 
ще раз підтверджену тезу про 
появу у вітчизняному правовому 
полі ще одного правового дже-
рела.

Однак ми маємо замисли-
тись над тим, наскільки ефек-
тивним буде це нововведення і 
як можна отримати максимальну 
користь від правових позицій 
Євросуду для вдосконалення 
ситуації із захистом прав людини 
в Україні.

З одного боку, все це спогля-
дається в рожевому світлі: по-
перше, суди вже мають достатні 
підстави, щоб при аргументу-
ванні своїх рішень посилатись 
на практику цієї авторитетної 
правозахисної інституції; по-
друге, це має спонукати як самі 
органи правосуддя, так і осіб, які 
шукають справедливості в їх сті-
нах, до активнішого застосу-
вання правових позицій Суду 
при розв’язанні спорів про право. 
У кінцевому підсумку, це має 
призвести до поліпшення ситу-
ації із ефективністю застосу-
вання національних засобів пра-
вового захисту і зменшення чис-
ленних заяв до Євросуду. А те, 
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що проблема із забезпеченням 
справжнього правосуддя є для 
нас чи не найголовнішою, свід-
чить у тому числі й предметний 
аналіз рішень, ухвалених Судом 
у справах проти України: з  
372 винесених рішень 266 сто-
сувалися порушення конвенцій-
ного права на справедливий 
суд, передбаченого cт. 6 Кон-
венції [7, р.145].

Однак існує й інший бік 
справи, на який ми ще чомусь 
не звертаємо належної уваги. 
Це умови, за яких сприйняття 
європейських правових доктрин 
у сфері прав індивіда буде адек-
ватним вітчизняним політико-
правовим реаліям, а ефектив-
ність від застосування європей-
ських стандартів у цій царині 
буде максимально корисною 
для розбудови на теренах 
України дійсно демократичної, 
правової держави. Це і є основ-
ною метою цієї статті. Доречно 
відмітити, що так звані імпле-
ментаційні питання були пред-
метом дос л ід ження таких  
в ч е н и х ,  я к  Ю.М.  То д и к а ,  
П.М. Рабінович, М. Де Сальвіа,  
Н.М. Раданович, М. Гердеґен  
та ін. 

Уже згадувана нами доктри-
нальність у підходах Європей-
ського суду має бути усвідом-
лена нами в контексті європей-
ської парадигми конституціо-
налізму, тобто континентальних 
конституційних цінностей і під-

ходів до їх захисту. На сьогодні 
ми перебуваємо лише на етапі 
опрацювання таких доктриналь-
них підходів до багатьох питань 
у становленні вітчизняного 
конституціоналізму. Ось чому 
маємо для себе виробити чітку 
позицію щодо того, чи будемо 
ми здійснювати повну екстрапо-
ляцію цих доктрин на націо-
нальне конституційне поле, чи 
процес імплементації правових 
позицій в правозастосувальну 
практику органів публічної влади 
України здійснюватиметься 
паралельно з підготовкою влас-
них концептуальних засад сто-
совно розв’язання ключових 
проблем конституціоналізму.

Звернімо увагу ще на один 
момент. Європейська доктрина 
формувалась під впливом стану 
й тенденцій розвитку, характер-
них для політичних та інших 
соціальних систем демократій 
Заходу. З одного боку, це є 
доречним для вітчизняної прак-
тики державотворення, оскільки 
цілком відповідає намірам, 
зафіксованим у cт. 1 Основного 
Закону України – проголошення 
нашої держави демократичною, 
правовою й соціальною.

Натомість, коли ми гово-
римо, наприклад, про стан полі-
тичної системи, маємо зважати 
на роль, яку відіграють її про-
відні актори (в першу чергу полі-
тичні партії) у функціонуванні 
держави й суспільства. Зараз 
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спостерігається ситуація, за якої 
політичні партії є соціальними 
силами, здатними впливати не 
тільки на напрямок розвитку 
державних процесів, а й на сус-
пільну свідомість. Європа має 
непросту історію розвитку пар-
тійної системи. Багато руйнівних 
бід мали місце в європейській 
історії саме через деструктивну 
діяльність радикально налашто-
ваних політичних сил. Але, 
переживши ці події, європейці 
не знайшли іншого шляху функці-
онування державного механізму, 
як через належний розвиток 
партійної системи, постійну, 
здорову конкуренцію між полі-
тичними гравцями. Не залиша-
ються також сталими в європей-
ській політико-правовій думці 
підходи стосовно розуміння 
змісту того чи іншого основного 
права, а також гарантій його 
забезпечення.

Цей аналіз ми можемо вико-
ристати при демонстрації зміни 
правових позицій Європейсь-
кого суду щодо такого важли-
вого права, як право на свободу 
зборів та об’єднань, передбаче-
ного cт. 11 Конвенції: «Кожен 
має право на свободу мирних 
зібрань і свободу об’єднання з 
іншими особами, включаючи 
право створювати профспілки 
та вступати до них для захисту 
своїх інтересів». До того ж 
виключно профспілками це 
право не обмежується. Євросуд 

у своїх рішеннях неодноразово 
висловлював таку принципову 
позицію з приводу форм реалі-
зації права на об’єднання: «Хоча 
стаття 11 говорить про «свободу 
об’єднання, включаючи право 
створювати професійні спілки», 
слово «включаючи» чітко вка-
зує, що йдеться лише про один 
з прикладів форми, яку може 
прийняти здійснення права на 
свободу об’єднання. Із цього не 
слід робити висновок, що, зга-
дуючи лише професійні спілки 
– з причин, які викликають спори 
до цього часу, – автори Конвен-
ції прагнули виключити полі-
тичні партії зі сфери дії статті 
11» (справа «Об’єднана комуніс-
тична партія Туреччини проти 
Туреччини» та ін.) [Цит за: 2, 
с.695]. Тут доречно буде згадати 
висловлену нами тезу про 
складність процесу формування 
партійних систем у європей-
ських країнах в контексті дис-
путів, які точаться в наукових 
колах з приводу згадуваного у 
правовій позиції суду питання 
– в чому полягають причини від-
сутності чіткої згадки в Конвенції 
такої форми реалізації прав на 
об’єднання, як політичні партії.

Що стосується конвенцій-
ного права, що аналізується, 
принципово важливими є обме-
ження в його реалізації, перед-
бачені самою міжнародно-пра-
вовою угодою. Ідеться про те, 
що обмеження здійснення права 
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можливо лише «в інтересах 
національної або громадської 
безпеки, для запобігання заво-
рушенням чи злочинам, для охо-
рони здоров’я чи моралі або для 
захисту прав і свобод інших 
осіб»; до того ж такі обмеження 
«мають бути необхідними в 
демократичному суспільстві» і 
встановлені виключно законом.

Якраз на фоні тлумачення 
цих обмежень і можна прослід-
кувати певні трансформаційні 
зміни в підходах Європейського 
суду з прав людини. За його 
даними за 1999-2007 рр. Судом 
було винесено 59 рішень, що 
стосувались порушення права 
на свободу об’єднань, серед 
яких найбільше рішень було 
винесено у справах проти Туреч-
чини (23 рішення, тобто 39% від 
усіх рішень) [7, р.145]. Аналіз 
справ проти цієї країни і тих, що 
мали місце раніше, є досить 
показовим з точки зору розгля-
дуваного нами питання. 

Найбільш показовими є 
справи, в яких позивачами 
виступали партії, розпущені за 
рішенням Конституційного суду 
Туреччини. Серед них Партія 
свободи й демократії, Соціаліс-
тична партія, Об’єднана Комуніс-
тична партія, Партія «Рефах» та 
ін. Загалом же треба підкрес-
лити, що ця держава демон-
струє світу поступове утверд-
ження у своїй політико-правовій 
системі так званої доктрини 

«в о й о внич ої  дем о к р ат і ї». 
Достатньо сказати,  що за 
останні роки за рішеннями її 
Конституційного суду було при-
мусово припинено діяльність  
15 партій [9].

Що стосується основної 
аргументації турецьких органів 
влади, вона зводиться до того, 
що заклики звернути увагу на 
проблему курдів і пропозиції 
вирішити національне питання 
в Туреччині шляхом перетво-
рення її на федерацію сприйма-
ються владними інституціями як 
підрив конституційних основ 
держави. Практично в кожному 
разі, коли лідери розпущених 
партій звертались до Євросуду, 
суд знаходив у діях турецької 
влади порушення cт. 11 Конвен-
ції.

Наприклад у справі «Об’єд-
нана Комуністична партія Туреч-
чини та інші проти Туреччини» 
апелянти вказали у зверненні на 
неправомірність розпуску партії, 
оскільки аргументи, застосовані 
Конституційним судом Туреч-
чини, за змістом не відповідали 
критеріям легітимності обме-
ження в реалізації конвенцій-
ного права на свободу об’єднань. 
Зокрема, причинами її заборони 
стало, по-перше, використання 
партією при підготовці своєї 
програми комуністичної ідеоло-
гії, по-друге, акцентування уваги 
на національній ідентичності 
курдів, що, на думку національ-
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ної влади, підривало тери-
торіальну й національну ціліс-
ність країни. При цьому жодних 
конкретних дій з боку лідерів та 
інших представників партії, 
спрямованих на реалізацію тих 
антиконституційних завдань, у 
прагненні досягти яких партію 
звинуватили органи влади, вчи-
нено не було. Обвинувачення в 
основному ґрунтувалось на вис-
ловлюваннях членів партії та 
аналізі програмних засад цієї 
політичної сили.

Європейський суд у рішенні 
по цій справі зазначив, що 
«демократія – це, безперечно, 
фундаментальна особливість 
європейського публ ічного 
порядку», у зв’язку з чим полі-
тична партія розглядається як 
форма об’єднання людей, необ-
хідна для належного функціону-
вання демократії. Жодна демок-
ратія не може існувати без плю-
ралізму, а тому реалізацію 
права, передбаченого cт. 11, 
слід розглядати в контексті 
права на свободу вираження 
поглядів (cт. 10 Конвенції). До 
цього суд додає, що діяльність 
політичних партій є, по суті, 
колективною реалізацією сво-
боди вираження поглядів.

Суд звернув увагу націо-
нальних органів на той факт, що 
не можна оцінювати політичну 
силу як загрожуючу суспільству 
чи державі виключно з мотивів 
ї ї назви. А звернення уваги 

Об’єднаної Комуністичної партії 
на проблеми курдів потрібно 
розглядати в контексті визна-
чальної риси європейської 
демократії, за якою проблеми 
країни вирішуються через діа-
лог, без звернення до насилля, 
навіть коли ці проблеми є дратів-
ливими для суспільства [10].

Протилежним було рішення 
Європейського суду у справі 
«Партія «Рефах» проти Туреч-
чини». Слід нагадати, що ця пар-
тія була не просто політичною 
силою, а яскравим виразником 
альтернативного курсу, започат-
кованого К. Ататюрком, що 
характеризується секуляриза-
цією суспільних відносин і мак-
с и м а л ь н и м  н а б л и ж е н н я м 
державного управління до стан-
дартів західноєвропейських 
демократій. За своєю суттю 
«Рефах» була мусульманською 
партією, що виступала за утвер-
дження в державному й суспіль-
ному житті законів Шаріату. 

Зазначимо, що створення й 
існування цієї партії було лише 
етапом у розвитку мусульман-
ського руху в країні, пов’язаного 
з ім’ям відомого політичного 
діяча Н. Ербакана. У 1970 р. ним 
була створена перша мусуль-
манська партія – Партія націо-
нального порядку, яка за свою 
антисекуляризаційну програму 
була розпущена Конституційним 
судом Туреччини у 1972 р. Однак 
того ж таки 1972 р. Н. Ербакан 
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разом із А. Емре створили нову 
політичну силу – Партію націо-
нального порятунку, яка на чолі 
із Н. Ербаканом неодноразово 
ставала учасником парламент-
сько-урядової коаліції. Після 
проведення референдуму 
1983 р., на якому було прийнято 
нову Конституцію Туреччини й 
відновлено демократичний лад 
у країні, Н. Ербакан створив 
нову мусульманську партію 
«Рефах», що пропагувала цін-
ності, характерні для всього 
мусульманського світу, – від 
носіння традиційного одягу до 
можливостей розглядати пра-
вові спори згідно із законами 
Шаріату. Ця партія протистояла 
привнесенню західних устоїв і 
цінностей у повсякденне життя 
турків, виступала за розв’язання 
турецько-курдського конфлікту, 
через який країна щороку втра-
чала 7 млрд дол. США, шляхом 
визнання національної ідентич-
ності курдів і закріплення за 
всіма національними менши-
нами права на збереження й 
розвиток культурної й мовної 
самобутності. На думку пред-
ставник ів  парт і ї,  основою 
єднання нації мав би стати 
Іслам. Партія, перебуваючи при 
владі, намагалась втілювати в 
життя свою економічну плат-
форму й погляди стосовно зов-
нішньої політики, різко виступа-
ючи, зокрема, проти співпраці із 
Міжнародним валютним фон-

дом і НАТО. Партія «Рефах» 
користувалася значною під-
тримкою населення й отримала 
на парламентських виборах 
1995 р. 22% голосів виборців, 
здобувши тим самим 158 ман-
датів. Вона утворила коаліцій-
ний уряд, який очолив сам  
Н. Ербакан. 

Однак 16 січня 1998 р. Кон-
ституційний суд країни заборо-
нив партію «Рефах», звинува-
тивши її у проведенні антисеку-
ляризаційної діяльності. Звер-
нення представників партії до 
Євросуду не дало позитивного 
результату, оскільки цього разу 
той став на бік національних 
органів влади, зауваживши: 
«Застосовані до заявників санк-
ції відповідають об’єктивній 
соціальній потребі захисту 
демократичного суспільства, 
оскільки лідер партії «Рефах» 
Н. Ербакан задекларував намір 
очолюваної ним політичної сили 
встановити кілька правових сис-
тем (у тому числі й шаріатську) 
відповідно до релігійних уподо-
бань громадян, що суперечить 
принципу секуляризації. Крім 
того, так зване шаріатське право 
ґрунтується на принципах, що 
прямо суперечать положенням 
Конвенції, навіть беручи до 
уваги вузькі межі розсуду держав 
при вирішенні ними питання 
щодо розпуску політичних пар-
тій; плюралізм ідей та принцип 
багатопартійності є невід’ємними 
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елементами демократії, отже, 
держави вправі розумно запобі-
гати реалізації тих політичних 
програм,  положення як их 
несумісні з нормами Конвенції» 
[4, с.124-125].

Нагадаємо, що на першому 
етапі заяву Н. Ербакана та інших 
представників партії розглядала 
Третя секція суду, рішення якої 
полягало в тому, що органи 
влади Туреччини, забороняючи 
партію «Рефах», не порушили 
cт. 11 Конвенції. Але рішення 
секцією було прийнято з міні-
мальною перевагою в один 
голос: «за» проголосували  
4 судді, «проти» – 3. Щодо цього 
певний інтерес становить 
окрема думка 3-х суддів, які про-
голосували «проти». Вони 
досить чітко продемонстрували 
в цьому випадку відступ від вис-
ловлених раніше судом право-
вих позицій стосовно інших 
справ про заборону партій. Ука-
зувалось на те, що ця політична 
сила до розпуску проіснувала 
14 років, а питання про нього 
поста ло,  лише коли вона 
ввійшла до урядової коаліції, а 
її лідер очолив уряд. До того ж, 
на думку опозиційних суддів, 
матеріальні обставини справи 
були дуже схожі з тими, які мали 
місце при розпуску Об’єднаної 
Комуністичної партії, Соціаліс-
тичної партії та інших: обвину-
вачення ґрунтувалось переваж-
ним чином на письмових доку-

ментах, виступах і заявах лідерів 
партії й депутатів, які представ-
ляли її в парламенті. Натомість 
жодних практичних кроків (окрім, 
мабу ть,  р ішення Прем’єра  
Н. Ербакана перенести робочі 
дні для державних службовців 
з метою повноцінного святку-
вання Рамадану) представни-
ками партії вчинено не було. До 
того ж, як відзначили судді, з 
п о д і б н ими  р а д и к а л ьн ими 
заявами виступали лише 5 зі 
158 депутатів, обраних від пар-
тії [9]. Проте, як уже зазнача-
лось, Велика палата Євросуду, 
якій для розгляду було пере-
дано цю справу, не прислуха-
лась до вказаної окремої думки 
суддів і дійшла висновків, ана-
логічних позиції Третьої секції.

Такий детальний аналіз дає 
можливість звернути увагу на 
те, що на сьогодні, в умовах 
посилення інтеграційних і гло-
балізаційних процесів, цілком 
імовірним є зміна доктриналь-
них підходів до розуміння різних 
політико-правових феноменів, у 
тому числі й основних прав 
людини. Говорячи про інтегра-
ційні проблеми, ми передусім 
маємо на увазі ті з них, з якими 
зах ідноєвропейськ і  країни 
зіткнулись після посилення 
взаємодії з країнами Східної 
Європи. Особливо складним 
виявляється процес інтеграції 
Турецької Республіки з країнами 
ЄС. Указане рішення по справі 
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парт і ї  «Рефа х»,  з  нашого 
погляду, чітко демонструє існу-
юче розходження 2-х цивіліза-
ційних парадигм – європейської 
(християнської) і мусульмансь-
кої. Більше того, повертаючись 
до висловленої на початку 
статті тези про необхідність ура-
хування національних політико-
правових реалій і  власних 
доктринальних підходів при 
застосуванні практики Євро-
суду, маємо висловити певні 
міркування стосовно проаналі-
зованих питань про обмеження 
в реалізації конвенційного права 
на свободу об’єднання. 

Є сенс відмітити досить 
незначну практику судів України 
щодо розгляду справ з примусо-
вого припинення діяльності 
політичних партій. Однак навіть 
ця незначна практика дає певне 
підґрунтя для роздумів. Так,  
5 листопада 2004 р. Верховний 
Суд України виніс рішення у 
справі за позовом Міністерства 
юстиції України про заборону 
Партії «К». У позові зазнача-
лось, що партія організувала 
низку мітингів і демонстрацій:  
1 і 25 травня, 26 червня, 18 і  
19 липня 2004 р., а 4-11 липня 
провела вишкіл «К»». «Названі 
акції супроводжувалися розпов-
сюдженням агітаційних мате-
ріалів і листівок із закликами до 
розпалювання національної та 
етнічної ворожнечі, образами на 
адресу громадян російського та 

єврейського походження. Органі-
затори акцій як в усній формі, так 
і в друкованих матеріалах (листів-
ках) принижували честь і гідність 
громадян, неприязно та зухвало 
ставилися до російського та 
єврейського населення України. 
Крім того, заклики до міжетнічної 
ворожнечі та образи єврейського 
населення містяться й у публіка-
ціях політичної партії «К», роз-
міщених на офіційному інтернет-
сайті партії, в прес-релізах від 
24, 25, 29 травня, 26 червня,  
5 і 19 липня 2004 року» [4]. 

Рішення Суду було на 
користь «К». У рішенні Суду 
було зазначено, що «вирази, які 
інкримінуються партії, Суд роз-
глядає в контексті передвибор-
чих політичних спорів та обго-
ворення проблем, що стосу-
ються життя суспільства (полі-
тичних мітингів, закриття газети 
«Сільські вісті», значущих подій 
та інших масових заходів), як 
оціночні судження, думки, кри-
тичні зауваження та дуже різкі 
висловлювання, спрямовані на 
політичних діячів, державні 
органи чи громадські організації 
з метою участі партії в державно-
політичному житті та здійснення 
реального впливу на вироб-
лення державної політики задля 
реалізації своєї партійної про-
грами». Верховний Суд також 
висловив своє бачення низки 
засад конституційного ладу, які 
визначають взаємовідносини 
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держави й інститутів грома-
дянського суспільства: «Незва-
жаючи на те, що деякі висловлю-
вання, ідеї та інша інформація 
викликають образу та занепо-
коєння серед частини насе-
лення, Суд, виходячи з вимог 
плюралізму думок, свободи пог-
лядів і діяльності політичних пар-
тій, з урахуванням передбачених 
законом обмежень як умов про-
гресу демократичного суспіль-
ства дійшов висновку про недо-
веденість підстав для закриття 
політичної партії «К»» [4].

Навряд чи таке рішення 
національної вищої судової 
інстанції відповідає правовим 
позиціям Євросуду. Можна по-
різному ставитись до такого вис-
новку Верховного Суду. Але те, 
що Суд не побачив у діяльності 
в партії «К» дій, передбачених 
cт. 37 Конституції України, пев-
ним чином пов’язано з необхід-
ності врахування стану політич-
ної системи й можливостей 
впливу партій як ключових 
акторів на свідомість громадян, 
а значить, і на розвиток держав-
них і суспільних процесів. Воче-
видь, на сьогодні ми маємо виз-
нати факт перебування партій-
ної системи лише на початко-
вому етапі розвитку. До того ж 
через складні політичні про-
цеси, що мали місце в країні, 
сприйняття партій і вплив серед 
населення є мінімальними  
порівняно з тим, які вони мають 

у  дем о к ратични х  к ра їн а х 
Заходу.

Окрім цього, варто визнати 
й  фак т  в і дсу тнос т і  ч і т кої 
доктрини з приводу ролі партій 
у державних процесах і механіз-
мів захисту від їх шкідливого 
впливу на розвиток правової й 
демократичної державності. 
Наприклад, в Законі України 
«Про об’єднання громадян» від 
16 червня 1992 р. була встанов-
лена вимога у 1000 підписів для 
підтримки рішення про ство-
рення партії, а Законом «Про 
політичні партії в Україні» від  
5 квітня 2001 р. остання підви-
щена до 10 тис. Конституційною 
реформою було значно підви-
щена роль партії у вирішенні 
держаних питань (це і створення 
Уряду на основі коаліції фрак-
цій, і запровадження так званого 
партійно-імперативного ман-
дату та ін.). Тепер же досить 
часто звучать заклики скасувати 
ці новації.

Вважаємо, що за таких 
умов ми маємо зважати всі ці 
чинники при застосуванні прак-
тики Європейського суду з прав 
людини. Не маючи власного 
доктринального підґрунтя з 
багатьох питань державотво-
рення, ми можемо опинитись у 
полоні всебічного бажання 
якнайшвидше пристосувати 
власну систему конституційних 
правовідносин до європейських 
демократичних стандартів при 
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абсолютному ігноруванні полі-
тичних, національно-етнічних, 
культурних і правових особли-
востей розвитку власної держав-
ності. Щоб цього не сталося, 
важливо на цьому етапі усвідо-
мити, що роль таких міжна-
родно-правових джерел, як 
практика Євросуду, у вітчиз-
няній правовій системі (особ-
ливо в процесах правозастосу-
вання) повинна розглядатись 
через призму їх авторитетності, 
апробованості роками й виз-
нання багатьма країнами, тобто 
як це має місце щодо вико-
ристання в судовій практиці 
країн загального права науко-
вих доктрин. У сучасних умовах 
«вони розглядаються вже не як 
джерело права, а як зас іб 
обґрунтування, додаткової аргу-
ментації судових рішень» [3, 
с. 21]. Отже, навряд чи доцільно 
протиставляти практику Євро-
суду внутрішнім нормативним 
джерелам. Натомість, почина-
ючи з Конституційного Суду при 
з’ясуванні змісту правових норм 
інтерпретатори мають орієнту-
ватись на правові позиції євро-
пейської судової інституції.

З огляду на наведені нами 
раніше правові позиції Євро-
пейського суду з прав людини з 
приводу критеріїв легітимності 
обмеження права на свободу 
об’єднання в політичні партії 
хотілося б висловити сумнів 
стосовно правильності виз-

нання Конституційним Судом 
України таким, що відповідає 
Основному Закону, інститут 
анулювання реєстраційного сві-
доцтва пол і тичних  парт ій 
(Рішення КСУ у справі про утво-
рення політичних партій в 
Україні від 12 червня 2007р.). 
Адже, по-перше, цей інститут 
не відповідає як змісту права на 
утворення політичних партій 
(cт. 36 Конституції) й обмежень 
у його реалізації (cт. 37), так і 
відповідним конвенційним поло-
женням і правовим позиціям 
Євросуду (до речі, КСУ у своєму 
рішенні посилається на це дже-
рело, але аналізує його не пов-
ною мірою). По-друге, в самому 
Законі «Про політичні партії в 
Україні» (cт. 19) анулювання сві-
доцтва не розглядається як сан-
кція конституційно-правової 
відповідальності партій, отже, 
навіть не розглядається як 
обмеження права на об’єднання 
в партії. 

Загалом же варто в подаль-
шому взяти на озброєння пра-
вову позицію, висловлену Феде-
ральним конституційним судом 
Німеччини з приводу застосу-
вання практики Євросуду: «В 
кожному разі Федеральний кон-
ституційний суд Німеччини 
вимагає від національних судів 
визнання пріоритетності конвен-
ційних положень при винесенні 
рішень національними судами 
настільки, наскільки це дозво-
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Надійшла до редакції 12.12.2008 р.

ляють рамки тлумачення й роз-
суду в межах чинних методич-

них стандартів» [Цит. за: 1, 
с. 65]. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ГРОМАДЯН  
З РЕАЛІЗАЦІЄЮ НИМИ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ

Однією з головних умов 
ефективного функціонування 
механізму реалізації прав і сво-
бод громадян небезпідставно 
визнається єдність прав і 
обов’язків, їх взаємопов’язаність, 
взаємозалежність та взаємов-
плив, що складає, на думку  
М.В. Вітрука, «універсальний 
принцип демократичної організа-
ції громадського життя, функціо-
нування правової держави, реалі-
зації принципу справедливості й 
рівності перед законом» [2, 
с. 247]. У зв’язку з цим Л.І. Летнян-
чин слушно зазначає: «Одним із 
проявів діалектичної єдності 
прав і обов’язків є те, що законо-
давець, встановлюючи демокра-
тичні, загальновизнані права і 
свободи, відповідно закріплює і 
демократичні основні обов’язки, 
позбавлені ідеологічних нашару-

вань, які відповідають нормам 
міжнародного права і сприяють 
вільному і всебічному розвиткові 
людини, прояву її ініціативи і 
соціальної активності» [5, с. 37].

Разом із цим варто розріз-
няти, власне, конституційні 
обов’язки як самостійний фено-
мен, як конституційно-правовий 
інститут і зобов’язання, які 
пов’язані з окремими конститу-
ційними правами або які випли-
вають із них. Реалізація політич-
них прав громадянами України 
досить часто передбачає здій-
снення ними певних зобов’язань 
політичного й неполітичного 
характеру, що виникають разом 
з реалізацією цих прав або ж 
передують їй. Причому такі 
зобов’язання можуть випливати 
або ж безпосередньо з вимог 
конституційного законодавства, 
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або ж самостійно братися грома-
дянами на себе з власної ініціа-
тиви.

Так ,  у  раз і  порушення 
питання щодо проведення все-
українського чи місцевого рефе-
рендуму за народною ініціати-
вою громадяни, обрані до складу 
ініціативної групи, відповідно до 
вимог ч. 3 cт. 17 Закону України 
«Про всеукраїнський та місцеві 
референдуми» мають взяти на 
себе письмове «зобов’язання 
про додержання ними законо-
давства України про референ-
дум» [1; 1991. – № 33. – Ст. 443].

Організатори масових пуб-
лічних заходів, передусім походів 
та демонстрацій, мають піклува-
тися, зокрема, про забезпечення 
безпеки для їх учасників з огляду 
на те, що напрямки руху тих гро-
мадян, кого передбачається 
залучити до таких заходів, і 
транспортних засобів як дже-
рела підвищеної небезпеки 
можуть перетинатися. Цікавим у 
цьому контексті є підхід Верхов-
ного Суду США, який установив, 
що громадяни не мають права 
«виголошувати промови посе-
ред вулиці, бо тут пріоритет за 
вільним потоком транспорту» [4, 
с. 89].

Даючи згоду балотуватися 
кандидатом у народні депутати, 
громадянин має взяти на себе 
зобов’язання «у разі обрання 
депутатом припинити діяльність 
чи скласти представницький 

мандат, які відповідно до Конс-
титуції України та законів України 
несумісні з мандатом народного 
депутата України» [1; 2004. – 
№ 27-28. – Ст. 366]. Крім того, 
надання згоди балотуватися за 
списком певної політичної партії 
чи виборчого блоку передбачає 
зобов’язання громадянина брати 
участь у проведенні передви-
борної агітації на користь саме 
цієї політичної сили, в організації 
інших передвиборних заходів. 
Після обрання народним депу-
татом він повинен ввійти до 
складу депутатської фракції 
лише тієї партії чи виборчого 
блоку, за чиїм списком його було 
обрано, а також брати участь у 
повсякденній роботі парламенту, 
у голосуванні, роботі комітетів, 
засіданнях своєї фракції, вико-
нувати ї ї доручення. Інакше 
кажучи громадянин має бути сві-
домий того, що при обранні його 
народним депутатом, він має 
провадити щоденну, постійну, 
наполегливу й напружену парла-
ментську роботу, доволі складну 
й обтяжливу за умови відпові-
дального ставлення до неї. 
Згідно з вимогами пунктів 7 та 8 
ч. 1 cт. 58 зазначеного Закону 
України громадянин, який пого-
дився балотуватися кандидатом 
у депутати і претендує на вне-
сення його до виборчого списку 
певної політичної сили, повинен 
надати відповідні персональні 
дані для їх подальшого опри-
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люднення, які зазвичай визна-
ються конфіденційними й не під-
лягають поширенню за вимогами 
ч. 2 cт. 32 Конституції України. 
Це, зокрема: «Прізвище, ім’я, по 
батькові, число, місяць, рік і 
місце народження, громадянс-
тво, відомості про освіту, трудову 
діяльність, посаду (заняття), 
місце роботи, громадську роботу 
(в тому числі на виборних поса-
дах), партійність, склад сім’ї, 
місце проживання із зазначен-
ням часу проживання в Україні, 
відомості про наявність чи від-
сутність судимості». Такий підхід 
є виправданим, оскільки в цьому 
випадку право громадськості 
знати цю інформацію переважає 
право громадянина на її захист.

Відповідно до Закону України 
«Про політичні партії» членом 
політичної партії може бути лише 
той громадянин України, який 
«має право голосу на виборах» 
[1; 2001. – № 23. – Ст. 118]. Цей 
припис слід розуміти так, що 
Закон категорично забороняє 
залучати до політичної діяль-
ності неповнолітніх чи викорис-
товувати їх задля досягнення 
політичної мети й у будь-яких 
політичних заходах. Це поло-
ження, безумовно, є виправда-
ним і доцільним, оскільки безпо-
середня участь у політичних 
заходах може негативно позна-
читися на ще неповністю сфор-
мованій дитячій психіці, адже 
дітям досить часто притаманний 

максималізм, надмірна емоцій-
ність і вразливість. Однак чле-
ном Партії регіонів у Харківській 
обласній організаці ї  стала  
10-річна дівчинка Д.Дзвон-
ковська, про що неодноразово 
повідомлялось у засобах масо-
вої інформації. До того ж факт 
перебування у складі політичної 
партії дитини неодноразово 
використовувався як інформа-
ційний привід і форма агітаційної 
роботи. Наведений приклад 
свідчить не лише про грубе й від-
верте порушення вимог законо-
давства про політичні партії й 
вибори, а й про те, що, захопив-
шись політикою й політикан-
ством, керівництво обласної пар-
тійної організації знехтувало 
головними постулатами політич-
ної діяльності, порушило полі-
тичні зобов’язання, що на них 
покладаються законодавством. 
Залучення неповнолітніх до 
політичної діяльності та пере-
двиборної агітації не може бути 
виправданим ні з огляду на будь-
які шляхетні наміри, ні з ураху-
ванням того, що батьки не запе-
речують проти участі їх дітей у 
роботі політичних партій і в про-
веденні політичних заходів. 
Однак цей факт чомусь не збен-
тежив і не обурив ані Міністер-
ство юстиції України, яке мало б 
контролювати дотримання полі-
тичними партіями вимог законо-
давства та власних статутів, ані 
правознавців, ані правозахисні 
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організації, ані журналістів чи 
громадськість.

Ще більш дивними є факти 
одночасного перебування одного 
й того ж громадянина у 2-х полі-
тичних партіях. Так, у березні 
2008 р. інформаційні агентства 
повідомили про створення полі-
тичної партії «Єдиний центр», яку 
очолив І.І. Кріль, а до складу її 
президії було обрано кількох 
народних депутатів [3, с. 5], які 
на офіційному Веб-сайті парла-
менту зазначені як члени партії 
«Народний Союз «Наша Україна». 
Іншими словами, залишаючись 
членами однієї партії, вони ство-
рили іншу і стали її членами, що 
є відвертим порушенням Закону 
України «Про політичні партії», 
оскільки у ч. 2 cт. 6 цього Закону 
прямо зазначається, що «грома-
дянин України може перебувати 
одночасно лише в одній політич-
ній партії». На позачергових пар-
ламентських виборах, що відбу-
лися 30 вересня 2007 р., І.І. Кріля 
було обрано народним депута-
том України за виборчим спис-
ком блоку політичних партій 
«Наша Україна – Народна само-
оборона» як члена партії «Народ-
ний Союз «Наша Україна». Разом 
із тим він зазначений у Переліку 
політичних партій на офіційному 
Веб-сайті Міністерства юстиції 
України як керівник (про що вже 
йшлося) партії «Єдиний центр» 
(номер партії у реєстрі 58, дата 
реєстрації 24 вересня 1999 р., 

номер свідоцтва про це 1228). 
Однак ще в 2007 р. у цьому Пере-
ліку під № 58 значилася інша 
партія – Партія приватної влас-
ності, дата реєстрації якої й 
номер свідоцтва про це повністю 
збігаються з в ідповідними 
даними про партію «Єдиний 
центр». Такий напрочуд дивний 
збіг може підтвердити будь-яке 
зіставлення різних варіантів 
одного й того ж Переліку політич-
них партій України, який веде 
Міністерство юстиції України [5, 
с. 223]. Зрозуміло, що саме 
таким чином дехто намагається 
обійти вимогу чинного законо-
давства щодо права висунення 
виборчого списку лише за пар-
тіями, створеними не пізніше, ніж 
за один рік до виборів. При цьому 
змінюється керівництво й назва 
партії і штучно додається фак-
тично новій декілька років, так би 
мовити, політичного життя й 
політичного досвіду, якого 
насправді не було й бути не 
могло. По суті, це є відкрита 
фальсифікація, зловживання 
правом, використання чужого 
свідоцтва про реєстрацію, чужого 
політичного бренду або ж спроба 
скористатися напрацюваннями 
інших політичних сил для задо-
волення власних амбіцій і ситуа-
тивних політичних інтересів, не 
витрачаючи надмірних зусиль 
для пропаганди власної партій-
ної програми. Такий підхід не 
веде до політичної структуриза-
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ції суспільства і не сприяє конку-
ренції політичних програм і стра-
тегій.

Теоретично будь-хто з гро-
мадян України у будь-який час 
може ввійти до складу будь-якої 
політичної партії й набути ї ї 
членства за умови дотримання 
відповідної процедури прий-
няття нових членів згідно з вимо-
гами її статуту або ж ініціювати 
створення нової партії. При 
цьому слід пам’ятати, що право 
на свободу об’єднання в полі-
тичні партії має лише той грома-
дянин України, який ще не реалі-
зував це право і не здійснює його 
зараз, тобто не є на цей час чле-
ном певної партії. Якщо ж грома-
дянин уже є членом якоїсь полі-
тичної партії, то створити нову чи 
стати членом іншої він може, 
лише вийшовши зі складу попе-
редньої відповідно до встанов-
леної статутом процедури. Саме 
така інтерпретація випливає з 
ч. 2 cт. 36 Конституції України, 
згідно з якою політична партія 
має сприяти формуванню й 
вираженню політичної волі гро-
мадян, брати участь у виборах. 
Якщо ж припустити, що громадя-
нин може одночасно бути чле-
ном 2-х (чи більше) політичних 
партій, то не зрозуміло, яким же 
чином він зможе брати участь у 
формуванні політичної волі гро-
мадян відразу з позицій різних 
(хоча, можливо, й дуже близьких) 
політичних сил або ж брати 

участь у виборах: адже виборче 
законодавство не допускає вне-
сення однієї особи до виборчих 
списків різних політичних партій 
чи виборчих блоків. 

Ще більш жорсткими є вимоги 
до народних депутатів України. 
Даючи згоду балотуватися за 
виборчим списком однієї з полі-
тичних сил, громадянин бере на 
себе зобов’язання сприяти реалі-
зації передвиборної програми 
саме цієї партії чи блоку й увійти 
до відповідної депутатської фрак-
ції навіть якщо він є позапартій-
ним. Це означає, що цей депутат 
не може бути представником 
іншої політичної сили чи висту-
пати від її імені. Саме така логіка 
покладена в основу п. 8 ч. 1 cт. 64 
Закону «Про вибори народних 
депутатів України», відповідно до 
якої підставою скасування 
рішення про реєстрацію канди-
дата в народні депутати виз-
нається його включення до кіль-
кох виборчих списків партій 
(блоків) «за наявності письмових 
заяв про згоду балотуватися від 
цих партій (блоків)». Більше того, 
оскільки громадянин України 
може перебувати одночасно 
лише в одній політичній партії, то, 
вступивши до іншої (в тому числі 
й до новоствореної), народний 
депутат порушив вимоги Консти-
туції України й поточного законо-
давства, а саме ч. 2 cт. 6 Закону 
України «Про політичні партії». До 
того ж цими діями такі депутати 
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вводять в оману виборців, 
оскільки за них голосували не 
лише як за представників від-
повідного блоку, а й як за членів 
певної політичної партії. Взагалі, 
створюючи нову політичну партію 
чи вступаючи до іншої, народні 
депутати мали б спочатку припи-
нити своє членство у попередній, 
а якщо вже бути послідовними, 
оголосити про свій вихід із фрак-
ції, усвідомлюючи, що разом із 
цим такий крок потягне для них і 
припинення депутатських повно-
важень, а на їх місце прийдуть 
наступні за черговістю кандидати 
у виборчому списку.

Не може служити виправ-
данням такої поведінки і той 
факт, що виборче законодавство 
допускає внесення до виборчих 
списків позапартійних громадян, 
оскільки політичні симпатії й 
політична воля виборців фор-
мується з урахуванням різно-
манітних чинників, у тому числі 
й з огляду на їх політичну орієн-
тацію. Саме тому, даючи згоду 
балотуватися за виборчим спис-
ком певної політичної сили, поза-
партійний громадянин фактично 
бере на себе зобов’язання щодо 
реалізації передвиборної про-
грами цієї партії чи виборчого 
блоку, а громадянин, який є чле-
ном політичної партії, крім того 
щ е  й  п і д т в е р д ж у є  с в о є 
зобов’язання дотримуватись 
вимог партійної дисципліни від-
повідно до її статуту. 

До того ж на вчорашнього 
позапартійного громадянина, 
який набув членства у політичній 
партії, відразу ж поширюються 
загальні норми-заборони, що 
трансформуються в конкретні 
зобов’язання. Так, якщо у ч. 2 
cт. 37 Конституції України зазна-
чається, що політичні партії не 
можуть мати воєнізованих фор-
мувань, то це означає, що член 
партії не може пропонувати здій-
снення партією чи її осередком 
дій (чи брати участь у цьому), 
спрямованих на створення, роз-
гортання, підтримання, форму-
вання воєнізованих чи напів-
воєнізованих таборів, осередків, 
шкіл, груп, організації військових 
шкіл, військових ігор і змагань. 

Згідно з ч. 3 cт. 37 Конститу-
ції України «не допускається 
створення і діяльність організа-
ційних структур політичних пар-
тій в органах виконавчої та судо-
вої влади і виконавчих органах 
місцевого самоврядування, вій-
ськових формуваннях, а також 
на державних підприємствах, у 
навчальних закладах та інших 
державних установах і організа-
ціях». З огляду на вимоги зазна-
ченої норми, кожен громадянин, 
який став членом політичної пар-
тії, має усвідомити, що він не 
вправі ініціювати створення чи 
підтримувати створення партій-
них осередків на будь-яких 
державних підприємствах, у 
державних установах та органі-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

�0 2009/100

заціях або на підприємствах, в 
установах та організаціях, у яких 
є певна частка державної влас-
ності, а також провадити на них 
політичну діяльність, за винят-
ком випадків, коли така діяль-
ність допускається законодавс-
твом. Наприклад, відповідно до 
ч. 2 cт. 71 Закону «Про вибори 
народних депутатів України» у 
«військових частинах (форму-
ваннях) та в установах кримі-
нально-виконавчої системи 
передвиборна агітація обме-
жується. Відвідання військових 
частин (формувань) та установ 
кримінально-виконавчої системи 
окремими кандидатами у депу-
тати чи уповноваженими осо-
бами партій (блоків) заборо-
няється. Зустрічі цих осіб з 
виборцями організовуються від-
повідною окружною виборчою 
комісією спільно з командиром 
військової частини (формування) 
або керівником установи кримі-
нально-виконавчої системи з 
обов’язковим повідомленням не 
пізніш як за три дні до дня зуст-
річі всіх уповноважених осіб пар-

тій (блоків) у відповідному тери-
торіальному виборчому окрузі». 
Отже, у такому випадку член 
політичної партії, який є її упов-
новаженою особою чи виборчого 
блоку, має право здійснювати 
політичну діяльність і брати 
участь у політичній дискусії в 
межах заходів передвиборної 
агітації.

Таким чином, реалізація 
політичних прав громадян 
України безпосередньо пов’язана 
з виконанням ними низки різно-
манітних зобов’язань, що, як пра-
вило, прямо чи опосередковано 
передбачені поточним законо-
давством. Нехтування ж ними 
може поставити під сумнів мож-
ливість подальшої реалізації 
такого політичного права або й 
взагалі унеможливити його здій-
снення в повному обсязі. Разом 
із тим контрольні механізми з 
боку державних інституцій та 
інститутів громадянського сус-
пільства за виконанням таких 
зобов’язань все ще залишаються 
недостатньо ефективними, своє-
часними й дійовими.
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Політичні партії є важливим 
інститутом громадянського сус-
пільства. Вони відіграють основну 
роль у залученні мас до політики, 
доборі кадрів, їх підготовці й вису-
ненні на посади в органи публіч-
ної влади. В умовах демократії в 
багатомільйонній країні народ 
безпосередньо здійснює владу 
періодично на виборах, інколи на 
референдумах. Політичні партії 
є тим механізмом, який при успіху 
на виборах повинен об’єднувати 
більшість населення й нести в 
практичну політику його волю. 

Місце і роль політичних пар-
тій в системі громадянського сус-
пільства досліджували О.В. Бата-
н о в  [1] ,  С.Ю.  Л у к а ш  [5 ] ,  
Д.В. Лук’янов [6], М.І. Ставнійчук 
[11], але значущість, багатогран-
ність, та невирішеність засадни-

чих аспектів проблеми вимагає 
поглиблення наукових дослід-
жень в цій сфері. Метою цієї 
статті є дослідження політичних 
партій як одного з основних еле-
ментів громадянського суспільс-
тва й аналіз їх впливу на розвиток 
місцевого самоврядування в 
Україні, формулювання висновків 
щодо удосконалення правового 
регулювання їх взаємовідносин, 
що має як теоретичне, так і прак-
тичне значення на сучасному 
етапі розвитку державності в 
Україні.

Партії отримують свій розви-
ток за умови досягнення суспіль-
с твом в і дпов і дного  р івня 
соціально-політичної диферен-
ціації й структуризації соціуму, 
коли різноманітні верстви й групи 
більш-менш чітко усвідомлюють 
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свої інтереси. Конституція України 
й Закон «Про політичні партії в 
Україні» [9] (далі – Закон) до голо-
вних завдань політичних партій 
відносить сприяння формуванню 
й вираженню політичної волі гро-
мадян та участь у виборах чи 
інших політичних заходах. В 
Україні політичні партії належним 
чином цих функцій не виконують, 
тому їх можна характеризувати в 
основному тільки як механізм, за 
допомогою якого політики отри-
мують владу.

Головне функціональне 
завдання політичних партій поля-
гає в акумулюванні суспільних 
інтересів і сприянні їх організова-
ному й цілеспрямованому просу-
ванню у процесі прийняття полі-
тичних рішень. Водночас вони 
працюють і як інструмент мобілі-
зації суспільної підтримки в кон-
курентній боротьбі за владу [12, 
с. 464]. Слабкість політичних пар-
тій в Україні, брак потужної сис-
теми їх місцевих осередків приз-
водить до того, що акумуляцію й 
просування інтересів населення 
здійснюють інші суб’єкти – гро-
мадські організації, бюрократія, 
бізнесові об’єднання та інші гро-
мадські утворення, що активно 
сприяє поширенню зворотної 
тенденції: політичні партії стають 
залежними від органів влади й 
бізнес-структур. Централізоване 
прийняття рішень, брак чітко 
встановлених правил і процедур 
послаблюють підтримку громад-

ськості, зводять нанівець бажання 
більшості мас брати участь у 
діяльності політичних партій. 
Названі тенденції раніше були 
притаманні й іншим країнам, тому 
питання партійного будівництва 
стали предметом детального 
правового регулювання. Зок-
рема, в німецькому законодавстві 
про політичні партії визначаються 
засади внутрішньопартійної 
демократії й упорядковано відно-
сини, що виникають усередині 
самої партії (порядок форму-
вання керівних партійних органів, 
прийняття статуту й утворення 
регіональних партійних осеред-
ків), а також окремо регламенто-
вано внутрішньопартійний поря-
док висування кандидатів на 
виборах. У Швеції спостері-
гається досить високий рівень 
політизованості органів місце-
вого самоврядування. У законо-
давстві про місцеве самовряду-
вання особливо підкреслюється 
важливість контролю за проце-
сом управління і впливу на нього 
з боку населення муніципалітетів. 
Значна роль у забезпеченні цього 
права приділяється національ-
ним політичним партіям, оскільки 
вони впливають на всі основні 
напрямки життєдіяльності муні-
ципалітетів. Місцеве самовряду-
вання й політичні партії у Швеції 
функціонують в атмосфері взаємо-
залежності і взаємозаінтересова-
ності. Такий політичний тип управ-
ління дає доволі високий рівень 
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участі населення в місцевих 
виборах. В останні роки явка 
виборців досягала 90%. Подібна 
ситуація спостерігається і в інших 
скандинавських країнах. Най-
більш пасивними є норвежці, але 
й там явка на вибори не опус-
кається нижче 70%. Для порів-
няння: у країнах з північноамери-
канською моделлю (США, Канада, 
Великобританія) цей показник 
протягом останніх 2-х десятиліть 
коливався в діапазоні 25-40% [8, 
с. 163].

Політичні партії мають знач-
ний потенціал для впливу на роз-
виток місцевого самоврядування. 
Їх головні завдання в цій сфері: 
а) узгодження й узагальнення 
інтересів і потреб різноманітних 
груп, верств населення та 
індивідів, які потім формулю-
ються в програмних документах, 
гаслах, поточних заявах, проек-
тах нормативних актів, програмах 
соціально-економічного й куль-
турного розвитку відповідних 
територій; б) представництво 
інтересів; в) забезпечення 
взаємозв’язку і взаємодії певних 
соціальних груп та органів місце-
вого самоврядування; г) органі-
зація політичного діалогу, конку-
ренція, співробітництво, ство-
рення коаліцій, блоків; д) пропа-
ганда певних соціальних ціннос-
тей і стереотипів політичної 
поведінки; е) забезпечення спад-
ковості в культурі політичних від-
носин – передача певного полі-

тичного досвіду, традицій, куль-
тури представникам наступних 
поколінь; є) формування політич-
ної еліти, відбір кращих канди-
датів на керівні посади в органах 
місцевого самоврядування. 

Місцеве самоврядування й 
політичні партії, будучи інститу-
тами однієї системи – грома-
дянського суспільства, взаємоза-
лежні і змушені взаємодіяти. Як 
правило, в системі виконавчих 
органів місцевих рад діє струк-
турний підрозділ (у м. Києві 
головне управління з питань 
внутрішньої політики, у м. Харкові 
– відділ по роботі з об’єднаннями 
громадян), до відання якого нале-
жать питання взаємодії з політич-
ними парт іями та іншими 
об’єднаннями громадян, аналіз їх 
діяльності тощо. Органи місце-
вого самоврядування заінтересо-
вані в тісній співпраці з політич-
ними партіями, їх місцевими осе-
редками. Але сьогодні ми зму-
шені констатувати, що лише у 
великих містах налагоджено від-
повідну роботу в нормативно-
правовому, організаційному й 
інформаційному аспектах.

Забезпечення рівних умов 
для діяльності політичних партій 
незалежно від того, представля-
ють вони більшість чи опозицію, –  
важливий напрямок роботи 
органів місцевого самовряду-
вання. Органам публічної влади 
заборонено виокремлювати у 
своєму ставленні певні політичні 
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партії чи надавати їм привілеї, а 
також сприяти політичним пар-
тіям (якщо інше не передбачено 
законом) у провадженні їх діяль-
ності. Забороняється також втру-
чання органів влади у створення 
і внутрішню діяльність політичних 
партій та їх місцевих осередків, 
за винятком випадків, передба-
чених чинним законодавством 
України. У свою чергу, існують 
певні заборони і для політичних 
партій: зокрема, не допускається 
створення й діяльність структур-
них осередків політичних партій 
у виконавчих органах місцевого 
самоврядування. 

Актуальним на рівні місце-
вого самоврядування є питання 
взаємовідносин політичних пар-
тій, які становлять більшість у 
представницьких органах тери-
торіальних громад, з опозицією. 
Без чітко визначеної (ідеологічно 
й політично) опозиції неможливий 
рух до демократії. Демократія в 
одному з визначень – це конку-
ренція, змагання, боротьба між 
владою й опозицією, аби влада 
розуміла, що є політична й ідео-
логічна сила, яка готова замінити 
її [7, с. 5]. Наявність опозиції лише 
тоді сприятиме ефективній роботі 
місцевих рад, якщо її статус, 
права й обов’язки будуть чітко 
нормативно впорядковані. На 
нашу думку, основні засади її 
діяльності в представницьких 
органах місцевого самовряду-
вання мають бути регламенто-

вані на законодавчому рівні, а 
вже подальше нормативне регу-
лювання статусу опозиції мож-
ливе в нормативних актах місце-
вих рад (регламентах чи окремих 
положеннях). 

Згідно з ч. 2 cт. 12 зазначе-
ного Закону політичним партіям 
гарантується свобода опозицій-
ної діяльності, у тому числі:  
(а) можливість викладати пуб-
лічно й обстоювати свою позицію 
з питань суспільного життя;  
(б) брати участь в обговоренні, 
обгрунтовувати й оприлюдню-
вати критичну оцінку дій і рішень 
органів влади, використовуючи 
для цього державні й недержавні 
засоби масової інформації в 
порядку, встановленому законом; 
(в) вносити в органи місцевого 
самоврядування пропозиції, 
обов’язкові для розгляду від-
повідними органами в установле-
ному порядку. Водночас не варто 
абсолютизувати роль опозиції. 
Трапляється, що демократичні 
норми і процедури використову-
ються окремими опозиційними 
групами для захисту вузькокор-
поративних інтересів та амбіцій-
них претензій їх лідерів. Загалом 
же ефективність діяльності опо-
зиції багато в чому зумовлюється 
належним законодавчим регулю-
ванням ї ї діяльності (права, 
гарантії, врахування позиції мен-
шості при прийнятті рішень тощо). 
Головний засіб боротьби опозиції 
з більшістю – це гласність, мож-
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ливість апелювати до населення 
як головного арбітра у вирішенні 
спорів у сфері місцевого само-
врядування.

Необхідно нормативно закрі-
пити й запровадити практику про-
ведення широких дискусій щодо 
проблем, життєво важливих для 
територіальних громад. Їх основ-
ними учасниками мають бути 
фракції в місцевій раді, які пред-
ставляють більшість, і опозиція. 
Досягнення компромісу, поступки 
однієї чи іншої сили мають також 
бути публічними. Сьогодні часто 
домовленості досягаються за 
«закритими дверима», що не 
додає довіри населення політич-
ним партіям та органам місцевого 
самоврядування в цілому. Полі-
тичні партії зможуть завоювати 
авторитет виразників і захисників 
інтересів населення лише послі-
довною кропіткою працею. Тоді 
населення, обираючи депутатів 
місцевих рад, буде їх оцінювати 
не лише за «красиві слова», а й 
за їх реальну діяльність. Це спри-
ятиме формуванню думки людей 
про політичні партії як організації 
принципові, безкомпромісні чи 
компромісні, лівого, правого чи 
центристського спрямування. 
Публічні дискусії можуть прово-
дитися, наприклад, щодо місце-
вого бюджету, фінансування 
окремих напрямків діяльності 
органів місцевого самовряду-
вання або стосовно окремих 
заходів у програмах соціально-

економічного й культурного роз-
витку відповідних адміністра-
тивно-територіальних одиниць.

Політичним партіям, їх міс-
цевим осередкам належить вив-
чати проблеми як територіальної 
громади в цілому, так і окремих 
мікрорайонів, кварталів, вулиць. 
Для цього відповідні фракції 
закріплюють депутатів за пев-
ними територіями. Відповідаль-
ність влади мусить полягати 
насамперед в усвідомленні винят-
кового значення повноцінної 
багатопартійної системи як 
інструмента самореалізації сус-
пільства й гарантії його стабіль-
ного розвитку. Тому риторика 
представників влади й інформа-
ційна політика в державі мають 
бути скеровані на подолання в 
громадян недовіри до партій і на 
сприяння процесам самооргані-
зації суспільства [2, с. 46].

Назвемо найважливіші функ-
ції, які покладаються на партії у 
сфері місцевого самоврядування: 
а) залучення громадян до участі 
в управлінні місцевими справами; 
б) посередницька роль між гро-
мадянами і владою; в) акумулю-
вання ідей розвитку відповідних 
адміністративно-територіальних 
одиниць; г) здатність і готовність 
взяти участь у виборах і форму-
ванні виконавчих органів місце-
вих рад і реалізації власних про-
грамних положень; д) політична 
відповідальність за діяльність 
посадових осіб місцевого само-
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вати молодіжні, жіночі та інші 
об’єднання громадян, надавати 
допомогу в їх створенні; (е) здій-
снювати опозиційну діяльність.

Для розвитку місцевого 
самоврядування в Україні велике 
значення має партійна структу-
ризація. Програми переважної 
більшості партій майже тотожні й 
містять схожі завдання й пріори-
тети. Політичні партії сьогодні 
здебільшого заінтересовані у 
вирішенні макрополітичних 
питань, а розділи їх програм 
щодо проблем місцевого самов-
рядування розроблені надзви-
чайно слабо. Усім політичним 
силам властивий певний регіо-
налізм із тенденціями до пере-
розподілу владних повноважень 
на користь органів місцевого 
самоврядування й до збільшення 
частки бюджетних коштів, що 
залишатимуться на місцях. Ана-
логічною є ситуація з проведен-
ням адміністративно-територіаль-
ної реформи, за яку виступають 
абсолютно всі партії (блоки), 
яким, що цілком очевидно, бракує 
спільного і взагалі чіткого уяв-
лення про те, якою вона має 
бути. 

Вибори органів місцевого 
самоврядування у 2006 р. пока-
зали, що пріоритетними для полі-
тичних партій залишаються орієн-
тація на відому в населеному  
пункті чи регіоні особистість, а 
також обіцянки вирішити най-
більш болючі питання життєдіяль-

врядування, рекомендованих на 
ці посади відповідними партіями; 
е) громадський контроль щодо 
виконання функціональних 
обов’язків службовцями, спри-
яння забезпеченню прозорості й 
відповідальності влади; є) вплив 
на управлінські рішення місцевих 
рад і їх виконавчих органів; ж) 
максимально можливе сприяння 
владі у виконанні нею своїх пов-
новажень і забезпеченні соціаль-
них гарантій для громадян; з) роз-
виток політичної свідомості й 
політичної культури громадян;  
и) дотримання вимог толерант-
ного спілкування з опонентами, 
раціонального вирішення склад-
них соціальних суперечностей 
тощо.

Для виконання своїх функцій 
на місцевому рівні політичні пар-
тії мають право: (а) вільно прова-
дити свою діяльність у межах, 
передбачених Конституцією й 
законами України; (б) брати 
участь у виборах органів місце-
вого самоврядування та їх поса-
дових осіб у порядку, встановле-
ному законами України; (в) вико-
ристовувати засоби масової 
інформації, а також засновувати 
власні згідно з чинним законо-
давством України; (г) підтриму-
вати міжнародні зв’язки з політич-
ними партіями, громадськими 
організаціями інших держав, між-
народними й міжурядовими 
організаціями; (д) ідейно, органі-
заційно й матеріально підтриму-
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ності громад. Чимало в програ-
мах місцевих осередків політич-
них партій популістських заяв та 
обіцянок вирішити питання, які не 
належать до компетенції місце-
вого самоврядування. Брак 
належної ідеологічної, інформа-
ційної й організаційної роботи 
призводить до того, що депутати 
місцевих рад, обрані за списками 
однієї політичної партії, в різних 
регіонах висловлюють зовсім 
різні пропозиції щодо соціально-
економічного розвитку населених 
пунктів, приватизації, управління 
земельними ресурсами, розвитку 
підприємництва, освіти, меди-
цини, розв’язання інших проблем 
на місцевому рівні та ін. Як пока-
зала практика, представники 
переважної більшості політичних 
партій, отримавши значну кіль-
кість мандатів у місцевих радах, 
виявилися неготовими здійснити 
професійне кадрове забезпе-
чення органів місцевого самовря-
дування. Незадовільний стан 
розвитку політичних партій обу-
мовлений низкою чинників – 
об’єктивних (вплив інститутів 
влади, бізнесових структур) і 
суб’єктивних (численні розколи 
всередині партій, внутрішньопар-
тійні суперечки, викликані амбіт-
ністю керівництва тощо).

Для багатьох політичних 
партій питання фінансування їх 
діяльності є одним з найпроблем-
ніших. Труднощі з фінансуванням 
перешкоджають розширенню 

партійної мережі місцевих осе-
редків і здійсненню постійної  
(а не лише в період виборів) спів-
праці партій з населенням. У роз-
витку політичних партій, їх місце-
вих осередків заінтересовані 
територіальні громади. Тому вже 
сьогодні, одним з дійових засобів 
підтримки політичних партій 
могли б бути рішення місцевих 
рад, у яких для об’єднань грома-
дян установлювалися б понижу-
вальні коефіцієнти щодо оренд-
ної плати за нежитлові при-
міщення невеликої площі. Але 
при цьому необхідно дотримува-
тися вимог cт. 15 Закону, згідно з 
якою не допускається фінансу-
вання політичних партій орга-
нами місцевого самоврядування, 
крім випадків, зазначених зако-
ном, а також комунальними під-
приємствами, установами й 
організаціями або якщо у майні 
яких є частки (паї, акції) кому-
нальної власності.

Основним джерелом доходів 
політичних партій мають бути 
кошти фізичних осіб. Бажано 
встановити обмеження суми 
пожертвувань на рік однією осо-
бою одній партії й звільнити ці 
кошти від оподаткування. Як вба-
чається, право на отримання 
фінансування статутної діяль-
ності, а також на відшкодування 
витрат, пов’язаних з фінансуван-
ням своєї передвиборної агітації 
за рахунок відповідного місце-
вого бюджету, повинна мати полі-
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тична партія, якщо її виборчий 
список кандидатів у депутати чи 
виборчий список блоку, до якого 
вона входила, отримав 3% і 
більше голосів виборців, які взяли 
участь у голосуванні на місцевих 
виборах. Така практика існує в 
окремих європейських країнах. 
Так, у Швеції партії, представлені 
в муніципальній раді, одержують 
фінансову підтримку від муніци-
палітету як субсидії за кожне 
депутатське місце за єдиною 
ставкою. Це правило діє й на рівні 
графств. Усі шведські політичні 
партії розглядають ці субсидії як 
досить важливе джерело своїх 
доходів [8, с. 162]. У Литві право 
на державну субсидію мають пар-
тії, що отримали щонайменше 3% 
голосів на парламентських вибо-
рах і на виборах до органів міс-
цевого самоврядування. Сума 
щорічної субсидії залежить від 
кількості голосів, набраних пар-
тією на виборах. Загальна сума 
державних видатків у формі суб-
сидій політичним партіям не може 
перевищувати 0,1% державного 
бюджету на рік. 

Одним з основних завдань 
політичних партій є пошуки ком-
промісу в задоволенні конфлікт-
них спорів. Недооцінка політич-
них організацій у концепціях гро-
мадянського суспільства значно 
зменшує важливі першопричини 
соціальних заворушень і форму-
вання соціального капіталу [4, 
с. 72]. Сучасні політичні партії 

можна розглядати як команди 
політичних менеджерів, як і 
розробляють управлінські про-
грами, виходять з ними на вибори 
(вид політичного тендеру), реалі-
зують їх у випадку приходу до 
влади, а на наступних виборах 
виборці оцінюють і якість вико-
нання заявлених програм, і від-
повідність їх взагалі своїм інтере-
сам [10, с. 24]. Партії, завдання 
яких визначалося потребою у 
здійсненні посередництва між 
громадянами й органами публіч-
ної влади, перетворюються на 
бюрократичні організації з прита-
манними владній системі вадами; 
у такій ролі вони скоріше заважа-
ють, аніж сприяють розвитку 
демократії. Наслідком подібної 
ситуації є перетворення політич-
ної публічної сфери на простий 
різновид комерціалізованого 
дійства, яким легко управляти, як 
і масовою культурою [3, с. 538]. 

Великі бюрократизовані полі-
тичні партії не здатні оперативно 
реагувати на появу нових склад-
них проблем. Тому виникають 
невеличкі політичні партії, у яких 
зовсім інший вид взаємовідносин 
з населенням. Для них життєво 
важливою є боротьба за ви-
борця, тому саме вони знову й 
знову відроджують процес 
справжньої політичної комуніка-
ції. Вони починають відігравати 
роль конденсаторів, акумулюючи 
основні комплекси інтересів, 
обмежуючи (у просторі й часі) 
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більш загальні сигнали, які йдуть 
від суспільства найвужчими кана-
лами і які формуються деполіти-
зованими індивідами, маючими 
лише приватні інтереси. 

Запровадження пропорцій-
ної виборчої системи при форму-
ванні місцевих рад, за винятком 
сільського й селищного рівня, 
викликає зростання інституційної 
значущості партій. Але автома-
тичного піднесення партійного 
будівництва не спостерігається, 
тому що більшість із них позбав-
лені фундаменту у вигляді масо-
вих інтересів та/або ідеологічних 
установок. Рекрутування партій-
ного активу відбувається пере-
важно адміністративним шляхом 
– через роботу з керівниками цен-
тральних і регіональних органів 
влади, які, у свою чергу, розрахо-
вують на кар’єрне зростання у 
випадку підсилення ваги партії в 
політики-адміністративному роз-
кладі. Масова партійна робота 
або не виконується зовсім, або 
набуває характеру «карнаваль-
ної» діяльності, коли партії про-
вадять масові акції – концерти 
зірок естради, фестивалі, інші 
розважальні заходи, використо-
вуючи масові зібрання громадян 
для своєї реклами. Саме так від-
бувається спотворення ролі полі-
тичних партій – як у реальному 
політичному процесі, так і в 
масовій свідомості населення. 
Глибоко структуроване грома-
дянське суспільство з притаман-

ними йому розшаруваннями, 
участь громадян у різних групах 
з високосоціальною мобільністю 
– невід’ємні умови стабільного 
демократичного державного уст-
рою, гарантія від постійного пріо-
ритету однієї з груп і виникнення 
фундаменталістських рухів та 
антидемократичних ідеологій. 
Отже, організоване громадянське 
суспільство здатне чинити визна-
чальний вплив на політичну сис-
тему завдяки виконуваній ним 
ролі виразника інтересів, агрего-
ваних політичними партіями й 
перетворених ними завдяки зако-
нодавчим органам у засіб впливу 
на прийняття політичних рішень 
[3, с. 40].

Наведені міркування дозво-
ляють зробити наступні вис-
новки:

– функціональне завдання 
політичних партій у сфері місце-
вого самоврядування полягає в 
акумулюванні інтересів тери-
торіальних громад і сприянні їх 
організованому й цілеспрямова-
ному просуванню в процесі прий-
няття політичних рішень;

– слабкість політичних партій 
в Україні, брак системи їх місце-
вих осередків призводить до 
ситуації, коли їх функції здійсню-
ють інші суб’єкти – громадські 
організації, бюрократія, бізнесові 
та інші об’єднання;

– місцеве самоврядування й 
політичні партії функціонують в 
атмосфері взаємозалежності й 
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взаємозумовленості їх роз-
витку;

– участь політичних партій у 
здійсненні місцевого самовряду-
вання залежить від чіткості нор-
мативного регулювання форм, 
методів та ефективного функціо-
нування механізмів їх взаємо-
впливу.

Саме завдяки досвіду полі-
тичної діяльності люди отриму-
ють уявлення про громадянські 
чесноти, навчаються миритися з 
позиціями інших, приборкувати в 
собі фундаменталізм, егоїзм і 
виробляти готовність іти на ком-
проміси. Таким чином, можемо 

констатувати, що без форму-
вання публічних просторів для 
активної участі населення в про-
цесах управління на загально-
державному, а особливо на міс-
цевому рівнях, без рішучого зву-
ження відстані між керуючими й 
керованими – майже до її повного 
знищення суспільний устрій зали-
шиться демократичним лише за 
назвою. Соціально-політичний 
розвиток країни завжди зумо-
влює процеси політичної струк-
туризації суспільства, надаючи 
громадянам змогу впливати на 
дії влади щодо демократичних 
перетворень.
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В останні роки для здій-
снення порівняльно-правових 
досліджень форм інституційної 
організації влади в політологіч-
ній науці почали застосовувати 
різні методики числової оцінки 
окремих елементів тих чи інших 
форм правління. Числові дані 
багатомірних спостережень 
використовуються, зокрема, для 
аналізу повноважень вищих 
органів державної влади, града-
ції державних режимів, вимірю-
вання потужності інституту пре-
зидента.

Однак названі методики 
мають низку суттєвих недоліків. 
Основні з них полягають у тому, 
що список повноважень, які 
аналізуються, є дуже обмеже-
ний, висновки робляться вик-
лючно на підставі формальних 
положень конституції, без ураху-

вання політичної практики, а 
сама система оцінювання надає 
значний простір для суб’єктиві-
зму, що в підсумку може приз-
вести до неправильної оцінки 
досліджуваних явищ. До того ж 
жодна з методик не може претен-
дувати на універсальність, 
оскільки для аналізу заздалегідь 
береться доволі вузьке коло 
держав. Ось чому такі методики 
не спроможні стати фундамен-
том для загальної типології 
форм правління – ні історичних, 
ні сучасних.

Однією з найбільш перспек-
тивних новітніх методик числової 
оцінки й подальшої типологізації 
форм правління є кластерний 
аналіз. Перші публікації з даної 
проблематики з’явились напри-
кінці 30-х років ХХ ст., а вже 
наприкінці 60-х – на початку 70-х 

С.Г. Серьогіна, канд. юрид. наук, доцент, 
зав. кафедри державного будівництва 

Національна юридична академія України  
імені Ярослава Мудрого, м. Харків
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вони перейшли у сферу політо-
логії та юриспруденції, отри-
мавши бурхливий розвиток 
поряд з іншими методиками 
багатомірного дослідження. 

Першим на пострадянсь-
кому просторі кластерний аналіз 
для типологізації конституційних 
моделей державності застосував 
російський учений О.М. Арбузкін 
при дослідженні 33 держав Схід-
ної Європи, Азії й Латинської Аме-
рики [2]. За результатами дослід-
ження ним було складено мат-
рицю коефіцієнтів тотожності. 
Держави, що мали найбільш 
високі коефіцієнти подібності, 
були об’єднані в кластери. Усього 
утворилося 8 груп-кластерів, які 
мають замкнену форму, тобто 
чітко розмежовані між собою. 
Україна була віднесена до пер-
шого кластеру, ввійшовши в 
чільну групу разом з Польщею, 
Словаччиною й Чехією. Виокрем-
лені науковцем кластери відоб-
ражали подібність конституцій-
них моделей відповідних держав 
у цілому, а не тільки форм прав-
ління. Однак у подальшому цей 
метод був визнано ефективним 
для порівняльно-правових 
досліджень значно ширшого кола 
проблем, зокрема, конституцій-
них реформ [6], форм правління 
та форм державного устрою [3]. 
Проте практичного застосування 
для типологізації сучасних форм 
правління у вітчизняній політико-
правовій літературі кластерний 

аналіз досі не отримав. 
У зв’язку із цим при дослід-

женні форм правління сучасних 
держав нами було здійснено 
власну спробу кластерного 
аналізу. Метою такого дослід-
ження стало проведення типо-
логізації держав за максимально 
широким колом показників, що 
характеризують форму прав-
ління. Для цього було застосо-
вано 20 питань, згрупованих у  
6 розділів, що відбивають:  
(1) засади державного ладу, які 
стосуються форми правління;  
(2) порядок формування вищих 
органів державної влади; (3) їх 
відповідальність; (4) загальний 
статус вищих органів державної 
влади; (5) компетенцію вищих 
орган ів  державної  вла ди;  
(6) характер взаємовідносин між 
органами державної влади й 
населенням. З урахуванням 
того, що окремі питання містили 
декілька відповідей, загалом 
було використано 100 політико-
правових характеристик (пере-
мінних), які можуть вважатися 
елементами форми правління. 

Наявність певної ознаки 
(перемінної) оцінювалося як «+», 
відсутність – як «-». Кожна 
держава попарно співставля-
лася з кожною іншою для визна-
чення ступеня спорідненості. 
Повне співпадіння певної ознаки 
(перемінної) оцінювалося в  
1 бал, часткове (у випадку реаль-
ності ознаки в одній державі та 
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ї ї номінального характеру в 
іншій) – у 0,5 бали. З урахуван-
ням взаємовиключності окремих 
параметр ів  максимальний 
ступінь тотожності держав не міг 

перевищувати 65 балів. Загалом 
аналізувалося 100 країн світу, 
отримані результати частково 
(щодо 24 держав) показані у таб-
лиці (Рис.1).
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Алжир 23 48 49 42 32 35 43 41 37 58 25 31 22 44 39 29 42 46 47 35 42 51 36

Ангола 30 53 52 37 33 48 44 39 58 30 35 20 48 45 34 47 54 51 44 48 52 37

Бєларусь 27 53 56 39 37 51 48 46 64 29 30 26 58 47 32 59 65 52 46 60 51 38

Болгарія 30 52 56 40 40 43 45 45 54 33 27 29 56 45 38 56 55 47 45 57 52 43

Бразилія 23 37 39 40 30 38 38 31 39 26 24 23 42 43 26 40 41 38 35 37 26 29

Греція 24 33 37 40 30 31 32 34 40 26 24 20 39 33 26 35 37 34 29 34 35 32

Єгипет 28 48 51 43 38 31 39 36 49 23 35 24 42 43 32 45 46 50 37 41 44 32

Індія 35 44 48 45 38 32 39 38 49 33 26 23 50 40 34 46 44 43 39 42 42 35

Італія 27 39 46 45 31 34 36 38 44 29 23 22 39 37 35 44 38 39 34 37 40 35

Казахс-
тан

32 58 64 54 39 40 49 49 44 31 32 23 57 46 34 53 59 57 47 53 59 39

Канада 35 30 29 33 26 26 23 33 29 31 19 16 32 27 39 32 28 27 28 32 29 29

Катар 20 35 30 27 24 24 35 26 23 32 19 19 27 29 25 27 29 33 17 19 27 21

КНДР 18 20 26 29 23 20 24 23 22 23 16 19 26 27 21 26 21 27 27 23 24 21

Литва 29 48 58 56 42 39 42 50 39 57 32 27 26 42 34 55 57 46 42 50 51 41

Нікарагуа 26 45 47 45 43 33 43 40 37 46 27 29 27 42 33 44 47 47 41 42 41 31

Норвегія 35 34 32 38 26 26 32 34 35 34 39 25 21 34 33 34 31 33 27 26 30 29

Польща 29 47 59 56 40 35 45 46 44 53 32 27 26 55 44 34 49 47 42 54 48 38

Росія 27 54 65 55 41 37 46 44 38 59 28 29 21 57 47 31 49 47 44 58 52 40

Сирія 31 51 52 47 38 34 50 43 39 57 27 33 27 46 47 33 47 47 43 45 48 31

США 23 44 46 45 35 29 37 39 34 47 28 17 27 42 41 27 42 44 43 41 39 31

Україна 23 48 60 57 37 34 41 42 37 53 32 19 23 50 42 26 54 58 45 41 50 41

Франція 27 52 51 52 26 35 44 42 40 59 29 27 24 51 41 30 48 52 48 39 50 39

ФРН 25 37 38 43 29 32 32 35 35 39 29 21 21 41 31 29 38 40 31 31 41 39

Рис. 1. Матриця коефіцієнтів тотожності форм правління 	
сучасних держав

Ми свідомо відмовилися від 
поділу ознак на суттєві й несут-
тєві, оскільки важливо було 

з’ясувати ступінь тотожності 
форм правління за максимально 
широким спектром характерис-
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Азербайд-
жан 51 54 53 49 55 46 51 51 52 50 46 50 46 54 43 46 61 48 48 47

Ангола 51 54 53 52 58 52 57 43 54 48 48 47 56 54 48 51 55 48 52 50

Бенін 54 54 51 49 56 52 55 59 49 47 48 48 50 50 43 50 55 49 49 55

Бєларусь 53 53 51 56 64 50 51 50 58 58 54 59 52 65 53 52 59 60 51 56

Болгарія 49 52 49 56 54 44 52 43 53 56 61 56 49 55 54 47 52 57 52 56

Казахстан 55 58 56 64 54 59 58 55 54 57 51 53 50 59 49 57 59 53 59 57

Камерун 46 52 52 50 44 59 50 50 43 46 42 44 45 46 42 53 44 45 49 54

Конго (ДР 
Конго) 51 57 55 51 52 58 50 51 53 51 51 52 49 53 55 45 52 52 53 53

Конго (Р 
Конго) 51 43 59 50 43 55 50 51 44 43 42 46 42 47 43 48 49 46 46 47

Киргизстан 52 54 49 58 53 54 43 53 44 54 57 50 48 56 50 45 53 55 47 51

Литва 50 48 47 58 56 57 46 51 43 54 58 55 50 57 50 46 56 50 51 53

Молдова 46 48 48 54 61 51 42 51 42 57 58 54 46 51 53 44 49 52 49 50

тик. У цьому випадку великі чис-
лові показники мали б зі статис-
тичною точністю виявити певні 
закономірності, придатні для 
використання при типологізації 
форм правління. З урахуванням 
цього всі показники оцінювалися 
однаково, без використання 
будь-яких коефіцієнтів.

Узагальнення отриманих 
коефіцієнтів тотожності дало 
змогу виокремити декілька груп 
держав з найбільш високими 
коефіц ієнтами под ібност і . 
Першу й найбільшу за роз-
мірами групу склали держави з 
яскраво вираженими рисами 

напівпрезидентської респуб-
ліки; ступінь тотожності між 
ними є найвищим: середній 
коефіцієнт – близько 50. При 
цьому 3 групи держав (Бєларусь 
– Казахстан – Росія – Україна; 
Азербайджан – Таджикистан; 
Болгарія – Молдова) виявляють 
м ай же  п о в н у  тотож н і с т ь , 
коефіцієнт якої – 60 і вище. 
Загальні результати за цією гру-
пою країн наведено на Рис. 2. 
Слід звернути увагу на широкий 
географічний формат цього 
к ластеру:  його у творюють 
держави одразу 3-х континентів 
– Європи, Азії й Африки. 
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Португалія 46 56 50 52 49 50 45 49 42 48 50 46 49 48 47 44 47 46 49 51

Росія 54 54 50 65 55 59 46 53 47 56 57 51 49 48 48 47 56 58 52 56

Румунія 43 48 43 53 54 49 42 55 43 50 50 53 56 47 48 43 46 54 50 49

Сирія 46 51 50 52 47 57 53 45 48 45 46 44 47 44 47 43 51 45 48 52

Таджики-
стан 61 55 55 59 52 59 44 52 49 53 56 49 50 47 56 46 51 51 49 51

Україна 48 48 49 60 57 53 45 52 46 55 50 52 54 46 58 54 45 51 50 52

Франція 48 52 49 51 52 59 49 53 46 47 51 49 48 49 52 50 48 49 50 53

ЦАР 47 58 55 56 56 57 54 53 47 51 53 50 51 51 56 49 52 51 52 53

Рис. 2. Матриця коефіцієнтів тотожності напівпрезидентських 
республік

Наведена на Рис. 2 матриця 
відображає лише «ядро» клас-
теру напівпрезидентських рес-
публік, тобто охоплює тільки 
держави, найближчі між собою 
за всіма ознаками форми прав-
ління. Проте їх значно більше: на 
сьогодні ця модель напівпрези-
дентської республіканської 
форми правління є найпоширені-
шою в Європі й Африці, нерідко 
зустрічається в Азії і серед дріб-
них острівних держав. Модель 
змішаної республіки дає значний 
простір для комбінування еле-
ментів до відхилення у бік як пре-
зиденціалізму, так і парламента-
ризму, тому й коефіцієнт тотож-
ності серед таких держав сут-
тєво різниться. Так, у Хорватії 

коефіцієнт тотожності з іншими 
напівпрезидентськими республі-
ками варіюється від 40 до 48.

Другу групу склали держави 
з президентською формою прав-
ління латиноамериканського 
зразка зі ступенем спорідненості 
від 40 до 50 (Рис.3).

При цьому слід зауважити, 
що, попри домінуюче в сучасній 
правовій літературі переко-
нання, саме латиноамери-
канська модель є типовим взір-
цем президентської республіки, 
тоді як модель, започаткована 
в США, ніде більше не зустрі-
чається, залишаючись, так би 
мовити, ідеальним типом. Свід-
ч е н н я м  ц ь о г о  є  н и з ь к и й 
коефіцієнт тотожності форми 
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правління США з усіма іншими 
республіками – як президент-
ськими, так і напівпрезидент-
ськими. За даними матриці 
коефіцієнтів президентська 
республіка зразка США сьогодні 
посідає проміжне місце між 
щільною групою напівпрези-
дентських республік, де домінує 
глава держави (Азербайджан, 
Бенін, Казахстан, Таджикистан) 
та президентськими республі-
ками латиноамериканського 
типу (Колумбія, Коста-Ріка). 
Виявляється, що форма прав-

ління у США є значно ближчою 
до російської (коефіцієнт тотож-
ності 44), а ніж до аргентинської 
чи бразильської (коефіцієнти 
тотожності відповідно 38 і 36). 
У даному випадку спільність 
рис президенціалізму в США й 
у латиноамериканських респуб-
ліках нівелюється низкою інших 
рис, що характеризують форму 
правління (таких, як наявність 
поста прем’єр-міністра, парла-
ментська в ідповідальність 
уряду, інститут контрасигнатури 
тощо).
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Болівія  45 46 45 43 43 42 42

Колумбія 45  48 45 44 42 43 43

Коста-Ріка 46 48  49 44 45 44 43

Нікарагуа 45 45 49  44 46 49 42

Панама 43 44 44 44  40 42 41

Парагвай 43 42 45 46 40  45 40

Перу 42 43 44 49 42 45  42

Сальвадор 42 43 43 42 41 40 42  

Рис. 3. Матриця коефіцієнтів тотожності президентських республік 
латиноамериканського типу

Із кінця ХХ cт. внаслідок 
реалізації низки конституційних 
реформ дедалі більше відхиля-
ються від класичного президен-
ціалізму Аргентина і Бразилія. 
На даний час форма правління 
цих держав суттєво відрізняється 

як від зразкової моделі США, так 
і від латиноамериканської, «дрей-
фуючи» в бік напівпрезидент-
ських республік. 

Третю групу держав, що сут-
тєво вирізняється з-поміж інших, 
складають парламентські монар-
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Австралія  34 32 31 34 31 35 33 36 35 35 36

Барбадос 34  50 29 34 32 31 28 32 30 33 33

Беліз 32 50  31 38 39 34 38 31 31 39 34

Бельгія 31 29 31  41 38 37 31 38 37 42 38

Велико-
британія 34 34 38 41  40 41 36 37 38 43 33

Іспанія 31 32 39 38 40  36 34 33 32 42 33

Канада 35 31 34 37 41 36  33 35 35 39 33

Лесото 33 28 38 31 36 34 33  33 31 35 23

Нідерланди 36 32 31 38 37 33 35 33  37 37 30

Нова  
Зеландія 35 30 31 37 38 32 35 31 37  36 30

Норвегія 35 33 39 42 43 42 39 35 37 36  28

Японія 36 23 24 28 33 33 33 23 30 30 28  

Рис. 4. Матриця коефіцієнтів тотожності парламентських монархій

До четвертої, найбільш ізо-
льованої групи країн належать 
абсолютні й дуалістичні монархії 
Азії й Африки, в яких монарх фак-
тично відіграє ключову роль в 
інституційно-функціональній 
організації державної влади 
незалежно від політико-правових 

декларацій (Рис.5). При цьому 
вони виявляють певну неод-
норідність: в Об’єднаних Арабсь-
ких Еміратах і Кувейті спостері-
гається дедалі більше паростків 
парламентаризму,  тод і  як 
Саудівська Аравія й Тонга зали-
шаються оплотом абсолютизму.

хії. Хоча загальний коефіцієнт 
тотожності між ними не переви-
щує, як правило, 40 балів, це 
найвищі коефіцієнти для кожної 
з названих країн (Рис.4). Низький 
показник тотожності відбиває 
особливості даної форми прав-
ління, коли з великої кількості 
питань були отримані негативні 
(«-») відповіді, які не враховува-

лися при отриманні сумарного 
результату. Певна розпоро-
шеність коефіцієнтів тотожності 
в цьому кластері зумовлюється 
перева ж но р і зною роллю 
монарха в інституційно-функціо-
нальній організації державної 
влади, ступенем реальності або 
номінальності тих чи інших його 
повноважень.
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Бахрейн 35 39 28 39 32 33 37

Катар 35 34 24 28 24 32 30

Кувейт 39 34 29 34 30 33 36

Об’єднані Арабські 
Емірати 28 24 29 32 28 30 33

Оман 39 28 34 32 41 34 39

Саудівська Аравія 32 24 30 28 41 32 41

Свазіленд 33 32 33 30 34 32 42

Тонга 37 30 36 33 39 41 42

Рис.5. Матриця коефіцієнтів тотожності необмежених монархій

Відзначимо, що дуаліс-
тичні монархії з більш-менш 
сильними позиціями парла-
менту (Йорданія, Марокко) в 
результаті кластерного аналізу 
не можуть бути виокремлені в 
самостійну групу, «розчиняю-
чись», так би мовити, серед 
парламентських монарх ій. 
Под ібна  сит уац ія  прос те -
жується з парламентськими 
республ іками,  як і  виявля -
ю т ь с я  « р о з ч и н е н и м и »  в 
загальній масі держав, де виз-
нається народний суверенітет 
і поділ влади. Більше того, 
вони не становлять собою 

б ільш-менш щільну групу. 
Через наявність низки додат-
кових ознак  коефіц ієнт  їх 
тотожності між собою вияв-
ляється іноді нижчим від напів-
президентських республік , 
такими як Франція чи Росія 
(Рис.6). Згрупувати їх у єдиний 
кластер вдається, лише засто-
совуючи аналіз виключно сут-
нісних, принципових елемен-
тів форми правління (як-то 
порядок формування і загаль-
ний статус глави держави, 
порядок формування і відпові-
дальність уряду тощо) і відки-
даючи всі інші ознаки.
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Австрія  34 39 37 36 37 35 36 41 38 34 41 21 41 41 42
Бангладеш 34  35 42 38 35 32 31 39 31 34 37 19 47 35 37

Греція 39 35  32 32 34 32 34 34 31 32 35 21 32 35 37
Індія 37 42 32  37 38 34 34 38 33 35 36 21 48 42 44

Ірландія 36 38 32 37  38 31 33 36 30 39 38 19 41 39 41
Італія 37 35 34 38 38  33 36 36 36 35 36 23 38 40 38
Корея 35 32 32 34 31 33  33 38 34 29 30 25 35 40 43
Латвія 36 31 34 34 33 36 33  40 38 31 37 28 36 37 40

Словач-
чина 41 39 34 38 36 36 38 40  43 36 40 24 42 42 46

Словенія 38 31 31 33 32 36 34 38 43  37 38 25 33 40 42
ФРН 34 34 32 35 39 35 29 31 36 37  39 27 35 39 40
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Шрі-Ланка 41 47 32 48 41 38 35 36 42 33 35 38 25  46 44
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Рис.6. Матриця коефіцієнтів тотожності парламентських республік

Ступені спільності парла-
ментських республік суттєво різ-
няться між собою. Кластер пар-
ламентських республік об’єднує, 
принаймні, 2 групи країн: першу 
становлять держави Централь-
ної Європи (Італія, ФРН, Чехія та 
ін.), другу – держави Південної 
Азії (Бангладеш, Індія, Шрі-
Ланка). В основі такого розмежу-
вання лежать різні політико-пра-
вові традиції: європейський пар-
ламентаризм розвивався на 
засадах континентального 
(франко-пруського) конституціо-

налізму, тоді як парламентаризм 
у колишніх британських колоніях 
Південної Азії формувався шля-
хом перетворення на республі-
канський зразок класичної вест-
мінстерської системи. 

Підкреслимо, що серед цен-
тральноєвропейських парла-
ментських республік теж виріз-
няються свої спільності. Най-
більшу тотожність між собою 
виявляє так званий централь-
ноєвропейський чотирикутник: 
Австрія – Словаччина –Словенія 
– Чехія (коефіцієнт тотожності 
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38-43), а також північна пара: 
Ірландія – ФРН (коефіцієнт тотож-
ності 39). У свою чергу, Греція й 
Італія, розташовані (відповідно) 
на Балканському й Апеннін-
ському півостровах, виявля-
ються дещо віддаленими від 
парламентських республік кон-
тинентальної Європи не тільки 
географічно, а й за параметрами 
форми правління.

Заслуговує на особливу 
увагу той факт, що серед парла-
ментських республік, як і серед 
президентських, спостерігається 
процес відходу від так званих 
класичних, чистих моделей шля-
хом запозичення окремих інсти-
тутів і процедур, притаманних 
іншим моделям інституційно-
функціональної організаці ї 
державної влади. Недарма 
окремі дослідники вже зараз від-
носять Австрію, Ірландію, Сло-
венію, Словаччину і Шрі-Ланку 
до держав зі змішаною формою 
правління [Див.: 1, c.255; 5, c.30-
34; 7, c.422]. З нашого ж погляду, 
говорити про названі країни як 
про змішані республіки поки що 
зарано: за головними критеріями 
(порядок формування глави 
держави й уряду, відповідаль-
ність уряду, компетенція вищих 
органів державної влади) вони 
досі залишаються парламент-
ськими. Інша річ, що взагалі за 
всіма ознаками форми правління 
вони дійсно є ближчими до змі-
шаних республік, аніж усі інші 

парламентські. Дедалі потужніші 
процеси глобалізації, форму-
вання міжнародних стандартів 
щодо організації державної 
влади (особливо в Європі), транс-
кордонне співробітництво й 
обмін політико-правовим досві-
дом, посилення контактів між 
політиками й державознавцями 
різних країн закономірно викли-
кають до взаємозбагачення у 
сфері державного будівництва і 
як наслідок – до подальшої «гіб-
ридизації» наявних форм прав-
ління. За даних умов на політич-
ній карті світу зберігаються лише 
окремі «острівці», де існують 
особливі, неповторні моделі 
інституційно-функціональної 
організації державної влади. 

До таких «реліктових» форм 
правління традиційно належить 
організація державної влади у 
Швейцарії, яка завжди дуже 
ретельно оберігає власні полі-
тико-правові традиції. Неповтор-
ність швейцарської моделі 
яскраво відбивають результати 
кластерного аналізу. Найближ-
чими до Швейцарії за усією 
сукупністю характеристик форми 
правління виявилися напівпре-
зидентська Молдова – найбільш 
парламентаризована серед усіх 
країн СНД (коефіцієнт тотожності 
– 35), а також парламентські 
Латвія й ФРН, тоді як найвідда-
ленішими від неї – суто прези-
дентські США, Єгипет і Бразилія. 
Недарма в наукових джерелах 
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зустрічається твердження, ніби 
Швейцарія є «змішаною респуб-
лікою з тяжінням до парламен-
таризму» [5, c.353]. Проте, на 
нашу думку, за основними пара-
метрами форма правління Швей-
царії залишається хоча й особ-
ливим, але різновидом парла-
ментської республіки, який не 
має аналогів у сучасному світі. 

Низка держав, зокрема, 
Кенія, Сурінам, Тувалу й Фіджі, 
не можуть бути віднесені до жод-
ного кластеру через суттєву спе-
цифіку інституційно-функціо-
нальної організації державної 
влади в них, зумовлену неста-
лістю державного механізму, 
наявністю пережитків родо-
племінного ладу, інституту тра-
диційних лідерів (вождів), браком 
системи стримувань і противаг 
тощо.

Після розпаду соціалістич-
ного табору до розряду «релік-
тових» перейшли форми прав-
ління, що збереглися в КНР, 
КНДР, на Кубі, частково у В’єтнамі 
й Лаосі, – країнах, які досі про-
довжують будувати соціалізм. Ці 
держави, незважаючи на свою 
малочисельність, виявляють 
достатній рівень спорідненості, 
що дозволяє виділити їх в окре-
мий кластер. В основі інститу-
ційно-функціональної організації 
державної влади кожної з назва-
них країн лежить радянська 
модель, що ґрунтується на прин-
ципах повновладдя рад і демо-

кратичного централізму. Проте і 
в них уже відбуваються реформи, 
які дедалі більше віддаляють їх 
одну від одної. На сьогодні КНР 
зберігає найбільше спільного з 
Лаосом і В’єтнамом, тоді як КНДР 
має найбільше спільного з 
Кубою. 

Проміжне місце між краї-
нами радянського типу і постра-
дянськими напівпрезидент-
ськими республіками посідає 
Монголія, форма правління якої 
має найбільше спільного з Бол-
гарією, Україною й Бєларуссю 
(коефіцієнт тотожності від-
повідно 51, 50 і 48), однак чимало 
тотожних рис простежується 
також з Китаєм та КНДР (кое-
фіцієнт тотожності відповідно 35 
і 34). В основі такого становища 
лежить незавершеність дер-
жавно-правової реформи й пере-
хідний характер монгольської 
державності  на сучасному 
етапі. 

Порівняльно-правове дос-
лідження форм правління сучас-
них держав, проведене нами за 
допомогою методів кластерного 
аналізу, дає підстави для наступ-
них висновків:

1. У сучасному світі чітко 
виокремлені 5 моделей (клас-
терів) республіканської й монар-
хічної форм правління: а) напів-
президентськ і  республіки;  
б) президентські республіки 
латиноамериканського типу;  
в) республіки радянського типу; 
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г)  парламентськ і  монархі ї;  
д) необмежені монархії. Усі вка-
зані кластери мають замкнену 
форму, тобто чітко розмежовані 
між собою, а держави, що їх 
утворюють, характеризуються 
високим ступенем спорідненості 
(тотожності) інституційно-функ-
ціональної організації державної 
влади. Модель (кластер) парла-
ментських республік не має чітко 
окреслених меж і виявляється 
тільки за допомогою порівняння 
основних (сутнісних) рис і прин-
ципів інституційно-функціональ-
ної  орган ізац і ї  державної 
влади.

2. Чисті форми правління 
мають тенденцію до зникнення, 
тоді як змішані – навпаки, отри-
мують дедалі більшого поши-
рення. Протягом останніх десяти-
літь простежується «дрейф» 
президентських, парламент-
ських і навіть так званих радян-
ських республік у бік напівпрези-
дентської моделі.

3. Президентська респуб-
ліка США є унікальною, а тому 
не може більше визнаватися 
взірцевою. Еталоном президент-
ської республіки на сьогодні є 
латиноамериканська модель, 
якій притаманні наявність поста 
прем’єр-міністра і відсутність 
поста віце-президента, існу-
вання уряду як колегіального 
органу виконавчої влади, його 
парламентська відповідальність, 
а також визнання за президен-

том, як главою виконавчої влади, 
права законодавчої ініціативи й 
права на розпуск парламенту.

4. Найпоширенішою на сьо-
годні моделлю республіканської 
форми правління є змішана, 
напівпрезидентська республіка. 
Вона на практиці довела свою 
ефективність і відповідність 
сучасним вимогам, тому саме її 
обрала переважна більшість 
новостворених держав Європи, 
Азії й Африки. Напівпрезидент-
ські республіки виявляють най-
вищий ступінь тотожності між 
собою, що дає підстави стверд-
жувати про формування певних 
світових стандартів щодо даної 
моделі інституційно-функціо-
нальної організації державної 
влади.

5. Процес «гібридизації» 
форм правління у поєднанні з 
невпинним ускладненням дер-
жавного механізму й процесами 
глобалізації призводить до появи 
нових, унікальних моделей інс-
титуційно-функціональної органі-
зації державної влади й посту-
пового «розмивання» кордонів 
між усталеними в юридичній 
науці класифікаційними групами 
держав за формою правління.  
До унікальних за формою прав-
ління держав, які не можуть бути 
віднесені до жодного з кластерів, 
сьогодні належать Кенія, Сурі-
нам, Тувалу, Фіджі, Швейцарія  
та ін.

6. Кластерний аналіз пере-
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конливо засвідчує належність 
України до напівпрезидентських 
республік. Тому з’ясування сту-
пеня спорідненості інституційно-
функціональної організації ї ї 

державної влади з іншими напів-
президентськими республіками 
є перспективним напрямком 
подальших досліджень у цій 
царині.
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 Висвітлення тих чи інших 
аспектів специфіки правового 
регулювання відносин, що ста-
новлять предмет цивільного 
права, завжди було предметом 
пильної уваги правників. Зок-
рема, окреслену проблему пору-
шували А.С. Довгерт, М.М. Сібі-
льов, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць, 
Р.А. Майданик, Є.О. Харитонов, 
Я.М. Шевченко та ін. Разом із тим 
деяк і  теоретичн і  питання, 
пов’язані з вивченням специфіки 
правової регламентації відносин 
у приватно-правовій сфері, в 
цивілістиці досліджені недостат-
ньо. Можливість аналізу постав-
леної проблематики зумовлена 
тим, що правове регулювання в 
одному з можливих ракурсів роз-
глядається в теорії права як різ-
новид соціального управлін-

ського процесу [5, с. 635], за 
допомогою якого забезпечується 
«результативний нормативно-
організаційний вплив на сус-
пільні відносини спеціальної сис-
теми, власне, правових засобів 
(норм права, правовідносин, 
актів реалізації й застосування)» 
[1, с.9]. Для ілюстрації обстоюва-
них загальнотеоретичних поло-
жень деякі науковці (зокрема  
С.С. Алексєєв) часто використо-
вують приклади, що грунтуються 
на порівнянні публічно-правової 
і приватноправової сфер право-
вого регламентування. Організа-
ційно-впорядкувальний вплив 
першої з них на впорядковані 
правом відносини забезпе-
чується головним чином за раху-
нок «зовнішнього» нормативно-
організаційного регламентацій-
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ного (управлінського) впливу. 
Структура приватноправової 
ц арини  харак теризує ть с я 
органічним поєднанням у межах 
єдиної регулятивної (а відтак, 
управлінської) системи норма-
тивної організації впорядкування 
цивільних відносин (норматив-
ного регулювання) та їх самоор-
ганізації (саморегулювання). 
Системи, що самоорганізуються, 
в правовій літературі пропо-
нується розглядати як такі, що 
здатні при активній взаємодії із 
середовищем змінювати свою 
структуру, зберігаючи водночас 
цілісність, дозволяючи діяти в 
межах закономірностей, прита-
манних оточенню, обираючи 
одну з можливих ліній поведінки» 
[6, с. 360, 361]. Аналіз основних 
напрямків здійснення регламен-
таційного впливу й галузевої 
специфіки функціонування 
сфери цивільно-правового регу-
лювання з точки зору її структури 
робить можливим розглядати її 
як окрему систему соціального 
управління, що функціонує на 
засадах диспозитивності й само-
організації. 

Функціонування цієї сфери 
на самоорганізаційних засадах 
пояснюється особливостями 
галузевого предмета, методу й 
механізму правового регулю-
вання. Указані елементи харак-
теристики цивільного права як 
галузі в досліджуваному ракурсі 
одночасно виступають чинни-

ками, що визначають специфіку 
соціально-управлінського впливу 
на розглядувані відносини. 
Сфера цивільно-правового регу-
лювання постає окремою само-
організованою соціальною 
управлінською системою, в 
межах якої забезпечується рег-
ламентаційний вплив на цивільні 
відносини цілісної системи пра-
вових засобів різних рівнів, при-
значення й регламентаційної 
спрямованості. Формування 
окремих із цих правових засобів 
(укладення договорів, учинення 
односторонніх правочинів, офор-
млення, розміщення, видача цін-
них паперів тощо) здійснюється 
на самоорганізаційних засадах. 
Самоорганізація приватноправо-
вої царини визначає можливість 
набуття й безперешкодної реалі-
зації суб’єктивних цивільних 
прав у межах забезпечуваного 
нормами цивільного права нор-
мативного впливу, але в кінце-
вому підсумку створюваного 
самими учасниками цивільних 
правовідносин з метою задово-
лення своїх інтересів. Самоор-
ганізаційні засади функціону-
вання цієї сфери зумовлені перш 
за все характером і колом охоп-
люваних нею відносин, заснова-
них на юридичній рівності, віль-
ному волевиявленні й майновій 
самостійності їх учасників. Ура-
хування їх специфічності зумов-
лює закріплення юридичних 
конструкцій, застосування яких 
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грунтується на диспозитивних 
засадах правового регулювання 
цивільних відносин. Диспозитив-
ність перш за все полягає в 
окресленій нормами цивільного 
права здатності управомочених 
осіб діяти ініціативно, обираючи 
можливі варіанти їх правомірної 
поведінки, тобто самостійно виз-
начати форми реалізації комп-
лексу наданих їм правових мож-
ливостей. Однак диспозитив-
ність методу цивільно-правового 
регулювання передбачає не 
тільки можливість обирати 
варіанти правомірної поведінки, 
визначені на рівні положень 
управомочуючих норм цивіль-
ного права. Вона зумовлює й 
засади самоорганізації право-
вого регулювання більшості різ-
новидів цивільних відносин. Дис-
позитивність методу, загально-
дозвільний характер режиму й 
елементний склад (зокрема, 
наявність правових засобів, що 
формуються самими учасниками 
правов ідносин)  механ ізму 
цивільно-правового регулю-
вання в сукупності визначають 
самоорганізаційні засади впо-
рядкування приватноправової 
сфери. 

Структура нормативно-
організаційних і самоорганізацій-
них засад у царині особистих 
немайнових і майнових відносин 
неоднорідна. Закріплені норма-
тивно можливості прояву ініціа-
тиви учасників цивільних пра-

вовідносин і ступінь їх безпосе-
редньої участі в забезпеченні 
локального регламентаційного 
впливу на особисті немайнові 
або майнові відносини різняться. 
Необхідність створення однако-
вих умов для набуття і здійс-
нення суб’єктивних прав для всіх 
учасників особистих немайнових 
відносин пояснює переважну 
роль нормативно-організаційних 
управлінських засад порівнянно 
із засадами самоорганізації в цій 
сфері локального впорядкуваль-
ного впливу нормативних при-
писів цивільного права. У той же 
час специфіка механізму право-
вого регулювання особистих 
немайнових відносин все ж не 
виключає наявності самооргані-
заційних засад регламентації 
окремих їх видів. Приміром, вони 
мають місце при набутті і здійс-
ненні прав на об’єкти інтелекту-
альної власності. Йдеться про 
договірне регулювання майно-
вих прав авторів, похідних 
суб’єктів права інтелектуальної 
власності (правонабувачів і 
спадкоємців авторів), правові 
механізми колективного управ-
ління їх майновими правами, які 
діють на самоорганізаційних 
засадах.

 Найбільший ступінь само-
організації характерний для 
сфери регламентації майнових 
відносин. Самоорганізаційна 
активність їх учасників полягає, 
зокрема, в можливості здійс-
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нення за їх участю індивідуаль-
ного регулювання й саморегулю-
вання відносин. Перше характе-
ризується створенням регуля-
тивних механізмів, що забезпе-
чують набуття й реалізацію 
суб’єктивних цивільних прав з 
боку обмеженого кола учасників 
цивільних відносин. Наприклад, 
у корпоративних відносинах 
індивідуальне регулювання 
полягає в розробці й затверд-
женні статутів господарських 
товариств, різноманітних їх внут-
рішніх положень (приміром, 
Положення про нарахування й 
виплату дивідендів), інших 
локальних актів. Акти саморегу-
лювання встановлюють суб’єк-
тивні цивільні права і обов’язки 
шляхом укладення договорів 
або вчинення односторонніх 
правочинів. На самоорганізацій-
них засадах відбувається само-
регулювання не тільки договір-
них, а й інших груп майнових від-
носин. Право прийняття від-
повідних актів саморегулювання, 
положення яких обов’язкові до 
виконання, забезпечує макси-
мальне врахування індивідуаль-
них потреб та інтересів суб’єктів, 
які беруть участь у встановленні 
моделей бажаної для них право-
мірної поведінки, оскільки її лінії 
(з урахуванням термінології  
Е.Г. Юдіна [6].) формуються ними 
самостійно. 

Необхідність забезпечення 
охоплення регламентаційним 

впливом різноманітних видів 
суспільних відносин пояснює уні-
версальність комплексів право-
вих засобів, що становлять еле-
ментний склад механізму регу-
лювання майнових відносин, 
важлива роль у якому належить 
одностороннім правочинам і 
договорам. Адже саме багато-
манітність конструкцій право-
чинів, закріплених на рівні поло-
жень ЦК України, і можливість 
конструювання нових їх видів у 
закріплених законодавством 
межах, дозволяє учасникам 
цивільних відносин забезпечити 
найвищий рівень самоорганізації 
у формуванні бажаних для них 
моделей правомірної поведінки 
й передбаченні наслідків непра-
вомірної. Основне функціо-
нальне призначення заснованих 
на засадах самоорганізації одно-
сторонньо-правочинних і договір-
них актів саморегулювання 
полягає в універсальності їх 
застосування як правових засобів 
опосередкування оборотоздат-
ності об’єктів цивільних прав та 
інших динамічних аспектів функ-
ціонування цивільного обороту. 
Це дозволяє підкреслити влуч-
ність запропонованого в пра-
вовій літературі підходу до виз-
начення договору в одному з 
можливих аспектів аналізу його 
правової природи як універсаль-
ного юридичного засобу (еле-
мента) механізму правового 
регулювання [2, с. 53]. 
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Самоорганізація порядку 
правового регламентування 
майнових відносин самими їх 
учасниками відбувається й за 
допомогою односторонніх пра-
вочинів. Ці акти саморегулю-
вання широко застосовуються у 
сфері спадкування. Це, наприк-
лад, такі односторонні право-
чини, як заповіт (cт. 1233 Цивіль-
ного кодексу України, далі – ЦК), 
прийняття або неприйняття 
спадщини (cт. 1268), заповідаль-
ний відказ (cт. 1238). Самооргані-
заційні засади характеризують 
також забезпечення саморегу-
лювання відносин представниц-
тва, в межах яких може застосо-
вуватись довіреність (cт. 244, 
246). З урахуванням можливості 
виникнення останніх відносин 
при здійсненні підприємницької 
діяльності довіреністю (на про-
тивагу договору) можуть визна-
чатись повноваження комерцій-
ного представника. Названі 
односторонні акти саморегулю-
вання мають загальний харак-
тер, оскільки можуть використо-
вуватись і для впорядкування 
інших відносин, які становлять 
предмет цивільного права. З 
огляду на функціональне при-
значення односторонньо-право-
чинних і договірних актів само-
регулювання у структурі меха-
нізму правового регулювання 
майнових відносин у досліджу-
ваному ракурсі їх можна визна-
чити як правові засоби, що 

забезпечують самоорганізаційні 
засади його регламентаційного 
впливу. 

Своєчасне забезпечення 
необхідних і достатніх меж упо-
рядкування відповідних однорід-
них груп соціальних відносин – 
одне з головних завдань нормо-
творчості в будь-якій галузі 
права. У приватноправовій сфері 
акти нормативного характеру 
повинні враховувати зумовлене 
рівнем соціально-економічного 
розвитку суспільства прогнозо-
ване виникнення нових видів 
суспільних відносин і в ідеалі не 
допускати появи прогалин у їх 
регулюванні. Однак із цього при-
воду слід навести слушну думку 
С.А. Степанова, що прогалини, 
приміром, у цивільному праві – 
сама його сутність, що вира-
жається в прагненні приватного 
права до великих «вільних зон» 
[3, с. 329]. 

Оцінка наявності таких про-
галин як позитивного або нега-
тивного явища (хоча й об’єктивно 
неминучого) становить окрему 
проблему. З урахуванням сту-
пеня важливості і значної пито-
мої ваги відносин, що станов-
лять предмет цивільного права 
в загальній сукупності врегульо-
ваних правом соціально-право-
вих зв’язків, поява нових їх видів, 
які об’єктивно потребують нор-
мативної регламентації, не тільки 
не виключається, а й вбачається 
неминучою. Подальше законо-



11�2009/100

Питання цивільного та трудового права
давче стимулювання й удоско-
налення позанормативного 
(індивідуального) регулювання й 
саморегулювання як його склад-
ника доцільно розглядати як 
шляхи вирішення проблеми ско-
рочення небажаних прогалин у 
цивільно-правовому регулю-
ванні. Вони мають місце, якщо 
відповідна частина відносин впо-
рядкована на недостатньому 
рівні або залишилась поза рег-
ламентаційним впливом. Тому 
проблематика створення ефек-
тивних механізмів прогнозування 
й уникнення появи прогалин у 
цивільно-правовому регулю-
ванні є досить актуальною, 
оскільки порядок їх подолання 
унормований на законодавчому 
рівні. Положення cт. 8 ЦК визна-
чають можливість застосування 
для регламентації неврегульо-
ваних відносин аналогії закону 
або права (частини 1 і 2 cт. 8 від-
повідно). У контексті зазначеного 
вище показово, що вказані поло-
ження нового ЦК України однією 
з умов застосування аналогії 
закону або права називають 
неврегульованість відносин не 
тільки шляхом нормативного 
регламентування, а й ігнору-
вання сторонами такого важли-
вого правового засобу саморе-
гулювання, як договір. 

Структура соціального 
управління в приватноправовій 
сфері повинна характеризува-
тись найбільш оптимальним 

співвідношенням нормативного 
й позанормативного регулю-
вання. Забезпеченням їх вива-
женого балансу – основне 
завдання формування механізму 
цивільно-правового впливу в 
цілому (як категорії, що має 
ширше значення й терміноло-
гічне застосування, ніж механізм 
цивільно-правової регламента-
ції). Слід, вважаємо, погодитися 
з висловленою в цивілістичних 
джерелах думкою, «норми 
цивільного права, як правило, 
розраховані на доповнення нор-
мативного регулювання індиві-
дуальною регламентацією від-
носин за розсудом співучасників 
цивільно-правових зв’язків» [7, 
с. 86]. Положення ЦК грунту-
ються на новому, більш виваже-
ному підході до окреслення спів-
відношення нормативного й 
позанормативного (індивідуаль-
ного) регулювання цивільних від-
носин і саморегулювання як його 
складника. Учені-цивілісти на це 
вказують стосовно особливос-
тей такого співвідношення в 
забезпеченні регламентації 
договірних відносин. Зокрема, 
З.В. Ромовська, як і М.М. Сібі-
льов, підкреслюють, що в зазна-
ченій царині договірних відносин 
проект відсуває закон на друге 
місце, віддаючи перевагу дого-
вору [4, с. 41]. Зауважимо, що від-
повідно до ч. 4 cт. 6 ЦК всі поло-
ження, що стосуються співвідно-
шення актів цивільного законо-
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давства й договору поширю-
ються й на односторонні право-
чини. 

Забезпечення оптимальної 
структури нормативного й поза-
нормативного регулювання 
цивільних відносин визначає 
шляхи розв’язання проблеми 
скорочення прогалин у дослід-
жуваній сфері. Один із напрямків 
її розв’язання полягає в забезпе-
ченні всебічного стимулювання 
(на нормативному, організацій-
ному й навіть ідеологічному рів-
нях) активної участі суб’єктів 
цивільного права в регламента-
ції приватноправових відносин. 
У цьому аспекті правові стимули 
можуть розглядатись як різновид 
способів правового регулю-
вання, що стимулюють розвиток 
сомоорганізаційних засад забез-
печення регламентаційного 
впливу на цивільні відносини. 
Стимулювання підвищення 
активності й розширення меж 
правових можливостей учасни-
ків цивільних правовідносин пок-
ликано постійно розширювати 
рамки самоорганізації досліджу-
ваної царини. Як передумови 
особистісного характеру, що сти-
мулюють активність учасників 
цивільних правовідносин і збіль-
шують їх правові можливості, 
треба відмітити рівень їх право-
вої культури та юридичної поін-
формованості. Вони мають 
суб’єктивний характер, але теж 
суттєво впливають на самоор-

ганізацію у визначенні моделей 
їх правомірної поведінки. Активне 
поглиблення засад самооргані-
зації у сфері цивільно-правового 
регулювання також впливає на 
скорочення прогалин в остан-
ньому. Так, на засадах самоор-
ганізації грунтується широке 
використання в цивільному (в 
першу чергу майновому) обороті 
не суперечних актам цивільного 
законодавства й положенням 
договору звичаїв, зокрема, діло-
вого обороту (cт. 7 ЦК). На таких 
же засадах у майнових відноси-
нах реалізуються всі аспекти 
принципу свободи договору (п. 3 
cт. 3 ЦК) й пріоритету договір-
ного регулювання (саморегулю-
вання) над нормативним. 

Викладене дозволяє дійти 
наступних висновків. Поряд з 
подальшим удосконаленням 
окреслених актами цивільного 
законодавства нормативних 
механізмів самоорганізаційні 
засади діяльності учасників 
цивільних відносин при констру-
юванні, прийнятті й застосуванні 
актів позанормативного регулю-
вання (саморегулювання) пот-
рібно розглядати як взаємо-
пов’язані шляхи забезпечення 
оптимізації загальної структури 
регламентаційних механізмів, 
використовуваних у приват-
ноправовій сфері. За рахунок 
переважання дозволінь, об’єк-
тивованих у положеннях біль-
шості норм цивільного права, у 
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приватноправовій царині ство-
рюється унікальний галузевий 
загальнодозвільний режим пра-
вового регламентування,що 
грунтується перш за все на заса-
дах диспозитивності. Цей режим 
підлягає розгляду як особливий 
порядок регулювання цивільних 
відносин, що забезпечується за 
рахунок взаємодії відповідної 
сукупності правових засобів, 
структурно поєднаних у межах 
окремої соціальної управлінської 
системи. Поглиблений аналіз 
специфіки забезпечуваного нор-
мативними й позанормативними 
регуляторами регламентацій-
ного впливу на особисті немай-
нові й майнові відносини дозво-
ляє дійти висновку щодо само-
організаційних засад функціону-
вання сфери цивільно-право-
вого регулювання. Дослідження 
структури останньої зумовлює 
можливість її розгляду як склад-
ної системи соціального управ-
ління, що функціонує на засадах 
диспозитивності й самоорганіза-
ції. Як відомо, прояв диспозитив-
них засад правового регламен-
тування цивільних відносин 
полягає саме в наданні їх учас-
никам можливості обирати від-
повідні лінії поведінки, найбільш 
оптимальні й бажані для них її 
варіанти, набувати і здійснювати 
належні їм суб’єктивні цивільні 
права. Адже прояв учасниками 
цивільних відносин ініціативи у 
здійсненні саморегулювання 

окремих їх видів підлягає роз-
гляду як одна з таких ліній 
(напрямків) правомірної пове-
дінки, окресленої управомочую-
чими нормами цив ільного 
права. 

Структура правового регу-
лювання приватноправових від-
носин обумовлена загальнодоз-
вільною спрямованістю приписів 
управомочуючих норм цивіль-
ного права. Їх упорядкувальна 
дія показує органічне поєднання 
нормативних приписів і позанор-
мативних регуляторів. Позанор-
мативний характер, зокрема, 
мають договори, односторонні 
правочини, локальні акти й ста-
тути юридичних осіб, звичаї 
тощо. Визначена засадами само-
організації й диспозитивності 
структура правового регулю-
вання приватноправової царини 
забезпечує регламентаційний 
вплив відповідних взаємоузгод-
жених комплексів правових 
засобів на окремі групи особис-
тих немайнових і майнових від-
носин. Регулювання цивільних 
відносин відбувається не лише 
на законодавчому рівні, а й за 
безпосередньої участі самих 
учасників цивільних відносин, 
наділених правом накреслювати 
напрямки, характер і межі впо-
рядкувального впливу на ці від-
носини.

Самоорганізаційні та диспо-
зитивні засади формування 
загальної структури соціального 
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управління у досліджуваній 
царині характеризуються єди-
носпрямованістю на безпереш-
кодне забезпечення і набуття, 
передачі, здійснення й захисту 
відповідних категорій суб’єк-
тивних цивільних прав, постав-
лене в залежність від розсуду 
управомоченої особи. Самоор-
ганізаційні засади в розглядува-
ному аспекті підлягають вив-
ченню в контексті можливості 
учасників цивільних відносин з 
урахуванням конкретних норм 
цивільного права брати участь у 
формуванні відповідних регла-
ментаційних механізмів з вико-
ристанням як нормативних, так і 
позанормативних регуляторів. 
Право визначати характер і межі 
забезпечуваного ними право-
вого впливу, свідомо й само-
стійно підпорядковуючи варіанти 
своєї правомірної поведінки пев-

ним моделям і напрямкам її здій-
снення, належить безпосеред-
ньо учасникам цих відносин. 
Стосовно цього самоорганіза-
ційні засади забезпечення рег-
ламентації цивільно-правової 
сфери не підлягають повному 
ототожненню з диспозитивними 
як такі, що мають похідну від них 
природу. Таким чином, органіч-
ний взаємозв’язок нормативних, 
диспозитивних і самоорганіза-
ційних засад у поєднанні з ін-
шими чинниками зумовлює уні-
кальність структури соціального 
управління у приватноправовій 
сфері. Розглянуті особливості в 
одному з можливих аспектів доз-
воляють вирізняти її з-поміж 
інших систем соціального управ-
ління, функціонування яких 
забезпечується нормативними 
положеннями інших галузей сис-
теми права України.
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Сучасний стан життя збері-
гає не тільки необхідність існу-
вання вже апробованих практи-
кою форм влаштування дітей-
сиріт і дітей, позбавлених бать-
ківського піклування (таких як 
усиновлення, опіка й піклування), 
а й потребує розширення кола 
цих форм, що на сьогодні знай-
шло своє закріплення в таких 
інститутах сімейного права, як 
патронат над дітьми, прийомна 
сім’я і дитячий будинок сімейного 
типу. Кожна із зазначених форм 
має свої особливості.

Патронат над дітьми – це 
альтернативна форма влашту-
вання дитини, яка є сиротою або 
з інших причин позбавлена бать-
ківського піклування (далі – 
дитини), в сім’ю іншої особи – 

патронатного вихователя – з 
метою сімейного виховання. До 
особливостей цієї форми влаш-
тування дитини слід віднести 
наступне: а) вона не належить 
до підстав створення сім’ї, а тому 
патронат не є перешкодою для 
усиновлення дитини; б) підста-
вою виникнення відносин між 
дитиною й патронатним вихова-
телем є договір між останнім та 
органом опіки й піклування; в) 
при патронаті не виникає бать-
ківських прав; г) між дитиною й 
патронатним вихователем скла-
даються більш тісні зв’язки, ніж 
між дитиною й піклувальником 
чи опікуном; д) між патронатним 
вихователем і дитиною не вини-
кає аліментних зобов’язань;  
е) патронат припиняється при 

В.І. Борисова, канд. юрид. наук, доцент, 
зав. кафедри цивільного права № 1  

Національна юридична академія України  
імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

УДК	347.633

ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМИ ВЛАШТУВАННЯ  
ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ  

БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ,  
ЗА СІМЕЙНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
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досягненні дитиною повноліття; 
є) патронатний вихователь отри-
мує плату за виховання. 

В основі виникнення патро-
нату над дітьми лежить фактич-
ний склад, до якого входять:  
(а) визнання дитини сиротою 
або такою, яка з інших причин 
позбавлена батьківського піклу-
вання; (б) договір про патронат 
і (в) передача дитини в сім’ю пат-
ронатного вихователя.	 Дитина 
може бути передана в сім’ю пат-
ронатного вихователя лише 
після того, як вона на загальних 
підставах визнана сиротою або 
позбавлена батьківського піклу-
вання. Причому патронатному 
вихователеві надається мож-
ливість підібрати ту дитину, яку 
він бажає виховувати. Законо-
давство не вирішує питання 
щодо того, чи можна переда-
вати під патронат дитину, в якої 
є рідні неповнолітні брати й 
сестри, які до цього моменту 
виховувались разом. Хоча такі 
форми, як усиновлення й патро-
нат, і різняться між собою, вва-
жаємо, що вони мають одну 
мету – виховання дитини. Ось 
чому, виходячи з аналогії закону, 
а саме cт. 210 Сімейного кодексу 
України (далі – СК), неповнолітні 
брати й сестри не можуть бути 
роз’єднані при передачі їх під 
патронат. І лише за наявності 
обставин, що мають істотне зна-
чення (приміром, неможливості 
їх спільного проживання й вихо-

вання за станом здоров’я), орган 
опіки й піклування укладає 
договір і передає під патронат 
одного з братів (сестер). Якщо 
буде досягнуто згоди про пере-
дачу в сім’ю патронатного вихо-
вателя рідних брата й сестри, 
то з ним орган опіки й піклування 
повинен укласти декілька дого-
ворів (за чисельністю дітей), бо 
кожен з них стосуватиметься 
певної дитини й установлюва-
тиме обов’язки сторін щодо 
неї.

Укладенню договору пере-
дує обстеження умов прожи-
вання сім’ї патронатного вихова-
теля органом опіки й піклування, 
з тим щоб виховання дитини 
саме в ній відповідало її інтере-
сам. Тільки після позитивного 
висновку між цим органом і пат-
ронатним вихователем укла-
дається договір, який містить 
умови, на яких дитина пере-
дається на виховання. Дитина 
незалежно від її віку в укладенні 
договору участі не бере. Між тим, 
за ст.253 СК передача дитини під 
патронат потребує її згоди. Але 
чи входить ця згода до складу 
юридичних фактів? Вважаємо, 
що ні, бо у певних випадках 
передача дитини під патронат 
провадиться й без її згоди: коли 
дитина ще не досягла віку, з 
якого може висловити своє 
бажання. 

За цим договором дитина 
передається на виховання в 
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сім’ю патронатного вихователя 
до досягнення нею повноліття за 
відповідну плату. Договір про 
патронат нерозривно пов’язаний 
з конкретними особами (дити-
ною, патронатним вихователем), 
а тому має особистий характер. 
Предмет договору – прийняття в 
сім’ю дитини для забезпечення 
її належним сімейним вихован-
ням. Це відплатний договір, бо 
за виховання дитини за домов-
леністю з органом опіки й піклу-
вання патронатному виховате-
леві призначається плата, щомі-
сячний розмір якої залежить від 
низки обставин: від віку дитини, 
стану її здоров’я тощо.

На патронатного вихова-
теля покладаються певні обо-
в’язки: а) забезпечити дитину 
житлом, одягом, харчуванням 
тощо; б) створити їй умови для 
навчання, фізичного й духовного 
розвитку; в) захищати дитину, її 
права й інтереси як опікун або 
піклувальник без спеціальних на 
те повноважень. Інакше кажучи, 
на відміну від легального визна-
чення цього договору, яким на 
патронатного вихователя покла-
дається лише обов’язок по вихо-
ванню дитини, обов’язки остан-
нього є значно ширшими, бо він 
зобов’язується ще й утримувати 
дитину (хай навіть і не за свій 
кошт), створювати умови для її 
розвитку, захищати її тощо. Тому 
було б правильніше передба-
чити, що за договором про пат-

ронат над дітьми органом опіки 
й піклування дитина переда-
ється в сім’ю патронатного вихо-
вателя не тільки на виховання на 
платній основі до досягнення 
нею повноліття, а цей вихова-
тель зобов’язаний також слідку-
вати за розвитком дитини, утри-
мувати її за рахунок певних дже-
рел і захищати її права. При 
цьому дитина зберігає право на 
аліменти, пенсію й допомогу, які 
вона отримувала раніше.

Сторонами вказаного сімей-
 но-правового договору, а на сьо-
годні таку точку зору поділяють 
І.А. Бірюков [4, с.274], З.В. Ро-
мовська [3, с.476], Ю.С. Червоний 
[1, с.427] є патронатний вихова-
тель і відповідний орган опіки й 
піклування. На відміну від осіб, 
які прагнуть стати усиновите-
лями, опікунами (піклувальни-
ками) і до яких висуваються певні 
вимоги, СК не висуває жодної з 
них до осіб, які прагнуть стати 
патронатними вихователями. 
Але чи є виправданим такий під-
хід? На наше переконання, ні. 
Інститут патронату – це само-
стійна комплексна форма, яка 
поєднує в собі також (а) і еле-
менти усиновлення, бо дитина 
передається на виховання в 
сім’ю патронатного вихователя, 
який зобов’язаний її виховувати, 
обираючи для цього певні форми 
й методи виховання (крім тих, які 
суперечать закону, моральним 
засадам суспільства), утриму-
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вати її, а також (б) елементи 
опіки й піклування, бо патронат-
ний вихователь повинен захи-
щати особисті й майнові права 
дитини, ї ї законні інтереси 
тощо. 

У зв’язку з викладеним про-
понуємо законодавчо встано-
вити, що патронатним виховате-
лем не можуть бути особи:  
а) обмежені в дієздатності або 
визнані недієздатними; б) які 
зловживають спиртними напо-
ями, наркотичними засобами; в) 
позбавлені батьківських прав. 
Вважаємо, слід доповнити п. 4 
ч. 1 cт. 166 СК такими вказівками 
не можуть бути усиновителем, 
опікуном, піклувальником чи пат-
ронатним вихователем: (а) особи, 
позбавлені батьківських прав;  
(б) особи, які були усиновите-
лями і були позбавлені бать-
ківських прав; (в) особи, які були 
звільнені від обов’язків опікуна 
або піклувальника за неналежне 
виконання своїх обов’язків;  
(г) особи, які за станом здоров’я 
не можуть виконувати обов’язки 
патронатних вихователів (такий 
підхід спостерігається при вла-
штуванні дитини в прийомну 
сім’ю або в дитячий будинок 
сімейного типу); (д) особи, інте-
реси яких суперечать інтересам 
дитини. 

Проте на сьогодні існують 
також інші точки зору щодо 
зазначеного. Зокрема, Ю.С. Чер-
воний і В.А. Бірюков переконані, 

що патронатний вихователь за 
своїм правовим статусом прирів-
нюється до опікунів чи піклу-
вальників [Див.: 1; 4, с. 274], а це, 
у свою чергу, дає змогу застосу-
вати аналогію закону і визнати, 
що патронатним вихователем 
може бути лише повнолітня й 
дієздатна особа – як одружена, 
так і одинока, бо з огляду на ч. 3 
cт. 3 СК, остання теж має права 
члена сім’ї. З.В. Ромовська хоча 
й доводить, що патронат – це не 
опіка й не піклування, але фак-
тично прирівнює патронатного 
вихователя до опікуна (піклу-
вальника), пропонуючи теж 
застосовувати аналогію закону 
для ствердження, що не може 
бути патронатним вихователем 
(як і опікуном чи піклувальни-
ком), той, хто зловживає спирт-
ними напоями, наркотичними 
засобами тощо [3, с.475, 476]. 

Зазвичай патронат припи-
няється з припиненням строку 
його дії, тобто досягненням дити-
ною повноліття. Однак відно-
сини, що існують між патронат-
ним вихователем і дитиною, 
можуть бути припинені й достро-
ково у випадках:

– смерті патронатного вихо-
вателя або смерті дитини. Це 
цілком зрозуміло, бо договір про 
патронат, як уже зазначалось, 
нерозривно пов’язано з конкрет-
ними особами і має особистий 
характер. Водночас, якщо дитині 
було добре в сім’ї патронатного 
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вихователя і вона бажає зали-
шитися в ній, а члени сім’ї погод-
жуються із цим, треба виходити 
з того, що саме один із членів 
сім’ї має перевагу перед іншими 
фізичними особами стати патро-
натним вихователем;

– появи батьків дитини і 
передачі їм її;

– відмови від договору пат-
ронатного вихователя або дити-
 ни, яка досягла чотирнадцяти 
років. У цьому випадку неза-
лежно від того, хто звернувся з 
проханням розірвати договір, до 
моменту призначення дитині 
нового вихователя або передачі 
її іншій особі, навчальному зак-
ладу, закладу охорони здоров’я 
чи соціального захисту вихова-
тель, який відмовився від дого-
вору, зобов’язаний піклуватися 
про дитину;

– згоди сторін; 
– позову органу опіки й пік-

лування на підставі рішення суду 
в разі невиконання вихователем 
своїх обов’язків. Це відбувається, 
якщо вихователь нехтує вико-
нанням своїх зобов’язань, вико-
нує їх неналежним чином чи вза-
галі виявиться нездатним забез-
печити дитині належні умови для 
її виховання або якщо між ним і 
дитиною склалися взаємовідно-
сини, які перешкоджають вико-
нанню вихователем обов’язків за 
договором.

Прийомна сім’я. Указана 
форма сімейного виховання 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, знай-
шла своє закріплення в СК тільки 
після отримання позитивних 
результатів експерименту щодо 
створення таких сімей в АРК, 
Запорізькій, Львівській і Хар-
ківській областях та в м. Києві [2; 
1998. – № 9. – Ст. 341]. На сьо-
годні цей інститут регулюється 
гл. 201 СК (статті 2561 – 2564) і 
Положенням про прийомну сім’ю 
(далі – Положення) [2; 2002.  
– № 18. – Ст. 926]. 

Названі нормативно-правові 
акти мають певні розбіжності у 
визначенні поняття «прийомна 
сім’я». Більш повним треба вва-
жати те, що містить зазначене 
Положення, де прийомною виз-
нається сім’я або окрема особа, 
яка не перебуває у шлюбі, яка 
добровільно за плату взяла на 
виховання й для спільного	про-
живання від 1-го до 4-х дітей-
сиріт і дітей, позбавлених бать-
ківського піклування. Що сто-
сується СК, то в ньому хоча й 
передбачається можливість 
бути прийомними батьками не 
тільки для подружжя, а й для 
особи, яка не перебуває у шлюбі, 
але не вказується на це у визна-
ченні поняття «прийомна сім’я». 
Прийомні батьки − це подружжя 
або особа, яка не перебуває у 
шлюбі, які взяли добровільно за 
плату на виховання й для спіль-
ного проживання прийомних 
дітей на власну житлову площу 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

1�� 2009/100

за наявності відповідних сані-
тарно-гігієнічних і побутових 
умов. 

Фінансування прийомних 
сімей здійснюється за рахунок 
державного бюджету. 

Прийомними батьками мо-
жуть бути працездатні особи, які 
перебувають у шлюбі, крім 
випадків, якщо хоча б одна з них: 
(а) не пройшла курс підготовки 
потенційних кандидатів у при-
йомні батьки, що є обов’язковим; 
(б) визнана в установленому 
порядку недієздатною або обме-
жено дієздатною; (в) позбавлена 
батьківських прав; (г) колишній 
опікун (піклувальник, усинови-
тель), позбавлений відповідних 
прав за неналежне виконання 
покладених на нього обов’язків; 
(д) за станом здоров’я не може 
виконувати обов’язки щодо вихо-
вання дітей. 

Не можуть бути прийомни-
ми батьками особи, з якими на 
спільній житловій площі мешка-
ють члени сім’ї, які мають (а) гли-
бокі органічні ураження нервової 
системи, (б) психотичні розлади, 
(в) відкриту форму туберкульозу, 
(г) офіційно зареєстровані асо-
ціальні прояви, (д) нахили до 
насильства і (е) які хворі на СНІД 
(крім сімей, які беруть на вихо-
вання дітей, уражених ВІЛ-інфек-
цією). 

Влаштування дітей у при-
йомну сім’ю провадиться з ура-
хуванням віку прийомних батьків 

і дітей, щоб на час досягнення 
обома прийомними батьками 
пенсійного віку всі прийомні діти 
досягли віку вибуття з прийомної 
сім’ї. У разі досягнення пенсій-
ного віку одним з прийомних 
батьків час перебування дітей 
визначається за віком молод-
шого з батьків. В окремих випад-
ках за згодою сторін прийомна 
сім’я може функціонувати й після 
досягнення прийомними бать-
ками пенсійного віку, але не 
більше 5-ти років.

Взяття дитини на виховання 
у прийомну сім’ю – це юридичний 
факт, який є складним за своїм 
фактичним складом і включає 
волевиявлення подружжя або 
особи, яка не перебуває у шлюбі, 
та рішення відповідного держав-
ного органу. Хоча відповідно до 
ч. 2 cт. 2563 СК для влаштування 
дитини у прийомну сім’ю пот-
рібна її згода, якщо вона досягла 
такого віку й рівня розвитку, що 
може її висловити, це не входить 
до складу юридичних фактів, які 
тягнуть виникнення прийомної 
сім’ї, бо в певних випадках вла-
штування у прийомну сім’ю здій-
снюється і без згоди дитини.

Рішення відповідним дер-
жавним органом приймається на 
підставі заяви сім’ї або окремої 
особи, які виявили бажання це 
зробити, за поданням висновку 
служби в справах неповнолітніх 
про можливість утворення при-
йомної сім’ї за результатами про-
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ходження курсу підготовки й 
рекомендацією відповідного 
центру соціальних служб сім’ї, 
дітей і молоді. 

Претенденти на прийомних 
батьків обов’язково інформу-
ються про стан здоров’я, фізич-
ний і розумовий розвиток дітей, 
яких вони бажають взяти на 
виховання й для спільного про-
живання.

На підставі рішення про 
утворення прийомної сім’ї між 
прийомними батьками й орга-
ном, який прийняв таке рішення, 
укладається договір про влашту-
вання дітей у прийомну сім’ю для 
виховання й спільного прожи-
вання (далі – договір). За цим 
договором прийомні батьки 
зобов’язуються: а) створити 
належні умови для всебічного 
розвитку дітей, одержання ними 
освіти, підготовки до самостій-
ного життя й праці; б) захищати 
їх права й інтереси; в) щороку 
проводити їх медичне обсте-
ження й виконувати рекоменда-
ції лікарів-спеціалістів; г) спів-
працювати з відповідними орга-
нами (центрами соціальних 
служб), що здійснюють соціальне 
супроводження прийомних сімей; 
д) у разі виникнення несприятли-
вих умов для утримання, вихо-
вання й навчання прийомних 
дітей повідомляти про це міс-
цеву службу у справах непов-
нолітніх; е) у роботі з дітьми 
дотримуватись вимог законо-

давства України про захист інте-
ресів дітей та охорону дитин-
ства; є) співпрацювати з місце-
вими службами у справах непов-
нолітніх і соціальними службами, 
залучати фахівців до вирішення 
проблемних питань; ж) викорис-
товувати в повному обсязі й за 
п р и з н а ч е н н я м  д е р ж а в н у 
соціальну допомогу, надану при-
йомним дітям, на забезпечення 
їх повноцінного харчування, 
утримання, виховання, розвитку 
й освіти. 

Відповідний державний 
орган зобов’язується: а) щомі-
сяця виплачувати грошове 
забезпечення прийомним бать-
кам; б) надати соціальне супро-
водження прийомної сім’ї, закріп-
лення за нею соціального пра-
цівника; в) забезпечити щорічне 
безоплатне медичне обстеження 
дітей; г) здійснювати координа-
цію діяльності відповідних уста-
нов та організацій, пов’язану із 
захистом прав дітей, і нести від-
повідальність за функціонуван-
ня прийомної сім’ї. 

За прийомними дітьми збе-
рігаються пільги й державні 
гарантії, передбачені законо-
давством, а також раніше при-
значені аліменти. Указані суми 
коштів переходять у розпоряд-
ження прийомних батьк ів і 
витрачаються ними на утри-
мання прийомних дітей. 

Органи опіки й піклування 
забезпечують збереження житла 
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й майна таких дітей за місцем 
його знаходження і контролюють 
його використання.

Прийомні діти виховуються 
в прийомній сім’ї до досягнення 
18-річного віку, а в разі продов-
ження навчання в професійно-
технічному чи вищому навчаль-
ному закладі I-IV рівня акреди-
тації – до його закінчення, але не 
пізніше досягнення ними 23-річ-
ного віку.

Прийомні діти мають право 
підтримувати особисті контакти 
з батьками та іншими родичами, 
якщо це не суперечить їх інтере-
сам і не заборонено рішенням 
суду. Форми такого спілкування 
визначають органи опіки й піклу-
вання за погодженням з прийом-
ними батьками й за участю  
центрів соціальних служб сім’ї, 
дітей і молоді. 

Дія договору припиняється 
при (а) виникненні в прийомній 
сім’ї несприятливих умов для 
виховання дітей і спільного про-
живання (важка хвороба прийом-
них батьків, зміна їх сімейного 
стану, відсутність їх взаєморо-
зуміння з дітьми, конфліктні від-
носини дітей), (б) невиконанні 
прийомними батьками обов’язків 
щодо належного виховання, роз-
витку й утримання дітей, (в) пору-
шенні схеми антиретровірусної 
терапії дитини, (г) поверненні 
дітей рідним батькам (опікуну, 
піклувальникові, усиновителю), 
(д) досягненні дитиною пов-

ноліття, (е) досягненні батьками 
пенсійного віку, (є) згоді сторін та 
з інших причин, передбачених 
договором. У разі припинення дії 
договору сім’я позбавляється 
статусу прийомної, а питання 
про подальше влаштування 
дітей вирішується органом опіки 
й піклування.

Дитячий будинок сімейного 
типу. На сьогодні ця форма 
влаштування регулюється гл. 202 
СК (статті 2565 – 2568) та Поло-
женням про дитячий будинок 
сімейного типу (далі – Поло-
ження) [2; 2002. – № 18. – Ст. 925]. 
Дитячий будинок сімейного типу 
– окрема сім’я, що створюється 
за бажанням подружжя або 
окремої особи, яка не перебуває 
у шлюбі, які беруть для вихо-
вання і спільного проживання не 
менше 5-ти дітей-сиріт	або дітей,	
позбавлених батьківського піклу-
вання.	Хоча в СК й не передба-
чається загальної чисельності 
дітей, які можуть виховуватися в 
такій сім’ї, Положення містить 
норму, згідно з якою число дітей 
у ній не повинно перевищувати 
10-ти осіб з урахуванням рідних 
дітей. 

Дитячий будинок сімейного 
типу комплектується дітьми про-
тягом 12 місяців із дня його ство-
рення. До нього в першу чергу 
влаштовуються діти, які перебу-
вають між собою в родинних сто-
сунках, за винятком випадків, 
коли за медичними показаннями 
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(е) поведінка й інтереси яких 
суперечать інтересам вихован-
ців; (є) які проживають на спіль-
ній житловій площі з членами 
сім’ї, які мають розлади здоров’я, 
що можуть негативно вплинути 
на здоров’я вихованців (мають 
глибокі органічні ураження 
нервової системи, алкогольну та 
наркотичну залежність, психо-
тичні розлади; хворі на СНІД чи 
відкриту форму туберкульозу; у 
яких офіційно зареєстровані асо-
ціальні прояви чи нахили до 
насильства).

Рішення про створення 
дитячого будинку сімейного типу 
приймається відповідним орга-
ном на підставі заяви осіб або 
особи, які виявили бажання ство-
рити такий будинок, з урахуван-
ням результатів навчання від-
повідного центру соціальних 
служб сім’ї, дітей і молоді, вис-
новку служби у справах непов-
нолітніх про наявність умов для 
його створення та згоди дитини, 
якщо вона досягла такого віку й 
рівня розвитку, що може її вис-
ловити. На підставі такого 
рішення між батьками-виховате-
лями й відповідним органом, 
який прийняв це рішення, укла-
дається угода про організацію 
діяльності дитячого будинку 
сімейного типу (далі – угода). 

Отже, батьки-вихователі не 
тільки несуть такі ж обов’язки по 
вихованню й розвитку вихован-
ців, як і батьки по вихованню й 

або з інших причин вони не 
можуть виховуватися разом. 

Особи, які беруть для вихо-
вання й спільного проживання 
таких дітей (далі – вихованців), 
отримують статус батьків-вихо-
вателів. Вони стають законними 
представниками вихованців і 
діють без спеціальних на те пов-
новажень як опікуни або піклу-
вальники. Батькам-вихователям 
виплачується грошове забезпе-
чення в порядку, встановленому 
законом. 

Батьками-вихователями 
можуть бути повнолітні працез-
датні особи, за винятком осіб:  
(а) визнаних у встановленому 
порядку недієздатними або об-
межено дієздатними; (б) позбав-
лених батьківських прав, якщо ці 
права не були поновлені;  
(в) звільнених від обов’язків опі-
куна, піклувальника за невико-
нання пок ла дених на них 
обов’язків; (г) які були звільнені 
від обов’язків усиновителів (що, 
вважаємо, треба визнати пра-
вильним); (д) які за станом 
здоров’я не можуть виконувати 
обов’язки по вихованню дітей 
(інваліди I і II групи; особи, які 
мають глибокі органічні ура-
ження нервової системи, алко-
гольну чи наркотичну залеж-
ність, психотичні розлади; хворі 
на СНІД чи відкриту форму 
туберкульозу; у яких офіційно 
зареєстровані асоціальні прояви 
чи нахили до насильства);  
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розвитку рідної дитини, а й 
мають додаткові обов’язки: (а) у 
роботі з вихованцями дотриму-
ватись вимог законодавства 
України про захист інтересів 
дітей і охорону дитинства;  
(б) щороку проводити медичне 
обстеження дітей і виконувати 
рекомендац і ї  л і кар ів - спе -
ціалістів; (в) співпрацювати з від-
повідними державними орга-
нами й місцевими службами, що 
здійснюють соціальне супровод-
ження дитячих будинків сімей-
ного типу; (г) звертатися до них 
у зв’язку з необхідністю залу-
чення фахівців для вирішення 
проблемних питань; (д) брати 
участь у різних формах підви-
щення кваліфікації вихователів; 
(е) при виникненні несприятли-
вих умов для утримання, вихо-
вання й навчання вихованців 
повідомляти про це місцеві 
служби у справах неповнолітніх; 
(є) використовувати в повному 
обсяз і  й за призначенням 
державну соціальну допомогу, 
що надається вихованцям на 
забезпечення їх повноцінного 
харчування, утримання, вихо-
вання, розвитку й освіти. 

Держава зобов’язується:  
а) надати в користування бать-
кам-вихователям індивідуаль-
ний житловий будинок або бага-
токімнатну квартиру за нормами, 
встановленими законодавством 
разом з необхідними меблями, 
побутовою технікою та іншими 

предметами тривалого вжитку 
(до речі, користування цим при-
м іщенням з д ійснюється в 
порядку, встановленому законо-
давством для користування 
службовими приміщеннями);  
б) відвести земельну ділянку для 
ведення садівництва й городниц-
тва; в) забезпечити транспорт-
ним засобом; г) щомісяця випла-
чувати грошову виплату бать-
кам-вихователям і кошти для 
дітей; д) організувати соціальне 
супроводження дитячого будинку 
сімейного типу; е) забезпечити 
щорічне безоплатне медичне 
обстеження дітей; є) контролю-
вати виконання батьками-вихо-
вателями своїх обов’язків по 
вихованню й утриманню вихо-
ванців тощо. 

Дія угоди припиняється:  
(а) якщо в дитячому будинку 
с імейного типу виникають 
несприятливі умови для вихо-
вання й спільного проживання 
дітей; (б) при поверненні вихо-
ванців рідним батькам (опікуну, 
піклувальникові, усиновителю); 
(в) при досягненні дитиною пов-
ноліття; (г) за згодою сторін;  
(д) з інших причин, передбачених 
угодою; (е) за рішенням суду. 

Вихованці перебувають у 
дитячому будинку сімейного типу 
до досягнення 18-річного віку, а 
в разі продовження навчання у 
профес ійно -техн ічному чи 
вищому навчальному закладі  
I-IV рівня акредитації – до його 
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закінчення, але не пізніше досяг-
нення ними 23-річного віку. 

За вихованцями збері -
гається право на аліменти, 
пенсію, інші соціальні виплати, а 
також на відшкодування шкоди у 
зв’язку з втратою годувальника, 
які вони мали до влаштування 
до дитячого будинку сімейного 
типу. Вони мають право підтри-
мувати особисті контакти з бать-
ками та іншими родичами, крім 
випадків, коли це може завдати 
шкоди їх життю, здоров’ю чи 
моральному вихованню.

Збереження майна, в тому 
числі житла вихованців за міс-
цем його знаходження, і конт-
роль за його використанням 
забезпечують органи опіки й 
піклування.

При припиненні дії угоди 
питання про подальше влашту-
вання вихованців вирішується 

органом опіки й піклування.
По закінченні строку пере-

бування вихованців у дитячому 
будинку сімейного типу за відсут-
ності в них права на житло 
органи опіки й піклування забез-
печують вихованців дитячого 
будинку сімейного типу впоряд-
кованим соціальним житлом про-
тягом місяця в позачерговому 
порядку.

У разі зменшення чисель-
ності вихованців внаслідок ви-
буття їх за віком або з інших при-
чин за згодою сторін угоди вирі-
шується питання про поповнення 
дитячого будинку сімейного типу 
вихованцями або про переве-
дення його в статус прийомної 
сім’ї.

Ліквідація дитячого будинку 
сімейного типу здійснюється за 
рішенням органу, який створив 
його, або за рішенням суду.

Список літератури: 1. Научно-практический комментарий Семейного кодекса Укра-
ины / Под ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2003. – 520 с. 2. Офіційний вісник України. 3. 
Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Наук.-практ. коментар. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 
2003. – 532 с. 4. Сімейне право України: Підручник / За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. 
– 304 с. 
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Трудове правовідношення 
– змістовне правове явище, що 
постійно буде розвиватися, зумов-
люючи розвиток правового регу-
лювання, і привертати увагу нау-
ковців. Тому важко переоцінити 
його значення для теорії трудо-
вого права. 

Дослідженню цього питання 
присвячено фундаментальні праці 
провідних науковців – М.Г. Алек-
сандрова [1;2], М.П. Карпушина [9], 
Л.Я. Гінцбурга [5], С.О. Іванова,  
Р.З. Лівшиця, Ю.П.Орловського [8],  
О.І. Процевського [16], А.Р. Мацюка 
[12], В.М. Скобєлкіна [17]. Сучасні 
теоретичні проблеми трудових 
правовідносин стали предметом 
наукових пошуків таких відомих 
вітчизняних правознавців, як  
П.Д. Пилипенко [15], Г.І. Чанишева 
[23] та ін. 

З одного боку, трудове пра-
вовідношення можна назвати 
складним, оскільки воно має 
певну структуру; з другого – не 
простим і процес його дослід-
ження й осмислення. Хоча вчення 
про трудове правовідношення 
розвивається більше 60 років, не 
в кожному підручнику (в тому 
числі й сучасному) можна знайти 
визначення його поняття. 

М.Г. Александров першим 
звернув увагу на складний харак-
тер трудового правовідношення, 
зумовлений наступними момен-
тами: а) у ньому одна сторона 
стосовно другої виступає як 
зобов’язана, правомочна особа; 
б) одна сторона несе перед дру-
гою не один, а декілька обов’яз-
ків; в) на стороні роботодавця по 
одних його обов’язках відпові-

В.В. Жернаков, канд. юрид. наук, доцент,  
зав. кафедри трудового права 

Національна юридична академія України  
імені Ярослава Мудрого, м. Харків
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дальність несе юридична особа, 
по других – безпосередньо поса-
дові особи адміністративного 
персоналу, по третіх – ті й другі 
несуть одночасно різну відпові-
дальність; г) до складу трудового 
правовідношення входять деякі 
правовідносини з матеріального 
забезпечення [1, с. 261]. 

Розвиваючи такий підхід до 
визначення характеру трудового 
правовідношення, Л.Я. Гінцбург 
зазначив, що правовідносини є 
зобов’язальними. Це двосто-
роннє зобов’язання, тому що 
кожна сторона – суб’єкт і прав, і 
обов’язків. Більше того, вона є 
суб’єктом комплексу прав та 
обов’язків, цементованих загаль-
ною метою – забезпечити безпе-
решкодне здійснення трудового 
процесу в рамках кооперації 
праці. У цілому трудове правовід-
ношення – складне соціальне 
утворення, реальна єдність еле-
ментів, пов’язаних між собою і 
взаємно зумовлених, понятійний 
апарат якого все активніше вико-
ристовується правовою наукою. 
Це досить складна система, 
окремі елементи структури якої 
на практиці відокремлюються 
один від одного й від системи в 
цілому, набувають відносну само-
стійність і вимагають самостій-
ного аналізу [5, с.153]. 

Поступово в процесі дослід-
ження цього складного феномену 
науковці почали характеризувати 
не тільки саме правовідношення, 

а й увесь масив суспільних відно-
син, що складають предмет тру-
дового права. Це дозволило  
Р.З. Лівшицю зазначити, що в 
літературі по трудовому праву в 
поняття «трудове правовідно-
шення» вкладається різний 
смисл, у зв’язку з чим існують 3 
основні точки зору. Згідно з 
однією, трудовим слід вважати 
тільки правовідношення між 
роботодавцем і працівником, бо 
тільки воно опосередковує саму 
трудову діяльність, а всі інші пра-
вовідносини хоча й пов’язані з 
ним, але безпосередньо не є тру-
довими. Друга точка зору полягає 
в тому, що до трудових правовід-
носин входять усі відносини, опо-
середковані нормами трудового 
права, а подальша їх класифіка-
ція на індивідуальні, колективні 
та інші провадиться всередині 
широкого поняття «трудове пра-
вовідношення». Відповідно до 
третьої точки зору правовідно-
шення між роботодавцем і пра-
цівником не є однорідним за зміс-
том, а включає елементи як рів-
ності (договір), так і підкорення. 
Тому воно не становить єдину 
загальну категорію й вимагає 
поділу на первинне правовідно-
шення, заохочувальні та охоронні 
правовідношення. Р.З. Лівшиць 
назвав трудові відносини, що вхо-
дять до сфери дії трудового 
права, складною системою, 
ядром якої є трудові відносини 
між роботодавцем і працівником. 
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Їх супроводжують інші відносини, 
що обслуговують трудове пра-
вовідношення й забезпечують 
його функціонування. І основне 
трудове правовідношення, і 
супроводжуючі його пов’язані з 
правовими нормами. Відповідно, 
системі трудових відносин корес-
пондує система аналогічних  
трудових правовідносин [18, 
с. 485-486]. 

В основу дослідження по-
няття трудових правовідносин 
П.Д.  Пилипенко пропонує 
покласти найбільш визнані як у 
теорії права, так і в науці трудо-
вого права основоположні кри-
терії: а) галузеву належність пра-
вовідносин; б) комплексний 
характер трудового правовідно-
шення, в якому існують само-
стійні правовідносини робочого 
часу й часу відпочинку, оплати 
праці, трудової дисципліни, охо-
рони праці тощо, в основі яких 
лежить трудовий догов ір;  
в) складний характер предмета 
трудового права, основу якого 
становлять власне трудові відно-
сини, а всі інші, в тому числі й 
колективно-трудові, лише допов-
нюють їх і служать заради їх існу-
вання. Трудовими правовідноси-
нами вчений називає врегульо-
вані нормами трудового права 
суспільні відносини, що виника-
ють у результаті укладення тру-
дового договору (власне трудові), 
а також відносини з приводу вста-
новлення умов праці на підпри-

ємствах, навчання й перекваліфі-
кації за місцем праці й відносини, 
пов’язані з наглядом і контролем 
за додержанням трудового зако-
нодавства, вирішенням трудових 
спорів і працевлаштуванням гро-
мадян. П.Д. Пилипенко трудові 
правовідносини теж визнає досить 
складним явищем, але аргумент 
у нього інший: вони охоплюють 
низку окремих правовідносин, які 
в кожному конкретному випадку 
можуть мати самостійне значення 
й розглядатися як самостійні [15, 
с. 121-123]. 

Поділ відносин на власне 
трудові та інші, але теж трудові, 
відносини свідчить, що аналі-
зується фактично весь масив від-
носин, що входять до сфери дії 
норм трудового права. А між тим, 
і в науковій, і в навчальній пра-
вовій літературі предмет трудо-
вого права й трудові правовідно-
сини традиційно розглядаються 
окремо, як самостійні об’єкти 
дослідження. 

У вивченні сутності трудо-
вого правовідношення слід вихо-
дити з характерстики його ознак, 
властивостей, змісту, суб’єктного 
складу, об’єкта, а не зі сфери, на 
яку поширюються норми трудо-
вого права. 

Розробляючи теорію єди-
ного тривалого трудового пра-
вовідношення, М.Г. Александров 
виділив такі його ознаки: а) непо-
одинокий характер праці; б) робо-
чий час як зміст обов’язку праців-
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ника; в) тривалий характер;  
г) авторитарний характер, що зна-
ходить свій прояв у дисципліні 
праці [2, с.20-57]. Поступово 
зусиллями науковців сформува-
лися ознаки трудового правовід-
ношення, що дозволяють відріз-
няти його від інших відносин, 
пов’язаних з працею: 

– фізична особа включаєть-
ся до складу працівників підпри-
ємства, установи, організації;

– робота виконується осо-
бисто, і працівник не вправі пере-
доручити її нікому іншому;

– робота виконується по пев-
ній професії, спеціальності, 
кваліфікації, посаді;

– працівник підпорядко-
вується правилам внутрішнього 
трудового розпорядку;

– працівник виконує норму 
праці;

– оплата праці провадиться 
за заздалегідь установленими 
нормами й розцінками;

– умови оплати праці вста-
новлюються локальними актами 
на основі законодавства, а не 
тільки угодою сторін.

Вважаємо, що до визначення 
трудового правовідношення 
можна застосувати таку дефініцію: 
це двосторонній правовий зв’язок 
між працівником і роботодавцем, 
зміст якого полягає в сукупності 
суб’єктивних прав та обов’язків по 
виконанню працівником за вина-
городу роботи з певної професії, 
спеціальності, кваліфікації, посаді 

з підпорядкуванням внутріш-
ньому трудовому розпорядку, а з 
боку роботодавця – по ство-
ренню належних умов для її вико-
нання й оплаті праці.

Складність трудового пра-
вовідношення як теоретичної 
конструкції можна додатково 
дослідити через такі його власти-
вості, як тривалий характер, 
умовна безперервність і дина-
мізм. З нашого погляду, такий під-
хід дозволить глибше проникнути 
в його сутність, сприятиме 
розумінню його функціонування 
й розвитку правового регулю-
вання трудових відносин. 

Проблема існування трудово-
вого правовідношення в часі є 
однією із цікавих як у теоретич-
ному, так і у практичному сприй-
нятті. Те, що воно характеризу-
ється стабільністю і має тривалий 
характер, довів ще М.Г. Александ-
ров, аби відрізнити трудове пра-
вовідношення від відносин, що 
виникають на підставі цивільних 
договорів. За сучасних умов ста-
більність трудових правовідносин 
слід розглядати не тільки як одну з 
важливих ознак трудового права, 
а як один з принципів, що забезпе-
чують реалізацію права на працю. 

Дію трудового правовідно-
шення у часі не можна розуміти 
спрощено, зводити його тільки до 
виконання роботи протягом робо-
чого часу. Нормами трудового 
права регулюються відносини з 
організованої праці, коли праців-
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ник виконує роботу з дотриман-
ням внутрішнього трудового роз-
порядку, що в цьому розумінні 
означає органічне поєднання 
робочого часу й часу відпочинку 
у бутті працівника. Тому на час 
відпочинку в усіх його формах – 
перерва, щоденний (міжзмінний) 
відпочинок, вихідні, святкові й 
неробочі дні, щорічні відпустки – 
трудове правовідношення не 
переривається. 

Цілком слушно О.Т. Барабаш 
зазначив, що окремі особливості 
трудового правовідношення слід 
враховувати як у теорії, так і на 
практиці, щоб уникнути помилок 
при вирішенні конкретних трудо-
вих справ. Однією з таких ознак 
він називав його безперервність. 
(Цю властивість трудового пра-
вовідношення точніше було б 
називати умовною безперер-
вністю, оскільки протягом часу 
відпочинку працівник не виконує 
роботу, не підкоряється внутріш-
ньому трудовому розпорядку; ці 
періоди, як правило, не оплачу-
ються, і т.д. Інакше кажучи, біль-
шість із ознак трудового правовід-
ношення на цей час не діють). 
Трудове правовідношення між 
працівником і роботодавцем не 
переривається закінченням кож-
ного робочого дня; зупиняється 
в цей день лише обов’язок пра-
цівника виконувати прийняте ним 
на себе коло робіт, тобто трудову 
функцію. Цей час має на меті 
забезпечення працівникові відпо-

чинку й задоволення ним життє-
вих потреб. Йому не треба кож-
ного дня знову укладати договір 
і поновлювати трудове правовід-
ношення [4, с. 53]. 

Як вбачається, інша правова 
ситуація складається з наданням 
соціальної відпустки, коли поряд з 
трудовим правовідношенням у 
працівника виникає відношення 
щодо соціального страхування. 
Трудове правовідношення на цей 
час призупиняється; у працівника 
залишається право в будь-який 
час стати до своєї роботи, а у влас-
ника – надати її, і тоді трудове пра-
вовідношення буде діяти у пов-
ному обсязі. 

Хоча періоди перебування 
працівника у відпустках не відби-
ваються в його трудовій книжці, 
однак це ще не означає, що три-
вале трудове правовідношеня 
слід ототожнювати з трудовим ста-
жем. Інколи тривалий характер 
правових відносин розуміється 
спрощено, що не сприяє ані роз-
витку вчення про трудові пра-
вовідносини, ані правовому регу-
люванню відносин у сфері праці. 
Тому викликає заперечення пози-
ція Л.Я. Гінцбурга, підтримана 
Р.О. Халфіною, згідно з якою тру-
довий стаж, як юридичний факт, 
слід віднести до дій, оскільки 
сплив часу наповнений трудовою 
діяльністю як актом вольової 
поведінки [22, с. 290]. Трудовий 
стаж, будучи юридичним фактом, 
має значення для виникнення 
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правовідносин переважно у 
сфері соціального забезпечення. 
У виникненні трудових правовід-
носин його значення не таке 
велике, фактично воно зводиться 
до вимоги наявності трудового 
стажу для зайняття певних 
посад.

Загальновідомо, що трудо-
вий стаж – це не сама діяльність, 
а час трудової діяльності праців-
ника, яка, у свою чергу, скла-
дається з робочого часу й часу 
відпочинку [3, с. 136]. Час відпо-
чинку – це період, протягом якого 
працівник вільний від виконання 
трудових обов’язків і який він 
може використовувати на влас-
ний розсуд. Трудова діяльність у 
цей період не здійснюється, хоча 
працівник і знаходиться у трудо-
вому правовідношенні. 

Сучасне правове регулю-
вання надає ще більші підстави 
для розмежування трудової 
діяльності і трудового стажу. 
Поняття трудового стажу замі-
нено поняттям страхового стажу, 
де головною ознакою є не фак-
тична трудова діяльність, а під-
лягання страхуванню і сплата 
страхових внесків (cт. 24 Закону 
України «Про загальнообов’язко-
ве державне пенсійне страху-
вання» від 9 липня 2003 р). Тому 
зводити тривале трудове правовід-
ношення, що характеризується 
безперервністю правових зв’язків, 
до трудового (чи страхового) стажу 
неприпустимо.

Натомість набагато цікавішим 
вбачається дослідження того, як 
безперервність трудового пра-
вовідношення, поєднуючись із 
динамізмом розвитку, впливає 
фактично на всі елементи його 
структури – зміст, об’єкт і навіть на 
склад суб’єктів.

Усі звикли до того, що умови 
трудового договору можуть змі-
нюватися внаслідок переміщення, 
переведення на іншу роботу, 
зміни істотних умов праці тощо. 
Але не завжди (практично ніколи) 
не помічаємо, як змінюються самі 
трудові правовідносини в процесі 
трудової діяльності. Наприклад, 
під час відрядження тимчасово 
змінюється не тільки умова тру-
дового договору про робоче 
місце, змінюється також зміст тру-
дового правовідношення за пос-
тійним місцем роботи працівника. 
Фактично воно призупиняється. 
Працівник, реалізуючи умову про 
трудову функцію, за місцем від-
рядження виконує права й 
обов’язки, підкоряється правилам 
внутрішнього трудового розпо-
рядку підприємства чи організації 
за місцем відрядження, а забез-
печення належних умов праці теж 
стає обов’язком нових суб’єктів 
– організаторів процесу праці за 
місцем відрядження. 

Трудове правовідношення 
може призупинятися на час вико-
нання громадських або держав-
них обов’язків (наприклад, на час 
військових зборів або виконання 
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обов’язків народного засідателя). 
Оплата праці за цей час не про-
вадиться (здійснюються гаран-
тійні виплати). Не перериває тру-
дового правовідношення (хоча і 
не є ним) період тимчасової 
непрацездатності. Ще цікавішим 
може виявитись дослідження 
таких періодів у трудовій біогра-
фії працівника, як вимушені про-
гули, протягом яких він не вико-
нує трудових обов’язків. Усі ці 
періоди включаються до трудо-
вого правовідношення, хоча фор-
мально й не відповідають таким 
його ознакам, як виконання 
роботи за певною трудовою функ-
цією, підлягання правилам внут-
рішнього трудового розпорядку, 
відплатність і т. д.

Оскільки на час зазначених 
вище періодів трудовий договір 
не припиняється, трудове пра-
вовідношення продовжується. 
Така правова конструкція базу-
ється на тривалому характері 
трудового правовідношення, при-
нципі безперервності трудових 
правовідносин і спрямована на 
впорядкування відносин у сфері 
праці.

Таке складне явище, як тру-
дове правовідношення, потребує 
й відповідного регулювання. На 
жаль, чинне трудове законодав-
ство (перш за все, Кодекс законів 
про працю) у цьому сенсі не від-
повідає вимогам сьогодення. Тру-
дове законодавство, концепту-
альні засади якого було закла-

дено ще при розробці Основ зако-
нодавства Союзу РСР та союзних 
республік про працю (1970 р.), 
фактично спрямовано на регулю-
вання укладення, зміни й припи-
нення трудового договору, тоді як 
правовідношення залишається 
поза увагою. В основу такого під-
ходу закладено думку, що трудо-
вий договір – форма існування 
трудового правовідношення. 
Навіть у відносно новій правовій 
літературі висловлюються думки, 
згідно з якими змістом трудового 
правовідношення між роботодав-
цем і працівником є трудова 
діяльність останнього, а формою 
– трудовий договір. Трудовий 
договір (контракт) виступає пра-
вовою основою для виникнення 
трудового правовідношення, а 
саме правовідношення – це тру-
довий договір у дії [18, с. 486, 487]. 
Не можна, вважаємо, погодитись 
із твердженням Р.З. Лівшиця, що 
трудове правовідношення за 
строком дії співпадає з три-
валістю дії трудового договору 
(контракту). Правовідношення не 
виникає з моменту згоди сторін 
на укладення трудового договору 
(контракту); його існування слід 
пов’язувати тільки з початком 
виконання працівником трудових 
обов’язків. 

Із будь-якого підручника по 
трудовому праву добре відомо, 
що трудове право регулює тру-
дові й тісно пов’язані з ними від-
носини, а чинний Кодекс законів 
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про працю не містив навіть натяку 
на такий підхід до предмета пра-
вового регулювання. І досі ним 
регулюється не виникнення тру-
дових відносин, їх розвиток і при-
пинення, а укладення, зміна і при-
пинення трудового договору. Для 
трудового права як регулятора 
суспільних відносин трудове пра-
вовідношення є набагато цінні-
шим явищем, аніж трудовий 
договір, оскільки норми галузі 
спрямовані на регламентацію 
саме відносин, а не договору. 

Прикладом недосконалого 
правового регулювання трудових 
відносин може бути зміст cт. 2 
проекту Трудового кодексу Укра-
їни (законопроект № 1108 від  
4 грудня 2007 р. у редакції від  
2 жовтня 2008 р.) з назвою «Від-
носини, що регулюються Трудо-
вим кодексом України». Серед 
багатьох відносин (щодо реаліза-
ції права на працю, працевлашту-
вання, умов праці, організації та 
управління працею, професій-
ного навчання, перепідготовки й 
підвищення кваліфікації, забез-
печення договірного регулю-
вання умов праці, відповідаль-
ності роботодавців і працівників, 
вирішення трудових спорів, 
нагляду і контролю за дотриман-
ням трудового законодавства, 
розв’язання індивідуальних і 
колективних трудових спорів 
тощо) не знайшлося місця відно-
синам з виконання роботи. А 
останні – це і трудова функція, і 

нормування праці, і її якість, і 
забезпечення належної дис-
ципліни (а не тільки відповідаль-
ності за невиконання обов’язків), 
і створення належного морально-
психологічного клімату в колек-
тиві й додержання відповідних 
вимог по недопущенню дій, що 
перешкоджають іншим працівни-
кам виконувати їх трудові 
обов’язки, тощо. 

Хоча трудовий договір і є уні-
версальною підставою виник-
нення трудового правовідно-
шення, а правовідношення – це 
існування трудового договору в 
часі, їх не треба ототожнювати. 
Загальновідомо, що зміст трудо-
вого договору складають умови, 
тоді як зміст трудового правовід-
ношення – права й обов’язки. Тру-
довий договір можна розірвати, а 
трудові відносини – ні, їх можна 
тільки припинити. Можна скасу-
вати наказ про прийняття на 
роботу, чого не можна зробити з 
трудовим правовідношенням, яке 
існувало у часі у виді трудової 
діяльності, виконання обов’язків, 
реалізації повноважень.

Прикро, що останнім часом 
на практиці все частіше зустріча-
ються спроби вирішити складні 
кадрові питання шляхом скасу-
вання виданих у відповідності з 
правилами прийняття на роботу 
актів про призначення на посаду 
особи. Із учення про юридичні 
факти треба робити чіткий висно-
вок: якщо скасовувати призна-
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чення, треба враховувати і його 
правові наслідки. Поряд із сумнів-
ною можливістю визнати закон-
ним правовим наслідком таких 
дій припинення трудових пра-
вовідносин на майбутнє, пов-
ністю недоречними такі дії будуть 
з точки зору правових наслідків 
для трудового правовідношення, 
що існувало з моменту початку 
роботи на підставі призначення 
на посаду й до моменту скасу-
вання такого призначення. Тру-
дове правовідношення, що вже 
існувало в часі у виді конкретних 
дій з реалізації прав, повнова-
жень і виконання обов’язків, не 
можна «закреслити» або «скасу-
вати», як не можна визнати 
такими, що не мають правових 
наслідків, і всі законні дії законно 
призначеної на посаду особи. Не 
варто замість дотримання поло-
жень законодавства щодо під-
став і порядку припинення трудо-
вих правовідносин вигадувати 
правові конструкції, що не від-
повідають теорії та практиці тру-
дового права.

Попри вагоме значення для 
трудового права, трудове пра-
вовідношення інколи не ста-
виться в один ряд з такими кате-
горіями, як «трудовий договір», 
«умови праці», «працівник», 
«роботодавець», «дисциплінарна 
відповідальність», які С.Ю. Голо-
віна називає модельними термі-
нами. На відміну від інших тер-
мінів, вони мають високий рівень 

узагальнення й відповідно висо-
кий рівень абстрактності. Наприк-
лад, для поняття «працівник» не 
є важливими вік людини, її стать, 
громадянство, наявність спе-
ціальної підготовки, тощо. Голов-
не, що характеризує працівника, 
– це те, що він є фізичною осо-
бою, а тому ототожнюється із 
невизначеним колом суб’єктів [6, 
с. 93, 94]. Очевидно, вона вихо-
дила з того, що трудове правовід-
ношення не може бути модель-
ним поняттям саме через свою 
реальність, оскільки воно існує 
тільки завдяки процесу праці (а 
не трудовому договору) як сукуп-
ність прав та обов’язків конкрет-
них суб’єктів. 

Прагнення розробників про-
екту нового Трудового кодексу 
провести розмежування у право-
вому регулюванні трудового 
договору і трудового правовідно-
шення відповідає сучасному 
стану розвитку науки про трудові 
відносини. Назва та зміст книги 
другої проекту Трудового кодексу 
«Виникнення та припинення тру-
дових відносин. Трудовий договір» 
(особливо глави першої цієї книги 
«Трудові відносини і трудовий 
договір», глави шостої «Припи-
нення трудових відносин») дають 
підстави зробити висновок, що 
нарешті об’єкт правового регулю-
вання в основному спеціальному 
нормативному акті законодав-
ства про працю має адекватну 
назву – трудові відносини. Поло-
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ження ч. 2. cт. 38 проекту Трудо-
вого кодексу України, згідно з 
яким трудові відносини виника-
ють від дня початку працівником 
роботи за розпорядженням чи з 
дозволу роботодавця, повністю 
відповідають теорії трудових пра-
вовідносин. Аналогічна норма 
міститься у cт. 7 Трудового 
кодексу Грузії: трудові відносини 
виникають з моменту фактичного 
початку виконання роботи, якщо 
трудовим договором не передба-
чено інше [20].

Нормативні акти постра-
дянських країн все більше спря-
мовуються на регулювання саме 
трудових відносин. Наприклад, 
Трудовий кодекс Грузії здебіль-
шого містить норми, що регулю-
ють трудові відносини, а трудо-
вому договору присвячені тільки 
4 статті (щодо переддоговірних 
відносин, укладення трудового 
договору, обмежень на укла-
дення трудового договору за 
сумісництвом, змін трудового 
договору) [20]. Глава 2 Трудового 
кодексу Російської Федерації має 
красномовну назву «Трудові від-
носини, сторони трудових відно-
син, підстави виникнення трудо-
вих відносин» [21]. 

Необхідність чіткого право-
вого регулювання виникнення, 
дії, припинення й відновлення 
саме трудового правовідношення 
у новому Трудовому кодексі 
можна проілюструвати таким 
прикладом. Нещодавно в одному 

із судів Харківської області роз-
глядалася справа за позовом 
працівника, якого було звільнено 
за прогул. У процесі розгляду 
справи було встановлено, що в 
установі, де він раніше працював, 
на виконання рішення суду про 
поновлення на роботі після неза-
конного звільнення було видано 
наказ, за яким йому надали 
робоче місце, але не допустили 
до фактичного виконання роботи. 
Більше того, оплата праці прово-
дилася з розрахунку двох третин 
середнього заробітку як під час 
простою, хоча в наявності був від-
повідний обсяг роботи. Працівник 
щодня виходив на робоче місце 
й вимагав фактичного виконання 
рішення суду про поновлення 
його на роботі, але йому принци-
пово відмовляли. Коли ж після 
декількох тижнів такої ситуації він 
декілька разів виходив за межі 
установи в пошуках правової 
допомоги, його знову звільнили. 
Працівникові довелося знову 
звертатися до суду, але вже з 
тягарем недоброї слави особи, 
яка систематично порушує тру-
дову дисципліну. І біда не тільки 
в тому, що на практиці цей випа-
док не є поодиноким, а в тому, що 
в суді навіть не замислилися над 
фак тичним невиконанням 
рішення про поновлення заяв-
ника на роботі. Головним для суду 
був наказ про поновлення, який 
містився в матеріалах справи. А 
слід було звернути увагу на 
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наступне: хоча виданням наказу 
трудовий договір і було понов-
лено, трудове правовідношення 
так і не поновили, оскільки пра-
цівник не реалізовував свої права 
й не виконував обов’язків, що ста-
новлять юридичний зміст трудо-
вого правовідношення.

Тому як добрий знак слід роз-
цінити зміст cт. 437 проекту Тру-
дового кодексу, де регулюється 
виконання рішення про понов-
лення на роботі: «Рішення про 
поновлення на роботі вико-
нується шляхом фактичного 
допуску працівника до роботи і 
створенням для цього працівника 
всіх умов відповідно до трудового 
законодавства, угод, колектив-
ного і трудового договорів. Про 
поновлення працівника на роботі 
роботодавець повинен видати 
наказ (розпорядження). Відсут-
ність наказу (розпорядження) не 
перешкоджає здійсненню трудо-
вих відносин, які вважаються 
поновленими фактом допуску до 
роботи».

Добре, що з проекту Трудо-
вого кодексу (в редакції від 2 жов-
тня 2008 р.) вилучили cт. 442 про 
рішення у справах, пов’язаних зі 
звільненням з роботи або пере-
веденням на іншу роботу. Вини-
кає сумнів, що з урахуванням 
обставин справи, клопотання 
роботодавця і згоди працівника 
суд може замість поновлення на 
роботі прийняти рішення про 
виплату працівникові компенсації 

в розмірі, визначеному за домов-
леністю сторін, але не нижче 
середньої заробітної плати за  
12 місяців. Така пропозиція теж 
не заснована на розумінні віднов-
лення трудового правовідно-
шення як сукупності прав, 
обов’язків, статусу працівника. 
Навіть якщо він сам не хоче вихо-
дити на роботу, з якої його неза-
конно звільнили, це ще не озна-
чає, що матеріальна компенсація 
може замінити включення до тру-
дового стажу періоду перебу-
вання його у вимушеному прогулі 
протягом розгляду трудового 
спору. 

О.В. Смирнов, аналізуючи 
зміст трудового правовідно-
шення, зазначив, що для остан-
нього властиві певна єдність і 
складність його елементів – 
кореспондуючих прав та обов’яз-
ків сторін (учасників). Трудове 
правовідношення поєднує фак-
тично всі зв’язки між працівником, 
з одного боку, та організацією – з 
другого з приводу застосування 
праці (включає охорону праці, 
оплату, дисципліну праці, вико-
нання норм праці тощо). При 
цьому застосування праці треба 
розглядати як широке поняття, в 
основі якого є трудова діяльність 
в аспектах технічному (поєднання 
робочої сили з предметами й 
засобами праці) й суспільному (як 
різні зв’язки між учасниками 
кооперації праці). Окремі корес-
пондуючі права та обов’язки 
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сторін трудового правовідно-
шення різного характеру не 
можуть існувати поза єдиним 
складним трудовим правовідно-
шенням. Висновок про єдину і 
складну природу трудового пра-
вовідношення він вважав одним 
з досягнень науки радянського 
трудового права, заслуговуючи 
на повагу. Майже всі зв’язки з при-
воду застосування праці й трудові 
правовідносини не можуть функ-
ціонувати поза здійсненням прав 
та обов’язків учасників цих пра-
вовідносин, що стосуються охо-
рони й дисципліни праці, поза 
дисциплінарної й матеріальної 
відповідальності. Зазначені права 
й обов’язки (включаючи відпові-
дальність) установлюються тру-
довим законодавством саме для 
учасників трудових правовідно-
син як необхідний компонент їх 
правового зв’язку щодо вико-
ристання права в його суспіль-
ному аспекті. Ось чому виділення 
й відокремлення вказаних вище 
елементарних правовідносин від 
єдиного трудового можливе лише 
в науковому плані, але зовсім не 
в реальній дійсності. В іншому 
випадку ми повинні дійти вис-
новку, що чинне законодавство 
допускає, що праця проходить 
без забезпечення її охорони, за 
умов відсутності будь-якої від-
повідальності працівників за 
порушення дисципліни праці й 
заподіяння матеріальної шкоди 
[19, с. 46-49].

Свого часу О.С. Пашков в 
організації праці вирізнив 2 фор-
ми – технічну й суспільну. Перша 
заснована на матеріально-техніч-
них відносинах, які відбивають 
положення й роль суб’єкта в сис-
темі машин («людина – техніка»), 
а друга є втіленням соціально-
економічних відносин, що відоб-
ражають становище працівника 
у виробничій кооперації («людина 
– колектив») [13, с.309]. 

Такий підхід до характерис-
тики організації праці, на нашу 
думку, ще не дає підстави, щоб у 
трудовому правовідношенні виді-
ляти технічну й суспільну сто-
рони. Так, А.Р. Мацюк зробив вис-
новок, що суспільний процес 
праці, трудова діяльність у широ-
кому значенні не збігаються з при-
роднім процесом праці, який ста-
новить зміст первинних, природ-
них трудових відносин, а трудове 
право регулює не безпосередній 
процес праці (живу працю), а 
лише її суспільну форму, тобто 
суспільні відносини, що виника-
ють у зв’язку з трудовою діяль-
ністю. Дії (поведінка) суб’єктів, із 
яких складаються ці відносини, і 
становить безпосередній об’єкт 
регулювання трудового права. Дії 
ж, які є власне трудовим проце-
сом, регулюються безпосеред-
ньо техніко-технологічними нор-
мами, правовий характер яких 
виражається загальною форму-
лою – «зобов’язаний знати» [12, 
с.23]. 
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Погодитися з існуванням 
такої теоретичної конструкції 
досить складно, оскільки це може 
призвести до помилок у визна-
ченні об’єкта правового регулю-
вання. Праця набуває суспільної 
форми вже тоді, коли людина, 
уклавши трудовий договір, почи-
нає виконувати трудові функції в 
рамках трудового правовідно-
шення. Трудове право не регулює 
процесу праці поза суспільною 
формою (наприклад, будівельні 
роботи, що здійснюються люди-
ною у власному домогосподар-
стві), оскільки суспільні відносини 
в цьому процесі не виникають. 
Обов’язком працівника є вико-
нання норм не тільки суто тру-
доправових (приміром, дотри-
мання режиму роботи), а й і тех-
нічних (обробка на токарному 
верстаті металевої деталі з дотри-
манням максимальної швидкості 
обертів), а також норм моралі 
(працівники, які виконують виховні 
функції, не можуть учиняти амо-
ральних проступків). І технічні 
норми, і норми моралі мають 
суспільну форму, а їх виконання 
в процесі трудової діяльності і є 
«живою працею».

Викликають заперечення й 
теоретичні висновки, відповідно 
до яких нормами цієї галузі 
регулюються лише відносини 
роботодавця з найманими ним 
працівниками для виконання під 
його керівництвом й контролем 
певної трудової функції, а також 

з представниками працівників з 
приводу встановлення, зміни чи 
застосування умов праці, ї ї 
оплати й охорони. Соціально-тру-
дові відносини за своїм цільовим 
призначенням є відносинами 
роботодавця з працівником (чи 
його представником) щодо найму, 
виробничого використання згідно 
із законодавством про працю 
робочої сили для досягнення 
цілей, що сформульовані влас-
ником засобів виробництва [10, 
с. 25]. По-перше, працівник вико-
нує роботу не тільки в інтересах 
власника, а й у власних цілях. 
Давши згоду на виконання певної 
роботи під час укладення трудо-
вого договору, він уже виявив 
заінтересованість, реалізував 
свій професійний інтерес. (На 
проблему реалізації інтересів 
працівника як особи звертали 
увагу фахівці в галузі трудового 
права [14, с. 121 та ін.]; їй приді-
ляється постійна увага соціологів 
[7], [11]).

Звичайно, до кола його інте-
ресів входить і матеріальний 
складник, адже розмір заробітної 
плати не може не інтересувати 
людину. По-друге, крім некон-
структивної (навіть застарілої) 
думки про самостійне (у відриві 
від працівника) існування робочої 
сили як об’єкта трудового пра-
вовідношення така хибна наукова 
позиція може призвести до того, 
що власник засобів виробництва 
на свій розсуд буде визначати і 
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змінювати зміст трудового пра-
вовідношення. Доцільно заува-
жити, що в одній з перших редак-
цій проекту Трудового кодексу 
України 2003 р. така невдала пра-
вова конструкція була покладена 
в основу визначення поняття 
«трудові відносини», під яким 
пропонувалося розуміти відно-
сини між працівником і робото-
давцем, відповідно до яких пра-
цівник виконує роботу в інтересах 
роботодавця незалежно від 

форми домовленості про неї. Від-
мова від такого формулювання в 
наступних редакціях проектів 
Трудового кодексу України (в тому 
числі в законопроекті № 1108  
від 4 грудня 2007 р., підготовле-
ному до другого читання у Вер-
ховній Раді (в редакці ї від  
2 жовтня 2008 р.) дає можливість 
сподіватися на врахування поло-
жень теорії трудового правовід-
ношення у створенні якісних нор-
мативних актів.
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Відповідно до cт. 24 Загаль-
ної декларації прав людини 
1948 р. [1] кожна людина має 
право на відпочинок і дозвілля, 
включаючи право на розумне 
обмеження робочого дня й на 
оплачувану періодичну від-
пустку. У розвиток цих положень 
cт. 45 Конституція України наго-
лошує, що право на відпочинок 
кожного працюючого забезпе-
чується наданням днів щотиж-
невого відпочинку, а також опла-
чуваної щорічної відпустки, 
встановленням скороченого 
робочого дня щодо окремих 
професій і виробництв, скороче-
ної тривалості роботи в нічний 
час. Максимальна тривалість 
робочого часу, мінімальна три-
валість відпочинку й оплачува-
ної щорічної відпустки, вихідні 
та святкові дні, а також інші 

умови здійснення цього права 
визначаються законом.

Час відпочинку – це час, 
протягом якого працівник є віль-
ним від виконання трудових 
обов’язків і може використову-
вати його на власний розсуд. 
Нормотворець дає визначення 
часу відпочинку й щодо певних 
категорій працівників. Так, Пра-
вила визначення робочого часу 
та часу відпочинку екіпажів 
повітряних суден цивільної авіа-
ції України, затверджені наказом 
Міністерства транспорту України 
від 2 квітня 2002 р., №219, час 
відпочинку визначають як час, 
протягом якого член екіпажу 
звільняється експлуатантом від 
виконання своїх службових 
обов’язків [2; 2002. – №17. – 
Ст. 913].

Видами часу відпочинку є: 

О.М. Ярошенко, д-р юрид. наук, доцент 
Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

УДК 349.2

ПРАВО НА ВІДПОЧИНОК ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ДЕКЛАРАЦІЄЮ  
ПРАВ ЛЮДИНИ Й ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
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перерва для відпочинку й хар-
чування, щоденний (міжзмінний) 
відпочинок, вихідні дні (щотиж-
невий безперервний відпочи-
нок), святкові й неробочі дні, від-
пустки.

Згідно зі cт. 66 КЗпП України 
працівникам надається перерва 
для відпочинку й харчування 
тривалістю не більше 2-х год. і, 
як правило, через 4 години після 
початку роботи. Ця перерва не 
включається в робочий час. Час 
її початку й закінчення встанов-
люється правилами внутріш-
нього трудового розпорядку. 
Працівники використовують її 
на свій розсуд і можуть на цей 
час відлучатися з місця роботи. 
На тих роботах, де через умови 
виробництва перерву встано-
вити не можна, працівникові 
повинна бути надана мож-
ливість приймати їжу в робочий 
час. Перелік таких робіт, поря-
док і місце приймання їжі вста-
новлюються власником або 
уповноваженим ним органом за 
погодженням з профспілковим 
комітетом підприємства. Оплата 
праці  працівник ів у цьому 
випадку провадиться за весь 
фактично відпрацьований за 
графіком час. Зазначені питання 
мають бути врегульовані на під-
приємстві правилами внутріш-
нього трудового розпорядку або 
колективним договором з дотри-
манням норм і гарантій, уста-
новлених чинним законодав-

ством, генеральною й галузевою 
угодами. За п. 3.3 Положення 
про робочий час і час відпочинку 
водіїв автотранспортних засобів, 
затвердженого наказом Мініс-
терства транспорту України від 
17 січня 2002 р., №18 перерва 
для відпочинку й харчування 
водіям надається тривалістю не 
менше 45 хв. і не більше 2-х год., 
як правило, не пізніше ніж через 
4 години після початку роботи. 
У разі встановлення графіком 
тривалості щоденного робочого 
часу понад 8 год. водію можуть 
надаватися 2 перерви для від-
починку й харчування загальною 
тривалістю не більше 2-х годин 
[2; 2002. – №6. – Ст. 254].

Слід зауважити, що деякі 
спеціальні перерви протягом 
робочого дня (так званий час 
внутрішньозмінного відпочинку) 
включаються в робочий час. 
Зокрема: а) перерви для обігріву 
при роботі на відкритому повітрі 
в холодну пору року; б) перерви 
для вантажників при навантажу-
вально-розвантажувальних 
роботах; в) перерви для году-
вання дитини, що надаються 
жінкам, які мають дітей віком до 
півтора року, крім загальної 
перерви для відпочинку й хар-
чування. Ці додаткові перерви 
надаються не рідше, ніж через 
3 год. тривалістю не менше  
30 хв. кожна. За наявності 2-х і 
більше грудних дітей тривалість 
перерви встановлюється не 
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менше години. Строки й порядок 
надання цих перерв установлю-
ються роботодавцем за погод-
женням з виборним органом 
первинної профспілкової органі-
зації (профспілковим представ-
ником) підприємства і з ураху-
ванням бажання матері. Перер-
ви для годування дитини вклю-
чаються в робочий час і оплачу-
ються за середнім заробітком 
(cт. 183 КЗпП України).

Час перерви в роботі, зумов-
лений технологічними чинни-
ками чи фізіологічними потре-
бами, належить до часу для 
внутрішньозмінного відпочинку 
і особистих потреб, який є скла-
довою частиною робочого часу. 
Він не є часом для відпочинку й 
споживання їжі (обідньої перер-
ви). При відрядній формі оплати 
праці час обідньої перерви 
закладається до норм виробітку 
(норм праці), які знижуються з 
урахуванням того, що протягом 
робочого дня (зміни) працівник 
не працює безперервно, а має 
право на час для внутрішньо-
змінного відпочинку й особистих 
потреб. З урахуванням того, що 
перерви для внутрішньозмін-
ного відпочинку є складовою 
частиною робочого часу і що 
вони зумовлені технологією 
роботи, такі перерви не можуть 
бути підсумовані й відпрацьо-
вані працівником у будь-який 
інший час.

Щоденний (міжзмінний) від-

починок – це відпочинок у роботі 
між закінченням одного робо-
чого дня (робочої зміни) і почат-
ком наступного робочого дня 
(робочої зміни). Тривалість 
перерви в роботі між змінами 
має бути не меншою подвійної 
тривалості часу роботи в попе-
редню зміну разом з часом 
перерви на обід. Це правило не 
поширюється на випадки засто-
сування підсумованого обліку 
робочого часу. Відповідно до 
Методичних рекомендацій щодо 
застосування підсумованого 
обліку робочого часу, затверд-
жених наказом Міністерства 
праці та соціальної політики 
України від 19 квітня 2006 р., 
№138, в окремих випадках три-
валість щоденного (міжзмінного) 
відпочинку може бути скоро-
чена, але вона має бути не 
менше 12 год. на добу. Водіям, 
яким установлено підсумований 
облік робочого часу, тривалість 
щоденного (міжзмінного) відпо-
чинку в окремі періоди може 
бути зменшена до 12 год. (пос-
лідовних) протягом будь-якого 
24-годинного періоду (рахується 
від початку робочого дня). При 
цьому робочий час протягом 
облікового періоду не повинен 
перевищувати норми робочого 
часу, встановленої законодав-
ством. На міжміських переве-
зеннях водіям автотранспорт-
них засобів при підсумованому 
обліку робочого часу тривалість 
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щоденного (міжзмінного) відпо-
чинку в кінцевих або в проміж-
них пунктах може бути встанов-
лена не менше тривалості попе-
редньої зміни, а якщо екіпаж 
автотранспортного засобу скла-
дається з 2-х водіїв, – не менше 
половини часу цієї зміни з від-
повідним збільшенням часу від-
починку безпосередньо після 
повернення до місця постійної 
роботи [3]. Призначення праців-
ника на роботу протягом 2-х змін 
підряд забороняється.

За cт. 67 КЗпП України при 
5-денному робочому тижні пра-
цівникам надаються 2 вихідні 
дні на тиждень, а при 6-денному 
– один. Загальним вихідним 
днем за вищеназваною статтею 
є неділя. Другий вихідний день 
при 5-денному робочому тижні, 
якщо він не закріплений законо-
давством, визначається графі-
ком роботи підприємства і, як 
правило, має надаватися підряд 
із загальним вихідним. Графік 
роботи підприємства погод-
жується власником або уповно-
важеним ним органом з вибор-
ним органом первинної проф-
спілкової організації. Якщо ж 
святковий або неробочий день 
збігається з вихідним, останній 
переноситься на наступний 
день після святкового або неро-
бочого. 

На підприємствах, в устано-
вах, організаціях, де робота не 
може бути перервана в загаль-

ний вихідний день у зв’язку з 
необхідністю обслуговування 
населення (магазини, підпри-
ємства побутового обслугову-
вання, театри, музеї та ін.), 
вихідні дні встановлюються міс-
цевими радами депутат ів. 
Стаття 30 Закону «Про місцеве 
самоврядування в Україні» від 
21 травня 1997 р., №280/97-ВР 
до відання виконавчих органів 
сільських, селищних, міських 
рад відносить власні (самов-
рядні) повноваження щодо вста-
новлення зручного для насе-
лення режиму роботи підпри-
ємств комунального господар-
ства, торгівлі й громадського 
харчування, побутового обслу-
говування, що належать до 
комунальної власності відповід-
них територіальних громад, і 
делеговані повноваження по 
встановленню за погодженням 
з власниками зручного для 
населення режиму роботи роз-
ташованих на відповідній тери-
торії підприємств, установ та 
організацій сфери обслугову-
вання незалежно від форм 
власності [4].

Разом із тим за cт. 69 КЗпП  
України на підприємствах, зупи-
нення роботи яких неможливе з 
виробничо-технічних умов або 
через необх ідність безпе -
рервного обслуговування насе-
лення, а також на вантажно-роз-
ванта ж ува льних  робота х , 
пов’язаних з роботою тран-
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спорту, вихідні дні надаються в 
різні дні тижня почергово кожній 
групі працівників згідно з графі-
ком роботи (змінності),  що 
затверджується власником або 
уповноваженим ним органом за 
погодженням з виборним орга-
ном первинної профспілкової 
організації підприємства. Інакше 
кажучи, вихідні дні працюючим 
на таких підприємствах або 
роботах надаються за графі-
ками роботи в такий спосіб, щоб 
вони могли щотижнево викорис-
товувати, як правило, 2 вихідні 
дні. При цьому не обов’язково, 
щоб один з них приходився на 
загальний вихідний день – 
неділю. Отже, якщо працівник 
працює за графіком змінності, 
оплата за cт. 107 КЗпП  України 
за роботу у вихідний день про-
вадиться в тому випадку, якщо 
він залучався до роботи безпо-
середньо у той вихідний, який 
визначено йому цим графіком, 
тобто це може бути будь-який 
день тижня.

Тривалість щотижневого 
безперервного відпочинку має 
бути не менше 42 год. Але від-
повідно до Положення про робо-
чий час і час відпочинку водіїв 
автотранспортних засобів, 
затвердженого наказом Міні-
стерства транспорту України від 
17 січня 2002 р., №18, у разі 
встановлення водіям підсумо-
ваного обліку робочого часу з 
тривалістю робочого дня (зміни) 

понад 10 год. щотижневий від-
починок може бути скорочено 
до 30 послідовних год., з яких не 
менше 22 год. протягом однієї й 
тієї самої доби. При цьому три-
валість кожного щотижневого 
безперервного відпочинку в 
середньому за обліковий період 
повинна бути не менш 42 год.

Робота у вихідні дні і свят-
кові забороняється. Залучення 
окремих працівників до роботи 
в ці дні допускається тільки з 
дозволу виборного органу пер-
винної профспілкової організа-
ції (профспілкового представ-
ника) підприємства, установи, 
організації й лише у виняткових 
випадках, зокрема, з метою:

відвернення або ліквідації 
наслідків стихійного лиха, епі-
демій, епізоотій, виробничих 
аварій і негайного усунення їх 
наслідків;

в ідвернення нещасних 
випадк ів, як і  ставлять або 
можуть поставити під загрозу 
життя чи нормальні життєві 
умови людей, загибель або псу-
вання майна;

виконання невідкладних, 
непередбачених робіт, від негай-
ного виконання яких у подаль-
шому залежить нормальна 
робота підприємства, установи, 
організації в цілому або їх окре-
мих підрозділів;

виконання невідкладних 
вантажно-розвантажувальних 
робіт з метою запобігання або 
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усунення простою рухомого 
складу чи скупчення вантажів у 
пунктах відправлення і призна-
чення.

Залучення працівників до 
роботи у вихідні дні прова-
диться за письмовим наказом 
(розпорядженням) власника або 
уповноваженого ним органу.

Одним із видів часу відпо-
чинку є святкові дні. Це: 1 січня 
– Новий рік; 7 січня – Різдво 
Христове; 8 березня – Міжна-
родний ж іночий день;  1  і  
2 травня – День міжнародної 
с о л і д а р н о с т і  т р у д я щ и х ;  
9 травня – День Перемоги;  
28 червня – День Конституції 
України; 24 серпня – День 
незалежності України. Робота 
також не провадиться в дні 
релігійних свят: 7 січня – Різ-
дво  Х рис тове;  один  день 
(неділя) – Пасха (Великдень); 
один день (неділя) – Трійця. За 
поданням релігійних громад 
інших (неправославних) кон-
ф е с і й ,  з а р е є с т р о в а н и х  в 
Україні, керівництво підпри-
ємств надає особам, які спові-
дують відповідні реліг і ї, до  
3-х днів відпочинку протягом 
року для святкування їх вели-
ких свят з відпрацюванням за 
ці дні. Святкові й неробочі дні, 
які припадають на період від-
пустки, у розрахунок трива-
лості відпустки не включа-
ються й не оплачуються.

У святкові й неробочі дні 

допускаються роботи, припи-
нення яких неможливе за вироб-
ничо-технічних умов (безпере-
рвно д іюч і  п ідприємства), 
роботи, викликані необхідністю 
обслуговування населення. 
Робота у святковий, неробочий 
і вихідний день оплачується в 
подвійному розмірі:

– відрядникам – за подвій-
ними відрядними розцінками;

– працівникам, праця яких 
оплачується за годинними або 
денними ставками, – в розмірі 
подвійної годинної або денної 
ставки;

працівникам, які одержують 
місячний оклад, – у розмірі оди-
нарної годинної або денної 
ставки над оклад, якщо робота 
у святковий і неробочий день 
провадилася в межах місячної 
норми робочого часу, та в роз-
мірі подвійної годинної або 
денної ставки понад оклад, 
якщо робота провадилася понад 
місячну норму.

Оплата в зазначеному роз-
мірі провадиться за години, 
фактично відпрацьовані у від-
повідний день. На бажання пра-
цівника, який працював у свят-
ковий і неробочий день, йому 
може бути надано інший день 
відпочинку.

У разі підсумованого обліку 
робочого часу робота у святкові 
й неробочі (вихідні) дні за гра-
фіком включається в норму 
робочого часу за обліковий 
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період, установлену на підпри-
ємстві. Години роботи, що пере-
вищують цю норму, вважаються 
надурочними й оплачуються в 
подвійному розмірі. Тому під час 
їх підрахунку при підсумова-
ному обліку робочого часу 
робота у святкові й неробочі дні, 
проведена понад установлену 
на підприємстві норму робочого 
часу, за обліковий період не 

враховується, тому що вона вже 
сплачена в подвійному роз-
мірі.

Проведений аналіз законо-
давства про працю України свід-
чить, що наша держава не тільки 
відтворила принципові поло-
ження Загальної декларації 
прав людини 1948 р. у питанні 
права на відпочинок, а й змогла 
їх розвинути та вдосконалити.

Список літератури: 1. Всеобщая декларация прав человека: Официальный текcт. 
– М.: Права человека, 1996. – 16 с. 2. Офіційний вісник України. 3. Про затвердження Мето-
дичних рекомендацій щодо застосування підсумованого обліку робочого часу: Наказ М-ва 
праці та соціал. політики України від 19.04.2006 р., №138 // Праця і зарплата. – 2006. – №16. 
4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р., №280/97-ВР // 
Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

Надійшла до редакції 11.09.2008 р.



1��2009/100

Питання цивільного та трудового права

Інститут матеріальної від-
повідальності є одним з видів 
юридичної відповідальності 
(поряд з кримінальною, адмі-
ністративною й дисциплінар-
ною), йому притаманні певні спе-
цифічні ознаки й особливості, а 
також свій механізм правового 
регулювання й реалізації. Ці 
особливості виникають з появою 
трудових правовідносин між сто-
ронами трудового договору і 
пов’язані взаємною відповідаль-
ністю працівника й роботодавця 
за невиконання взятих ними на 
себе обов’язків у разі настання 
матеріальної шкоди, завданої 
будь-якою стороною. Мате-
ріальна відповідальність сторін 
такого договору – це обов’язок 
однієї сторони трудового дого-
вору (працівника або робото-
давця) відшкодувати шкоду, 

заподіяну другій стороні в резуль-
таті винного, протиправного 
невиконання чи неналежного 
виконання своїх зобов’язань.

Працівник, який неуважно, 
нестаранно, недбайливо ста-
виться до матеріалів, облад-
нання, інструментів, енергоносіїв 
чи іншого майна роботодавця 
або неналежно виконує дору-
чену йому роботу і тим завдає 
шкоду останньому, і роботода-
вець, який не забезпечує праців-
никові безпечних умов праці й 
одержання зумовленої заробіт-
ної плати, чим завдає шкоду його 
здоров’ю чи іншим інтересам, 
несуть один перед одним мате-
ріальну відповідальність. Це й 
пояснює існування в трудовому 
законодавстві правового інсти-
туту матеріальної відповідаль-
ності сторін трудових правовід-
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Національна юридична академія України  
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носин. Цей інститут є одним з 
правових засобів нормального 
функціонування виробничого 
процесу, забезпечення порядку 
праці, досягнення сторонами 
зумовленого результату діяль-
ності підприємства, установи, 
організації незалежно від форм 
власності, виду діяльності й 
галузевої належності. Він ґрун-
тується на Конституції України 
(статті 13, 56, 66, 68), Кодексі 
законів про працю України  
(статті 130-138, 173, 236, 2371).

Залежно від того, хто спри-
чинив шкоду, матеріальну від-
повідальність у трудових пра-
вовідносинах поділяють на 
матеріальну відповідальність за 
шкоду, заподіяну працівником 
роботодавцеві, і матеріальну 
відповідальність роботодавця за 
шкоду, завдану ним працівни-
кові.

Проблемам матеріальної 
відповідальності присвячували 
наукові праці такі науковці як  
М.Й.  Бару [1,  с .  49 0 - 502] ,  
В.С. Венедиктов [2, с.111-118],  
П.Р. Стависький [3, с. 20-33, 54-
55], Н.М. Хуторян [4, с.40-60],  
Я.М. Шевченко, О.М. Молявко, 
А.Л. Салатко [6, c. 194-217],  
О.М. Ярошенко [7, с. 93-96] та ін. 
Разом із тим на порядку денному 
постають питання визначення 
завдань і функцій цього інституту 
в сучасних умовах, збереження 
гарантій працівникам, відшко-
дування моральної шкоди, 

відповідальності роботодавця 
тощо.

Метою статті є висвітлення 
диск ус ійних  питань  щодо 
матеріальної відповідальності 
сторін трудового договору і 
вироблення пропозицій до 
проекту Трудового кодексу 
України. 

При з’ясуванні сутності 
інституту матеріальної відпові-
дальності необхідно виходити з 
того, що суб’єкти трудових пра-
вовідносин знаходяться в нерів-
ному становищі стосовно один 
одного. Працівник – менше захи-
щена й економічно слабша сто-
рона трудових правовідносин, 
оскільки засоби виробництва й 
знаряддя праці є власністю 
роботодавця. Крім того, праців-
ник значно більше залежить від 
останнього, оскільки здійснює 
покладені на нього обов’язки під 
його керівництвом і тому змуше-
ний виконувати його накази й 
розпорядження. При цьому при 
виконанні покладених на нього 
обов’язків працівник повинен 
забезпечити збереження влас-
ності, наданої йому для вико-
нання трудової функції. Робото-
давець, у свою чергу, має органі-
зовувати трудовий процес від-
повідно до чинного законодав-
ства, створювати умови для пра-
цівника по збереженню майна, 
вживати певних заходів запобі-
гання виникнення матеріальної 
шкоди й будь-яких матеріальних 
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втрат. Така нерівність суб’єктів 
трудових правовідносин зумо-
влює певну спрямованість 
завдань й функцій, особливості 
правового регулювання мате-
ріальної відповідальності пра-
цівника перед роботодавцем і 
необхідність установлення окре-
мих норм щодо відповідальності 
роботодавця перед працівником 
та забезпечення дії особливого 
правового механізму її реаліза-
ції.

За трудовими правовідноси-
нами працівник бере на себе 
обов’язки здійснювати певну 
роботу, виробляти продукцію чи 
надавати послуги, причому так, 
як це передбачено затвердже-
ним трудовим колективом поряд-
ком праці. У разі необхідності 
виконання ним своїх обов’язків 
забезпечується застосуванням 
таких засобів, як дисциплінарна, 
матеріальна й громадська від-
повідальність, і правовим захис-
том, який не є юридичною від-
повідальністю, але спрямований 
на забезпечення прав робото-
давця.

Матеріальна відповідаль-
ність працівника – це його 
обов’язок відшкодувати в уста-
новлених законом розмірі й 
порядку завдану ним пряму дій-
сну шкоду майну роботодавця 
протиправним винним порушен-
ням взятих на себе за трудовим 
договором обов’язків. Для такої 
відповідальності працівника при-

таманний саме його обов’язок 
відшкодувати заподіяну майнову 
шкоду. За відсутності такої шкоди 
матеріальна відповідальність 
настати не може. Таким чином, 
підставою для матеріальної від-
повідальності є трудове майнове 
правопорушення, чим остання 
відрізняється від штрафу, дис-
циплінарної відповідальності, 
позбавлення премії чи винаго-
роди за колективні результати 
роботи за рік. 

Штраф – це адміністративне 
покарання за адміністративне 
правопорушення, а не відшкоду-
вання шкоди. Він може мати 
місце, коли майнової шкоди не 
було завдано. Трудове законо-
давство України ніяких штрафів 
на працівника за неналежне 
виконання ним своїх трудових 
обов’язків не передбачає (cт. 147 
КЗпП).

Дисциплінарне стягнення 
може бути застосовано на під-
ставі трудового дисциплінарного 
правопорушення і без завдання 
роботодавцеві прямої дійсної 
майнової шкоди належному йому 
майну. Його призначення – 
подіяти на порушника дисципліни 
праці шляхом покладення на 
нього обов’язку нести невигідні 
правові наслідки особистого, 
матеріального чи організацій-
ного характеру за порушення 
своїх трудових обов’язків з метою 
впливу на його свідомість та 
волю і зміни останніх у напрямку, 
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передбаченому трудовим дого-
вором. Цю ж функцію виконує й 
матеріальна відповідальність в 
основі якої лежить функція пра-
вовідновлювальна. Відповідаль-
ність же дисциплінарна такої 
функції не виконує, а має на меті 
виховання у працівника почуття 
відповідальності за належне 
виконання взятих на себе трудо-
вих обов’язків і попередження 
нових порушень, тобто вимагає 
відшкодувати завдану майнову 
шкоду. Ось чому притягнення 
винного до дисциплінарної від-
повідальності (а в певних випад-
ках – до адміністративної чи 
кримінальної) не виключає його 
матеріальної відповідальності і 
навпаки (ч. 3 cт. 130 КЗпП 
України). 

Матеріальна відповідаль-
ність працівника за трудовим 
правом має 3 ц іл і.  Перша 
(основна) – захист майна робо-
тодавця від його пошкодження, 
втрати, розкрадання й забезпе-
чення відшкодування завданої 
шкоди працівником. Таким чином, 
повторимося, ця відповідаль-
ність працівника є правовіднов-
лювальною, бо має насамперед 
основну мету – відновити майно 
роботодавця, якому завдано 
шкоду. Тому притягнення праців-
ника до матеріальної відпові-
дальності не виключає застосу-
вання до нього дисциплінарного 
стягнення, адже винний праців-
ник одночасно із спричиненням 

майнової шкоди (майнове тру-
дове правопорушення) вчиняє 
трудове дисциплінарне правопо-
рушення (дисциплінарний про-
ступок) (ч. 3 cт. 130 КЗпП України). 
Друга мета – забезпечення 
гарантії працівникові при покла-
денні на нього матеріальної від-
повідальності, охорона його 
заробітної плати від надмірних, 
незаконних і безпідставних стяг-
нень. Ця мета інституту матері-
альної відповідальності є гаран-
тійною. Третя – виховання у пра-
цівника уважного, бережливого, 
старанного, дбайливого став-
лення до майна роботодавця, 
яке передається тому для здій-
снення його трудової функції й 
попередження завдання шкоди 
майну роботодавця.

Як бачимо, правовий інсти-
тут матеріальної відповідаль-
ності за трудовим законодав-
ством виконує правовідновлю-
вальну, гарантійну й попереджу-
вально-виховну функції. Але 
основною, яка визначає її пра-
вову природу, є право відновлю-
вальна функція. Гарантійна й 
попереджувально-виховна фун-
кції є супроводжуючі, які треба 
враховувати для визначення 
мотивів, поведінки працівника 
при виборі правових і громадсь-
ких заходів забезпечення трудо-
вих правовідносин.

Матеріальна відповідаль-
ність працівника за майнову 
шкоду, завдану роботодавцеві у 
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зв’язку з невиконанням чи нена-
лежним виконанням ним своїх 
обов’язків за трудовими пра-
вовідносинами, є особливим 
правовим інститутом трудового 
права і має тільки йому властиві 
риси: свій суб’єкт, підставу й 
умови її настання, види і межі 
відповідальності, порядок пок-
риття шкоди, свої цілі й завдання. 
Вона суттєво відрізняється від 
інститутів матеріальної відпові-
дальності інших галузей права, 
в тому числі майнової відпові-
дальності за цивільним правом. 
Основні відмінності матеріальної 
відповідальності працівника від 
майнової цивільно-правової від-
повідальності такі:

1. Суб’єктом матеріальної 
відповідальності за законодав-
ством про працю може бути 
лише працівник, який знахо-
диться в трудових правовідноси-
нах з роботодавцем і який завдав 
йому майнову шкоду внаслідок 
порушення взятих ним на себе 
за трудовим договором обов’язків 
(ч. 1 cт. 130 КЗпП України). Особа, 
яка не знаходиться з роботодав-
цем у трудових правовідносинах 
або завдала йому майнову шкоду 
не у зв’язку з правовідносинами, 
за нормами трудового права 
суб’єктом матеріальної відпові-
дальності бути не може, а від-
повідає за нормами цивільного 
права.

Неповнолітній працівник 
може бути суб’єктом матеріаль-

ної відповідальності на загаль-
них підставах, оскільки трудова 
праводієздатність у повному 
обсягу виникає з 16 (а за деякими 
умовами – з 15 чи навіть – з 14) 
років, а неповнолітні в трудових 
правовідносинах прирівнюються 
в правах і обов’язках до пов-
нолітніх (cт. 187 КЗпП України). 
Неповноліття не може бути 
законною причиною для звіль-
нення від матеріальної відпові-
дальності за майнову шкоду, 
заподіяну порушенням обов’яз-
ків за трудовими правовідноси-
нами. Однак при покладенні її на 
неповнолітнього працівника 
треба врахувати фізіологічні й 
психологічні особливості, прита-
манні підліткам (бракує досвіду, 
достатньої кваліфікації та ін.). За 
тими ж мотивами не допус-
кається укладення договору про 
взяття на себе неповнолітнім 
працівником, який не досяг  
18-річного віку, повної матеріаль-
ної відповідальності за незабез-
печення збереження майна та 
інших цінностей, переданих йому 
для збереження чи інших цілей 
(cт. 1351 КЗпП України).

Працівник, який спричинив 
шкоду, відповідає за неї сам, 
неповнолітні – також. За нор-
мами цивільного законодавства 
за відсутності у неповнолітньої 
особи майна, достатнього для 
відшкодування спричиненої нею 
шкоди, остання відшкодовується 
в частці, якої не вистачає, або в 
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повному обсязі її батьками (уси-
новлювачами) чи піклувальни-
ками, якщо ті не доведуть, що 
шкода була заподіяна не з вини 
неповнолітнього.

2. У працівника виникає 
матеріальна відповідальність за 
нормами трудового законодавс-
тва,  якщо майнова шкода 
завдана роботодавцеві у зв’язку 
з виконанням ним обов’язків за 
трудовим договором (cт. 132 
КЗпП) і навіть якщо вона спричи-
нена не при виконанні ним тру-
дових обов’язків, але майно пра-
цівник одержав для задоволення 
своїх особистих цілей за дозво-
лом роботодавця, який має 
обов’язок уважно ставитись до 
потреб і запитів працівників, 
поліпшувати умови їх праці й 
побуту (cт. 141 КЗпП України).

3. У працівника виникає 
матеріальна відповідальність за 
нормами цивільного законодав-
ства (статті 1166 і 1202 ЦК 
України), якщо він завдав шкоду 
самовільним використанням в 
особистих цілях технічних 
засобів (автомобіля, трактора, 
автокрана та ін.), що належать 
роботодавцеві, з яким він пере-
буває в трудових відносинах. 
Така шкода вважається заподія-
ною не при виконанні трудових 
обов’язків, тому відшкодовується 
в повному обсязі, включаючи й 
не одержані роботодавцем при-
бутки від використання зазначе-
них технічних засобів.

4. Матеріальна відповідаль-
ність працівника за трудовими 
правовідносинами має особис-
тий характер (ч. 2 cт. 130 КЗпП 
України). Це пов’язано з тим, що 
виконувати свої обов’язки він має 
особисто (cт. 30 КЗпП України). 
Трудове законодавство не пере-
дбачає ні загальної, ні субсидіар-
ної, ні солідарної відповідаль-
ності працівника, а лише осо-
бисту персональну за виконання 
взятих ним на себе трудових 
обов’язків. Не змінює цього при-
нципу й укладення з колективом 
(бригадою) договору про повну 
матеріальну відповідальність за 
прийняті ним матеріальні цін-
ності. Наявність такого договору 
не означає, що член колективу 
(б р и г а д и)  п о в и н е н  н е с т и 
матеріальну відповідальність за 
шкоду й тоді, коли його вини 
немає (ч. 2 cт. 130, cт. 1351 КЗпП 
України). 

Роботодавець не звіль-
няється від обов’язку у всіх 
випадках притягнення праців-
ника до матеріальної відпові-
дальності довести його вину в 
заподіянні тим шкоди (cт. 138 
КЗпП України).

У цивільному праві особа 
може бути притягнена до майно-
вої відповідальності навіть за 
відсутності її вини (приміром, при 
спричиненні шкоди джерелом 
підвищеної небезпеки). Згідно зі 
cт. 1187 ЦК України шкода, 
завдана джерелом підвищеної 
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небезпеки, відшкодовується осо-
бою, яка на відповідній правовій 
підставі (право власності, інше 
речове право, договір підряду, 
оренди тощо) володіє транспор-
тним засобом, механізмом, 
іншим об’єктом, використання, 
зберігання або утримання якого 
створює підвищену небезпеку. 
Особа, яка займається діяль-
ністю, що є джерелом підвище-
ної небезпеки, відповідає за 
заподіяну шкоду, якщо вона не 
доведе, що останню було спри-
чинено внаслідок непереборної 
сили або умислу потерпілого.

5. У випадку заподіяння 
матеріальної шкоди декількома 
особами в трудовому праві 
застосовується дольова відпові-
дальність. Солідарна відпові-
дальність можлива, лише коли 
шкода завдана злочинними 
діями декількох осіб.

У цивільному праві інакше. 
Особи, спільними діями або без-
діяльністю яких було заподіяно 
шкоду, несуть солідарну відпові-
дальність перед потерпілим. За 
його заявою суд може визначити 
відповідальність осіб, які спільно 
спричинили шкоду в частині, що 
відповідає ступеню їх вини. 
Особа, яка відшкодувала шкоду, 
завдану іншою особою, має 
право зворотної вимоги (рег-
ресу) до винної особи в розмірі 
виплаченого відшкодування, 
якщо інший розмір не встанов-
лено законом.

6. Матеріальна відповідаль-
ність працівника за трудовими 
правовідносинами, передбачає 
обов’язок покриття шкоди, спри-
чиненої лише наявному майну 
роботодавця. Упущена вигода, 
неодержаний роботодавцем 
прибуток, доходи, які мали місце 
внаслідок порушення працівни-
ком взятих ним на себе трудових 
обов’язків, відшкодуванню не 
підлягають (ч. 4 cт. 130 КЗпП 
України).

Під втраченою вигодою 
розуміється неодержання тих 
майнових цінностей, які робото-
давець міг би отримати при доб-
росовісному виконанні працівни-
ком своїх трудових обов’язків, 
зокрема, за належної явки на 
своє робоче місце. Це зумо-
влюється тим, що обов’язок як 
слід організувати роботу підлег-
лого, забезпечити відповідний її 
процес за різних (у тому числі й 
несприятливих) виникаючих 
ситуацій, а також попередження 
можливих збитків лежить на 
роботодавцеві в особі керівника 
процесу праці (статті 21 і 141 
КЗпП України). Тому ризик втра-
ченої вигоди, неодержання при-
бутку чи доходу внаслідок нена-
лежної організації процесу праці 
лежить на роботодавцеві. А до 
винного працівника останнім 
може бути застосована лише 
дисциплінарна санкція. Неодер-
жані або списані в доход держави 
прибутки з підстав, пов’язаних з 
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несумлінним виконанням праців-
ником трудових обов’язків (як і 
інші неодержані прибутки) не 
можуть включатися до шкоди, 
яка підлягає відшкодуванню.

7. Матеріальна відповідаль-
ність працівників за трудовим 
законодавством неоднакова для 
їх різних категорій, різних трудо-
вих ситуацій і форм вини, бо в 
складному процесі праці виника-
ють різноманітні взаємовідно-
сини між працівниками, де роль 
кожного має свій особливий 
характер. Вона залежить і від 
виду майна, з яким має справу 
працівник, мети його знаход-
ження в нього, способу й обста-
вин заподіяння шкоди. При цьому 
трудове законодавство передба-
чає, як правило, обмежену 
матеріальну відповідальність, за 
якою вона обмежується певною 
частиною заробітку працівника й 
не повинна перевищувати пов-
ного розміру завданої шкоди, за 
винятком випадків, передбаче-
них законодавством (ч. 2 cт. 130 
КЗпП України). Матеріальна від-
повідальність вище середнього 
місячного заробітку, але не 
більше повного розміру спричи-
неної шкоди допускається лише 
у випадках, передбачених КЗпП 
України. Така диференціація 
матеріальної відповідальності зі 
встановленням, як правило, від-
повідальності обмеженої зумов-
лена тим, що працівник виступає 
в трудових правовідносинах як 

учасник не цивільного обороту, 
а процесу колективної праці, під-
порядкований в останньому на 
підставі трудового договору 
встановленому порядку праці й 
управлінню її процесом. Майно 
роботодавця – засоби праці – 
передається зазвичай працівни-
кові не в розпорядження, а лише 
в користування на час виконання 
ним своєї трудової функції і зна-
ходиться під управлінням і конт-
ролем роботодавця чи уповно-
важеного ним керівника проце-
сом праці, який зобов’язаний 
створювати працівникові належ-
ні умови праці й забезпечити 
повне зберігання ввіреного йому 
майна.

8. Матеріальна відповідаль-
ність працівника за трудовим 
законодавством настає тільки за 
наявності його вини в заподіянні 
роботодавцеві майнової шкоди. 
Працівник може спокійно працю-
вати, не побоюючись матеріаль-
ної відповідальності, якщо він 
сумлінно виконує свої трудові 
обов’язки й уважно, бережливо, 
старанно, дбайливо, ініціативно 
й діловито ставиться до майна 
роботодавця (ч. 2 cт. 130 КЗпП 
України). Законодавство про 
працю містить загальний прин-
цип захисту працівника від без-
підставного притягнення його до 
відповідальності, в тому числі до 
матеріальної. На його захисті 
стоїть і презумпція невинності, 
поки роботодавцем не буде 
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Питання цивільного та трудового права
доведена його винність, бо він 
працює під управлінням і контро-
лем роботодавця чи уповнова-
женого ним керівника процесом 
праці. Для притягнення праців-
ника до матеріальної відпові-
дальності роботодавцеві нале-
жить довести вину працівника і 
вказати, в чому вона полягає 
(cт. 138 КЗпП України). Це ж сто-
сується в цілому й випадку, коли 
укладено договір про повну 
матеріальну відповідальність із 
працівником (колективом праців-
ників, бригадою). У той же час 
згідно зі cт. 1166 ЦК України 
особа, яка завдала шкоду, звіль-
няється від відшкодування остан-
ньої, якщо доведе, що її заподіяно 
не з вини працівника.

9. Тягар доказування вини 
працівника у спричиненні ним 
майнової шкоди при виконанні 
трудових обов’язків лежить на 
роботодавцеві, тому він зобов’я-
заний як слід організувати роботу 
працівника і створити йому 
умови для нормального її вико-
нання й забезпечення повного 
зберігання ввіреного йому майна. 
Щоб покласти матеріальну від-
повідальність за майнову шкоду, 
яка виникла в роботодавця на 
працівника, роботодавець пови-
нен довести, що вона виникла не 
внаслідок неналежної організації 
ним самим процесу праці чи від-
сутності умов для забезпечення 
зберігання дорученого працівни-
кові майна, а як результат пору-

шення останнім своїх трудових 
обов’язків, його неуважного, 
несумлінного, недбайливого 
ставлення до його майна. А 
матеріально відповідальний 
працівник, якому за особливим 
договором під повну матеріальну 
в ідпов іда льн іс ть  дов ірен і 
матеріальні цінності для збері-
гання або інших цілей і якому 
створені для цього належні 
умови, повинен довести відсут-
ність своєї вини, якщо має місце 
недостача чи пошкодження 
цього майна.

10. Трудовим законодав-
ством передбачено особливий 
порядок стягнення заподіяної 
працівником майнової шкоди, 
який спрощує захист майнових 
інтересів роботодавця і разом з 
тим забезпечує захист матері-
альних інтересів працівника:

а) стягнення завданої пра-
цівником шкоди роботодавцеві 
провадиться наказом (розпоряд-
женням) останнього;

б) стягнення шкоди за таким 
розпорядженням може бути здій-
снено лише в межах місячного 
середнього заробітку праців-
ника; Якщо ж шкода перевищує 
цю межу, в частині понад серед-
ній місячний заробіток, робото-
давець має звернутися з позо-
вом до суду;

в) розпорядження (наказ) 
про стягнення шкоди із заробіт-
ної плати працівника роботода-
вець може видати в строк не піз-
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ніше 2-х тижнів з моменту, коли 
йому стало відомо про спричи-
нення шкоди. Якщо роботода-
вець пропустив його, він не 
вправі своєю владою, своїм роз-
порядженням чи наказом відчис-
ляти заподіяну шкоду із заробіт-
ної плати працівника навіть у 
межах його середнього заробітку. 
У такому випадку роботодавець 
може звернутися на загальних 
підставах із позовом до суду;

г) позовний строк для звер-
нення роботодавця до суду з 
позовом до працівника про від-
шкодування завданої тим шкоди 
– один рік від дня, коли робото-
давцеві  стало в ідомо про 
останню. Після закінчення цього 
строку працівник звільняється 
від обов’язку відшкодовувати 
спричинену ним шкоду.

11. Якщо працівник не зго-
ден з наказом (розпорядженням) 
роботодавця про стягнення з 
його заробітної плати заподіяної 
ним шкоди або його розміром, 

він вправі оскаржити наказ у КТС 
або суді в порядку, передбаче-
ному КЗпП (гл. XV).

Названі вище особливості 
матеріальної відповідальності 
працівника за трудовим законо-
давством дають підставу ствер-
джувати, що вона є особливим 
правовим інститутом, притаман-
ним лише трудовому праву, який 
відрізняється від усіх інших інс-
титутів матеріальної відпові-
дальності інших галузей права. 
Вони породжені специфічністю 
трудових відносин, необхідністю 
соціального захисту працівників. 
Наведене також свідчить, що в 
рамках цього інституту не можна 
до працівників застосовувати 
штрафи чи порушувати питання 
про можливість притягнення їх 
до повної матеріальної відпові-
дальності в будь-якому випадку. 
Крім того, в новому Трудовому 
кодексі України необхідно забо-
ронити відшкодовувати втрачену 
вигоду й неотримані доходи. 
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Еколого-правові 	
й аграрно-правові проблеми юридичної науки

Щоб визначити першодже-
рело становлення й розвитку 
науки екологічного права, слід 
знайти ті витоки, як і стали 
підґрунтям для змістовного руху 
в дослідженні загальних підстав, 
шляхів і закономірностей науко-
вого пізнання, його принципів і 
мето д ів ,  с прямов ани х  на 
розробку й ефективне розв’я-
зання відповідних проблем і зав-
дань, що постають перед нею.

Шістдесяті роки ХХ cт. фак-
тично знаменують собою поча-
ток розвитку науки екологічного 
права. Це було пов’язано з пош-
товхом, який отримали наукові 
дослідження того часу, зумов-
лені прийняттям у всіх союзних 
республіках колишнього СРСР 
законів про охорону природи 
(Закон «Про охорону природи 
УРСР» було прийнято 30 червня 
1960 р.; у цьому ж році до про-

г рами навча льного  к урсу 
«Радянське земельне право» 
для студентів юридичних факуль-
тетів було включено розділ 
«Правова охорона природи»). 

У 1961 р. виходить друком 
наукове видання О.С. Колбасова 
«Охрана природы по советскому 
законодательству» [13], яке мало 
за мету дослідження й ознайом-
лення суспільства з прийнятими 
в союзних республіках законами 
про охорону природи. Автор 
наводить тлумачення понять 
«охорона природи» і «правове 
забезпечення охорони природи». 
На його думку, охорона природи 
– це сукупність заходів, спрямо-
ваних на організацію раціональ-
ного використання сил природи, 
захист, відновлення й примно-
ження ї ї багатств. Правове 
забезпечення охорони природи 
розумілося як законодавче виз-
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начення підстав та умов користу-
вання природними благами з 
урахуванням їх збереження й 
відновлення, а також як встанов-
лення юридичної відповідаль-
ності за порушення правопо-
рядку, передбаченого процесом 
охорони природи. Але ще в 
1960 р. в науковій статті «Право-
вая охрана природы в СССР» 
В.К. Григор’єв з посиланням на 
законодавство навів поняття 
«охорона природи» в широкому 
й вузькому аспектах. З його 
погляду, охорона природи в 
широкому розумінні – це пос-
тійне і всебічне піклування про 
охорону флори, фауни, води, 
повітря й ґрунту; у вузькому – це 
охорона природних багатств: 
тварин, рослин, окремих ділянок 
природи тощо – які становлять 
господарську, наукову й куль-
турну цінність. Охорона природи 
у вузькому значенні здійснюєть-
ся шляхом організації держав-
них заповідників і заказників, 
метою яких є збереження типо-
вих природних ландшафтів з їх 
рослинним і тваринним світом, 
природними ресурсами в первіс-
ному стані [2, с. 77]. 

Поява серед учбової літера-
тури навчальних посібників 
«Правовая охрана природы в 
СССР» [Див.: 6; 15] мала за мету 
усунення прогалини у викла-
данні в юридичних вузах дер-
жави спецкурсу «Правова охо-
рона природи». На думку їх авто-

рів, студенти, які закінчують юри-
дичні вищі навчальні заклади, 
повинні обов’язково знати зако-
нодавство про охорону природи 
та практику його застосування. 
Питання про те, вводити чи не 
вводити цей обов’язковий курс, 
уже не є дискусійним. Дисципліна 
«Правова охорона природи» в 
практиці викладання з методич-
них міркувань може бути об’єд-
нана з курсом «Земельне право». 
Не виключається можливість і їх 
об’єднання в спецкурс «Земельне 
право й правова охорона при-
роди».

Наведена обставина з 
викладення відповідної навчаль-
ної дисципліни стала суттєвим 
поштовхом для розвитку науки в 
кардинально новому, до цього 
часу не дослідженому напрямку 
вивчення закономірностей та 
особливостей комплексного роз-
витку правового регулювання у 
використанні й охороні навко-
лишнього природного середо-
вища – природи як єдиного 
організму. Уперше в юридичних 
джерелах проголошується теза, 
що всі об’єкти природи взаємо-
пов’язані і впливають один на 
одного. Взаємозв’язок і взаємо-
зумовленість, які існують між 
ними, викликають необхідність 
проведення комплексної охо-
рони природи у всьому її багато-
манітті – як живої, так і неживої 
[15, с. 5]. 

У публікаціях, які аналізу-
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ються, формулюється наукова 
категорія «правова охорона при-
роди», що розглядається як уста-
новлена законом система захо-
дів, спрямованих на організацію 
охорони природи й раціональне 
використання, відтворення й 
примноження ї ї ресурсів [6, 
с. 16].

Разом із тим законодавство 
про охорону природи, як вважа-
ли науковці, є продовженням 
законодавства земельного. Якщо 
останнє охоплює собою норми, 
що регламентують користування 
землями, надрами, лісами й 
водами, то законодавство про 
охорону природи містить в собі 
норми, спрямовані на забезпе-
чення їх раціонального вико-
ристання, збереження, віднов-
лення й примноження. Крім норм 
земельного права, воно охоплює 
норми, які належать до інших 
галузей законодавства, у першу 
чергу адміністративного (конт-
роль за охороною об’єктів при-
роди, планування й використан-
ня природних багатств), цивіль-
ного (притягнення до цивільної 
відповідальності за шкоду, нане-
сену довкіллю) та ін. [15, с. 12, 
13].

У юридичну літературу 
вперше вводиться категорія 
«природоохоронне законодав-
ство» [6, с. 18], яка на довгі роки 
стане домінуючим у науковій 
дискусії стосовно існування ком-
плексної галузі права з назвою 

«природоохоронне право».
У навчальних посібниках 

М.Д. Казацева й О.М. Колотин-
ської визначено головні при-
нципи правової охорони при-
роди: (а) охороні підлягають усі 
природні багатства, що викорис-
товуються в господарському 
обороті, а також і ті, що не екс-
плуатуються; (б)  природні 
ресурси підлягають кількісному 
і якісному обліку; (в) використання 
природних ресурсів повинно 
плануватися; (г) природні ресурси 
мають бути інтенсивно охоплені 
господарською експлуатацією за 
наявності контролю й раціональ-
ного їх використання й відтво-
рення; (д) повинна існувати від-
повідальність за порушення 
законів про раціональне вико-
ристання природних ресурсів та 
їх охорону [15, с. 13].

До об’єктів, що підлягають 
правовій охороні, ці автори від-
несли ґрунти, надра, води, ліси 
та іншу природну рослинність, 
зелені насадження в населених 
пунктах, типові ландшафти, рід-
кісні й визначні пам’ятки природ-
них об’єктів (заповідники, заказ-
ники), курортні території, тварин-
ний світ (корисна дика фауна)  
й атмосферне пов ітря [6,  
с. 18-30]. 

Аналізуючи питання виник-
нення й розвитку законодавства 
про охорону природи, М.Д. Ка-
занцев дійшов висновку, що три-
валий період правові норми про 
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охорону природи за загальним 
п р а в и л о м  в к л ю ч а л и с я  в 
земельне, водне, лісове й гір-
ниче законодавство. Таке стано-
вище необхідно змінювати в бік 
створення спеціальних законо-
давчих актів про комплексну охо-
рону природи й охорону особ-
ливо цінних її об’єктів [6, с. 38-
49]. 

Подальше розв’язання про-
блем науки про правову охорону 
природи (про природоохоронне 
законодавство), обґрунтування 
наукових засад інтеграції, систе-
матизації й кодифікації законо-
давства про охорону довкілля 
отримало своє втілення в деяких 
наукових статтях М.Д. Казан-
цева, які були опубліковані в 
середині 60-х років ХХ cт. У нау-
ковій статті «О научных основах 
дифференциации и интеграции 
законодательства, регулирую-
щего использование и охрану 
природных ресурсов» правозна-
вець констатує, що відбулася 
значна диференціація законо-
давства, що регулює вико-
ристання природних ресурсів: 
поряд із земельним законодавс-
твом досить чітко визначилось 
законодавство про надра, водне 
й лісове; самостійного значення 
набуває природоохоронне. Але 
водночас із уже існуючим поді-
лом необхідна й інтеграція 
законодавства, що впорядковує 
використання й охорону природ-
них ресурсів у цілому. Іншими 

словами, необхідно об’єднати в 
одне ціле ті норми права, які є 
загальними для регламентації 
застосування всіх природних 
ресурсів, а також їх охорони. 

Уперше в науковій правовій 
літературі цим науковцем запро-
поновано розробку й прийняття 
Закону про використання при-
родних ресурсів та їх охорону. У 
цьому законі, на думку М.Д. Ка-
занцева, доцільно навести 
основні положення, вихідні й виз-
начальні для конкретних галузей 
законодавства, спеціально 
регулюючих користування конк-
ретними об’єктами природи 
(земля, води, ліси, надра та ін.), 
а також їх охорону. Метою цього 
закону повинно стати раціо-
нальне експлуатування природ-
них ресурсів та їх охорона як 
загальнонаціонального над-
бання [7, с. 4].

Продовженням наукових 
досліджень питань інтеграції, 
систематизації й кодифікації 
природоохоронного законодав-
ства як складника науки (але вже 
на рівні окремих союзних рес-
публік) необхідно вважати статтю 
М.Д. Казанцева «К вопросу о 
структуре кодекса охраны при-
роды союзной республики». З 
його точки зору, природоохо-
ронне законодавство союзної 
республіки може бути або скон-
центровано в окремих кодексах 
про охорону природи, або ж роз-
порошено в земельному, вод-
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ному, лісовому й гірничому кодек-
сах та в інших законодавчих 
актах союзних республік про охо-
рону природи. Як вважав автор, 
законодавство про надра, 
земельне, водне й лісове не 
будуть охоплювати всіх об’єктів 
природи, які треба охороняти. За 
його межами залишається, нап-
риклад, охорона атмосферного 
повітря та деякі інші об’єкти при-
роди. Тому бажано забезпечити 
опрацювання і  прийнят тя 
кодексів про охорону природи в 
кожній союзній республіці [5, 
с. 82].

Наведені наукові дослід-
ження проблем охорони природи 
були продовжені вченими-пра-
вознавцями, які займалися вив-
ченням правових ідей охорони 
довкілля в союзних республіках. 
Серед наукових робіт, присвяче-
них цим питанням, що були опуб-
ліковані в середині 60-х років, 
потрібно виділити наукові праці 
Н.І.  Титової,  В.Л.  Мунтяна,  
Х.І. Шварца та Ю.І. Тютєкіна,  
Н.С. Ломсадзе, С.С. Констан-
тиніді [Див.: 16; 18; 19; 25; 27]. 

Дефініції поняття «правова 
охорона природи», що наводи-
лися в названих наукових пра-
цях, були практично тотожними 
і трактували його як установ-
лення такого правового режиму 
окремих видів природних об’єктів 
чи їх комплексів, який виключає 
їх господарську експлуатацію і 
який спрямовано на збереження 

цих об’єктів і комплексів у їх при-
родному стані [16, c. 37]. 

Важливим кроком уперед 
на шляху до подальшого роз-
витку науки екологічного права 
в дослідженнях правової охо-
рони природи на рівні колиш-
нього СРСР та союзних респуб-
лік стала фундаментальна нау-
кова ідея зародження нової 
галузі права – природоохорон-
ного, природоресурсного права 
(а в майбутньому – екологіч-
ного, або права навколишнього 
природного середовища) та 
його кодифікації у формі основ 
і законів, кодексів з відповідною 
назвою. На початку 60-х років 
науковці досить обережно вис-
ловлюють свої міркування й 
погляди на цю проблему. Так, 
аналізуючи питання правової 
охорони природи в СРСР, В.К. 
Григор’єв доходить висновку: у 
зв’язку з кодифікацією законо-
давства про землю, її надра, 
води й ліси необхідно в проек-
тах законів сформулювати 
перелік принципових положень 
не лише стосовно охорони лісів 
і водойм, а й природи в широ-
кому аспекті, в тому числі й охо-
рони заповідників, заказників, 
курортних місцевостей, об’єктів 
тваринного й рослинного світу, 
пам’ятників природи. Загальні 
принципи охорони довкілля 
мають бути викладені в загаль-
носоюзному законі про охорону 
природи [2, с. 83, 84]. 
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На думку М.Д. Казанцева, 
законодавство про охорону при-
роди є складовою частиною 
земельного, яке теж включає 
землекористування, користу-
вання надрами, лісами й водами. 
У ньому містяться й деякі норми, 
що належать до інших галузей 
права (перш за все адміністра-
тивного). Формою кодифікації 
законодавства про охорону при-
роди науковець вважав Основи 
законодавства про охорону при-
роди – на рівні колишнього 
СРСР і кодекси про охорону при-
роди – на рівні колишніх союз-
них республік [9, с. 16].

Обережність висловлювань 
у наведених В.К. Григор’євим і 
М.Д. Казанцевим поглядах на 
проблему формування й кодифі-
кації законодавства про охорону 
природи, як вбачається, зумов-
лена тим, що ними не було 
запропоновано назви остан-
нього. Більше того, законодавс-
тво про охорону природи про-
довжувало розглядатися як 
складник земельного й у той же 
час пропонувалася його загаль-
нодержавна й республіканська 
кодифікація поряд з кодифіка-
цією безпосередньо законо-
давства про надра, земельного, 
водного й лісового. Це були 
суперечливі й не досить обґрун-
товані рекомендації. 

А вже наступні наукові 
дослідження зазначених про-
блем суттєво змінили підхід до 

питання про формування нової 
галузі законодавства екологіч-
ного спрямування й форми його 
кодифікації. Важлива роль у 
цьому належить колективному 
дослідженню, яке було прове-
дено групою співробітників Все-
союзного інституту юридичних 
наук і опубліковано у вигляді 
збірника статей «Правовые воп-
росы охраны природы в СССР» 
у 1963 р. за редакцією Г.М. По-
лянської. У передмові до зазна-
ченого видання вперше термі-
ном «природоохоронне» позна-
чається законодавство про охо-
рону природи. Цей же термін 
також застосовує Г.М. Полянська 
для назви своєї статті – «Законы 
об охране природы – новая 
форма природоохранительного 
законодательства» [23, с. 17-
56]. У ній авторка зазначає, що 
прийняття законів про охорону 
природи союзних республік 
(1957-1963 рр.) стало передумо-
вою для формування нової пра-
вової форми радянського зако-
нодавства, спрямованого на 
охорону природи. Розглядаючи 
подальші шляхи вдосконалення 
природоохоронного законодав-
ства, вона констатує, що безза-
перечним є положення про 
необхідність збереження й роз-
витку спеціалізованого законо-
давства про землю, ліси, води й 
надра, яке повинно бути кодифі-
ковано на рівні Союзу РСР і 
союзних республік. Що ж сто-
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сується природоохоронного 
законодавства, то формою його 
кодифікації, на думку Г.М. По-
лянської, повинні стати підго-
товка і прийняття закону «Про 
охорону природи СРСР» [23, 
с. 54].

Термін «природоохоронне» 
було сприйнято й іншими вче-
ними-правознавцями, які займа-
лися проблемою законодавства 
про охорону природи. Зокрема, 
аналізуючи питання його роз-
витку, О.С. Колбасов зазначав, 
що чинне радянське природо-
охоронне законодавство має за 
мету вдосконалення вико -
ристання земель,  л ісових 
ресурсів, їх збереження й від-
новлення, раціональне вико-
ристання й охорону водних 
ресурсів [14, с. 41]. Ним була під-
тримана ідея Г.М. Полянської 
про прийняття закону про охо-
рону природи СРСР, розробку 
проекту якого, з його погляду, 
необхідно здійснювати водно-
час із проведенням робіт по 
кодифікації земельного, вод-
ного, надрового й лісового зако-
нодавства [14, с. 47].

Аналізуючи питання земель-
ного права й посилаючись на 
думку інших учених-правознав-
ців, М.Т. Осипов відносить при-
родоохоронне право до однієї із 
самостійних галузей інтегрова-
ної галузі права – права приро-
докористування [20, с. 87]. На 
науковій конференції з питань 

охорони природи, що відбулася 
в червні 1969 р. в Інституті 
держави і права АН СРСР, серед 
інших обговорювалася також 
проблема охорони природи як 
предмет спеціальних правових 
наукових досліджень. З точки 
зору О.С. Колбасова, стан нау-
кових досліджень у цій сфері 
незадовільний. Для подальшого 
підвищення ролі правової науки 
було рекомендовано зосере-
дити увагу на проблемах загаль-
ної теорії правової охорони при-
роди, співвідношення госпо-
дарсько-економічних і правових 
її аспектів, вдосконалення при-
родоохоронного законодав-
ства.

На думку Г.О. Аксеньонка, 
який взяв участь у зазначеній 
конференції, вдосконалення 
законодавства про охорону при-
роди має здійснюватися у 2-х 
правових формах – у формі 
Основ законодавства Союзу 
РСР і союзних республік про 
охорону природи й у формі 
кодексів союзних республік про 
охорону природи [1, с. 152].

Дещо іншу точку зору сто-
совно формування відповідної 
галузі права й форми її кодифі-
кації запропонував М.Д. Казан-
цев, який підтримував загальну 
позицію про наявність природо-
охоронного права. Але, на його 
думку, відбувається процес 
диференціації відносин, пов’я-
заних з використанням різних 
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об’єктів природи, а значить, і 
законодавства, що зумовлює 
необхідність самостійного пра-
вового регулювання земельних, 
водних, лісових і надрових від-
носин. Водночас цей процес 
висуває проблему їх інтеграції, 
а тому виникає необхідність у 
конструюванні інтегрованої 
галузі права, якою повинно стати 
«природоресурсне право».

На думку М.Д. Казанцева, 
його головними інститутами 
необхідно вважати: (а) право 
державної власності на при-
родні ресурси; (б) їх єдиний 
державний фонд; (в) кадастри 
природних ресурсів; (г) право 
користування ними; (д) правові 
принципи охорони природи;  
(е) відповідальність за пору-
шення норм права про її охо-
рону. Ці інститути становлять 
загальну частину природоре-
сурсного права. Земельне, 
водне, лісове, гірниче й приро-
доохоронне право, будучи само-
стійними як галузі права, – це 
особлива частина природоре-
сурсного права як інтегрованої 
галузі.

М.Д. Казанцев уперше в 
правов ій  л і терат ур і  нав ів 
дефініцію природоресурсного 
права, яке він вбачав інтегрова-
ною галуззю права, що на під-
ставі націоналізації природних 
ресурсів регулює розгалужену 
сферу суспільних відносин по 
розпорядженню, користуванню 

й охороні цих ресурсів з метою 
створення матеріально-техніч-
ної бази, задоволення потреб 
народного господарства, науки, 
культури, охорони здоров’я й 
рекреації [4, с. 81, 82; 12]. 

У своїх останніх наукових 
роботах цей науковець поняття 
«природоресурсне право» і 
«право на природні ресурси» 
ототожнив [10, с. 35]. Як він вва-
жав, безвідносно до того, визна-
чимо ми інтеграл, який охоплює 
всю сукупність правового регу-
лювання використання й охо-
рону природи, «природоресур-
сним правом» чи «правом на 
природні ресурси», не суть важ-
ливо. Необхідно перш за все в 
науковому сенсі визначитися в 
деяких проблемах, оскільки в 
природі все взаємопов’язано, а 
тому використання природних 
ресурсів у правовому аспекті 
повинно бути комплексним [3, 
с. 31]. Кодифікація природоохо-
ронного законодавства (а не 
права), на думку М.Д. Казан-
цева, має відбуватися у формі 
основ природоохоронного зако-
нодавства Союзу РСР і союзних 
республік та природоохоронних 
кодексів союзних республік 
[Див.: 8, с. 15; 11, с. 124]. 

У Всесоюзному науково-
дослідному інституті радян-
ського законодавства 26 й  
27 січня 1971 р. було проведено 
розширене засідання Ради з 
координації роботи науково-
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дослідних установ, присвячене 
проблемам координації науко-
вих досліджень у сфері законо-
давства про охорону природи. 
Серед пропозицій, які лунали на 
засіданні Ради, слід виділити: а) 
ідею кодифікації законодавства 
про охорону природи й розробку 
і прийняття Закону про охорону 
природи СРСР [22]; б) допов-
нення Конституції СРСР стат-
тею про охорону природи і ство-
рення Основ законодавства про 
охорону природи СРСР і від-
повідних Основ чи кодексів 
союзних республік [26]; в) ство-
рення необхідної правової бази 
для подальшого розвитку рес-
публіканського природоохорон-
ного законодавства і прийняття 
Основ законодавства СРСР і 
союзних республік про охорону 
природи [21]; г) розробку нового 
природоохоронного законодав-
ства і прийняття Основ про охо-

рону природи СРСР і союзних 
республік [17]; д) виникнення 
науки природоохороного права, 
а також зміна назви Земельного 
кодексу на Кодекс про землю. 
Остання теза запропонована 
Н.І. Титовою [24, с. 175, 177]. 
Засідання Ради стало важли-
вою віхою у проведенні науко-
вих досліджень і розвитку нау-
кових проблем правової охо-
рони навколишнього природ-
ного середовища, в майбут-
ньому – екологічного права.

Становлення наукових ідей 
і концепцій правового регулю-
вання охорони довк ілля й 
пов’язане із зазначеним форму-
ванням природоохоронного (при-
родоресурсного) права не при-
зупинило, а, навпаки, дало новий 
імпульс для подальших наукових 
пошуків вирішення правових 
проблем земельного, водного, 
лісового й гірничого права. 
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Земля і люди залишаються 
найціннішим багатством України. 
Якщо збереження людського 
потенціалу нації є головною 
метою існування держави, то 
найважливіше, про що має піклу-
ватись людина, так це про свою 
землю й оточуюче її навколишнє 
природне середовище.

Роки розбудови самостійної 
держави не зняли з порядку 
денного земельне питання, вирі-
шення якого з кожним роком уск-
ладнюється, а пов’язані з ним 
п р о б л е м и  з а л и ш а ю т ь с я 
нерозв’язаними. Це, у свою 
чергу, призводить до постійного 
збільшення кількості земельних 
спорів, справи про які в судах 
вважаються одними з найсклад-
ніших.

З огляду на такий стан речей 
звернення до висвітлення кола 
питань цієї правової проблема-

тики залишатиметься актуаль-
ним для науковців, а практики 
очікуватимуть пропозицій з їх 
вирішення й подолання. Загалом 
же земельні спори – це лакмусо-
вий папірець вдалості обраного 
механізму правового регулю-
вання земельних відносин, його 
ефективності, який свідчить про 
досягнення мети їх правової рег-
ламентації, про досягнення пра-
вового порядку. Зростання числа 
земельних спорів невідворотно 
спонукатиме до зміни моделі 
останнього на іншу, більш ефек-
тивну, питання лише в часі. У той 
же час зміни, що відбулись 
останніми роками в законодав-
стві, його сутності, вимагають 
переосвідомлення усталених 
правових явищ, пристосування 
їх до нових умов з метою 
розв’язання накопичених про-
блем.

О.О. Погрібний, д-р юрид. наук, професор,  
академік, головний учений секретар  

АПрН України, м. Харків

УДК 349.4

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИРІШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

1�� 2009/100

Незважаючи на численні 
публікації з обраної тематики, в 
науковій юридичній літературі 
бракує єдності в питанні про 
саме поняття земельного 
спору. Проілюструємо це. Як 
зазначає  Н.Р.  Ма лишева, 
земельні спори виникають між 
громадянами чи юридичними 
особами з приводу володіння, 
користування чи розпорядження 
земельними ділянками [4, c. 236]. 
На думку О.І. Краснової, земель-
ний спір – це належним чином 
оформлена незгода однієї сто-
рони з діями іншої, що поступила 
на розгляд органів, уповноваже-
них підтвердити або заперечити 
цю незгоду, інакше це розбіж-
ність між сторонами спору, роз-
гляд якої передано в адміністра-
тивні чи судові органи [11, c. 152]. 
З подібних засад виходить  
І.І. Каракаш, який вважає, що під 
земельними спорами сл ід 
розуміти неврегульовані розбіж-
ності, пов’язані із застосуванням 
норм земельного законодавства 
щодо володіння, користування й 
розпорядження земельними 
ділянками і з реалізацією інших 
прав на землю, що виникають 
між суб’єктами відносин і підля-
гають вирішенню у встановле-
ному законом порядку [6, c. 281]. 
Земельні спори А.В. Лащенов 
визначає як вирішувані у вста-
новленому порядку розбіжності, 
що виникають між учасниками 
земельних правовідносин з при-

воду реалізації наявних у них 
суб’єктивних прав та (або) вико-
нання відповідних обов’язків. 
Характерною рисою таких спорів 
є їх зміст, який міститься в пред-
меті й у підставах спору, що 
неподільно пов’язано зі специфі-
кою суспільних відносин, що 
регулюються земельним законо-
давством [9, c. 180].

Іншу позиц ію обстоює  
Б.В. Єрофєєв, який вважає, що 
земельний спір – це обговорення 
й доказування своїх прав на 
землю з дотриманням установ-
леної процесуальної процедури 
й рівноправності всіх учасників 
земельних відносин [2, c. 427]. 
Як вважає В.І. Семчик, земельні 
спори виникають стосовно 
земельних правовідносин між 
громадянами, юридичними осо-
бами та іншими суб’єктами цих 
правовідносин [5, c. 281].

Комплексний п ідх ід до 
розуміння категорії «земельний 
спір» свого часу запропонувала 
І.А. Іконицька. На ї ї думку, 
земельні спори – це особливий 
в и д  п р а в о в і д н о с и н  що до 
розв’язання розбіжностей, 
пов’язаних з порушенням прав 
власності, тобто права володіння, 
користування та/або розпоряд-
ження наданою земельною 
ділянкою, а також відводом або 
вилученням землі, що виникають 
між власниками землі, її користу-
вачами, іншими особами, орга-
нами місцевого самоврядування 
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й державними органами, що 
здійснюють управління земель-
ними ресурсами [10, c. 21].

За Земельним кодексом 
України до земельних спорів 
також віднесені спори тери-
торіальні стосовно встанов-
лення меж населених пунктів та 
адміністративно-територіальних 
одиниць. При територіальних 
спорах не йдеться про право 
власності або користування пев-
ною земельною ділянкою, а про 
поширення юрисдикції відповід-
ної територіальної громади, 
органу виконавчої влади на ту чи 
іншу територію, хоча й виражену 
у виді певної земельної ділянки 
(конкретно чи неконкретно виз-
наченої – в разі незрозумілості 
меж району, міста тощо). При 
цьому зміна адміністративних 
меж не передбачає зміну права 
власності (користування) на 
земельну ділянку на даній тери-
торії. У разі зміни меж змінюється 
не суб’єктний склад права влас-
ності (землекористування), а в 
першу чергу територіальна 
належність даного земельного 
масиву.

Різні точки зору вказують на 
застосування фахівцями неод-
норідних методологічних засад 
дослідження категорії «земель-
ний спір», що зумовлено багато-
гранністю цього правового 
явища. З урахуванням етимоло-
гічного значення терміна «спір» 
та його змістовного законодав-

чого наповнення слід погоди-
тись, що його зміст визначають і 
певна розбіжність між суб’єктами 
земельних правовідносин, і 
особливий вид правовідносин, і 
відповідна категорія судових 
справ стосовно спорів, вирішу-
ваних судами. Однак, погоджую-
чись із плідними ідеями в запро-
понованих підходах, необхідно 
зробити окремі зауваження з 
метою виокремлення засад 
розуміння цього явища правової 
культури.

По-перше, земельний спір 
виникає до оформлення незгоди 
однієї сторони з діями іншої, що 
поступила на розгляд органу, 
уповноваженого підтвердити або 
заперечити (спростувати) цю 
незгоду. Як вбачається, земель-
ний спір виникає з моменту, коли 
суб’єкт земельних відносин 
заявить свою незгоду з діями 
іншої сторони в об’єктивованій 
формі. 

По-друге, земельний спір 
зазвичай виникає не у зв’язку з 
наявністю розбіжності, пов’язаної 
із застосуванням норм земель-
ного законодавства щодо 
володіння, користування й роз-
порядження земельними ділян-
ками й реалізацією інших прав 
на землю, а у зв’язку з порушен-
ням іншим суб’єктом земельних 
відносин норм законодавства 
або уявленням однієї особи про 
порушення, що мало місце, чи 
уявленням про бажаний стан 
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правовідносин між сторонами. 
Досить часто особа, з вини якої 
виник спір, розуміє норми зако-
нодавства, але свідомо вдається 
до їх порушень або допускає 
його настання. Причини виник-
нення земельних спорів не 
можна плутати з такими умо-
вами, що сприяють їх настанню, 
як невпорядкованість або нена-
лежний рівень регламенту 
земельних відносин законодав-
ством. 

По-третє, земельний спір 
може бути врегульовано до 
моменту звернення до компетен-
тного органу, уповноваженого на 
його вирішення, що випливає з 
права особи на самозахист, а 
також за відсутності обов’язку 
звертатись до компетентного 
органу. Право на захист є факуль-
тативним, яким особа вправі ско-
ристатись на власний розсуд.

Суб’єктами земельного 
спору виступають його сторони, 
якими є фізичні та юридичні 
особи, держава в цілому, ї ї 
органи, органи місцевого самов-
рядування тощо. Зміст cт. 3 КАС 
України дозволяє визнати сторо-
нами земельного спору (сто-
совно справ адміністративної 
юрисдикції) суб’єктів владних 
повноважень, якими є орган 
державної влади, орган місце-
вого самоврядування, їх поса-
дова чи службова особа, інший 
суб’єкт при здійсненні ними 
владних управлінських функцій 

на підставі законодавства, в 
тому числі й при виконанні деле-
гованих повноважень.

Що стосується визначення 
моменту виникнення земель-
ного с пору,  то,  на  думк у  
Г.В. Чубукова, він виникає зі звер-
ненням заінтересованої сторони 
до судового органу, що має роз-
глядати й вирішувати подібні 
конфлікти [19, c. 280]. З інших 
засад виходив В.Х.Улюкаєв, який 
визначав земельні спори через 
категорію конфлікту, зауважу-
ючи, що в процесі використання 
земель можуть виникати такі 
ситуації, коли дії суб’єктів земель-
них відносин (у тому числі 
державних органів) або необґрун-
товане їх ухилення від необхід-
них дій призводять до пору-
шення прав і законних інтересів 
землекористувачів. Науковець 
звертає увагу на те, що спори 
можуть бути реальними, коли 
дійсно порушені права й законні 
інтереси, і мнимі (уявні, вигадані, 
удавані), коли особа в результаті 
омани вважає їх порушеними [18, 
c. 115]. Це дає підстави стверд-
жувати, що моменти виникнення 
спору і звернення особи до пов-
новаженого органу не збіга-
ються.

В обох випадках – стосовно 
і реальних, і удаваних спорів – їх 
розгляд полягає в наступному: 
з’ясовується зміст і межі повно-
важень сторін, що спорять; уста-
новлюється їх обов’язкова сто-
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совно один одного поведінка. 
Останнє, по суті, визначає пред-
мет земельного спору, щодо 
якого Г.В. Чубуков підкреслює, 
що предметом земельного кон-
флікту можуть бути не тільки 
права заінтересованих сторін, а 
й виконання покладених на них 
земельних обов’язків, у тому 
числі зі збереження, раціональ-
ного використання й підтри-
мання екологічної якості земель-
ної ділянки, наданої суб’єктові. 
При цьому правознавець не від-
носить до земельних спорів роз-
біжності про належність земель-
ної ділянки до певного адміні-
стративно-територіального утво-
рення (району, села тощо), в 
межах якого здійснюються пов-
новаження тієї чи іншої місцевої 
адміністрації. З огляду на це всі 
питання про територіальну 
належність земельної ділянки 
вирішуються поза процедурою 
земельного спору [19, c. 279]. 
Утім, такий підхід не відповідає 
специфіці українського законо-
давства.

Критерій предмета земель-
ного спору лежить в основі біль-
шості запропонованих класифі-
кацій і виділення їх видів (видів 
земельних спорів) [3, c. 7].  
Л.В. Лейба пропонує поділити 
земельні спори з урахуванням їх 
об’єкта на відповідні групи:  
(1) спори, об’єктом яких виступа-
ють землі в межах території 
України, тобто які стосуються 

розмежування територій сіл, 
селищ, міст, районів та облас-
тей, а також спори щодо розме-
жування земель державної й 
комунальної власності; (2) спори, 
об’єктом яких є земельна ділянка 
або її частина, тобто які виника-
ють у сфері реалізації права 
власності на земельну ділянку 
чи права землекористування:  
(а) з приводу володіння, користу-
вання чи розпорядження земель-
ними ділянками, що перебува-
ють у власності осіб; (б) щодо 
п р а в и л  д о б р о с у с і д с т в а ;  
(в) пов’язані з орендою землі;  
(3) спори, об’єктом яких виступа-
ють права на земельну ділянку, 
її частину чи земельну частку 
(пай): (а) про право громадян на 
земельну частку (пай); (б) з при-
воду земельних сервітутів;  
(в) щодо оскарження відмови в 
розгляді заяв громадян про 
передачу у власність ділянок 
тощо [13, c. 77]. Проте з таким 
поділом у цілому погодитись 
важко, оскільки залишились 
недостатньо обґрунтованими 
критерії віднесення окремих 
видів спорів до тих чи інших груп, 
а застосування цієї класифікації 
призвело до об’єднання в одній 
групі спорів як публічно-право-
вого характеру, так і приват-
ноправового. Також не можна 
погодитися з таким підходом до 
визначення поняття «земельний 
спір», який полягає в переліченні 
окремих видів спорів, що вини-
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кають з приводу застосування 
Земельного кодексу України.

Кожна класифікація повинна 
бути універсальною й абстракт-
ною за змістом. Із подібних пози-
цій виходив Г.В. Чубуков, який 
виокремлює 3 категорії таких 
спорів: (1) власне земельні спори 
(конфлікти), пов’язані з порушен-
ням або оспорюванням прав гро-
мадян та юридичних осіб на 
землю, включаючи права з 
володіння, користування й роз-
порядження нею; (2) спори 
земельно-майнові, коли пору-
шення земельного законодав-
ства тісно переплітається з від-
шкодуванням збитків, виклика-
них земельним правопорушен-
ням; (3) майнові конфлікти, що 
виникають із земельних відно-
син, які не містять спору з при-
воду користування, володіння й 
розпорядження землею [19, 
c. 279]. Така класифікація цілком 
прийнятна для поділу земельних 
спорів, не пов’язаних з публічно-
правовим елементом, що вказує 
на неприйнятність цієї схеми для 
сучасної України.

Подібне притаманне класи-
фікації, яку пропонує Н.Р. Мали-
шева. Вона за допомогою пред-
мета земельного спору поділяє 
розглядувані спори на спори 
земельні і майнові, пов’язані із 
земельними відносинами. До 
майнових правознавець відно-
сить спори про виплату компен-
сації й відшкодування збитків 

при вилученні чи самовільному 
зайнятті земельних ділянок, 
обмеженні прав власників і зем-
лекористувачів, погіршенні якості 
земель або доведенні їх до 
стану, при якому вони непридатні 
для використання за цільовим 
призначенням, тощо [4, c. 236].

Зосередившись на спе-
ціальних питаннях, ми мимоволі 
оминули питання, чи є місце для 
інституту земельного спору в 
системі земельного права й 
земельного законодавства. 
Заповнення окремими авторами 
навчального й методичного 
матер іа лу не властивими 
земельному праву сентенціями 
(часто процесуально-правового 
характеру) може створити уяв-
лення про те, що цей правовий 
матеріал вийшов з предмета 
земельного права. В умовах 
трансформації уявлень про 
предмет і метод земельного 
права окремі вчені розглядають 
категорію земельного спору 
лише з історичної точки зору – як 
інститут, що втратив своє сучасне 
значення для суто земельного 
права [12, c. 671]. Між іншим і для 
інших науковців питання визна-
чення місця інституту земель-
них спорів у системі земельного 
права є неоднозначним і вирі-
шується ними по-різному. Одні 
правники пропонують розгля-
дати його поряд з іншими питан-
нями державного управління 
земельним фондом (Ю.О. Вовк 
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[17,  c .  79] ,  Н.Р.  Малишева  
[4, c. 236]), дехто серед питань 
щодо гарантій прав на землю 
(М.В.  Ш ул ь г а  [ 7,  c .  15 0 ] ,  
В.І. Семчик [5, c. 278]) або поряд 
із захистом земельних прав  
(Б.В. Єрофєєв [2, c. 426] та ін.).

Погоджуючись із тим, що 
інститут земельних спорів більше 
не можна розглядати серед 
питань управління земельним 
фондом, слід визнати, що звер-
нення до процесуальних питань 
вирішення земельних спорів 
виходить за межі предмета 
земельного права. Залишаючи 
розглядуваний інститут у рамках 
останнього, необхідно акумулю-
вати весь досвід вирішення цих 
спорів і відшукати їх спільні риси 
й особливості, систематизувати 
їх, запропонувати шляхи подо-
лання кризових явищ тощо.

Виходячи з позицій пріори-
тетності судового захисту, не 
можна залишити осторонь окремі 
питання, що постають у практиці 
судової діяльності в розгляду-
ваній сфері, визнаючи такий 
порядок захисту найбільш дійо-
вим, прозорим і демократичним 
механізмом вирішення земель-
них спорів. З урахуванням обме-
женості обсягу наукової статті 
торкнемося окремих аспектів 
лише 2-х актуальних питань – 
про межі компетенції суду при 
вирішенні земельних спорів і 
розмежування судових юрисдик-
цій по таких справах.

Актуальним на нинішньому 
етапі залишається питання про 
розмежування цивільної, госпо-
дарської й адміністративної 
судових юрисдикцій у вирішенні 
земельних спорів. На думку  
А.М. Мірошниченка, який розгля-
дає спори, що підлягають вирі-
шенню в порядку адміністратив-
ного судочинства, серед тих, на 
як і зг ідно з і cт. 17 Кодексу 
адміністративного судочинства 
України (далі – КАС) поши-
рюється компетенція адміністра-
тивних судів, слід виділити:  
(1) спори фізичних чи юридичних 
осіб із суб’єктом владних повно-
важень щодо оскарження його 
рішень (нормативно-правових 
актів чи правових актів індивіду-
альної дії), дій чи бездіяльності, 
а також (2) спори за зверненнями 
суб’єкта владних повноважень у 
випадках, установлених законом 
[14, c. 246]. Проте з позицією 
щодо виокремлення другої групи 
важко погодитись. За концепцію 
КАС України та його змістом в 
порядку адміністративного судо-
чинства зазвичай підлягають 
вирішенню спори за схемою 
«особа проти суб’єкта владних 
повноважень» або спір між 
суб’єктами владних повнова-
жень. Згідно зі змістом ч. 4 cт. 50 
КАС України ситуація, коли при-
ватна особа може бути відпові-
дачем у справі адміністративної 
юрисдикції, – це лише виняток із 
загального правила. У цьому 
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Кодексі не передбачено інсти-
туту зустрічного позову, тому 
суб’єкт владних повноважень 
вправі звернутись до приватної 
особи з позовом, якщо це право 
прямо не обумовлене, лише з 
цивільним або іншим неад-
міністративним позовом.

Із цього випливає, що інші 
земельні спори, що виникли в 
публічно-правових відносинах, 
за позовом суб’єкта, який здійс-
нює владні управлінські функції 
на основі законодавства, в тому 
числі на виконання делегованих 
повноважень, до приватної особи 
за змістом положень про компе-
тенцію адміністративних судів, а 
також cт. 15 ЦПК України, підля-
гають вирішенню загальними 
судами в порядку цивільного 
судочинства (окрім справ, прямо 
віднесених до компетенції госпо-
дарських судів).

Дискутивними є позиції тих 
правників, які до спорів, що під-
лягають вирішенню в порядку 
адміністративного судочинства, 
відносять спори з приводу 
набуття в оренду, приватизації 
або придбання земельних діля-
нок державної власності. За зміс-
том ч. 3 cт. 105 КАС України 
адміністративний позов не може 
містити вимог про визнання 
права, зобов’язання укласти 
договір тощо. Інакше кажучи, 
повноваження адміністратив-
ного суду в питанні спонукання 
до встановлення, зміни або при-

пинення цивільних прав є доволі 
обмеженими (окрім питання про 
стягнення з відповідача – суб’єкта 
владних повноважень коштів на 
відшкодування шкоди), що дово-
диться й нормами cт. 162 цього 
Кодексу.

Заслуговує на підтримку 
точка зору Р.К. Гусєва й В.В. Сол-
датенкова, згідно з якою будь-
яка стадія порядку набуття 
земельних прав і охоронюваних 
законом інтересів громадян 
може бути оскаржена в суді, а 
порушення земельних прав та 
інтересів громадян і юридичних 
осіб підлягає судовому захисту 
[8, c. 422].

Спірним залишається пи-
тання визначення меж повнова-
жень суду при вирішенні земель-
них спорів, зокрема, таке питан-
ня виникає з приводу права суду 
визнати за особою право влас-
ності на земельну ділянку. Пока-
зовою є позиція, висловлена в 
роз’ясненні Вищого арбітраж-
ного суду України щодо цього. 
Згідно з п. 2 роз’яснення Вищого 
арбітражного суду України від 27 
червня 2001 р., № 02-5/743 «Про 
деякі питання практики вирі-
шення спорів, пов’язаних із 
захистом права власності на 
землю і землекористування», 
оскільки вирішення питань про 
передачу землі у власність чи 
користування є виключним пра-
вом ради як суб’єкта права влас-
ності на землю, заяви заінтере-
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сованих осіб про зобов’язання 
відповідної ради передати 
земельну ділянку у власність або 
користування задоволенню не 
підлягають. Виняток із цього пра-
вила, який випливає з вимог п. 6 
cт. 4 Закону України «Про влас-
ність» [16] (у чинному законо-
давстві подібна норма міститься 
в ч. 7 cт. 319 ЦК України), містять 
cт.  51 Земельного кодексу 
України (тут мається на увазі ЗК 
1990 р. у редакції Закону України 
від 13 березня 1992 р. з наступ-
ними змінами; у чинному законо-
давстві подібна норма міститься 
в п. 11 cт. 118 ЗК України 2001 р.) 
та cт. 5 Закону України «Про 
селянське (фермерське) госпо-
дарство» [1; 1992. – № 20. – 
Ст. 249] (в новому Законі України 
«Про фермерське господарс-
тво» [1; 2003. – № 45. – Ст. 363] 
цю норму збережено в ч. 4 cт. 7), 
в ідповідно до яких спори, 
пов’язані із зобов’язанням рад 
відвести земельну ділянку у 
власність або користування для 
ведіння селянського (фер-
мерського) господарства, вирі-
шуються відповідною радою, а в 
разі ї ї відмови – судом. При 
цьому, на думку Вищого арбіт-
ражного (нині – господарського) 
суду України, питання відве-
дення земельної ділянки у влас-
ність або в користування слід 
відрізняти від оформлення права 
на земельну ділянку. За п. 3 ука-
заного Роз’яснення обов’язок 

рад відвести земельну ділянку у 
власність або в користування 
необхідно відрізняти від їх 
обов’язку оформити право на 
земельну ділянку, якщо воно 
виникло у зв’язку з переходом 
права на будівлю чи споруду, 
приватизацією об’єктів незавер-
шеного будівництва або внаслі-
док укладення передбачених 
законом цивільно-правових угод 
(міна, дарування, купівля і под.), 
а також якщо земельну ділянку 
було надано підприємству чи 
організації до введення в дію 
нового Земельного кодексу 
України.

Але з такою позицією можна 
погодитись лише частково. Слід 
в р а х у в ат и ,  що  з а з н ач е н і 
роз’яснення надано на підставі 
практики застосування поперед-
нього земельного законодав-
ства, яке дійсно містило норму 
про можливість вирішення 
питання про передачу земельної 
ділянки лише стосовно надання 
земель для ведіння селянського 
(фермерського) господарства: за 
частинами 6 і 7 cт. 51 ЗК України 
1990 р. в разі відмови сільської, 
селищної, міської, районної Ради 
народних депутатів у відведенні 
земельної ділянки для ведіння 
селянського (фермерського) гос-
подарства це питання вирі-
шується вищестоящою Радою, а 
при її відмові – судом; рішення 
суду про задоволення позову є 
п ідставою для в ідведення 
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ділянки в натурі (на місцевості), 
видачі документа, що посвідчує 
право власності або користу-
вання землею, а також для укла-
дення договору на оренду.

Проте в новому земельному 
законодавстві – у п. 6 cт. 118  
ЗК України 2001 р. – йдеться про 
порядок одержання громадя-
нами земельних ділянок у влас-
ність із земель державної або 
комунальної власності для 
ведення фермерського або осо-
бистого селянського господарс-
тва, садівництва, будівництва й 
обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), індивіду-
ального дачного будівництва, 
будівництва індивідуальних 
гаражів. У цій же статті в п. 10 
міститься загальне правило, 
згідно з яким районна, Київська 
чи Севастопольська міська 
державна адміністрація або сіль-
ська, селищна, міська рада у 
місячний строк розглядає проект 
відведення і приймає рішення 
про передачу земельної ділянки 
у власність. Тому у випадку неви-
конання обов’язкових положень 
п. 10 cт. 118 ЗК України настає 
можливість застосування поло-
жень п. 11 цієї статті, згідно з 
умовами якої у разі відмови 
органу виконавчої влади чи 
органу місцевого самовряду-
вання в передачі земельної 
ділянки у власність або зали-
шення заяви без розгляду 

питання вирішується в судовому 
порядку.

Наведена правова позиція 
фактично підтримується й у п. 7 
постанови Пленуму Верховного 
Суду України від 16 квітня 2004 р., 
№ 7 «Про практику застосування 
судами земельного законодав-
ства при розгляді цивільних 
справ» [15], за змістом якої, зок-
рема, при оскарженні рішень 
органів виконавчої влади чи 
органів місцевого самовряду-
вання з питань, віднесених до їх 
компетенції (наприклад, про від-
мову в передачі у власність чи в 
продажі земельної ділянки або 
розміщенні об’єкта), суд при 
задоволенні позову визнає 
рішення цих органів недійсними 
й залежно від характеру спору 
зобов’язує їх виконати певні дії 
на захист порушеного права чи 
сам визнає це право за позива-
чем. Таким чином, виняток, який 
містився в попередньому зако-
нодавстві стосовно ситуації з 
відмовою у відведенні земельної 
ділянки для ведіння селянського 
(фермерського) законодавства й 
мож ливістю вирішити таке 
питання по суті судом, має бути 
поширений на всі випадки одер-
жання громадянами земельних 
ділянок у власність із земель 
державної або комунальної 
власності для ведіння фер-
мерс ько г о  чи  о с обис то г о 
селянського господарства, садів-
ництва, будівництва й обслуго-
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вування жилого будинку, госпо-
дарських будівель і споруд (при-
садибна ділянка), індивідуаль-
ного дачного будівництва, будів-
ництва індивідуальних гаражів.

За умови поширеної прак-
тики тривалого зволікання 
державних адміністрацій і місце-
вих рад з наданням відповіді гро-
мадянам за їх зверненнями про 
відведення земельних ділянок, 
недотримання забезпечення 
вимог рівності громадян у своїх 
правах та прозорості ухвалення 
рішень владними органами, 
декларативності окремих норм 
земельного законодавства таке 
право громадян звернутись до 
суду за вирішенням подібного 
земельного спору відповідатиме 
вимогам Конституції України.

Як підсумок за результатами 
аналізу різних думок слід підтри-
мати позицію тих правознавців, 
які розглядають у широкому ком-
плексному аспекті категорію 
земельного спору через особли-
вий вид правовідносин. На сьо-
годнішньому етапі розвитку 
земельного законодавства в 
Україні зміст категорії «земельні 
спори» слід розуміти досить 
широко, що приходить через 
усвідомлення, що земельні спори 
в Україні мають як приватнопра-
вовий, так і публічно-правовий 
характер. Перша група спорів 
складає питому вагу тих, що 
виникають і знаходяться на вирі-
шенні; кількість спорів другої 

групи стрімко зростає з поширен-
ням адміністративного судочинс-
тва, зокрема, та загальним збіль-
шенням звернень до суду в 
цілому.

В Україні  зберігаються  
2 порядки вирішення цих спорів 
– судовий і позасудовий. І хоча 
законодавець не запровадив 
правила про виключно судовий 
порядок вирішення земельних 
спорів, утім практика фактично 
свідчить саме про переважність 
цього порядку, він є панівним. 
Такий стан речей є цілком вип-
равданим, оскільки саме судо-
вий порядок вирішення земель-
них спорів найбільшою мірою 
здатен забезпечити реалізацію 
фундаментальних принципів рів-
ності, законності, справедли-
вості, розумності й добросовіс-
ності.

На нашу думк у,  немає 
сенсу підтримувати підхід до 
визначення земельного спору 
через критерії його виникнення 
лише у зв’язку з порушенням 
(або визнання) прав і законних 
інтересів суб’єктів земельних 
в і дн о с ин.  Таке  р о зум іння 
земельного спору створює пре-
зумпцію правомірності дії тієї 
особи, яка ініціює вирішення 
земельного спору, і презумпцію 
визнання її постраждалою від 
дій протилежної сторони, тому 
що рішення суду або іншого 
органу, що вирішує подібний 
спір, може бути на користь як 
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однієї сторони, так і іншої. Суд 
може відмовити у задоволенні 
п о з о ву,  я к що  в с т а н о в и т ь 
необґрунтованість вимог пози-
вача. Також не можна відкидати 
вірогідності того, що земельний 
спір, вирішуваний, зокрема, 
судом, може існувати й за від-
сутності самого спору. У такому 
випадку суд має також відмо-
вити позивачеві в задоволенні 
його вимог, якщо встановить, 
що сторона зловживала своїм 
правом на звернення до суду, 
а спору, що в дійсності мав під-
лягати вирішенню, як такого й 
не існувало. Отже, земельний 
спір існуватиме й у тому разі, 
коли претензії однієї сторони 
засновуватимуться на помил-
ках, сформованих в результаті 
її потрапляння в оману – доб-
росовісно або ні.

Нагальною для науки зе-
мельного права є вимога дати 
відповідь ще на одне актуальне 
питання сьогодення стосовно 
земельних спорів: про їх розме-
жування на ті, що належать до 
справ адміністративної юрисдик-
ції, та цивільних справ у широ-
кому розумінні. Критерії ви-
окремлення зі справ про вирі-
шення земельних спорів окремої 
групи – адміністративних справ 
– містяться в cт. 2 та ч. 1 cт. 3 
КАС України. Такими критеріями 
є публічно-правовий характер 
відносин між його учасниками, 
особливий суб’єктний склад, 

специфічний предмет спору, що 
має на меті захист прав, свобод 
та інтересів фізичних осіб, прав 
та інтересів юридичних осіб у 
сфері публічно-правових відно-
син від порушень з боку органів 
державної влади, органів місце-
вого самоврядування, їх посадо-
вих і службових осіб, інших 
суб’єктів при здійсненні ними 
владних управлінських функцій. 
При цьому вирішення інших 
земельних спорів, якщо вони не 
віднесені до компетенції госпо-
дарського суду (й за відсутності 
одного з названих критеріїв), 
належить до компетенції загаль-
них судів. Це стосується й тих 
публічно-правових спорів з при-
воду захисту земельних справ, 
що не підпадають під визна-
чення справи адміністративної 
юрисдикції.

У питанні про виокремлення 
адміністративних спорів може 
стати у нагоді слушна думка, 
висловлена в постанові Пленум 
Верховного Суду України від 3 
грудня 1997 р., № 13 (яка нині не 
є чинною згідно з постановою 
Пленуму від 30 травня 2008 р.), 
за змістом якої при розгляді 
адміністративних справ вирішу-
ються питання не про захист 
суб’єктивних прав, що виникли із 
цивільних, трудових, сімейних та 
інших (у тому числі земельних) 
правовідносин шляхом їх вста-
новлення й визнання, а про 
поновлення прав чи свобод гро-
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мадян, закріплених Конститу-
цією України, законами та ін-
шими нормативно-правовими 

актами й порушених суб’єктами 
оскарження під час здійснення 
ними управлінських функцій.
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Дослідження актуальних 
проблем забезпечення гарантій 
земельних прав громадян, зок-
рема, за участю судів, уже було 
предметом наукового вивчення. 
Але і в практичному, і в науко-
вому аспектах аналіз сучасної 
судової практики й чинного 
земельного законодавства є 
доцільним, особливо з позиції 
реалізації судової реформи в 
країні й забезпечення гарантій 
земельних прав зазначених 
суб’єктів.

У сучасних умовах у суспіль-
стві зростає розуміння необхід-
ності захисту права на землю, 
гарантування такого права й 
можливості його реалізації. У 
свою чергу, актуалізація питань, 
пов’язаних з реалізацією грома-
дянами правомочностей щодо 
володіння, користування й роз-

порядження земельними ділян-
ками, викликала суттєве збіль-
шення звернень до державниць-
ких структур про захист цих 
прав. Із включенням землі до 
майнового обороту, з формуван-
ням ринку земельних ділянок, 
прав на них, потужної й розгалу-
женої системи оренди землі, 
масової приватизації земельних 
ділянок громадянами та з ураху-
ванням обмеженості земельних 
ресурсів протягом останніх років 
виникає значна кількість спорів, 
предметом яких виступає земля. 
У зв’язку із цим особливої уваги 
набуває діяльність судів, яка має 
забезпечувати громадянам 
право на судовий захиcт. 

Способи захисту прав на 
земельні ділянки визначені 
Земельним кодексом України 
(далі – ЗК) (ч. 3 cт. 152). Так, 

М.В. Шульга, д-р юрид. наук, професор, 
зав. кафедри екологічного права 

Національна юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого, 

член-кореспондент АПрН України, м. Харків

УДК 349.4 (477)

ДО ПИТАННЯ ПРО ГАРАНТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ПРАВ ГРОМАДЯН У СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ
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захист прав громадян та юри-
дичних осіб на земельні ділянки 
здійснюється шляхом: а) ви-
знання прав; б) відновлення стану 
земельної ділянки, який існував 
до порушення прав, і запобігання  
вчиненню дій, що порушують 
права або створюють небезпеку 
їх порушення; в) визнання угоди 
недійсною; г) визнання недій-
сними рішень органів виконавчої 
влади або органів місцевого 
самоврядування; д) відшкоду-
вання заподіяних збитк ів;  
е) застосування інших передба-
чених законом способів. 

Аналіз закріпленого зако-
ном невичерпного переліку спо-
собів захисту прав на земельні 
ділянки дозволяє зробити висно-
вок, що переважну більшість цих 
способів можна реалізувати 
виключно в судовому порядку. 
Ідеться, зокрема, про визнання 
(а) прав на земельну ділянку,  
(б) угоди недійсною, (в) недій-
сними рішень органів виконавчої 
влади або органів місцевого 
самоврядування, а також про 
відшкодування заподіяних збит-
ків. Гарантією прав громадян у 
земельних відносинах виступає 
право на оскарження в суді 
рішень, дій чи бездіяльності 
органів державної виконавчої 
влади, органів місцевого самов-
рядування, посадових та служ-
бових осіб і право на відшкоду-
вання за рахунок держави в 
особі її органів чи органів місце-

вого самоврядування шкоди, 
завданої прийняттям ними неза-
конних рішень, їх діями чи без-
діяльністю.

Вивчення практики розгляду 
останнім часом, судами справ, 
пов’язаних зі спорами, які вини-
кають у сфері земельних відно-
син, свідчить, що відповідні 
судові рішення іноді служать під-
ставою неправомірного набуття 
чи припинення права власності 
громадян на земельні ділянки, 
права користування землею та 
ін. При цьому окремі суди допус-
кають порушення вимог земель-
ного й іншого законодавства.

Науковим підґрунтям для 
написання статті послужили 
праці таких українських науков-
ців у галузі земельного права, як 
В.І.  Андрейцев, Г.І.  Балюк,  
О.А. Вівчаренко, В.К. Гуревський, 
М.В. Краснова [Див.: 3-7] та ін.

Метою статті є аналіз гаран-
тій земельних прав громадян, що 
м а ю т ь  з а б е з п е ч у в а т и с я 
судами.

У юриспруденції прийнято 
вважати, що практична реаліза-
ція суб’єктами будь-яких прав, у 
тому числі й земельних, мож-
лива лише за наявності певних 
гарантій. Мова йде про достатній 
рівень економічного, соціального 
й культурного розвитку суспіль-
ства, в тому числі надійного юри-
дичного захисту. До юридичних 
гарантій прав громадянина 
зазвичай відносять: (а) правові 
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процедури реалізації цих прав, 
(б) право на судовий захист, та 
оскарження в суді рішень, дій чи 
бездіяльності органів державної 
влади, органів місцевого самов-
рядування, їх посадовців та 
службовців, (в) на відшкодування 
за рахунок держави чи органів 
місцевого самоврядування 
шкоди, завданої їх незаконними 
рішеннями, діями чи бездіяль-
ністю, (г) встановлення юридич-
ної відповідальності за вчинені 
земельні правопорушення або 
обмеження земельних прав гро-
мадян та ін.

Термін «гарантувати» (від 
garantir в загальному розумінні 
означає «поручатися, забезпе-
чувати», (наприклад, забезпечу-
вати виконання будь-яких 
зобов’язань, узятих на себе 
державою, юридичною або 
фізичною особою [Див.: 9, с.169; 
10, с.556]). Це поняття достатньо 
широко поширено у всіх сферах 
людської діяльності. Термін 
«гарантії» охоплює всю сукуп-
ність об’єктивних і суб’єктивних 
чинників, спрямованих на прак-
тичну реалізацію земельних 
прав або ж усунення перешкод 
для їх повного й належного здій-
снення. Прийнято розрізняти  
4 види гарантій: економічні, полі-
тичні, ідеологічні та юридичні 
(правові).

У праві гарантії розгляда-
ються як механізм забезпечення 
на практиці прав та свобод 

людини і громадянина. Вони при-
значені сприяти переведенню 
можливостей, закріплених чин-
ним законодавством, у конкретні 
правовідносини [10, с. 404,405]. 
Це означає, що держава не лише 
проголошує, декларує права та 
свободи, а й повинна дбати про 
їх здійсненність, можливість 
реалізації.

Юридичні гарантії земель-
них прав закріплені перш за все 
в нормах Конституції України. 
Так, згідно зі cт. 13 Основного 
Закону кожен громадянин має 
право користуватися природ-
ними об’єктами права власності 
Українського народу відповідно 
до закону. Держава забезпечує 
захист прав усіх суб’єктів права 
власності й господарювання, 
соціальну спрямованість еконо-
міки. Усі суб’єкти права власності 
рівні перед законом. Стаття 14 
Конституції встановлює, що 
право власності на землю гаран-
тується. Це право набувається й 
реалізується громадянами, юри-
дичними особами й державою 
виключно відповідно до закону. 
Наведені вище й проголошені в 
статтях 3 і 55 Основного Закону 
положення, що права і свободи 
людини та їх гарантії визначають 
зміст і спрямованість діяльності 
держави, а їх утвердження й 
забезпечення є  головним 
обов’язком держави, що права та 
свободи людини і громадянина 
захищаються судом, а кожному 
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гарантується право на оскар-
ження в суді рішень, дій чи без-
діяльності органів державної 
влади, органів місцевого самов-
рядування, посадових і службо-
вих осіб, знаходять деталізацію 
й підкріплення передовсім у нор-
мах земельного законодавства 
України. Так, чинний ЗК України, 
на відміну від раніше діючих 
земельно-правових актів, спе-
ціально закріпив систему право-
вих приписів, присвячених гаран-
тіям прав на землю. Ці приписи 
зосереджені в окремому розд. V 
Кодексу. Певним чином вони 
згруповані й об’єднані в 3 само-
стійні глави: «Захист прав на 
землю», «Відшкодування збитків 
власникам землі та землеко-
ристувачам» і  «Вирішення 
земельних спорів».

Держава забезпечує грома-
дянам і юридичним особам рівні 
умови захисту прав на землю. 
Відповідні положення, що стосу-
ються гарантування земельних 
прав громадян, знайшли своє 
закріплення і в інших норма-
тивно-правових актах. Так, згідно 
зі cт. 15 Цивільного процесуаль-
но го  кодексу  Ук раїни  в і д  
18 березня 2004 р. суди в порядку 
цивільного судочинства розгля-
дають справи про захист пору-
шених, невизнаних або оспорю-
ваних прав, свобод чи інтересів, 
що виникають із цивільних, жит-
лових, земельних, сімейних, тру-
дових відносин, а також з інших 

правовідносин, крім випадків, 
коли розгляд таких справ прова-
диться за правилами іншого 
судочинства. Забезпечує гаран-
тування земельних прав і Госпо-
дарський процесуальний кодекс 
України, який не обмежує коло 
правовідносин, що можуть під-
лягати захисту в господарських 
судах. Цим Кодексом передба-
чено, що підприємства, установи 
й організації, інші юридичні 
особи, громадяни, які займа-
ються підприємницькою діяль-
ністю без створення юридичної 
особи й у встановленому порядку 
набули статусу суб’єкта підпри-
ємницької діяльності, можуть 
звертатися до господарського 
суду за захистом своїх поруше-
них або оспорюваних прав та 
охоронюваних законом інтере-
сів.

Гарантії прав на землю в 
широкому розумінні становлять 
собою умови, способи й засоби, 
за допомогою яких забезпе-
чується реалізація прав грома-
дянина, юридичної особи, тери-
торіальної громади, держави та 
інших учасників земельних від-
носин на землю.

Специфічними рис ами 
характеризуються спори щодо 
виникнення права власності на 
земельну ділянку чи права 
користування нею. Ці спори, як 
слушно зазначається в юридич-
ній літературі [4, с. 72], необхідно 
відрізняти від спорів про зміну чи 
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припинення земельних прав. У 
першому випадку земельні спори 
можуть виникати зразу ж після 
подання громадянином чи юри-
дичною особою заяви до компе-
тентного органу щодо передачі 
земельної ділянки у власність чи 
надання ї ї в користування. 
Обґрунтовується це тим, що 
право власності на земельну 
ділянку чи право користування 
нею виникає на підставі зареєс-
трованих у встановленому 
порядку документів, що посвід-
чують це право, підставою для 
видачі яких зазвичай виступає 
рішення компетентного органу 
про передачу у власність чи 
надання земельної ділянки в 
користування громадянам чи 
юридичним особам. Зазначимо, 
що в даному випадку суб’єк-
тивного земельного права особа 
ще не має і йдеться лише про 
гарантію його виникнення. За 
такої ситуації не виключається 
можливість порушення прав на 
землю інших суб’єктів.

Показовим із цього приводу 
може бути приклад, який мав 
місце в Жовківському районі 
Львівської області. Обставини 
справи наступні. У 2008 р. 12 гро-
мадян-інвалідів м. Львова звер-
нулися до Жовківської районної 
держадміністрації з проханням 
виділити їм земельні ділянки на 
території Малехівської сільради 
для ведіння особистого селян-
ського господарства. Поки рай-

держадміністрація роз’яснювала 
заявникам порядок відведення 
земельних ділянок, наголошу-
ючи, що з таким питанням слід 
перш за все звертатись до сіль-
ської ради, Жовківський район-
ний суд, а стосовно одного із 
заявників – Бродівський – задо-
вольнили позови жител ів 
м. Львова щодо надання їм 
земельних ділянок. Жовківська 
райдержадміністрація й Мале-
хівська сільрада не були залу-
чені до судового розгляду, не від-
мовляли в наданні земельних 
ділянок, тому вони звернулись 
до Львівського апеляційного 
адміністративного суду, який під-
тримав рішення судів першої 
інстанції. За цим рішенням кож-
ному з інвалідів Малехівська 
сільрада за рахунок своїх земель 
має виділити до 2-х га дефіцит-
ної землі. Фактично ж (як вияви-
лось пізніше) львівські «інваліди» 
були підставними особами, які 
незаконним шляхом, використо-
вуючи право на звернення до 
суду, намагалися отримати 
земельні ділянки, тобто відібрати 
у селян землю. У наведеном при-
кладі фактично мова йде про 
земельне рейдерство за участю 
судів [8].

У судовій практиці іноді 
мають місце випадки, коли 
судове рішення використо-
вується з метою визнання права 
власності на земельну ділянку. 
Приміром, 17 квітня 2003 р. міс-
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цевий Ізмаїльський міський суд 
Одеської області розглянув 
справу за позовом Ізмаїльської 
державної податкової інспекції 
до гр. Д. про визнання права 
власності на земельну ділянку. 
Судом було встановлено, що 
після смерті 3 серпня 1999 р. гр. 
П. відкрилася спадщина, яка 
складалась із земельної ділянки 
розміром 51 кв. м. за адресою: м. 
Ізмаїл, вул. Губіна, 43. Належ-
ність спадкодавцеві цієї земель-
ної ділянки підтверджується 
державним актом на право при-
ватної власності на земельну 
ділянку ІІІ-ОД № 021829 від 
21 жовтня 1996 р. Спадкодавець 
на спадкове майно заповіт не 
залишив, спадкоємців за зако-
ном немає, до Ізмаїльської 
державної нотаріальної контори 
із заявою про прийняття спад-
щини у встановлений законом 
строк ніхто із заінтересованих 
осіб не звертався. У той же час 
ц ією земельною д ілянкою 
користується відповідачка гр. Д., 
яка не має документів на право 
користування нею. Позивач про-
сить визнати за державою в 
особі Ізмаїльської об’єднаної 
державної податкової інспекції 
право власності на земельну 
ділянку, розташовану за вказа-
ною адресою.

Відповідачка гр. Д. із заяв-
леними вимогами погодилась і 
пояснила, що після смерті спад-
кодавця на його земельній 

ділянці було влаштоване зва-
лище сміття. Проживаючи поруч, 
відповідачка привела земельну 
ділянку в належний стан для 
можливості її подальшого цільо-
вого використання.

Довідкою Ізмаїльської дер-
жавної нотаріальної контори 
№ 412 від 27 травня 2002 р. під-
тверджені доводи позивача, що 
після відкриття спадщини заяви 
про її прийняття в нотаріальну 
контору не надходили, а заповіту 
спадкодавець не залишив. Актом 
обстеження земельної ділянки 
від 21 травня 2002 р. встанов-
лено, що земельна ділянка фак-
тично ніким не використо-
вується.

За наявності викладених 
обставин спадкове майно, на 
думку суду, по праву спадщини 
переходить до держави. Оскільки 
відповідачка понесла витрати на 
приведення даної земельної 
ділянки в належний стан, то в 
подальшому ця обставина може 
бути підставою для відшкоду-
вання їй цих витрат від особи, на 
користь якої буде оформлено 
право власності на цю земельну 
ділянку.

Рішенням суду за державою 
в особі Ізмаїльської об’єднаної 
державної податкової інспекції 
було визнано право власності на 
земельну д ілянк у площею  
51 кв. м. за адресою: м. Ізмаїл,  
вул. Губіна, 43 [1].

Прийняття даного судового 
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рішення стало підставою для 
звернення Ізмаїльської об’єднаної 
податкової інспекції Одеської 
області до Одеського обласного 
управління земельних ресурсів 
із запитом щодо можливості 
реалізації цієї земельної ділянки 
згідно з Цивільним кодексом 
України і щодо непротиріччя 
цього вимогам статей 127 і 128 
гл. 20 ЗК. Ізмаїльській міський 
відділ земельних ресурсів своїм 
листом від 8 грудня 2003 р. 
№ 763 надав висновок про те, що 
Ізмаїльська об’єднана державна 
податкова інспекція Одеської 
області може розпорядитися 
земельною ділянкою відповідно 
до статей 127 і 128 ЗК на свій  
розсуд.

Наведене рішення суду 
зумовлює необхідність вирі-
шення низки питань, пов’язаних 
із земельними відносинами. 
Насамперед викликає сумнів 
щодо визначення відповідачем 
по справі гр. Д, яка лише привела 
сусідню земельну ділянку в 
належний стан, ліквідувавши 
звалище сміття. Тим більше, що 
при обстеженні цієї ділянки було 
зафіксовано, що вона на момент 
розгляду справи судом ніким не 
використовувалась. У діях  
гр. Д. немає ознак самовільного 
зайняття земельної ділянки. 
Позовні вимоги Ізмаїльської 
державної податкової інспекції 
стосувались визнання права 
власності на земельну ділянку, 

а не повернення самовільно зай-
нятої земельної ділянки. Оскільки 
ніхто не порушував права влас-
ності на земельну ділянку, 
достатньо було б вирішити долю 
державного акта на право при-
ватної власності на земельну 
ділянку від 21 жовтня 1996 р. 
Згідно зі cт. 84 ЗК у державній 
власності перебувають усі землі 
України, крім земель комуналь-
ної та приватної власності.

Не досить переконливим та 
обґрунтованим вбачається й 
висновок Ізмаїльського міського 
відділу земельних ресурсів щодо 
можливості розпорядження цією 
земельною ділянкою відповідно 
до статей 127 і 128 ЗК за волеви-
явленням Ізмаїльської об’єднаної 
державної податкової інспекції 
Одеської області. Розпоряд-
ження земельними ділянками 
державної чи комунальної влас-
ності зокрема їх продаж, здійс-
нюють органи державної влади 
й органи місцевого самовряду-
вання відповідно до їх положень. 
Повноваження органів виконав-
чої влади у сфері земельних від-
носин, у тому числі й щодо роз-
порядження землями державної 
власності, визначені статтями 
13-171 ЗК. Державні податкові 
інспекції серед органів, уповно-
важених здійснювати розпоряд-
ження землями державної влас-
ності, не названі. Чинний ЗК 
доповнено cт. 171, згідно з якою 
продаж земельних ділянок, на 
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яких розташовані об’єкти, які під-
лягають приватизації, здійсню-
ють державні органи приватиза-
ції. Але Рішенням Конституцій-
ного Суду України від 22 травня 
2008р. № 10 – рп/2008 поло-
ження cт. 171 ЗК визнано такими, 
що не відповідають Конституції 
України, тобто є неконституцій-
ними.

Земельне законодавство 
закріплює порядок надання 
земельних ділянок державної 
або комунальної власності в 
користування. При цьому ч. 11 
cт. 123 ЗК передбачає, що від-
мову органів місцевого самовря-
дування або органів державної 
влади в наданні земельної 
ділянки в користування або 
залишення клопотання без роз-
гляду в установлений законом 
строк може бути оскаржено в 
судовому порядку. Рішення про 
відмову в наданні земельної 
ділянки в користування має міс-
тити мотивовані пояснення з 
посиланням на відповідні поло-
ження нормативно-правових 
актів і, затверджену містобудівну 
документацію й документацію із 
землеустрою. 

У даному випадку цілком 
очевидно, що в процесі судового 
розгляду відповідного позову 
заінтересованої особи їй гаран-
тується забезпечення реалізації 
права на отримання в користу-
вання конкретної земельної 
ділянки у встановленому зако-

ном порядку. Але, як свідчить 
вивчення судової практики, це 
питання вирішується не завжди 
належним чином. Показовим 
щодо цього може бути справа 
№ 2а-196/08/11, розглянута 
Київським районним судом  
м. Харкова за адміністративним 
позовом гр. М. до Харківської 
міської ради про неправомірну 
відмову у виділенні земельної 
д і л я н к и  д л я  буд і в н и цт в а 
гаража. 

Обставини справи наступні. 
Громадянин М. звернувся до 
суду з адміністративним позо-
вом, у якому просив визнати про-
типравною відмову в належному 
розгляді його заяви про можливе 
виділення земельної ділянки для 
будівництва індивідуального 
гаража за конкретною адресою 
в м. Харкові й зобов’язати Хар-
ківську міську раду прийняти до 
розгляду вказану заяву. 

В обґрунтування позовних 
вимог позивач посилався на те, 
що статті 118 і 121 ЗК передба-
чають можливість отримання 
громадянами України земельних 
ділянок для будівництва індиві-
дуальних гаражів площею не 
більше 0,01 га. Для вирішення 
питання щодо в ідведення 
земельної ділянки позивач звер-
нувся до начальника Головного 
управління містобудування, архі-
тектури й земельних відносин, 
який у листі від 19 квітня 2006 р. 
підтвердив право гр. М. на отри-
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мання земельної ділянки для 
будівництва гаража й роз’яснив 
порядок звернення громадян до 
Харківської міської ради та роз-
гляду нею таких звернень.  
23 червня 2006 р. гр. М. звер-
нувся із заявою до Харківської 
міської ради, в якій просив виді-
лити земельну ділянку для будів-
ництва індивідуального гаража. 
Але 14 серпня 2006 р. його пись-
мово повідомили про недоціль-
ність виділення такої земельної 
ділянки у зв’язку з віддаленістю 
її від місця проживання заяв-
ника. 

На повторне звернення  
13 листопада 2007 р. гр. М. до 
Харківської міської ради з цим же 
проханням, але за новою адре-
сою начальник управління міс-
тобудування й архітектури від-
мовив йому в розгляді заяви. 
Така позиція посадовця була 
мотивована відсутністю у гр. М. 
права на виділення земельної 
ділянки для будівництва гаража. 
Проте позивач вважав, що від-
мова в розгляді його заяви не 
відповідає вимогам статей 118 і 
121  З е м е л ь н о г о  к о д е к с у 
України. 

Постановою Київського 
районного суду м. Харкова від  
10 грудня 2008 р. позовні вимоги 
гр. М. були задоволені. Дії Хар-
ківської міської ради по розгляду 
заяви гр. М. від 13 листопада 
2007 р. визнані протиправними. 
На Харківську міську раду судом 

було покладено обов’язок роз-
глянути заяву гр. М. щодо виді-
лення йому земельної ділянки 
для будівництва індивідуального 
гаража в м. Харкові за адресою, 
яку повідомив позивач, у спосіб, 
установлений Законом України 
«Про звернення громадян» та 
Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», при-
йнявши вмотивоване рішення по 
суті звернення й повідомивши  
гр. М. про результати розгляду 
його заяви [2].

Як бачимо, в наведеному 
випадку звернення гр. М. про 
надання земельної ділянки було 
залишено органом місцевого 
самоврядування без розгляду, 
чим були порушені права грома-
дянина на отримання земельної 
ділянки. Із матеріалів справи 
випливає, що відповідачем по 
ній виступає Харківська міська 
рада. Саме вона, як орган місце-
вого самоврядування, згідно зі 
ст.123 ЗК наділена повноважен-
нями стосовно надання земель-
них ділянок у межах населеного 
пункту. Але слід мати на увазі, 
що орган місцевого самовряду-
вання попередньо має забезпе-
чити вибір місця розташування 
такої ділянки й надати дозвіл 
з а інтерес ов ан ій  ос об і  на 
розробку проекту відведення. 
Заяву гр. М. про надання земель-
ної ділянки розглядала не Хар-
ківська міська рада, а начальник 
Управління містобудування й 
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архітектури, який дав заявникові 
невмотивовану відповідь. Між 
тим, за cт. 19 Конституції України 
не тільки органи державної 
влади й органи місцевого само-
врядування, а і їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на під-
ставі й у межах повноважень та 
у спосіб, що передбачені Конс-
титуцією України та законами 
України. Фактично ж ніяких нега-
тивних правових наслідків для 
посадовця, який відмовив грома-
дянинові в розгляді його заяви, 
не наступило. 

Отже, реалізація земельних 
прав громадянами безпосеред-
ньо пов’язана з наявністю зако-
нодавчо закріпленої системи 
правових гарантій, які беруть 

початок від основних конститу-
ційних прав людини і громадя-
нина – права кожного на користу-
вання природними об’єктами, на 
забезпечення державою захисту 
прав усіх суб’єктів права влас-
ності й господарювання та ін. 
Визначальну роль у гарантуванні 
прав громадян на отримання 
земельних ділянок у власність чи 
на користування, здійснення 
права землекористування та 
його припинення відіграють суди. 
Саме вони мають забезпечувати 
безперешкодну реалізацію зазна-
чених прав, їх охорону, а в разі 
необхідності – захист і належне 
поновлення, а також виконання 
встановлених обов’язків усіма 
учасниками процедури.

Список літератури: 1. Архів місцевого Ізмаїльського міського суду Одеської області 
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Аграрно-промисловий ком-
плекс – одна з найважливіших 
галузей України як аграрно-про-
мислової держави. У ній вироб-
ляється понад 35% валового 
продукту, 35% основних фондів, 
працює третина населення 
держави, зайнятого в господар-
стві [8, с. 6]. Зазначена життє-
забезпечувальна галузь повинна 
успішно функціонувати, для чого 
в сьогоднішніх складних умовах 
необхідна державна підтримка 
аграрних товаровиробників, яка 
ґрунтується на аграрній полі-
тиці.

Разом із тим формування 
сучасної аграрної політики від-
бувається на тл і  глибокої 
соціально-економічної кризи, що 
негативно впливає як на здій-
снення аграрної й земельної 

реформ, так і на соціально-еко-
номічні результати. У зв’язку з 
цим спрямованість державної 
аграрної політики має виходити 
з необхідності створення умов 
для забезпечення ефективного 
стимулювання сільського госпо-
дарства з метою задоволення 
потреб населення країни в його 
продукції, високої мотивації 
праці сільськогосподарських 
працівників, становлення фер-
мерського укладу, розвиток ко-
оперативних і корпоративних 
відносин, ціноутворення, креди-
тування, закупівлі сільськогоспо-
дарської продукції формування 
матеріально-технічної бази сіль-
ського господарства, ринкових 
відносин в АПК, вирішення 
соціальних проблем села та ін.

Не менш важливими в умо-

В.П. Жушман, канд. юрид.наук, професор, 
зав. кафедри аграрного права 

Національна юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків

УДК 349.42

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 
АГРАРНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
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вах сьогодення визнаються вче-
ними (економістами, юристами) 
й такі види державної підтримки 
аграрних товаровиробників, як 
пільгове оподаткування, страху-
вання ризиків сільськогоспо-
дарського виробництва тощо. 
Реальна державна підтримка 
аграрного товаровиробника має 
здійснюватися на основі цінової 
політики, що ґрунтується на віль-
ному ціноутворенні в поєднанні 
з державним регулюванням цін і 
посиленням антимонопольного 
контролю за ними на матеріально-
технічні ресурси й послуги. Особ-
ливу роль при цьому відіграє 
цінова еквівалентність (паритет-
ність) міжгалузевого товаро-
обміну між сільським господар-
ством та іншими галузями, що 
його обслуговують. Проте ці та 
інші проблеми вирішити своїми 
силами й коштами аграрний сек-
тор не в змозі, а тому ці надзви-
чайно важливі процеси є акту-
альними.

Останнім часом в Україні 
були здійснені важливі законо-
давчі кроки у формуванні право-
вої бази регулювання державної 
підтримки аграрних товарови-
робників. Так, у період переходу 
аграрного сектора до ринкових 
в ідносин прийнято Закони 
України «Про пріоритетність 
соціального розвитку села та 
агропромислового комплексу в 
народному господарстві» від  
17 жовтня 1990 р., № 40-XII [5; 

1990. – № 45. – Ст. 602], «Про 
ціни і ціноутворення» від 3 грудня 
1990 р., № 507-XII [5; 1990. – 
№ 52. – Ст. 650], «Про зерно та 
ринок зерна в Україні» від  
4 липня 2002 р., № 37-IV [5; 2002. 
– № 35. – Ст. 258], «Про державну 
підтримку сільського господарс-
тва України» від 24 червня 
2004 р., № 1877 – IV [5; 2004.  
– № 49. – Ст. 327].

Водночас практика застосу-
вання цього законодавства свід-
чить, що якісного механізму й 
чіткої системи державного регу-
лювання підтримки аграрних 
товаровиробників у країні не 
існує. Неповнота, супереч-
ливість, декларативність біль-
шості положень законодавства 
щодо цього питання, їх безсис-
темність обумовлюють необхід-
ність дослідження й удоскона-
лення нормативно-правової 
бази такого регулювання.

Деякою мірою зазначені 
питання досліджувалися пере-
важно з економічної точки зору 
в працях учених-економістів, 
зокрема, В.М. Алексійчука [1, 
с. 6-24], А.Г. Борща [4, с. 356-
409], Ю.Д. Білика [3, с. 67-93],  
П.І. Гайдуцького [6, с. 11-24],  
М.Я. Дем’янченко [7, с. 141-166], 
П.Т. Саблука [11, с. 3-56] та інших, 
а також юристів – А.І. Берлача [2, 
с. 83-87], П.Ф. Кулінича, [9, с. 144-
210], О.А. Паліводського [10, 
с. 189-224], В.І. Семчика [12, 
с. 549] та ін. Але ці правники 
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аналізували лише окремі правові 
аспекти державної підтримки.

Викладене свідчить, що 
вирішення проблеми вдоскона-
лення законодавства про 
державну підтримку аграрних 
товаровиробників і забезпе-
чення належного функціону-
вання й розвитку відносин між 
ними й державою залишається 
досить важливим і потребує 
подальшого вивчення. Цими та 
іншими обставинами й зумов-
лена тема даної статті.

Передусім зазначимо, що в 
аграрно-правовій літературі вка-
зується, що державна підтримка 
аграрних товаровиробників здій-
снюється шляхом використання 
економічних методів регулю-
вання в певних правових фор-
мах, як-то: ціноутворення, бюд-
жетне фінансування, дотування 
або виплата компенсацій, 
пільгове кредитування, конкурс-
ний розподіл ресурсів, страху-
вання сільськогосподарських 
культур, товарний кредит, фінан-
сова оренда (лізинг) тощо. Аналіз 
нормативних актів і літературних 
джерел дозволяє визначити 
основні напрямки державної під-
тримки аграрних товаровироб-
ників, а саме державну під-
тримку: 

– у галузі їх матеріально-
технічного забезпечення;

– доходів аграрних товаро-
виробників через державне регу-
лювання цін на сільськогоспо-

дарську продукцію;
– регулювання аграрного 

ринк у шляхом з д ійснення 
державних заставних закупі-
вель;

– через механізм кредиту-
вання й дотування;

– шляхом здійснення особ-
ливої податкової політики в 
аграрній сфері;

– у сфері страхування ризи-
к ів с ільськогосподарського 
виробництва.

У сьогоднішніх умовах гос-
подарювання матеріально-тех-
нічна база сільськогосподарських 
підприємств знаходиться в кри-
тичному стані, а без належного 
матеріально-технічного забезпе-
чення аграрних товаровиробни-
ків існування сільськогоспо-
дарського виробництва в сучас-
ному стані взагалі неможливе. 
Отже, матеріально-технічне 
забезпечення є чи не найваж-
ливішим напрямком державної 
підтримки сільського господарс-
тва.

Правове регулювання діяль-
ності такого забезпечення сіль-
ськогосподарських товарови-
робників здійснюється нормами 
багатьох нормативних актів, 
починаючи з положень Госпо-
дарського й Цивільного кодексів 
України й закінчуючи приписами 
підзаконних і локальних норма-
тивних актів. Оскільки йдеться 
про державну аграрну політику 
в царині матеріально-технічного 
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забезпечення сільськогоспо-
дарських товаровиробників, слід 
зазначити, що в агарному зако-
нодавстві існує низка норм, спря-
мованих на постачання селу 
сільськогосподарської техніки, 
урегулювання різних механізмів 
її придбання, в тому числі й на 
умовах лізингових договорів. 
Наприклад, було прийнято Закон 
України «Про захист покупців 
сільськогосподарських машин» 
від 5 червня 2003р., № 900-IV [5; 
2003. – № 38. – Ст. 315]. Його 
норми заклали підвалини полі-
тики в галузі державної під-
тримки сільськогосподарських 
товаровиробників при придбанні 
сільськогосподарської техніки. 
Тому важливого значення набу-
ває законодавство по врегулю-
ванню лізингових відносин в 
АПК, передусім стосовно прид-
бання на лізингових умовах сіль-
ськогосподарської техніки за 
рахунок коштів Державного бюд-
жету. Основу правового регулю-
вання лізингу техніки в АПК ста-
новлять норми Закону України 
«Про фінансовий лізинг» від  
16 грудня 1997 р., № 723/97-ВР 
[5; 1998. – № 16. – Ст.68] (в ред. 
Закону від 11 грудня 2003 р.), 
який визначає принципові за-
сади здійснення лізингових опе-
рацій.

Чи не найважливішим на-
прямком державної аграрної 
політики, підтримки аграрних 
товаровиробників є державне 

регулювання цін на сільськогос-
подарську продукцію. Слід виз-
нати, що державна підтримка 
ціноутворення в аграрній сфері 
стосується 2-х аспектів – форму-
вання цін на матеріально-тех-
нічні ресурси (послуги), що спо-
живаються аграрними товарови-
робниками, й унормування цін на 
сільськогосподарську продукцію, 
тобто дотримання їх паритету. 
Підкреслимо, що важливим у 
такому державному регулюванні 
є те, що цінова політика в сіль-
ському господарств і  зд ій -
снюється на підставі вільного 
ціноутворення й підтримки 
доходів сільськогосподарських 
товаровиробників.

На сьогодні в цій галузі від-
булися певні зрушення. Підтвер-
дженням висловленому є, при-
міром, п. 14.2.1 cт. 14 Закону 
«Про державну підтримку сіль-
ського господарства України», 
відповідно до якого зберігання, 
завантаження, перевантаження, 
перевалка та інші послуги, в 
тому числі й транспортних органі-
зацій, установлюються на рівні, 
що не перевищує відповідного 
рівня вартості таких товарів при 
їх поставці (продажу) іншим осо-
бам або таких послуг (тарифів) 
для несільськогосподарської 
продукції.

Вагомого значення набули 
вдосконалення й розвиток нор-
мативної бази стосовно цін на 
продукцію, вироблену аграрними 
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товаровиробниками. У першу 
чергу відмітимо, що загальні 
положення щодо цінової полі-
тики держави в Україні містяться 
в законі України «Про ціни і ціно-
утворення», відповідно до якого 
державне регулювання цін здій-
снюється шляхом встановлення 
державних фіксованих цін або 
граничних відхилень від них 
(ст.8).

Самостійним різновидом 
державної аграрної підтримки 
сільськогосподарських товаро-
виробників є державні заставні 
закупівлі. Сьогодні в системному 
вигляді унормування державних 
заставних закупівель належить 
нормам Закону України «Про 
державну підтримку сільського 
господарства України». Так, з 
аналізу його ст.12 випливає, що 
такі закупівлі стосуються лише 
зерна, а їх сутність полягає в 
наданні бюджетної позики вироб-
никові зерна під заставу об’єкта, 
що оформлюється переданням 
кредиту простого або подвійного 
складського свідоцтва чи склад-
ської квитанції.

Н а с т у п н и м  в е к т о р о м 
державної підтримки аграрних 
товаровиробників виступають 
особливі режими їх кредиту-
вання, дотування й відповідне їм 
правове регулювання. Названі 
різновиди цієї державної полі-
тики спрямовані на ліквідацію 
дефіциту власних коштів сільсько-
господарських підприємств.

Правові підвалини кредиту-
вання аграрних товаровиробни-
ків на сьогодні закладено Цивіль-
ним кодексом України, згідно з 
ч.1 cт. 1054 якого за кредитним 
договором банк або інша фінан-
сова установа (кредитодавець) 
зобов’язується надати грошові 
кошти (кредит) позичальникові в 
розмірі й на умовах, установле-
них договором, а позичальник 
зобов’язується повернути кредит 
і сплатити відсотки. Як бачимо, 
всі відносини між аграрним това-
ровиробником (позичальником) 
і кредитною установою врегу-
льовуються нормами права, що 
встановлюються за погоджен-
ням сторін і закріплюються в кре-
дитному договорі. Сутність 
державної аграрної політики в 
царині кредитного забезпечення 
аграрних товаровиробників 
полягає в існуванні спеціального 
(поряд із загальноприйнятими) 
режиму кредитування, який ура-
ховує особливості ведення сіль-
ськогосподарського виробниц-
тва й умови проведення еконо-
мічних і земельних реформ на 
селі. Найсуттєвішим у вказаному 
механізмі спеціального кредиту-
вання аграрних товаровиробни-
ків є можливість компенсації 
ставки за кредитами (відсотків за 
користування кредитами) за 
рахунок Державного бюджету в 
розмірі не менше 50% облікової 
ставки, встановленої Національ-
ним банком України (ст.11 Закону 
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«Про стимулювання розвитку 
сільського господарства України 
на період 2001-2004 років») [5; 
2001. – № 11. – Ст. 52].

Закон «Про державну під-
тримку сільського господарства 
України» передбачає державну 
підтримку аграрних товарови-
робників через надання сіль-
ськогосподарським підприємс-
твам кредитної субсидії. Цей 
режим полягає в субсидуванні 
частини плати (відсотків) за вико-
ристання короткострокових і 
середньострокових кредитів, 
наданих банками сільськогоспо-
дарським виробникам у націо-
нальній валюті (ст.13).

Однотиповими за характе-
ром надання кредитів (і формою 
здійснення такої державної під-
тримки аграрних товаровироб-
ників) виступають дотації. Пра-
вове регулювання дотування 
аграрної господарської діяль-
ності вперше системно означено 
лише в зазначеному Законі, який 
передбачає можливість надання 
тимчасової дотації сільськогос-
подарським підприємствам (cт. 8) 
і бюджетної тваринницької дота-
ції (ст.15).

У цілому ж цей Закон визна-
чає основи державної політики в 
бюджетній, кредитній, страховій, 
регулятивній та інших сферах 
державного управління щодо 
стимулювання виробництва 
сільськогосподарської продукції 
й розвитку аграрного ринку, а 

також забезпечення продоволь-
чої безпеки населення. Ці та інші 
положення щодо державної під-
тримки аграрних товаровироб-
ників містяться і в інших норма-
тивних актах, яким нерідко при-
таманні неповнота, дублювання 
одних і тих же положень, а також 
недосконалість і протиріччя. Це 
ускладнює процес надання 
реальної державної підтримки 
аграрним товаровиробникам. 
Так, розглядуваним Законом 
передбачено кредитну підтримку 
виробник ів с ільськогоспо -
дарської продукції [5; 1999. – 
№ 516. – Ст.35]. Проте порядку 
обміну інформацією та іншими 
взаємовідносинами між підроз-
ділами контрольно-ревізійної 
служби й податковими органами 
щодо встановлення фактів неці-
льового використання коштів 
субсидованого кредиту не виз-
начено, такої постанови Кабіне-
том Міністрів, як постанова про 
режим надання кредитної суб-
сидії, не прийнято.

Подібна неповнота цього 
Закону просліджується і в його 
cт. 17, якою передбачені повно-
важення аграрної біржі по 
наданню нею страхових суб-
сидій. Однак названі повнова-
ження не можуть бути реалізо-
ваними, оскільки, по-перше, 
надання кредитних дотацій Зако-
ном взагалі не передбачено, а 
по-друге, згідно зі cт. 13 і 45 цього 
Закону кредитні субсидії й тва-
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ринницькі дотації надаються 
Аграрним фондом, а не аграр-
ною біржею.

Найважливішим фундамен-
том будь-якої соціально-еконо-
мічної системи є її надійне пра-
вове забезпечення, чого в Україні 
ще немає. У зв’язку з цим існує 
достатньо підстав для висновку, 
що недосконалість правової 
бази – одна з причин кризової 
ситуації в сільському господар-
стві країни.

Аналіз чинного аграрного 
законодавства й досвіду право-
вого регулювання правовідносин 
у цій сфері свідчить про необхід-
ність прийняття базового закону 
з метою об’єднання й цілеспря-
мованості значної кількості зако-
нодавчих актів і положень, що 
стосуються сільського госпо-
дарства України. На нашу думку, 
таким нормативним актом може 
бути Закон України «Про сіль-
ське господарство», який необ-
хідно терміново розробити і прий-
няти.

В а ж л и в и м  н а п р я м к о м 
державної підтримки аграрних 
товаровиробників слід визнати 
здійснення особливої податкової 
політики в аграрній сфері. Спе-
цифічним податком, який можуть 
сплачувати лише сільськогоспо-
дарські товаровиробники є фік-
сований сільськогосподарський 
податок, правові засади якого 
регламентовано Законом України 
«Про фіксований сільськогоспо-

дарський податок» від 17 грудня 
1998 р., № 320 – ХІУ [5; 1999. – 
№ 516. – Ст.35]. Він сплачується 
в рахунок таких податків і зборів 
(обов’язкових платежів) як-то: 
податок на прибуток сільськогос-
подарських підприємств, плата 
(податок) за землю, податок на 
власників транспортних засобів 
та інших самохідних машин і 
механізмів, комунальний пода-
ток тощо.

Заслуговує на увагу й такий 
напрямок державної підтримки 
аграрних товаровиробників, як 
страхування ризиків сільськогос-
подарського виробництва. За 
чинним законодавством обо-
в’язкове страхування врожаю 
сільськогосподарських культур і 
багаторічних насаджень мають 
здійснювати державні (кому-
нальні) сільськогосподарські під-
приємства. Що ж стосується при-
ватних сільськогосподарських 
підприємств, то на них покла-
дено обов’язок страхувати вро-
жай лише зернових культур і цук-
рових буряків.

Отже, державна підтримка 
аграрних товаровиробників в 
Україні має комплексний харак-
тер, є поліваріативною, різно-
спрямованою, охоплюючою най-
важливіші елементи суспільних 
відносин, а відповідні норми 
аграрного законодавства ста-
новлять правовий інститут 
державної підтримки аграрних 
товаровиробників.
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Аналіз чинного законодав-
ства і практики господарювання 
в аграрному секторі свідчить, що 
для координації дій державних 
органів у розробці та здійсненні 
заходів по наданню державної 
підтримки аграрним товарови-
робникам, ліквідації диспаритету 
цін на сільськогосподарську про-
дукцію й ресурси для села до-
цільно створити Міжвідомчу 
комісію по розробці умов оптимі-
зації цінового співвідношення 
між продукцією сільського госпо-
дарства та інших галузей еконо-
міки України. Цей орган повинен 
згідно з Положенням про цю 
Комісію. (Зауважимо, що подібна 
Комісія створена в Російській 
Федерації уже функціонує).

1. У Положенні «Про Міжві-
домчу комісію по розробці умов 
оптимізації цінового співвідно-
шення між продукцією сільського 
господарства та інших галузей 
економіки» слід визначити 
основні завдання. Комісія має 
здійснювати:

а) аналіз цінового співвідно-
шення на сільськогосподарську 
продукцію, що реалізується, і 
придбання промислових засобів 
виробництва, а також міжгалузе-
вих відносин з урахуванням 
державної підтримки сільсько-
господарських товаровироб-
ників з Державного бюджету;

б) розгляд пропозицій, спря-
мованих на оптимізацію цінового 
співвідношення в агропромисло-

вому комплексі на промислову й 
сільськогосподарську продук-
цію, а також визначення загаль-
ноекономічних наслідків реалі-
зації таких пропозицій;

в) організація роботи по під-
готовці й розробці та внесенню 
на розгляд Кабінету Міністрів 
України цільової програми про 
оптимізацію цінових співвідно-
шень між промисловою й сільсь-
когосподарською продукцією.

2. Комісія відповідно до пок-
ладених на неї завдань по-
винна:

а) проводити аналіз даних, 
одержаних при моніторингу цін 
на сільськогосподарську продук-
цію й матеріально-технічні ре-
сурси, які закуповують сільсько-
господарські підприємства;

б) координувати діяльність 
міністрів, відомств і комітетів по 
підготовці цінових програм щодо 
цінового співвідношення між 
продукцією сільського госпо-
дарства та інших галузей народ-
ного господарства;

в) згідно з ціновим законо-
давством України надавати вис-
новки щодо проектів норматив-
них актів про формування цін в 
агропромисловому комплексі.

3. Комісія має право:
а) створювати робочі групи, 

запрошуючи до роботи в них спе-
ціалістів і посадових осіб міні-
стерств, відомств і комітетів;

б) заслуховувати представ-
ників виконавчих та інших орга-
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нів у межах своєї компетенції;
в) взаємодіяти з органами 

виконавчої влади й комітетами 
Верховної Ради України сто-
совно питань із ціноутворення на 
сільськогосподарську продукцію 
й засоби матеріально-технічного 
забезпечення.

4. Склад Комісії затверд-
жується Урядом України.

5. Рішення Комісії оформ-
люються відповідним протоко-
лом і прийняттям постанови з 

питань, які на ній обговорюва-
лись.

Викладені в цій статті мірку-
вання дають підстави дійти вис-
новку що проблеми державної 
підтримки і правове її регулю-
вання мають комплексний, бага-
топлановий характер, в резуль-
таті втілення яких у життя можна 
чекати глибоких економічних і 
соціальних результатів, а тому й 
вирішувати їх необхідно термі-
ново й комплексно.

Список літератури: 1. Алексійчук В.М. Фінанси в період реформування АПК. – К.: 
Ін-т аграр. економіки УААН, 2002. – 639 с. 2. Берлач А.І. Нове в оподаткуванні АПК: яким 
йому бути? // Фінанси України. – 1998. – № 12. – С. 83-87. 3. Білик Ю.Д. Державний захист 
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Україні. – К.: Урожай, 2000. – 189 с. 4. Борщ А.Г. Фінанси в період реформування АПК. – К.: 
Ін-т аграр. економіки УААН, 2002. – 639 с. 5. Відомості Верховної Ради України. 6. Гайдуць-
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Володіючи великим агро-
промисловим потенціалом, 
Україна прагне брати активну 
участь у міжнародній кооперації 
по формуванню міжнародної 
продовольчої системи. Країна 
була й продовжує залишатися 
лідером харчової і сільськогос-
подарської продукції на світо-
вому ринку. Традиційно пріори-
тетним напрямком залишається 
торгівля з Росією, колишніми 
країнами СНД, яка здійснюється 
відповідно до договорів про 

вільну торгівлю [1; 2000. – №17 
– Ст.730] і дозволяє формувати 
взаємовигідну політику.

З кінця 90-х років ХХ cт. ук-
раїнські зернові й олійні культури 
поставляються також до країн 
близького Сходу, Східної Європи 
та ЄС. Відстає експорт молочної 
продукції й продуктів високого 
ступеня переробки. Проте для 
більшості вітчизняних аграрних 
товаровиробників європейський 
ринок залишається недоступ-
ним. Наявність численних пере-
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шкод обумовлена невідповід-
ністю вимогам ЄС і ВТО існую-
чого правового й організаційного 
забезпечення безпеки сільгосп-
продукції, захисту конкуренції, 
порядку надання державної під-
тримки сільськогосподарським 
товаровиробникам та іншими 
чинниками.

Проголошений курс на інтег-
рацію до ЄС є для України стра-
тегічним орієнтиром, «своєрід-
ним тестом на політичну, еконо-
мічну й соціокультурну зрілість» 
[3]. Більшість вітчизняних аналі-
тиків вважає, що нашій країні 
потрібні вільні ринки, умови, які 
знімали б щодо неї геополітичну 
дискримінацію в Європі, а не 
тільки саме членство в Євросо-
юзі, а основним завданням є 
сприйняття європейських цивілі-
заційних цінностей, а не вступ до 
ЄС в організаційному плані [4].

Тому, підписавши 14 липня 
1994 р. Угоду про партнерство 
та співробітництво з Європейсь-
кими співтовариствами (даний 
тип угод ЄС використовує для 
оформлення своїх відносин з 
усіма країнами СНД, Україна 
взяла на себе зобов’язання по 
модернізації й приватизації 
аграрного сектора економіки, 
розвитку внутрішнього та зов-
нішнього ринків для українських 
товарів, за умови забезпечення 
охорони навколишнього природ-
ного середовища й підвищення 
безпеки продуктів харчування. 

Також були прийняті зобов’язан-
ня по поступовому наближенню 
українських стандартів до тех-
нічних правил ЄС стосовно про-
дуктів харчування, включаючи 
санітарні й фітосанітарні стан-
дарти [1; 2003. – №8 – Ст.22].

Протягом наступних років 
з’явилися численні нормативні 
акти, спрямовані на виконання 
взятих зобов’язань. Так, у 1998 р. 
Указом Президента України за-
тверджено Стратегію інтеграції 
України в ЄС, яка передбачає 
адаптацію законодавства, набли-
ження до сучасної європейської 
системи права [1; 1998. – №24. 
– Ст. 870];  1999 р.  Кабінет 
Міністрів України схвалив Кон-
цепцію [1; 1999. – №33. – Ст. 1735], 
яка закріпила основні етапи й 
механізм даного процесу, а 
також Тимчасовий регламент, у 
якому передбачено механізм 
моніторингу проектів норматив-
них актів, розроблених цент-
ральними органами виконавчої 
влади, щодо їх відповідності 
законодавству ЄС [1; 2000. – 
№24. – Ст. 994], а Законом 
України від 18 березня 2004 р. 
затверджено Загальнодержавну 
програму адаптації законодав-
ства України до законодавства 
ЄС [5; 2004. – №15. – Ст.1028], 
яка визначає основні напрямки 
й етапи адаптаці ї до к інця 
2007 р.

Як видно з перелічених 
документів, український законо-
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давець використовує поняття 
«адаптація законодавства», на 
відміну від часто вживаного в 
правовій літературі терміна «гар-
монізація». Такий підхід, на нашу 
думку, виправданий, оскільки 
гармонізація є методом ство-
рення єдиного правового про-
стору в рамках ЄС, який законо-
давчо закріплено в Договорі про 
заснування Європейського 
Союзу. У двосторонніх угодах 
про партнерство та співробітниц-
тво з ЄС, як правило, використо-
вується поняття «апроксимація 
законодавства» (від (англ.) 
approximation – наближення) або 
«адаптація». Дане поняття 
визначається у вищевказаній 
Програмі як процес приведення 
з акон ів  Ук раїни  та  і нших 
нормативно-правових актів у 
відповідність з aquis communau-
taire (правовою системою) ЄС.

Таким чином, з формально-
юридичної точки зору в Україні 
сформовано нормативно-пра-
вову базу й інституційний 
механізм адаптації законодав-
ства, однак на практиці виникає 
чимало складностей, пов’язаних 
з організаційним, технічним і кад-
ровим забезпеченням даного 
процесу [2; с.27-36].

Аналізуючи напрямки адап-
тації аграрного законодавства, 
слід виокремити декілька про-
блем, які з нашого погляду, є най-
більш суттєвими. Одним з голо-
вних завдань цього процесу є 

адаптація правового регулю-
вання по наданню державної під-
тримки сільськогосподарським 
товаровиробникам. У законо-
давстві ЄС особливу увагу при-
діляють забезпеченню уніфіко-
ваного, прозорого й максимально 
спрощеного механізму в цій 
галузі, про що говорить Регла-
мент Комісії (ЄС) № 1/2004 від  
23 грудня 2003 р. «Про застосу-
вання статей 87 та 88 Договору 
про ЄС до державної допомоги 
малим та середнім підприємс-
твам, зайнятих виробництвом, 
переробкою й розміщенням на 
ринку сільськогосподарської 
продукції» [6].

Закон України «Про дер-
жавну підтримку сільського гос-
подарства» від 24 липня 2004 р., 
визначаючи засади державної 
політики в бюджетній, кредит-
ній, ціновій, страховій та інших 
сферах державного управління 
і стимулювання виробництва 
сільськогосподарської продук-
ції, у здебільшому перейняв 
європейський досвід [1; 2004. – 
№ 49. – Ст. 527]. Він передбачає 
такі види допомоги як-то: (а) 
дотації на підтримку виробниц-
тва стратегічно важливих видів 
сільськогосподарської продук-
ції;  
(б) фінансові й товарні інтервен-
ції, спрямовані на захист як 
національного товаровироб-
ника, так і інтересів споживачів 
сільгосппродукції; (в) державні 
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гарантії банкам при наданні кре-
дитів аграрним товаровиробни-
кам; (г) часткова компенсація 
вартості кредитів і страхових 
платежів за обов’язковими 
видами страхування сільсько-
господарської діяльності за 
рахунок державного бюджету  
та ін.

Функції по проведенню ціно-
вої політики в аграрному секторі 
покладені на Аграрний фонд 
України – спеціалізовану уста-
нову, що не є органом державної 
влади. Окрім здійснення товар-
них і фінансових інтервенцій цей 
Фонд виконує роль кредитора 
при наданні позик сільськогос-
подарським товаровиробникам, 
на нього покладена також від-
повідальність за діяльність 
Державного продовольчого 
резерву. Проте суттєвою відмін-
ністю від європейського законо-
давства в цій галузі є брак чітких 
критеріїв відбору бенефіціарів 
при наданні державної допо-
моги. Даний Закон також перед-
бачає систему заходів з дерегу-
лювання українського ринку 
сільськогосподарської продукції 
й заборони адміністративних 
кількісних або якісних обмежень 
рухів товарів.

Окремі положення, регулю-
ючі спрощення і звільнення від 
сплати податків, закріплені в 
Законі України «Про внесення 
змін до законів України про опо-
даткування сільськогосподар-

ських підприємств та підтримку 
соціальних стандартів їх праців-
ників» від 24 червня 2004 р. [5; 
2004. – №30. – Ст.1988], який 
закріпив спеціальний режим опо-
даткування підприємств сіль-
ського господарства, рибництва 
й лісництва і спеціальний режим 
скорочення внесків до Пенсій-
ного фонду і Фонду соціального 
страхування. Недоплата повин-
на бути компенсована за раху-
нок Державного бюджету. 

Окрім прямих і непрямих 
субсидій у межах державного 
фінансування законодавство 
України надає підтримку сільсь-
когосподарським товаровироб-
никам про що свідчать: (а) про-
грами розвитку рослинництва і 
тваринництва; (б) проекти меліо-
рації й екологічні програми; (в) 
фінансова підтримка сільсько-
господарських товаровиробни-
ків шляхом надання спеціальних 
позик; (г) програми підтримки 
садівництва, ветеринарної 
галузі, аграрної науки, сільської 
інфраструктури й соціального 
сектора.

Другим важливим напрям-
ком адаптації аграрного законо-
давства є забезпечення вве-
дення в економічний обіг земель 
сільськогосподарського призна-
чення й розвиток іпотечного кре-
дитування аграрних товарови-
робників. Земельний кодекс 
України від 25 жовтня 2001 р. [5; 
2001. – №46. – Ст.2038] закріпив 
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право приватної власності й виз-
начив умови функціонування 
ринку землі. Пізніше Законом 
України від 6 жовтня 2004 р. [5; 
2004. – №48. – Ст.3151] до нього 
було внесено поправки, які вста-
новили мораторій на продаж 
земель сільськогосподарського 
призначення до 2007 р., який, 
вважаємо, деформує природу 
права приватної власності на 
землю: юридично воно існує, але 
не виконує своєї економічної 
функції, в той час як майбутня 
структура аграрного сектора 
економіки країни може визначи-
тися лише в результаті повноцін-
ного функціонування земельного 
ринку. 

Введення обмежень на про-
даж землі, з одного боку, ство-
рює умови для розвитку тіньо-
вого ринку, за яких земельні 
ділянки відчужуються шляхом 
укладення договорів безстроко-
вої оренди або застави, а з дру-
гого – не дозволяє налагодити 
систему середньо- й довгостро-
кового кредитування сільсько-
господарських товаровиробни-
ків. Сучасний стан української 
фінансової системи демонструє 
неспроможність комерційних 
банків швидко реагувати на змі-
нювання ситуації в аграрному 
секторі. Ось чому більш доціль-
ним є використання досвіду 
фінансової системи європейсь-
ких держав, для якої характерні 
різноманітні організаційно-пра-

вові форми.
У Європі протягом деся-

тиліть склались особливі сис-
теми кредитування в сільській 
місцевості, засновані на коопе-
ративних засадах, що значно 
відрізняються від традиційного 
кредитування комерційними 
банками. Кооперативні банки 
– це некомерційні організації, 
основною метою яких є не 
отримання прибутку, а надання 
кредитно-фінансових послуг 
своїм учасникам для розвитку 
їх господарської діяльності й 
п ідвищення матеріального 
благополуччя. Директивою 
Ради Європейської Спільноти 
«Про адекватність капіталу 
інвестиційних фірм та кредит-
них установ» від 15 березня 
1993 р. [9] передбачено, що 
мінімальний розмір капіталу 
для кооперативних банків має 
бути не менше 1 млн. євро (при 
тому, що для інших банків він 
має становити не менше 5 млн. 
євро) і їм заборонено прова-
дити особливо ризикові фінан-
сові операції. У таких країнах, 
як ФРН, Франція й Нідерланди, 
ці установи набули вигляду 
організованого економічного 
механізму з чіткою структурою. 
У Німеччині існують місцеві 
кооперативні банки (райфай-
зенбанк або фольксбанк), Цен-
тральні кооперативні банки 
вважаються середнім рівнем, 
а Deutshe-Genossenschafte-
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Bank – центральна кредитна 
установа в цій сфері. Фран-
цузький кооперативний банк 
«Креді Агріколь» — один з най-
більших банків Європи за роз-
міром капіталу, який відіграє 
визначальну роль на ринках 
невеликих кредитів, що нада-
ються сільськогосподарським 
товаровиробникам.

В Україні створено окрему 
правову базу для діяльності коо-
перативних банків та кредитних 
союзів [5; 2001. – №1-2. – Ст.1; 
2002. – №3. – Ст.79], але це не 
стало вагомим чинником для 
створення потужної системи ко-
оперативних кредитних установ, 
бо законодавство в цій царині не 
є досконалим, бо не розроблено 
відповідних підзаконних норма-
тивних актів, спрямованих на 
створення гарантійної системи 
діяльності кооперативних банків 
та захист коштів вкладників. А 
кредитні союзи, які діють в сіль-
ських регіонах України, за своєю 
суттю є мікрофінансовими уста-
новами, що надають невеликі 
споживчі кредити і не мають 
достатніх ресурсів для довго-
строкового кредитування.

Важливою третьою пробле-
мою, пов’язаною з адаптацією 
аграрного законодавства, є стан-
дартизація й сертифікація сіль-
ськогосподарської продукції. В 
Україні створено сучасну законо-
давчу база в цій сфері, визна-
чено спеціальний орган – Дер-

жавний комітет України з питань 
технічного регулювання й спожи-
вчої політики, на який покладено 
завдання по стандартизації й 
гармонізації національних стан-
дартів з міжнародними та євро-
пейськими. Однак діяльність у 
цьому напрямку здійснюється 
надзвичайно повільно: за дани-
ми Рахункової палати України до 
середини 2005 р. кількість стан-
дартів, гармонізованих з міжна-
родними та європейськими, була 
в 1,7 разів менше, ніж передба-
чено вищезгадуваною Програ-
мою адаптації законодавства [1; 
2003. – №8 – Ст.22]. Без вирі-
шення цієї проблеми просування 
українських продуктів на євро-
пейський ринок неможливий.

У Європейському Союзі 
значна увага приділяється питан-
ню безпеки харчових продуктів. 
Згідно з постановою Європейсь-
кого Парламенту та Ради Європи 
від 28 січня 2002 р. «Про вста-
новлення основних принципів та 
вимог закону про харчові про-
дукти» [10] створено Європейсь-
кий орган з питань безпеки та 
якості харчових продуктів, уста-
новлено відповідні механізми 
реалізації політики ЄС у цій 
галузі. 

Одним з ключових момен-
тів вищевказаної постанови є 
те, що закріплені в ній схеми 
контролю охоплюють весь цикл 
виробництва харчової продукції 
– від сільського господарства 
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до промисловості й торгівлі. 
Робота з оцінки безпеки харчо-
вих продуктів включає в себе 
оцінку харчових домішок, кон-
тамінів, залишків ветеринарних 
препаратів і пестицидів, мік-
робіологічних ризиків, включа-
ючи продукти, отримані за 
допомогою б іотехнолог ій. 
Основна відповідальність за 
безпеку та якість харчових про-
дуктів лежить на виробниках. 
При цьому основними техніч-
ними критеріями їх безпеки в 
ЄС є: (1) наявність національ-
ного законодавства, що вста-
новлює стандарти виробництва 
й переробки сільськогоспо-
дарської продукції, а також пра-
вил, що регулюють контроль за 
якістю й безпекою харчових 
продуктів; (2) визначення ком-
петенції національних органів 
контролю при оцінці їх придат-
ності для споживання; (3) нала-
годження мережі науково -
дослідних лабораторій, уста-
новлення правил їх акредита-
ції, використання аналітичних 
методів дослідження; (4) реалі-
зація державних програм з 
мон іторинг у  ветеринарної 
медицини, гормонів, пести-
цидів, важких металів; (5) від-
пов ідн іс ть  с ільс ько госпо -
дарських товаровиробників і 
переробних підприємств харчо-
вої промисловості структурним 
і гігієнічним стандартам ЄС.

Нова редакція Закону Укра-

їни «Про безпеку та якість хар-
чової продукції» від 6 вересня 
2005 р. [1; 2005. – №50. – Ст.533] 
багато в чому відповідає євро-
пейським стандартам, погод-
жено термінологію, врегульо-
вано використання добавок та 
ароматизаторів, закріплено ви-
моги щодо обов’язкового марку-
вання продукції, яка має гене-
тично-модифіковані організми, 
ліквідовано багато прогалин, що 
мали місце в попередній редак-
ції Закону. Однак комплексний 
підхід до забезпечення безпеки 
та якості не реалізовано, не 
створено єдиного координую-
чого органу контролю за безпе-
кою та якістю харчової продукції, 
через що ці функції й дотепер 
розподілено між декількома 
такими державними органами, як 
санітарно-епідеміологічна й 
ветеринарна служба, органи 
охорони здоров’я й аграрної полі-
тики та ін.

Одним з напрямків підви-
щення безпеки та якості сільсь-
когосподарської продукції є 
впровадження в Україні європей-
ського досвіду органічного зем-
леробства. У країнах ЄС ринок 
органічної продукції стрімко 
зростає, споживачі заінтересо-
вані в отриманні високоякісної й 
екологічно чистої продукції, 
вирощеної без використання 
пестицидів та ядохімікатів. Пос-
танова Ради ЄС з органічного 
ведіння сільського господарства 
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[9] окреслює правила господа-
рювання, при дотриманні яких 
продукція може бути класифіко-
вана як органічна, передбачено 
також і створення інспекційної 
служби ЄС.

На сьогоднішній день в Укра-
їні нараховується приблизно  
70 сертифікованих ферм загаль-
ною площею 240 тис. га, у яких 
реалізуються проекти, зорієнто-
вані на експорт органічної про-
дукції, прикладом яких є діяль-
ність декількох господарств Він-
ницької, Тернопільської, Київсь-
кої та Луганської областей з 
вирощування твердої пшениці в 
умовах органічного землеробс-
тва з метою її експорту у Швей-
царії. При цьому сертифікація 
господарств виконується й інс-
пектується швейцарським сер-
тифікатором відповідно до стан-
дартів Bio-Swisse [7]. На інших 
об’єктах сертифікація також 
виконується іноземними сер-
тифікаційними комісіями за стан-
дартами ринків експорту. В Укра-
їні офіційні стандарти органіч-
ного сектора не визначені, через 
що суттєво гальмується розви-
ток споживчого ринку такої про-
дукції. 

Варто зазначити, що в умо-
вах перевиробництва сільсько-
господарської продукції в краї-
нах ЄС фермер розглядається 
не тільки як виробник продо-
вольства, а й як так званий страж 
природи [4; с.160]. Рішенням 

Європейського Парламенту та 
Ради Європи від 22 липня 2002 р. 
затверджено програму дій у 
сфері навколишнього природ-
ного середовища [10], яка пере-
дбачає виконання агроекологіч-
ної програми, спрямованої на 
стимулювання екологічних ме-
тодів господарювання. За цією 
програмою та іншими докумен-
тами ЄС надається фінансова 
підтримка фермерам, які зобо-
в’язуються протягом не менше 
5-ти років ввести в практику 
методи, що зменшують забруд-
нення довкілля, в тому числі 
хімічно-органічними добривами, 
і які сприяють збереженню сіль-
ських ландшафтів. Надається 
також допомога фермерам, які 
виводять із сільськогосподарсь-
кого обороту землі не менше як 
на 20 років з метою охорони нав-
колишнього природного середо-
вища, (наприклад, для ство-
рення біологічних лісових запо-
відників або природних парків).

Четвертим напрямком адап-
тації в царині аграрного законо-
давства є приведення у відповід-
ність зі стандартами ЄС законо-
давства про компанії. Зараз 
згідно з Указом Президента 
України від 3 грудня 1999 р. «Про 
невідкладні заходи по приско-
ренню реформування аграрного 
сектора економіки» [5; 1999.  
– №49. – Ст.2400] реорганізо-
вано майже всі колишні колек-
тивні с ільськогосподарськ і 
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підприємства (КСП), а на їх базі 
створено підприємства, засно-
вані на праві приватної влас-
ності, хоча в деяких випадках 
така реорганізація була фор-
мальною. За даними Міністерс-
тва аграрної політики України 
збереглося понад 800 так званих 
«залишкових» КСП [6], які в біль-
шості продовжують ефективно 
функціонувати відповідно до 
Закону України «Про колективне 
сільськогосподарське підпри-
ємство» від 14 лютого 1992 р. [1; 
1992. – №20. – Ст.272].

Тра диц ійною моделлю 
європейського господарства є 
сі-мейне фермерське госпо-
дарство. В Україні створено при-
близно 50 тис. фермерських гос-
подарств, що становить лише 
7% від загальної чисельності 
сільськогосподарських вироб-
ників. Переважна більшість 
сільгосподарських підприємств 
– господарські товариства (по-
над 40%). 

Основним фундаментом 
для створення фермерських 
господарств вважаються осо-
бисті селянські господарства, 
які виробляють продукцію як 
для власного споживання, так і 
товарну, призначену для реалі-
зації. Чинний Закон України 
«Про особисте селянське госпо-
дарство» [1; 2003. – № 29.  
– Ст. 232], мав би сприяти роз-
витку таких товарних госпо-
дарств, хоча й не розглядає цей 

вид господарської діяльності як 
підприємництво. Проте цей нор-
мативний акт багато в чому 
декларативний, оскільки в ньому 
бракує економічного підґрунтя. 
Передбаченні програми держав-
ної підтримки особистих селян-
ських господарств практично 
недоступні, слабо розвинута 
ринкова інфраструктура. У 
зв’язку із цим на сьогодні еконо-
місти констатують, що зрос-
тання кількості фермерських 
господарств зупинилося.

Спробою розвивати рин-
кову інфраструктуру за євро-
пейською моделлю є прийняття 
Закону України «Про сільсько-
господарську дорадчу діяль-
ність» від 17 червня 2004 р. [5; 
2004. – №28. – Ст.1851]. За 
даним Законом в Україні пере-
дбачено створення сільсько-
господарських дорадчих служб, 
діяльність яких спрямована на 
підвищення рівня знань сільсь-
когосподарських виробників, 
отримання ними навичок при-
буткового ведіння господар-
ства, підвищення рівня доходів 
і розвиток сільської місцевості. 
Сільськогосподарськими рад-
никами виступають спеціалісти, 
які мають високий рівень про-
фесійної підготовки і які склали 
кваліфікаційний іспит. Сільсь-
когосподарські дорадчі послуги 
поділяються на соціально необ-
хідні і платні. Перелік перших 
щорічно визначається цільо-
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вими програмами, що затверд-
жуються центральними й міс-
цевими органами виконавчої 
влади з питань аграрної полі-
тики. Соціально необхідні по-
слуги надаються безкоштовно, 
за рахунок Державного й міс-
цевих бюд жет ів.  На дання 
дорадчих послуг, не передба-
чених у цільових програмах, 
здійснюється за рахунок їх 
замовників. Як показує прак-
тика, більшість крупних і серед-
ніх сільгосппідприємств таких 
послуг не потребують, у той 
час, як фермери, обслуговуючі 
кооперативи, кредитні союзи і 
власники особистих селянсь-
ких господарств звертаються 
за допомогою радників для 
вир ішення р і зних  питань, 
пов’язаних з аграрним вироб-
ництвом,  маркетинговими 
дослідженнями, фінансовими 
відносинами та ін.

Достатньо перспективним 
джерелом отримання доходів  
на селі є впровадження досвіду 
країн ЄС з розвитку сільського 
туризму, де цей вид діяльності 
має безліч напрямків і забезпе-
чує зайнятість сільських жителів. 
У рамках проектів міжнародної 
технічної допомоги за сприян-
ням Європейської Федерації 
сільського й зеленого туризму 
він почав розвиватися й в Укра-
їні: створено громадські органі-
зації, які допомагають громадя-
нам, бажаючим надавати турис-

тичні послуги, власників турис-
тичних агросадиб знайомлять 
зі стандартами якості ЄС, роз-
міщують рекламу в друкарських 
виданнях, приймають замов-
лення через систему Інтернет. 
Законодавчою базою для роз-
витку цього виду діяльності сьо-
годні є лише Закон «Про осо-
бисте селянське господарство», 
який дозволяє власникам осо-
бистих селянських господарств 
надавати послуги в галузі сіль-
ського й зеленого туризму без 
реєстрації підприємницької ді-
яльності й за наявності лише 
декларації доходів з податкової 
інспекції та сплати податку на 
прибуток. Однак на сьогодніш-
ній день у законодавстві України 
немає такого нормативного ак-
та, який регулював би ці відно-
сини, що є основною перешко-
дою для інтенсивного розвитку 
таких господарств. 

У цілому ж сільське госпо-
дарство України є ще дуже 
далеким від європейської мо-
делі, а регулювання аграрних 
правовідносин відстає від вимог 
часу. Селянство очікує послі-
довної аграрної політики, спря-
мованої на формування спра-
ведливих ринкових відносин, 
гармонізацію національних стан-
дартів безпеки та якості продук-
ції зі стандартами ЄС, впровад-
ження ресурсозберігаючих, без-
печних та екологічно чистих тех-
нологій виробництва сільсько-
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господарської продукції. Усе це 
сприятиме підвищенню ефек-
тивності адаптації українського 
аграрного законодавства до 
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вимог ЄС і забезпечить вихід 
національного сільськогоспо-
дарського товаровиробника на 
європейський ринок. 
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Вивчати проблеми теорії 
аграрного права неможливо без 
висвітлення питань сутності і 
структури аграрного законодавс-
тва, перспектив його системати-
зації. Розробка проблем аграр-
ного законодавства має важливе 
як теоретичне (задля подаль-
шого розвитку теорії аграрного 
права), так і практичне значення 
(в аспекті перспектив створення 
кодифікованого акта аграрного 
законодавства).

Питання аграрного законо-
давства, його структури й систе-
матизації неодноразово порушу-
валися в працях таких знаних 
науковців, як Г.Ю. Бистров,  
В.І. Семчик, А.М. Статівка,  
Н.І. Титова та ін. [Див.: 6; 7; 19; 17, 
с. 3-7; 22; 23-25]. Проте існує пот-
реба звернутися до них знову з 
позиції наявності приватнопра-

вових і публічно-правових аспек-
тів.

Мета даної статті – сформу-
лювати поняття «аграрне зако-
нодавство», окреслити шляхи 
його систематизації, уточнити 
його регулюючу дію. Переходячи 
до основного викладу пере-
довсім визначимося щодо його 
сутності. У підручниках з аграр-
ного права наводиться дефініція 
категорії «аграрне законодав-
ство» як сукупності законів і нор-
мативно-правових актів, спрямо-
ваних на організаційно-управ-
лінське забезпечення раціональ-
ного використання земель 
сільгосппризначення. Аграрне 
законодавство охоплює акти, 
спрямовані на належну організа-
цію ведіння основних і допоміж-
них галузей сільгоспвиробниц-
тва – тваринництва, рослинниц-
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тва, їх складових частин (насін-
ництва, селекції сільгоспкультур, 
племінної справи, бджільництва, 
ставкового рибальства тощо) 
[Див.: 2, с. 14, 15; 3, c. 42, 44].

Іншого погляду дотри-
мується Г.Ю. Бистров, який вва-
жає, що аграрне законодавство 
– це сукупність нормативно-пра-
вових актів, що регулюють 
аграрні відносини і служать фор-
мою вираження зовні норм аграр-
ного права [6, c. 63]. Н.І. Титова 
й А.А. Нацюк зазначають, що це 
комплексна галузь законодавс-
тва, що містить об’єднані внут-
рішньою спільністю нормативно-
правові акти, правові норми яких 
регламентують виробничо-гос-
подарську й пов’язану з нею іншу 
діяльність сільгоспорганізацій і 
земельні, трудові, майнові й 
організаційно-управлінські від-
носини, що складаються у сфері 
їх діяльності й утворюють органіч-
ний комплекс аграрних відносин 
[24, c. 395]. Також існують пере-
конання, що аграрне законо-
давство, як комплексна, інтегро-
вана і спеціалізована галузь 
законодавства, що відповідає 
окремій галузі господарського 
комплексу, є системою спрямо-
ваних на регулювання аграрних 
відносин, взаємопов’язаних і 
взаємоузгоджених уніфікованих 
і диференційованих нормативно-
правових актів, тобто системою 
правотворчост і  державних 
органів і аграрних суб’єктів [5, 

c. 44], яка покликана забезпечу-
вати вирішення господарських і 
соціальних питань на селі [15, 
c. 12]. Зустрічаються й інші інтер-
претації категорії «аграрне зако-
нодавство» [10, c. 503].

На нашу думку, аграрне 
законодавство потрібно розгля-
дати з позиції широкого тракту-
вання, включаючи до нього не 
лише, власне, закони, а всі чинні 
аграрні нормативно-правові 
акти. З урахуванням наведених 
визначень розглядуваного 
поняття, можемо стверджувати, 
що аграрне законодавство є ком-
плексною галуззю, що вміщує 
нормативно-правові акти, норми 
яких спрямовані на врегулю-
вання аграрних внутрішніх і зов-
нішніх, приватноправових і пуб-
лічно-правових відносин. Сьо-
годні аграрне законодавство 
перебуває в стадії формування, 
малоефективність якого зумо-
влюється: (а) кризовими яви-
щами в економіці України;  
(б) недостатньою ефективністю 
законів, якими регламентуються 
відносини в галузях господарс-
тва; (в) недосконалістю держав-
ного управління економічними 
процесами в країні [1, c. 10] через 
декларативність і фінансову 
незабезпеченість правових при-
писів; (г) наявністю колізій, неуз-
годженістю, нестабільністю, 
надто частими змінами й допов-
неннями, розробкою проектів 
аграрних законів без участі 
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юристів та ін. [17, c. 4].
Представники аграрно-пра-

вової доктрини доволі детально 
дослідили риси (ознаки, власти-
вості) аграрного законодавства 
[Див.: 3, c. 42, 57; 9, с. 19; 17, с. 18; 
22, с. 7, 8; 23, с. 9], зважаючи на 
що ми не будемо повторюватися, 
а лише відмітимо, що в наукових 
роботах останнього часу наво-
диться така його важлива ознака, 
як наявність публічно-правових 
і приватноправових норм [22, 
c. 8, 9]. Ні в кого не викликає сум-
ніву потреба в систематизації 
аграрного законодавства, ос-
кільки такий прийом здатен 
підвищити ефективність його 
впливу на суспільні аграрні від-
носини. Систематизація норма-
тивно-правових актів – діяль-
ність, пов’язана з упорядкуван-
ням і вдосконаленням законо-
давчих та інших нормативно-
правових актів, зі зведенням їх у 
внутрішньо узгоджену систему 
[20, c. 256]. Її формами виступа-
ють кодифікація, інкорпорація, 
консолідація.

Оскільки найбільш змістов-
ним видом такої діяльності нам 
видається кодифікація, як най-
вища форма систематизації, що 
полягає у зміні змісту законодав-
чих актів аграрного законодавс-
тва й об’єднанні їх у єдиний нор-
мативно-правовий акт [21, c. 86], 
розглянемо деякі підходи до 
цього процесу, що склалися 
серед науковців. У даний час 

чітко можна вести мову про існу-
вання 2-х точок зору щодо 
кодифікації аграрного законо-
давства України. Перша запро-
понована Г.Ю. Бистровим [7, 
c. 157-162], який виступив за при-
йняття Основ аграрного (сільсь-
когосподарського) законодавс-
тва й розробив їх структуру. Сьо-
годні необхідність прийняття 
Основ земельного й аграрного 
законодавства України обстою-
ють представники львівської 
аграрно-правової школи. Ї ї 
засновник Н.І. Титова переконує, 
що в них, як у базовому норма-
тивно-правовому акті, разом з 
принципом пріоритетності зе-
мель сільгосппризначення має 
бути закріплена пріоритетність 
правового статусу селянина на 
цих землях. Цей принцип, як 
вона підкреслює, треба розкрити 
шляхом подання спеціалізова-
ного змісту конституційних прав 
«...селян як громадян України на: 
вільний розвиток своєї особис-
тості, освіту, свободу об’єднання 
у політичні партії та громадські 
організації, працю, відпочинок, 
соціальний захист, охорону 
здоров’я, медичну допомогу й 
медичне страхування тощо...» 
[17, c. 9].

Розвиваючи ці міркування, 
Н.О. Багай зазначає, що кодифі-
кація аграрного законодавства у 
формі Основ відбивала б його 
принципові риси, зокрема, комп-
лексну, інтегровану й спеціалізо-
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вану природу. Норми цього 
кодифікаційного акта регулю-
вали б не єдині суспільні відно-
сини, а великий їх комплекс – від-
носини аграрні. Тому, на її думку, 
Основи мають визначити голо-
вні, загальні положення щодо 
правового упорядкування сус-
пільних відносин в аграрному 
секторі економіки, відігравши 
роль своєрідної аграрної Конс-
титуції [5, c. 99, 100].

Супротивники ж прийняття 
таких Основ стверджують, що, 
зважаючи на відсутність феде-
ративного устрою в країні, а 
також на потребу створення єди-
ного кодифікаційного акта, саме 
такий нормативний акт не потрі-
бен. Прихильники такої думки 
вважають, що основним комп-
лексним кодифікаційним актом, 
предметом правового регулю-
вання якого мають бути аграрні 
відносини [3, c. 58, 59], в Україні 
повинен стати Аграрний кодекс 
України. Ця позиція набула 
широкої підтримки серед прав-
ників. Її обстоюють В.І. Семчик 
[19, c. 239], А.М. Статівка [22, 
c.  9],  В.В. Нос ік [17, c.  19],  
Т.О. Коваленко [12, c. 15, 16]  
та ін. Необхідність кодифікації 
аграрного законодавства України 
підказує й досвід зарубіжних 
країн: аграрні кодекси діють у 
Франції, а також у деяких країнах 
Латинської Америки (у Мексиці, 
в Уругваї) [3, с. 42].

Один із прихильників ство-

рення Аграрного кодексу України 
А.М. Статівка пропонує закріпити 
в ньому насамперед положення 
щодо особливостей аграрних 
відносин, рівноправність усіх 
форм власності й організаційно-
правових форм, методів госпо-
дарювання тощо [22, c.  9].  
А Н.І. Титова й А.А. Нацюк реко-
мендують акцентувати увагу в 
кодифі к ац ійн ому  ак т і  (не 
обов’язково в Аграрному кодексі) 
на таких аспектах, як (а) загальні 
положення та принципи аграрної 
політики України; (б) право зем-
левикористання, вільної госпо-
дарської діяльності, договірних, 
фінансових і кредитних відносин; 
(в) державний захист прав селян 
та їх організаційних структур;  
(г) зовнішні економічні та інші 
зв’язки суб’єктів аграрної діяль-
ності [22, c. 397]. Свого часу  
В.В. Янчук опрацював структуру 
такого Кодексу [3, c. 60-62].

Наведене свідчить, що мав 
рацію М.І. Козир, який писав, що 
Аграрний кодекс буде не кодифі-
каційним (що практично немож-
ливо для комплексної галузі, 
якою є аграрне законодавство), 
а звідним комплексним норма-
тивним актом інкорпорованого 
характеру [13, c. 167]. Отже, під-
тримуючи необхідність і своєчас-
ність прийняття Аграрного 
кодексу України, зауважимо, що 
йому належить спрямувати свою 
регулюючу дію насамперед на 
внутрішні приватноправові 
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аграрні правовідносини. Разом 
із тим він повинен закріпити й 
особливості правової регламен-
тації правовідносин зовнішніх, 
приватно-публічних.

Проте також є сенс погоди-
тися і з тим, що до прийняття 
такого Кодексу слід провести 
роботу з інкорпорації аграрного 
законодавства [13, c.  205]. 
Надалі, як указує М.І. Козир, намі-
чаються суттєві зміни в аграр-
ному законодавстві, які зумо-
влять нагальну потребу його 
опрацювання і прийняття [14, 
c. 49]. Подібну думку раніше вис-
ловив і В.В. Носік, указавши, що 
перш за все треба надати чин-
ності окремим кодифікаційним 
актам аграрного законодавства 
[16, c. 42].

Структура аграрного зако-
нодавства, як слушно зазначає 
Н.О. Багай, зумовлена системою 
аграрного права України, основ-
ними напрямками її аграрної 
політики й потребами реформу-
вання аграрних відносин, внут-
рішньою організацією впорядко-
ваних комплексних нормативно-
правових актів, присвячених 
регулюванню цих відносин, яка 
виражається в їх єдності й погод-
женості, а також у розподілі за 
підгалузями, інститутами та 
іншими групами аграрного зако-
нодавства [21, c. 54, 55].

Передовсім розрізняють 
вертикальну (за юридичною 
силою нормативно-правових 

актів) і горизонтальну (за особ-
ливостями окремих груп аграр-
них правовідносин) структуру 
аграрного законодавства [11, 
c. 50-53]. Першу також ще нази-
вають субординаційною, верти-
кальною [21, c. 55], за якою 
аграрне законодавство скла-
дається з Конституції, законів 
України, підзаконних норма-
тивно-правових актів. Горизон-
тальну становлять такі підгалузі 
аграрного законодавства, як, 
приміром, законодавство про 
аграрні біржі, відповідальність за 
порушення аграрного законо-
давства, державну підтримку 
сільського господарства країни, 
сільгоспкооперативи, державні й 
комунальні сільгосппідприємс-
тва, фермерські господарства, 
особисті селянські господарства 
та ін. Ми можемо запропонувати 
горизонтальний поділ аграрного 
законодавства з позиції особли-
востей суспільних аграрних від-
носин, що ним урегульовується. 
Отже, можемо стверджувати, що 
аграрне законодавство спрямо-
вано на регламентацію внутріш-
ніх і зовнішніх аграрних відносин 
та їх різновидів – внутрішніх 
аграрних членських, земельних, 
майнових, трудових, управлін-
ських відносин та відповідних 
різновидів зовнішніх. При цьому 
вважаємо правильною вказівку 
Н.О. Багай на те, що функціону-
вання системи внутрішніх аграр-
них правовідносин повинно 
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забезпечуватися у першу чергу 
диференційованими норма-
тивно-правовими актами, а зов-
нішніх – переважно актами уніфі-
кованого типу [21, c. 57].

Із позицій нашого дослід-
ження вбачається раціональним 
поділ аграрного законодавства 
залежно від характеру приписів 
його норм. Розглянемо думки 
щодо структури цього законо-
давства з точки зору існування в 
ньому публічно-правових і при-
ватноправових положень. У під-
ручнику «Аграрне право України» 
зазначається, що однією з голо-
вних особливостей аграрного 
законодавства є належність його 
окремих норм до права приват-
ного, а деяких – до публічного. У 
цьому законодавстві більшою 
мірою, ніж в інших галузях, міс-
тяться приписи саме публічного 
права. Це, наприклад, Закон 
України «Про особливості прива-
тизації майна в агропромисло-
вому комплексі» від 10 липня 
1996 р., № 290/96-ВР [8; 1996.  
– № 41. – Ст. 188] та інші норма-
тивно-правові акти стосовно 
державного впливу на порядок 
державних закупівель зерна, 
виділення й продаж для аграр-
них товаровиробників сіль-
госптехніки, пального, енерго-
носіїв. Окрему групу законів і 
нормативно-правових актів, у 
яких містяться норми приватного 
й публічного права, становлять 
акти, якими регламентуються 

спеціальні правила по форму-
ванню ринку сільгосппродукції 
тощо, до яких можна віднести, 
приміром, Закон України «Про 
зерно та ринок зерна в Україні» 
від 4 липня 2002 р., № 37-IV [8; 
2002. – № 35. – Ст. 258]. Публічні 
і приватні відносини регулю-
ються законами, що стосуються 
розвитку селекції, насінництва, 
племінного тваринництва, вете-
ринарії, меліорації земель та ін. 
[4, c. 73, 74].

На наявність приватнопра-
вового регламентування аграр-
них відносин указує А.М. Статівка, 
пояснюючи це включенням до 
предмета правового регулю-
вання аграрного права відносин, 
пов’язаних зі вступом держави в 
міжнародні сільськогосподарські 
й торговельні організації. Роль 
публічно-правових начал, як він 
указує, значно зростає за раху-
нок введення до предмета пра-
вового впорядкування аграрного 
законодавства відносин у сфері 
оподаткування сільгосптоваро-
виробників, кредитування сіль-
ського господарства, страху-
вання ризиків сільгоспвиробниц-
тва [22, c. 8, 9].

Звідси можемо підсумувати, 
що, зважаючи на особливості 
суспільних аграрних відносин 
(передусім їх суб’єктів, учасни-
ків), законодавець поміщає у від-
повідні норми аграрного законо-
давства приватноправові або 
публічно -правові  приписи. 
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Оскільки природа аграрних пра-
вовідносин є змішаною (у деяких 
з них превалюють засади диспо-
зитивності, в інших – імпера-
тивні), значить, і сутність аграр-
ного законодавства України є 
змішаною, комплексною: воно 
містить як приватноправові, так 
і публічно-правові приписи й 
режими. Отже, логічним є висно-
вок, що аграрне законодавство 
України є приватно-публічним. 
Адже об’єднання різнорідних 
норм права (приватних і публіч-
них) у тому чи іншому норматив-
ному правовому акті дає нам 
законодавство, яке визначається 
як комплексне, призначене для 
регулювання комплексу взаємо-
пов’язаних відносин певної 
сфери суспільства [18, c. 89], 
якими якраз і виступають су-
спільні аграрні відносини.

Підсумовуючи викладене, 
можемо зробити наступні вис-
новки. Аграрне законодавство 
сьогодні слід розглядати з пози-

ції широкого трактування, вклю-
чаючи до нього не лише власне 
закони, а всі чинні аграрні нор-
мативно-правові акти. Система-
тизацію аграрного законодавс-
тва України слід провести у виг-
ляді прийняття в майбутньому 
Аграрного кодексу України, чому 
має передувати робота з інкор-
порації вказаного законодавс-
тва. Оскільки за своєю сутністю 
аграрне законодавство України 
є приватно-публічним, майбут-
ній Кодекс має поєднати в собі 
приватно-публічні приписи, від-
бивши при цьому сутність внут-
рішніх і зовнішніх приватно-пуб-
лічних аграрних правовідно-
син.

Перспективою подальших 
наукових розвідок у напрямку 
порушених проблем може бути 
використання отриманих резуль-
татів у наступних дослідженнях, 
а також розкриття сутності склад-
ників структури аграрного зако-
нодавства України.
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Конституцією України визна-
чаються гарантії здійснення гро-
мадянами своїх прав та свобод. 
Із позиції, висловленої Конститу-
ційним Судом України у рішенні 
від 3 липня 2003 р. (Справа про 
строки оскарження порушень під 
час підрахунку голосів та вста-
новлення результатів голосу-
вання), випливає, що однією з 
таких гарантій є закріплене у 
cт. 55 Основного Закону право 
на судовий захист [8; 2003. – 

№ 29. – Ст. 1485]. Аналізуючи 
інші рішення Суду, можна виріз-
нити декілька положень, які доз-
воляють конкретизувати зміст 
згаданого права.

Відповідно до його рішення 
від 7 травня 2002 р. (Справа 
щодо підвідомчості актів про 
призначення або звільнення 
посадових осіб) судовий захист 
необхідно розглядати як вид 
державного захисту прав та сво-
бод людини і громадянина. Сама 
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держава бере на себе обов’язок 
забезпечити поновлення в пра-
вах шляхом відправлення пра-
восуддя. Отже, якщо громадя-
нин України, іноземець або 
особа без громадянства вважа-
ють, що їх права чи свободи 
порушено або порушуються, 
створено чи створюються пере-
шкоди для їх реалізації, суд за 
будь-яких причин не вправі від-
мовити їм у правосудді [8; 2002. 
– № 20. – Ст. 993].

У мотивувальній частині 
рішення від 23 травня 2001 р. 
(Справа щодо конституційності 
cт. 2483 ЦПК України) зазначено, 
що звернення до суду для 
захисту прав та свобод людини 
і громадянина безпосередньо на 
підставі Конституції України 
гарантується. З урахуванням ч. 1 
cт. 22 Основного Закону право 
на судовий захист не може бути 
скасованим. Воно належить до 
основних невідчужуваних прав, 
а тому його обмеження від-
повідно до ч. 2 cт. 64 Конституції 
не допускається навіть в умовах 
воєнного або надзвичайного 
стану.

В останньому зі згаданих 
рішень зауважується, що згідно 
з положенням ч. 2 cт. 124 юрис-
дикція судів поширюється на всі 
правовідносини, що виникають у 
державі. Аналіз цього положення 
у взаємозв’язку з нормами час-
тин 1 і 2 cт. 55 дає підстави дійти 
висновку, що судам підвідомчі 

будь-які звернення фізичних осіб 
щодо захисту їх прав і свобод [8; 
2001. – № 22. – Ст. 1004]. На під-
твердження даного висновку 
Суд у рішенні від 9 липня 2002 р. 
(Справа про досудове врегулю-
вання спорів) відзначає, що 
право особи на звернення до 
суду за вирішенням спору не 
може бути обмежено законом чи 
іншими нормативно-правовими 
актами. Установлення законом 
досудового врегулювання спору 
за волевиявленням суб’єктів 
правовідносин не є обмеженням 
юрисдикції судів і права на судо-
вий захист [8; 2002. – № 28.  
– Ст. 1333].

У рішенні від 12 грудня 
2007 р. (Справа щодо офіційного 
тлумачення положень п. 8 ч. 3 
cт. 129 Конституції України, ч. 2 
cт. 383 КПК України) зазначено, 
що реалізацією права особи на 
судовий захист є можливість 
оскарження у судах апеляційної 
й касаційної інстанцій судових 
рішень, адже їх перегляд гаран-
тує поновлення порушених прав 
та охоронюваних законом інте-
ресів людини і громадянина [8; 
2008. – № 29. – Ст. 927].

З огляду на вищевикладене 
можна стверджувати, що зміст 
конституційного права на судо-
вий захист полягає в тому, що 
будь-яка особа, яка вважає, що 
її права чи свободи порушено, 
може звернутися до суду з про-
ханням про їх поновлення. Від-
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сутність у законі спеціального 
положення про судовий захист 
не може бути підставою для від-
мови у правосудді. Предметом 
розгляду в суді можуть бути 
будь-яке рішення, дія чи без-
діяльність, що призвело до неба-
жаних наслідків. Додатковою 
гарантією поновлення поруше-
них прав вважається перегляд 
відповідних судових рішень в 
апеляційному й касаційному 
порядку.

Надзвичайно актуальним, з 
нашого погляду, є дослідження 
проблем реалізації громадянами 
права на судовий захист від 
порушень, обумовлених діяль-
ністю Служби безпеки України 
(далі – СБУ).

Статтею 2 Закону «Про 
Службу безпеки України» на СБУ 
покладається захист держав-
ного суверенітету, конституцій-
ного ладу, територіальної ціліс-
ності, економічного, науково-тех-
нічного й оборонного потенціалу 
України, законних інтересів 
держави та прав громадян від 
розвідувально-підривної діяль-
ності іноземних спецслужб, 
посягань з боку окремих органі-
зацій, груп та осіб, а також забез-
печення охорони державної 
таємниці. До її завдань також 
входить попередження, вияв-
лення, припинення й розкриття 
злочинів проти миру й безпеки 
людства, тероризму, корупції й 
організованої злочинної діяль-

ності у сфері управління й еко-
номіки та інших протиправних 
дій, які безпосередньо створю-
ють загрозу життєво важливим 
інтересам дер-жави.

Для виконання поставлених 
завдань Закон уповноважує 
представників СБУ на дії, вчи-
нення яких може призвести до 
порушення прав і свобод грома-
дян, адже вони передбачають 
можливість застосування щодо 
осіб заходів примусового харак-
теру. Наприклад, співробітники 
СБУ мають право: а) здійснювати 
гласні й негласні оперативно-
розшукові заходи; б) провадити 
дізнання й досудове слідство у 
справах, віднесених законодавс-
твом до компетенції СБУ; в) при 
безпосередньому припиненні 
злочинів переслідувати осіб, які 
підозрюються у їх учиненні;  
г) складати протоколи про 
адміністративні проступки й 
застосовувати заходи забезпе-
чення провадження у справах 
про такі порушення тощо [4; 
1992. – № 27. – Ст. 382].

Актуальність дослідження 
проблем реалізації права на 
судовий захист обумовлюється 
також тим, що нині цим пробле-
мам вітчизняні науковці приділя-
ють недостатньо уваги. На про-
тивагу цьому судовий захист 
прав осіб у різних царинах сус-
пільного життя російських пра-
вознавців цікавить уже давно 
[Див.: 1; 2; 3; 5-7]. У той же час в 
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Україні обґрунтовані пропозиції 
щодо шляхів вирішення проблем 
у досліджуваній сфері вислов-
люють, як правило, науковці, які 
опікуються питаннями судового 
захисту в кримінальному процесі 
[Див.: 11; 13; 14].

Свої владні повноваження 
СБУ реалізує в правовідносинах, 
урегульованих нормами різних 
галузей права. Однак особливе 
місце серед них посідають 
норми,  як і  репрезент ують 
адміністративне й кримінальне 
право та кримінальний процес. 
Це пояснюється тим, що біль-
шість із зазначених повноважень 
спрямовано на виявлення, при-
пинення й розкриття правопору-
шень, створення належних умов 
для притягнення винних до юри-
дичної відповідальності. Отже, в 
межах даної статті пропонуємо 
висвітлити окремі аспекти реалі-
зації громадянами права на 
судовий захист у відносинах за 
участю СБУ, зумовлених вирі-
шенням питання про винуватість 
осіб у вчиненні адміністративних 
проступків і злочинів.

Законами України «Про 
Службу безпеки України», «Про 
боротьбу з корупцією» [4; 1995. 
– № 34. – Ст. 266], а також Кодек-
сом України про адміністративні 
правопорушення (далі – КУпАП) 
представники СБУ уповноважу-
ються виявляти, припиняти й 
фіксувати факти вчинення коруп-
ційних діянь та інших правопору-

шень, пов’язаних з корупцією, а 
також проступків, відповідаль-
ність за які передбачена стат-
тями 164, 1955, 2122, 2125 та 2126 
КУпАП. Згаданими нормативно-
правовими актами визначено 
також, що з метою припинення 
правопорушень, складання про-
токолів представниками СБУ про 
їх учинення допускається засто-
сування заходів забезпечення 
провадження в справах про такі 
порушення, а саме: адміністра-
тивне затримання осіб, особис-
тий огляд, огляд речей і вилу-
чення необхідних речей і доку-
ментів. Стаття 259 КУпАП фіксує 
право працівників СБУ приму-
сово доставляти в органи СБУ 
правопорушника для встанов-
лення його особи і складання 
протоколу про вчинене ним про-
типравне діяння.

Питання про законність 
застосування будь-якого із зазна-
чених заходів може бути пред-
метом розгляду в суді. У такому 
випадку право на судовий захист 
реалізується заінтересованою 
особою шляхом звернення до 
суду в порядку, окресленому в 
Кодексі адміністративного судо-
чинства України (далі – КАС). 
Адже йдеться про спір фізичної 
особи із суб’єктом владних пов-
новажень щодо оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності 
останнього.

Як свідчить судова прак-
тика, прийняття КАС і запровад-
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ження спеціальних правил роз-
гляду подібних спорів створило 
найсприятливіші умови для 
реалізації в досліджуваних від-
носинах права на судовий 
захиcт. Як правило, особи, які 
вважають, що їх право порушено 
у зв’язку з вирішенням питання 
про притягнення їх до адміністра-
тивної відповідальності, зверта-
ються з позовами до СБУ про 
визнання неправомірними окре-
мих дій їх посадовців й вимогою 
вчинити певні дії. Звернімося до 
судової практики. Ленінським 
районним судом м. Севастополя 
20 берез-ня 2007 р. розглянуто 
позов, у якому особа просить 
визнати неправомірним скла-
дання посадовцями СБУ щодо 
неї протоколу про правопору-
шення, що передбачено Законом 
України «Про боротьбу з коруп-
цією», зобов’язати останніх при-
нести на її адресу офіційні пись-
мові вибачення і направити у від-
діл інформаційних технологій 
Управління МВС України в м. 
Севастополі повідомлення про 
те, що вона не притягалася до 
відповідальності [9].

Як уже було зазначено, до 
завдань СБУ належать поперед-
ження, виявлення, припинення й 
розкриття злочинів, віднесених 
законодавством до її компетен-
ції. На виконання цих завдань 
Законами України «Про Службу 
безпеки України», «Про опера-
тивно-розшукову діяльність» [4; 

1992. – № 22. – Ст. 303], Кримі-
нально-процесуальним кодек-
сом України (далі – КПК) СБУ 
уповноважується застосовувати 
оперативно-розшукові заходи, 
провадити дізнання й досудове 
слідство у відповідних справах, 
а також розшукувати осіб, які 
переховуються у зв’язку з учи-
ненням злочинів. Цілком оче-
видно, що такою діяльністю пра-
цівників СБУ можуть зачіпатися 
права та свободи осіб, щодо яких 
застосовуються зазначені заходи 
або які залучаються до участі в 
кримінальному процесі.

Аналіз судової практики доз-
воляє дійти висновку, що в даний 
час питання про процесуальну 
форму відправлення правосуддя 
в спорах, зумовлених виявлен-
ням, припиненням і розкриттям 
злочинів, вирішуються по-різ-
ному. Це пояснюється тим, що 
внаслідок такої діяльності між 
громадянами й суб’єктами влад-
них повноважень формуються 
публічно-правові відносини. 
Виходячи з положень cт. 4 КАС, 
переважна більшість спорів, що 
виникають з подібних відносин, 
мають розв’язуватися за прави-
лами адміністративного судо-
чинства. Згідно зі cт. 17 КАС в 
порядку кримінального судо-
чинства розглядаються лише ті 
публічно-правові конфлікти, 
щодо яких є пряма вказівка в 
кримінально-процесуальному 
законі.
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Стосовно останнього твер-
дження вбачаємо за необхідне 
висловити деякі свої міркування. 
У мотивувальній частині рішення 
Констит уц ійного Суду в ід  
30 січня 2003 р. (Справа про роз-
гляд судом окремих постанов 
слідчого і прокурора) зазначено, 
що на стадії досудового слідства 
потребують судового контролю 
ті дії й рішення, незаконність 
яких може завдати такої шкоди 
правам і свободам, що поновити 
їх уже буде неможливо [8; 2003. 
– № 6. – Ст. 245]. З урахуванням 
цього положення законодавець 
доповнив КПК нормами, якими 
визначив порядок оскарження до 
суду на стадії досудового слідс-
тва рішень про відмову в засто-
суванні заходів безпеки або про 
їх скасування (cт. 522), затри-
мання органом дізнання підоз-
рюваного у вчиненні злочину 
(cт. 106), а також постанов про 
порушення кримінальної справи 
(cт. 2367), відмову в порушенні 
справи (статті 991, 2361) та 
закриття справи (cт. 2365).

Усі інші дії й постанови 
органів дізнання, дії слідчого або 
прокурора при проведенні остан-
нім досудового слідства чи окре-
мих слідчих дій відповідно до 
статей 110, 234, 236 КПК можуть 
бути оскаржені до суду й розгля-
датися при попередньому вив-
ченні справи або при слуханні її 
по суті.

Не можна залишити поза 

увагою й повноваження суду, 
пов’язані з вирішенням питання 
про проведення слідчих дій, опе-
ративно-розшукових заходів і 
зас тосування примус ових 
заходів, що обмежують консти-
туційні права людини. Адже, 
реалізуючи їх на досудових 
стадіях кримінального процесу, 
суд, як слушно стверджують нау-
ковці, виступає гарантом забез-
печення законності обмеження 
прав, що має важливе значення 
для дотримання прав людини 
при провадженні по кримінальній 
справі [14, с. 153]. Іншими сло-
вами, суд санкціонує проведення 
органом дізнання чи досудового 
слідства окремих дій, що, на 
нашу думку, також є проявом 
реалізації права громадян на 
судовий захиcт. Наприклад, 
виключно за рішенням суду:  
(а) до підозрюваного чи обвину-
в ач е н о г о  з ас т о с о вує т ь с я 
запобіжний захід у виді взяття 
під варту (cт. 156 КПК), (б) обви-
нувачений направляється на 
стаціонарну судово-медичну або 
судово-психіатричну експертизу 
(cт. 205 КПК), (в) здійснюються 
обшук житла чи іншого володіння 
особи (cт. 177 КПК), (г) прова-
диться їх огляд (cт. 190 КПК), (д) 
здійснюється примусова виїмка 
з житла чи іншого володіння 
особи предметів або документів, 
виїмка документів, що станов-
лять державну або банківську 
таємницю, чи документа вико-
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навчого провадження (cт. 178 
КПК), (е) накладається арешт на 
кореспонденцію, провадяться її 
огляд і зняття інформації з 
каналів зв’язку (статті 187, 1871 
КПК).

На підставі викладеного 
можемо стверджувати, що чин-
ний КПК містить норми, що доз-
воляють громадянам реалізу-
вати своє право на судовий 
захист від порушень з боку пра-
цівників СБУ, уповноважених 
провадити дізнання й досудове 
слідство. Як вбачається, є непри-
пустимим використання правил 
адміністративного судочинства 
під час розгляду скарг, у яких 
порушується питання про виз-
нання незаконними дій зазначе-
них суб’єктів, оскільки це приз-
веде до невиправданого змішу-
вання процесуальних правил, 
застосовуваних для розв’язання 
різнорідних правових конфлік-
тів.

Висловлена точка зору під-
тримується й представниками 
судової влади, які у своїх рішен-
нях переконливо роз’яснюють 
заінтересованим особам, чому 
їх звернення не підлягають роз-
гляду за правилами КАС. При-
міром, ухвалою Вищого адмі-
ністративного суду України від 21 
червня 20 07 р.  с кас овано 
рішення судів першої й апеляцій-
ної інстанцій, постановлені по 
справі, яку не належить вирішу-
вати в порядку адміністратив-

ного судочинства. Розглянувши 
касаційну скаргу, суд установив, 
що фізична особа звернулася з 
позовом до Управління СБУ про 
скасування постанови про виз-
нання автомобіля речовим дока-
зом та арешту, накладеного на 
автомобіль. Зі змісту позову вба-
чається, що позивач фактично 
оспорює постанову про визнання 
автомобіля речовим доказом, 
винесену слідчим при прове-
денні досудового слідства по 
кримінальній справі. Отже, суд 
дійшов висновку, що даний пуб-
лічно-правовий спір належить 
розглядати в порядку криміналь-
ного судочинства, про що й ука-
зав у резолютивній частині свого 
рішення [12].

Що стосується порядку 
оскарження оперативно-розшу-
кових заходів, застосованих з 
порушенням встановлених про-
цедур, до винесення постанови 
про порушення кримінальної 
справи і не у зв’язку з проведен-
ням дізнання й досудового слідс-
тва, то, вважаємо, що цей поря-
док окреслюється нормами КАС. 
При визначені процедури роз-
гляду подібних справ має сенс 
посилатися на згадану вище 
cт. 4 КАС, якою встановлено, що 
юрисдикція адміністративних 
судів поширюється на всі пуб-
лічно-правові спори, крім тих, 
для яких законом закріплено 
інший порядок судового вирі-
шення.
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У більшості випадків таку 
саму позицію демонструють у 
своїх рішеннях судді. Так, поста-
новою від 28 травня 2008 р. Хар-
ківський апеляційний адміністра-
тивний суд задовольнив вимоги 
позивача про визнання дій 
суб’єкта владних повноважень 
незаконними, який довів, що сто-
совно нього здійснювався комп-
лекс дій з використанням опера-
тивних можливостей без від-
криття оперативно-розшукової 
справи [10].

Підводячи підсумок наведе-

ним міркуванням, зазначимо, що 
реалізації громадянами права на 
судовий захист від порушень з 
боку працівників СБУ сприяє 
запровадження процедур, засто-
совуваних для вирішення спорів, 
що виникають із правовідносин, 
які різняться за своїм характе-
ром. Разом із тим особливе місце 
серед таких процедур посідають 
ті, якими враховується правове 
становище учасників правового 
конфлікту, тобто те, що один з 
них наділений владними повно-
важеннями.
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Самобутній інститут адміні-
стративно-правових режимів 
достатньо поширений у юридичній 
науці та правозастосовчій діяль-
ності органів виконавчої влади. 
Його виникнення, існування й роз-
виток пов’язані з вирішенням, уре-
гулюванням і забезпеченням 
практичної реалізації низки важ-
ливих комплексних проблем, що 
належать переважно до сфери 
національної безпеки.

Останнім часом адміністра-
тивно-правові режими все більше 
привертають увагу вчених і прак-
тиків, що викликано низкою ниж-
ченаведених причин:

1) режимне адміністра-
тивно-правове регулювання 
перейшло на якісно інший рі-
вень, вирвалося з лещат відом-
чої нормотворчості й фактично 
стало одним з інститутів вітчиз-

няного законодавства;
2) державне управління має 

потребу в особливих регулятив-
них властивостях правових 
режимів, що дозволяють ефек-
тивно організовувати діяльність 
органів виконавчої влади на 
певній території з урахуванням 
різних нестандартних кризових 
ситуацій;

3) з’явилося достатньо багато 
нових суб’єктів, об’єктів, предметів 
і територій державного управ-
ління, які не можуть обійтися без 
запровадження режимних правил 
діяльності, здатних створювати 
умови для їх стійкої життєдіяль-
ності;

4) розглядувані режими є 
адекватною управлінською фор-
мою діяльності в кризових (екстре-
мальних) ситуаціях, дозволяючи, 
з одного боку, застосовувати над-
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звичайні заходи, а з другого – 
гарантувати їх відповідність конс-
титуційним вимогам щодо право-
вого статусу особи;

5) ці правові режими дозволя-
ють об’єднати й диференціювати 
адміністративно-правові засоби 
залежно від характеру регульова-
них суспільних відносин, цілей і 
завдань, що стоять перед суб’єк-
том правозастосування, органічно 
поєднуючи їх з іншими політич-
ними, економічними, інформацій-
ними та спеціальними заходами. 
Для цих режимів характерна саме 
цільова системність правових 
засобів, що застосовуються ком-
петентними органами держави.

Спираючись на вищезазна-
чене, можемо стверджувати, що 
кризові ситуації різної природи 
тією чи іншою мірою супроводжу-
ються дестабілізацією суспільного 
життя, порушенням його звичного 
ритму. Наприклад, при технологіч-
них аваріях, катастрофах та інших 
надзвичайних обставинах це 
зумовлено хімічним або радіацій-
ним зараженням місцевості 
(атмосферного повітря, води, буді-
вель і споруд), перебоями у водо-
постачанні, постачанні продуктів 
харчування, електроенергії, у 
транспортному обслуговуванні 
населення тощо. Ці негативні чин-
ники породжують соціальну 
напругу в суспільстві, яка може 
бути викликана або виключно 
соціальними процесами (спро-
бами насильницької зміни консти-

туційного ладу, масовими безла-
дами, міжнаціональними конфлік-
тами, блокадами окремих місце-
востей тощо), або стихійним 
лихом, техногенними й екологіч-
ними негараздами. Причому усі ці 
причини вимагають ухвалення 
додаткових заходів щодо безпеки 
суспільства, встановлення більш 
жорстких санкцій за порушення 
режимного правопорядку.

Таким чином, надзвичайна 
обстановка, що складається в 
результаті кризових ситуацій, 
впливає на зміну характеру су-
спільних відносин, вимагає зміни 
форм і методів державного управ-
ління в екстремальних умовах, що 
створилися, і як наслідок – уста-
новлення спеціального адміні-
стративно-правового режиму жит-
тєдіяльності громадян, суспіль-
ства й держави [1].

У зв’язку з цим юридична 
наука покликана сприяти станов-
ленню належного законодавства 
у сфері кризових ситуацій з ураху-
ванням осмислення власного 
досвіду й комплексного аналізу 
законотворчої практики провідних 
країн світу. Її завдання – зробити 
внесок у розробку науково обґрун-
тованої концепції державного 
управління у сфері забезпечення 
адміністративно-правових 
режимів. Усе це не залишає сум-
нівів у тому, що проблема право-
вого регулювання в сучасних 
соціально-економічних і політич-
них умовах стосовно забезпе-
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чення останніх належить до пріо-
ритетних.

Основою уваги до проблеми 
регулювання адміністративно-
правових режимів є механізм фор-
мування й реалізації стратегії 
національної безпеки України, 
покликаної захистити національні 
інтереси країни від зовнішніх і 
внутрішніх загроз за рахунок полі-
тичних, економічних, військових, 
правових, науково-технічних та 
інших заходів [7, cт. 389].

Характерним є те, що в кож-
ної держави виникають свої про-
блеми, утворюються різні внут-
рішні, так би мовити, чутливі 
сфери, з’являється необхідність 
погоджувати інтереси внутрішньої 
безпеки із загальними принци-
пами і міжнародними угодами з 
урахуванням особливостей інте-
ресів державної безпеки. З ураху-
ванням цього безпека грома-
дянського суспільства (суспільна 
безпека) може бути охарактеризо-
вана такими параметрами, як 
соціальна справедливість, права 
громадян і суспільства в цілому у 
взаємовідносинах з державою, 
режим законності, економічний 
добробут громадян, демократич-
ний плюралізм, відкритість су-
спільства, національна визна-
ченість щодо стандартів грома-
дянського суспільства.

Концепція національної без-
пеки покликана бути синтезом 
державної та громадської безпеки. 
Тим самим національна безпека 

стає універсальною системою 
взаємного захисту прав та інтере-
сів особистості, суспільства й 
держави в цілому. При цьому 
державна безпека виступає засо-
бом, а суспільна – метою визна-
чення й захисту пріоритетних інте-
ресів громадян. 

Правові акти, що належать до 
того чи іншого аспекту забезпе-
чення безпеки, оснащуються, як 
правило, необхідним правозасто-
совчим механізмом їх відповідної 
реалізації. У зв’язку із цим правові 
режими через їх досконально рег-
ламентований та обов’язковий 
характер є певним винятком у 
структурі цінностей демократичної 
правової системи. Тому аналіз їх 
проблем у сучасний період, харак-
теристика правового регулювання 
сукупності відносин у сфері їх 
забезпечення, а з цих позицій і 
об’єктивна оцінка призначення 
останнього є досить важливими й 
наразі повинні бути спрямовані на 
вдосконалення діяльності від-
повідних компетентних органів 
державної влади.

Перед розглядом правової 
категорії «адміністративно-право-
вий режим» вважаємо за необ-
хідне з’ясувати, що включається 
до термінів «режим», «правовий 
режим» та «адміністративно-пра-
вовий режим», оскільки між ними 
існує діалектичний взаємозв’язок 
загального, особливого й одинич-
ного (окремого), а, як відомо, осно-
вою методологічного підходу до 
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визначення будь-якого поняття є 
розкриття окремого через за-
гальне.

З огляду на це варто коротко 
зупинитись на змісті, що містить 
термін «режим», оскільки дослід-
ження конкретного питання прак-
тично в будь-якій галузі знань пот-
ребує перш за все окреслення 
межі понятійного апарату, яким 
будемо оперувати. Це особливо 
важливо для юридичної науки, де 
неточність у дефініціях може при-
звести до помилкових політико-
правових висновків і хибного нор-
мативного врегулювання режим-
них правовідносин. Установлення 
характерних рис цього поняття 
ускладнюється тим, що зміст, який 
вкладається в нього, в юридичній 
літературі розуміється неод-
нозначно. Тут, на нашу думку, 
спостерігається ситуація, коли 
один і той же термін несе різне 
смислове навантаження залежно 
від низки чинників – контексту 
роботи, особливостей авторсь-
кого підходу до зазначеної про-
блематики тощо. У будь-якій галузі 
правової науки у зв’язку з поглиб-
ленням і розширенням знань від-
бувається уточнення понять і 
дефініцій, а також перегляд уста-
леної термінології. Але в будь-
якому випадку, як свого часу спра-
ведливо відзначав С.С. Алексєєв, 
«не можна забувати найважливі-
ших вимог, що пред’являються до 
наукової термінології, – її одно-
значності, суворої визначеності, 

зрозумілості, стійкості, сумісності 
з усім комплексом використовува-
них у науці термінів. Збагачення 
понятійного апарату науки повинно 
відбуватись не за рахунок втрати 
точності термінів, оскільки втра-
чається скоординованість науко-
вих понять» [1, с. 35, 36].

У роботах різних авторів під 
режимом розуміється законність 
[9, с. 12], порядок [12, с. 5], соціаль-
ний режим певного об’єкта або 
виду діяльності, закріплений пра-
вовими нормами й забезпечений 
сукупністю юридичних засобів [8, 
с. 258, 259]. У сучасній юридичній 
науці поняття „режим» частіше 
розглядається як одна з найваж-
ливіших категорій юрисдикції. 
Досить давно наукові дослід-
ження, що ставили за мету 
з’ясування особливостей право-
вого регулювання певного виду 
діяльності, особливо, коли вона 
має чітко окреслений об’єкт, про-
водилися під кутом зору право-
вого режиму даного об’єкта або 
виду діяльності. Коли ж при вив-
ченні системи прав з’ясувалося, 
що для кожної його галузі прита-
манний свій, специфічний режим 
регулювання і в ньому якраз кон-
центрується юридична своєрід-
ність останньої, стало очевидним, 
що дане поняття виражає визна-
чальні, вузлові сторони правової 
дійсності. Тому цілком виправ-
дано, що останнім часом у вітчиз-
няних юридичних джерелах зроб-
лені спроби здійснити й загально-
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теоретичне осмислення досліджу-
ваної категорії [6].

Крім усього іншого, саме існу-
вання суспільних явищ, що позна-
чаються терміном «режим», їх зна-
чення у правовій дійсності свід-
чать про багатогранність, об’єм-
ність права, а також про те, що 
ключове значення нормативності 
при характеристиці права зовсім 
не означає зведення всієї право-
вої дійсності до однієї лише сукуп-
ності правових норм. Як тільки 
право розглядається в динаміці, у 
функціонуванні, так відразу ж воно 
розкривається новими істотними 
гранями й виникає потреба в бага-
топлановому висвітленні право-
вого регламентування таких його 
сторін, як механізм, спосіб, метод, 
тип регулювання і, нарешті, пра-
вовий режим.

«Правовий режим» – дуже 
широке юридичне поняття. Воно 
означає, що діяльність і пов’язані 
з нею суспільні відносини врегу-
льовані нормами права спеціаль-
ного соціального призначення. 
Для їх виникнення, існування, роз-
витку й охорони використовується 
система юридичних засобів влад-
ного впливу – стимулювання, 
ліцензування, контролю, примусу, 
адміністрування та ін. Категорії 
«правовий режим» і «система 
права» майже співпадають, якщо 
перша розглядається як відносини 
громадян чи організацій у зв’язку 
з такими об’єктами, як режими 
власності, природних об’єктів, 

державної служби, прикордонний, 
митний та багато інших їх видів.

Поява категорії «правовий 
режим» у юридичній науці була 
зумовлена назрілою необхідністю 
більш глибокого дослідження й 
пізнання специфіки владного пра-
вового впливу на відповідні сус-
пільні відносини з боку держави. 
Вивчення і ґрунтовна розробка 
цього питання тісно пов’язані з 
удосконаленням адміністративно-
правового регулювання суспіль-
них відносин у сучасних соці-
ально-економічних і політичних 
умовах.

Із терміном «режим» ми до-
сить часто зустрічаємося в повся-
кденному житті, побуті, в технічних 
та економічних науках. Він знай-
шов своє застосування й у філо-
софії та в галузевих юридичних 
науках – теорії держави і права, 
конституційному праві, цивіль-
ному, кримінально-виконавчому, 
трудовому, земельному, митному, 
адміністративному та інших галу-
зях українського права.

Оперування різними галузе-
вими юридичними науками цим 
терміном для розкриття принци-
пово важливих правових явищ  
дає підставу дійти висновку про 
його теоретичну й практичну важ-
ливість. Проте наведений нами 
аналіз різних поглядів щодо цього 
поняття та його тлумачення низ-
кою вчених дозволяють констату-
вати, що достатньої чіткості й пос-
лідовності думок про його правове 
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підґрунтя і зміст якраз і бракує. Різ-
номанітні позиції, що допуска-
ються у науці стосовно досліджу-
ваної категорії призвели до неод-
нозначного її розуміння на прак-
тиці. При цьому зазначимо, що 
окремі види режиму практично не 
знайшли достатнього висвітлення 
на сторінках наукової юридичної 
літератури. Це, зокрема, сто-
сується і правових режимів війсь-
кового стану, надзвичайного ста-
ну, закритих адміністративно-
територіальних утворень, прове-
дення антитерористичної опера-
ції, охорони об’єктів підвищеної 
небезпеки та ін.

Як можемо побачити, право-
вий режим – це складне, багатог-
ранне правове явище, що полягає 
у специфічному комплексі прийо-
мів і засобів регулювання. Він 
закріплений нормативно й тісно 
пов’язаний з відповідною режимно-
функціональною групою суспіль-
них відносин – власним предме-
том правового регламентування. 
Складником правового режиму є 
засоби правового регулювання, 
тобто засоби юридичного впливу, 
виражені в юридичних нормах та 
інших елементах правової сис-
теми. Теорія права, як уже зазна-
чалося, до таких основних засобів 
відносить дозвіл, заборону й пози-
тивне зобов’язання (припис). 
Коротко зупинимося на розкритті 
цих понять. 

Дозвіл – надання суб’єктові 
(юридичній або фізичній особі) 

права самостійно діяти на свій 
власний розсуд.

Заборона – засіб, протилеж-
ний дозволу. Вона покладає на 
який-небудь суб’єкт конкретних 
правовідносин обов’язок утрима-
тися від виконання конкретної дії 
певного роду або дій, об’єднаних 
якоюсь спільною ознакою.

Позитивне зобов’язання (при-
пис) – це покладання на суб’єктів 
правовідносин обов’язку активно 
діяти в певний спосіб.

Для інститутів адміністратив-
ного, фінансового, військового 
законодавства й низки інших галу-
зей публічного права є характер-
ним переважно централізоване 
регулювання, а в комбінації 3-х 
вищезгаданих засобів, як правило, 
домінують зобов’язання й забо-
рона. У цивільному й сімейному 
праві превалює диспозитивне 
начало, при цьому визначальним 
є дозвіл.

Додамо, що С.С. Алексєєв 
також відзначає, що поняття 
«режим» містить у собі основні 
смислові відтінки цього слова, у 
тому числі й ті, що «правовий 
режим» виражає ступінь жорс-
ткості юридичного регулювання, 
існування певних обмежень або 
пільг, допустимий рівень актив-
ності суб’єктів, межі їх правової 
самостійності [2, с. 185].

Виходячи з цього в юридичній 
літературі питання про поняття 
«правовий режим» вирішується у 
зв’язку з характеристикою пред-
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мета й методу правової регламен-
тації суспільних відносин тієї чи 
іншої галузі права. Що стосується 
адміністративного права, то, спи-
раючись на загальні принципи 
національного права, воно вико-
ристовує специфічні засоби й 
методи регулювання, які й виріз-
няють галузевий режим цього пра-
вового конгломерату в окремий 
інститут.

Адміністративно-правові ре-
жими, як і інші галузеві правові 
режими, ґрунтуються на вище-
викладених засобах правового 
регламентування. Проте їх особ-
ливість, як уже наголошувалося, 
полягає в домінуванні в них забо-
рон, розпоряджень і загально-
обов’язкових приписів.

Таким чином, вбачаємо важ-
ливим зробити загальнотеоретич-
ний аналіз визначення поняття 
«адміністративно-правовий 
режим». На нашу думку, найбільш 
вдалим слід назвати дослідження 
цього питання в наукових працях 
В.Б. Рушайла [11]. Узагальнюючи 
його роботи та інших юристів-нау-
ковців, розглянемо нижченаведені 
формулювання даного терміна. 

Зокрема, Д.Н. Бахрах під 
адміністративно-правовим режи-
мом розуміє поєднання адміністра-
тивно-правових засобів регулю-
вання, опосередковане централі-
зованим порядком, імперативним 
методом юридичної дії, яка вира-
жається в тому, що суб’єкти пра-
вовідносин за своїм статусом зай-

мають юридично нерівні позиції [4, 
с. 202], тобто цим методом є 
управління, засноване на юридич-
ній нерівності сторін. Отже, 
адміністративно-правовий режим 
характеризується адміністра-
тивно-правовими відносинами, які 
окрім загальних ознак правовідно-
син взагалі мають такі особли-
вості: (а) обов’язки і права сторін 
цих відносин пов’язані з вико-
навчо-розпорядчою діяльністю 
держави і (б) однією зі сторін 
останніх, як правило, виступає 
суб’єкт виконавчої влади.

Щодо конкретних параметрів 
функціонування того чи іншого 
адміністративно-правового 
режиму, то вони можуть суттєво 
розрізнятися. Це виявляється в 
наявності більш-менш розгорнутої 
мережі заборон і дозволів. 
Адміністративно-правові відно-
сини різняться за масштабом сво-
боди громадян та організацій у 
використанні своїх можливостей 
для реалізації суб’єктивних прав, 
за глибиною змін у конституцій-
ному статусі громадян та органі-
зацій, за часом і територією дії та 
за іншими критеріями. Залежно від 
порядку їх введення вони поділя-
ються на централізовані й децен-
тралізовані.

В.В. Ласточкін трактує понят-
тя адміністративно-правового 
режиму як сукупність правових 
установлень і необхідних органі-
заційних управлінських заходів, 
що забезпечують порядок реалі-
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зації окремими громадянами своїх 
відповідних прав та обов’язків, а 
також порядок діяльності держав-
них органів і громадських об’єд-
нань, який найадекватніше від-
повідає інтересам забезпечення 
безпеки та правоохорони суспіль-
ного на даній жорстко обмеженій 
ділянці державного управління [5, 
с. 55, 56].

Схожим можна назвати й виз-
начення адміністративно-право-
вого режиму, запропоноване  
І.С. Розановим. Це встановлена в 
законодавчому порядку сукупність 
правил діяльності, дій або 
поведінки громадян і юридичних 
осіб, а також порядок реалізації 
ними своїх прав у певних умовах 
(ситуаціях) забезпечення й під-
тримки суверенітету й оборони 
держави, інтересів безпеки та пра-
воохорони суспільного спеціально 
створеними для цих цілей служ-

бами державного управління [10, 
с. 85].

З урахуванням наведених 
тлумачень можемо зробити вис-
новок, що адміністративно-пра-
вові режими зумовлені голо-
вним чином наявністю існуючої 
небезпеки й загроз різного 
характеру, пов’язаних з під-
ривною чи терористичною діяль-
ністю, а також діяльністю різно-
манітних екстремістських органі-
зацій, спецслужб та організацій 
іноземних держав. За сучасних 
умов Українська держава виму-
шена робити необхідні зусилля 
по забезпеченню своєї зовніш-
ньої безпеки і вдаватись до 
внутрішньодержавних режим-
них заходів, що створюють 
необхідні умови для того, щоб 
перешкоджати тим чи іншим 
акціям підривної або протиправ-
ної діяльності.
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Адміністративне законо-
давство України – один з най-
важливіших регуляторів суспіль-
них відносин. Саме за допомо-
гою норм адміністративного 
права здійснюється державне 
управління, вирішуються повся-
кденні питання функціонування 
державних інститутів, розв’я-
зуються проблеми пересічних 
громадян. У той же час назвати 
адміністративне законодавство 
відповідаючим вимогам часу не 
можна. Слід визнати, що еконо-
мічні й політичні кризи, які остан-
нім часом стали вже звичними 
для нашого суспільства, знач-
ною мірою спровоковані недоско-
налістю саме адміністративно-
правових норм. На необхідність 
удосконалення адміністратив-
ного законодавства неоднора-
зово звертали увагу провідні 

вчені-адміністративісти Ураїни 
[Див.: 1; 4-7]. Зрозуміло, що сус-
пільні процеси не стоять на місті, 
що їх зміни вимагають постійного 
коригування й оновлення зако-
нодавства, тобто це процес без-
перервний. Але на кожному етапі 
розвитку держави існують свої 
основні проблеми, що потребу-
ють законотворчого вирішення.

Запроваджуючи адміністра-
тивну реформу в Україні, спира-
ючись на досягнення адміністра-
тивної науки, держава сьогодні 
має спрямовувати роботу органів 
виконавчої влади на таких заса-
дах, як-от: (а) незалежність здій-
снення функцій і повноважень 
органів управління від органів 
законодавчої й судової влади;  
(б) прозорість; (в) відповідаль-
ність за свої рішення; (г) забез-
печення поваги до фізичних і 
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юридичних осіб; (д) справед-
ливість та ефективність держав-
ного управління та ін. З огляду 
на означені принципи, необхідно 
паралельно вдосконалювати й 
адміністративне законодавс-
тво.

Світова економічна криза 
ставить нові завдання перед гіл-
ками влади й державними інсти-
туціями. За цих умов влада 
також повинна прискорити 
роботу щодо вдосконалення 
системи державного управління, 
що дозволить посилити потуж-
ність виконавчої гілки влади, 
більш цілеспрямовано і плідно 
впливати на проведення різно-
манітних (насамперед економіч-
них) радикальних перетворень у 
країні. Потребує поліпшення нор-
мативна база системи держав-
ного прогнозування та принципів 
розроблення програм соціально-
економічного розвитку. У прак-
тику діяльності центральних 
орган ів  виконавчої  вла ди 
доречно впровадити й законо-
давчо закріпивши при цьому 
середньострокове бюджетне 
планування, розробити засади 
стратегічного і річного плану-
вання, посилити контроль за 
ефективністю й цільовим витра-
чанням бюджетних коштів, 
удосконалити роботу зі скла-
дання прогнозних балансів 
виробництва і споживання най-
важливіших видів продукції 
тощо. З метою стримування 

зростання цін слід провадити 
постійний відповідний моніто-
ринг на внутрішньому й зовніш-
ньому ринках. Особливої уваги 
потребує впорядкування норма-
тивної бази, яка забезпечує 
роботу банківської системи, 
діяльність якої можна ототож-
нити з елементом національної 
безпеки України.

Ефективне управління не-
можливе без реформування 
адміністративного законодавс-
тва, спрямованого на налагод-
ження конструктивного спів-
робітництва Уряду з Верховною 
Радою України, окремими депу-
татськими фракціями (групами) 
й позафракційними народними 
депутатами. Подальшого роз-
витку потребує законодавство з 
координації роботи Верховної 
Ради України й Уряду з місце-
вими органами державної вико-
навчої влади, органами місце-
вого самоврядування. Складна 
економічна ситуація вимагає 
перегляду нормативної бази, що 
регулює таку сферу діяльності, 
як управління об’єктами держав-
ної власності, недосконалий 
механізм якого сприяє «тіньовій» 
приватизації, проявам корупції в 
апараті управління та ін.

Зазначене вище наштовхує 
на висновок про необхідність 
якнайшвидшого подальшого 
реформування інституту держав-
ної служби в Україні, підготовку 
нових управлінських кадрів, які, 
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як відомо, «вирішують усе». Важ-
ливість цього напрямку зумов-
лена тим, що навіть досконале 
законодавство, потенційно ефек-
тивні державні й місцеві плани 
та програми часто належним 
чином не реалізуються саме 
через недостатню кваліфікацію 
безпосередніх виконавців. У 
цьому зв’язку постає питання 
оновлення законодавства про 
державну службу в Україні. Перш 
за все вимагає оновлення Закон 
України «Про державну службу» 
[2; 1993. – № 52. – Ст. 490], який 
не відповідає вимогам часу. Слід 
прийняти правовий акт, у якому 
знайшли б вирішення питання 
статусу таких видів державної 
служби, як цивільна й мілітари-
зована державна служба, служба 
в органах державної законодав-
чої, виконавчої й судової гілок 
влади, державна служба сфери 
надання послуг громадянам та 
ін. Потребує узгодження й 
адміністративне та кримінальне 
законодавство, яке конфліктує 
між собою в питаннях визна-
чення понять «посадова» і 
«службова» особа, що відчутно 
ускладнює застосування відпові-
дальності до державних служ-
бовців (особливо з питань їх від-
повідальності за вчинення коруп-
ційних правопорушень, службо-
вих злочинів) та ін.

Проблема ефективності 
роботи державного апарату, у 
свою чергу, тісно пов’язана з про-

блемою якості підготовки фахів-
ців вищою школою. Досвід 
реформи останньої вказує на 
нову проблему освіти в Україні 
– належної якості, яка вимагає 
запровадження дійових адміні-
стративно-правових важелів 
захисту студентів від отримання 
ними «квазіосвіти» в різного роду 
комерційних вищих навчальних 
закладах, що не мають відповід-
ного наукового й кадрового 
потенціалу для підготовки фа-
хівців, конкурентоспроможних на 
світовому ринку праці. Багато 
питань висуває й система так 
званого модульного контролю», 
яка нівелює особистий творчий 
підхід студента до навчання, 
замінюючи його на систему тес-
тової оцінки знань за принципом 
«угадав-не вгадав» та оцінки 
його роботи за умов формаль-
ного відвідування ним занять.

Державі бажано визначи-
тися й законодавчо закріпити 
вичерпний перелік видів і меж 
так званих управлінських послуг, 
які, з нашого погляду, істотно 
погіршують майновий стан гро-
мадян, фактично примушуючи їх 
двічі сплачувати роботу апарату 
управління у виді а) податків на 
утримання органів державної 
виконавчої влади й органів міс-
цевого  с амовря дування  і  
б) плати саме за послугу, яку ці 
структури повинні надавати гро-
мадянинові безоплатно вже за 
тих підстав, що вони й утворені 
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для виконання саме цих функ-
цій.

Концепція адміністративної 
реформи в Україні [3] серед фун-
кцій міністерства дійсно перед-
бачає можливість запровадити 
систему надання управлінських 
послуг населенню шляхом їх 
делегування окремим госпро-
зрахунковим підрозділам, підпо-
рядкованим відповідному мініс-
терству. Потреба в цьому об-
ґрунтовується тим, що сучасне 
розуміння демократичної дер-
жави полягає в тому, що не гро-
мадяни служать державі, а вона 
є організацією на службі в сус-
пільства, і це начебто означає, 
що держава «не управляє грома-
дянами, а надає їм управлінські 
послуги, тобто вчиняє різно-
манітні дії, спрямовані на ство-
рення умов для реалізації ними 
своїх прав та свобод» [6, с. 23].

Але якщо із цим погодитись, 
щонайменше виникне питання: 
хто ж тоді здійснює державне 
управління, об’єктом якого, як 
відомо, є й громадяни? І навіщо 
тоді апарат державного управ-
ління, вся напрацьована теорія 
державного управління?! Не 
заперечуючи саму ідею надання 
державою громадянам послуг у 
сфері державного управління, 
заглянемо в корінь цього питання. 
Навряд чи хто буде заперечу-
вати, що держава – це вища 
форма організації суспільства. 
Усі державні інститути (держав-

ний апарат, армія, поліція 
(міліція), суд, прокуратура, конт-
ролюючі структури) служать сус-
пільству. Принаймні, так повинно 
бути. Це положення знаходить 
своє відбиття в таких норматив-
них актах, як Конституція України 
[2, 1996. – № 30. – Ст. 141], конс-
титуційні та інші закони, підза-
конні акти. Зокрема, Основний 
Закон країни (cт. 3) визнає 
людину, її життя і здоров’я, честь 
і гідність, недоторканність і без-
пеку найвищою соціальною цін-
ністю, а права і свободи людини 
та їх гарантії визначають зміст і 
с прямован іс ть  д іяльнос т і 
держави. Держава відповідає 
перед людиною за свою діяль-
ність. Утвердження й забезпе-
чення прав і свобод людини – її 
головний обов’язок. Якщо запро-
вадити інститут управлінських 
послуг, то ці головні обов’язки 
держави у виді різноманітних дій 
державних службовців, праців-
ників органів місцевого самовря-
дування, інших осіб, уповнова-
жених на виконання функцій 
держави, громадяни будуть 
вимушені купувати. 

Ось перше питання, яке 
насамперед постане у зв’язку із 
запровадженням управлінських 
послуг: навіщо громадянам як 
платникам податків (до речі, 
одних із найвищих у світі), утри-
мувати державний апарат, про-
фесійну діяльність якого по-
трібно сплачувати двічі? Адже 
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вони вже сплатили податки на 
його утримання, саме за для 
його, так би мовити, «служіння 
народу». Сумнівність таких «пос-
луг» вбачається і в тому, що така 
«купівля» практично унеможлив-
лює (в усякому разі з точки зору 
моралі) оскарження громадяни-
ном результатів цих послуг. Як 
же може висловити незадово-
лення щодо неякісності таких 
«послуг» громадянин, якщо він 
бачив що купував? Адже за 
основними позиціями договору 
купівлі-продажу (строки, якість 
та ін.) ці послуги його (громадя-
нина) на момент купівлі влашто-
вували (інакше гроші б не пере-
раховував). Гроші сплатив? Так. 
То які тепер можуть бути претен-
зії?! Управлінська послуга – не 
той товар, який можна обмі-
няти!

Що ж відбувається? А те, що 
держава в особі свого управ-
лінського апарату практично зні-
має з себе на подальше всі 
моральні обов’язки перед люди-
ною. (Хоча, звісно, юридично це 
питання може бути вирішено. Це 
перше. Друге – це те, що у гро-
мадянина немає вибору щодо 
місця купівлі, ціни, строків тощо 
як обов’язкових елементів ринку 
послуг. І третє, чи не найго-
ловніше: запроваджуючи таку 
схему, держава завуальовано 
провадить систему торгівлі вла-
дою! Саме так, оскільки предме-
том таких «послуг» є управ-

лінські, тобто державно-владні 
правовідносини. 

На наше глибоке переко-
нання, офіційно запровадити інс-
титут управлінських послуг – 
значить  фактично в іддати 
державну владу на відкуп чинов-
никові. А це просто небезпечно 
перш за все для самої держави. 
І хоча прихильники цього нового 
інституту й зосереджують увагу 
на тому, що управлінські послуги 
повинні бути суворо окреслені, 
а механізм їх надання чітко випи-
саний, історія вчить: чиновниц-
тво все одно знайде способи 
обійти будь-які правила й розши-
рити у своїх інтересах коло цих 
«послуг». На таку думку наштов-
хує постійне зростання чисель-
ності чиновницького апарату 
управління, (який, зрозуміло, 
постійно доказує свою доціль-
ність) та ознайомлення з поса-
довими інструкціями службовців 
цього апарату, де їх обов’язки 
виписані вкрай неконкрентно, 
невичерпно, так би мовити, «вза-
галі». 

Як же можна поліпшити 
роботу державного апарату з 
розгляду звернень громадян і 
задоволення їх законних інтере-
сів без поширення оплатної 
форми взаємовідносин чинов-
ника і громадянина? (Оскільки 
сама по собі оплатна форма ще 
не гарантує якості), вважаємо, 
тут існує 2 основних шляхи: по-
перше, суттєво скоротити сам 



���2009/100

Питання адміністративного 	
та фінансового права

перелік тих дій громадян, які пот-
ребують дозволу з боку держави; 
по-друге максимально скоротити 
дозвільний характер отримання 
або реалізації відповідного 
права, тобто максимально запро-
вадити харак тер заявний. 
Держава повинна довіряти 
людині, бо тільки тоді людина 
матиме підстави поважати 
владу.

З нашої точки зору, чинне 
законодавство потрібно перегля-
нути задля відпрацювання 
механізму надання як існих 
безоплатних послуг. Необхідно 
суттєво скоротити строки роз-
гляду й задоволення (якщо на те 
є підстави) звернень громадян, 
установити підвищену відпові-
дальність чиновництва за пере-
вищення таких строків. Дореч-
ним буде і прив’язка числа служ-
бовців відділів та управлінь 
держадміністрацій, органів міс-
цевого самоврядування до 
чисельності населення на тій чи 
іншій території. До того ж це 
стримуватиме зростання апа-
рату, дозволить правильніше 
розподілити навантаження на 
державного службовця, пер-
соніфікувати його робочу ділянку 
та юридичну відповідальність.

Отже, якщо ми хочемо побу-
дувати наш дім належним чином, 
де держава та її апарат дійсно 
утворюються і працюють для 
людини, а не навпаки, конкретні 
правовідносини у сфері держав-

ного управління не можна кон-
струювати на протилежних при-
нципах.

Чимало проблем, які можна 
хоча б частково вирішити за 
допомогою норм адміністратив-
ного права, накопичилося й у 
сфері управління житлово-кому-
нальним господарством яка, до 
речі, тісно пов’язана саме з так 
званими управлінськими послу-
гами. Особливість і важливість 
для держави цієї царини полягає 
в тому що проблем ЖКГ стосу-
ються практично кожного грома-
дянина України. Саме рівнем 
своєї побутової влаштованості 
вимірює пересічний громадянин 
рівень ефективності роботи 
державного апарату. Сьогодні 
ЖКГ поруч з екологією й енерге-
тикою фактично стало сферою 
національної безпеки України. 
Невідповідність цін і якості 
надання послуг у цій царині, 
монопольний і практично непід-
контрольний державі порядок їх 
установлення й постійне суттєве 
зростання боляче б’ють перш за 
все по найменш захищеним 
верствам населення. 

Адміністративне право, на 
нашу думку, повинно відпрацьо-
вувати й заходи щодо відчутного 
скорочення і спрощення проце-
дури отримання в органах 
державної виконавчої влади 
права на зайняття комерційною 
діяльністю. Можливо, слід роз-
глянути питання про опрацю-
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вання спеціального механізму 
підтримки й захисту малого й 
середнього бізнесу від зловжи-
вань чиновництва, наприклад, 
підготувати програму «Управ-
ління й бізнес» (умовна назва), 
пов’язати її з антикорупційними 
планами країни.

Наступним важливим напря-
мом регулювання суспільних від-
носин за допомогою адміністра-
тивного законодавства є онов-
лення інституту адміністратив-
ної відповідальності. Основним 
нормативним актом тут виступає 
Кодекс України про адміністра-
тивні правопорушення (КУпАП) 
[2,  1984.  –  Дод.  до № 51.  
– Ст. 1122], питання реформу-
вання якого постало майже з 
перших днів незалежності. Як 
вбачається, здійснюючи роботу 
по підготовці нового КУпАП, слід 
виходити з того, що:

1) чинний КУпАП, є достат-
ньо вдало сконструйованим нор-
мативним актом (особливо за 
структурою), відповідає вимогам 
часу в цілому, і може бути взятий 
за основу нового Кодексу;

2) вдалою є і його назва, яка 
лаконічно вказує на те, що акт 
містить не тільки норми мате-
ріального права, а й процедурні. 
При цьму вона підкреслює, що 
Кодекс складається суто з норм, 
які регламентують правовідно-
сини, пов’язані з притягненням 
винних осіб до адміністративної 
відповідальності, і не містить 

норм так званого позитивного 
адміністративного права (управ-
ління в окремих галузях, управ-
лінські повноваження органів 
виконавчої влади та ін.) Це 
досить важливо, тому назву 
Кодексу, вважаємо, треба зали-
шити без змін;

3) структура КУпАП (за-
гальна й особлива частини, від-
повідні розділи), як уже відміча-
лось, в основному має бути 
залишена такою ж, оскільки від-
повідає тим завданням, для 
розв’язання яких прийнято цей 
кодифікований нормативний 
акт.

У той же час низка питань не 
може бути вирішена без вне-
сення до Кодексу відповідних 
змін і доповнень. На початку 
роботи бажано визначити основ-
ний принцип нового акта. Таким, 
як на нашу думку, є принцип 
раціональної відповідальності, 
під яким треба розуміти: 

відповідність складів право-
порушень, які містить КУпАП, 
вимогам часу (окремої уваги тут 
потребує аналіз існуючих видів 
адміністративної відповідаль-
ності, відмежування їх від кримі-
нальних, зменшення їх кількості, 
виключення з проекту застарі-
лих тощо); 

відповідність заходів при-
мусу, які застосовує держава до 
правопорушника, суспільній 
небезпечності проступку;

чіткий і прозорий механізм 
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порушення справи, рух процесу-
альних документів по справі, її 
розгляд і прийняття рішення;

наявність як слід відпрацьо-
ваного механізму захисту прав 
особою, яка притягається до від-
повідальності;

відповідальність держави 
перед особою за незаконне при-
тягнення до адміністративної 
відповідальності.

При роботі над окремими 
складами правопорушень важ-
ливо враховувати, що склади 
КУпАП має містити тільки ті, які 
захищають інтереси держави 
або суспільства в цілому. Не 
повинно бути складів, які вста-
новлюють відповідальність, 
бажану для окремих осіб, кланів 
чи фінансово-господарських 
груп. Приміром, демонополіза-
ція з боку держави спиртовироб-
ляючої промисловості логічно 
потребує виключення такого 
складу, як самогоноваріння, 
оскільки його наявність у Кодексі 
захищає інтереси приватних 
виробників горілчаної продукції 
і зовсім не стосується інтересів 
суспільства. Несприйняття 
викликають і введені «дракон-
тові» заходи проти водіїв, які не 
мають полісу обов’язкового 
страхування цивільно-правової 
відповідальності власник ів 
наземних транспортних засобів 
–  страхового сертифіката 
«Зелена картка». Виникає запи-
тання: чим відсутність такого 

полісу так небезпечна для учас-
ників дорожнього руху? Чому 
автори введених змін так перей-
маються інтересами страхових 
компаній, які зі свого боку далеко 
не завжди належним чином 
виконують свої зобов’язання 
перед власниками авто? Це ж 
стосується й відповідальності у 
сфері ЖКГ. Так чому держава 
застосовує свій репресивний 
апарат для забезпечення чиї-
хось приватних комерційних 
інтересів? Договір про страху-
вання автомобіля чи надання 
пос луг  у  с фер і  ЖКГ –  це 
цивільно-правовий договір,  
який забезпечувати належить 
цивільно-правовим шляхом.

Викликають заперечення й 
розміри адміністративних штра-
фів, які не відповідають майно-
вому стану пересічного українця, 
а також існування таких видів 
адміністративних стягнень, як: 
громадські роботи (і це в умовах 
з р о с т а ю ч о г о  б е з р о б і т т я , 
зубожіння населення); конфіска-
ція предмета, який став знаряд-
дям або безпосереднім об’єктом 
адміністративного правопору-
шення. Останній вид прямо 
суперечить cт. 41 Конституції 
України, частини 5 і 6 якої вказу-
ють, що «примусове відчуження 
об’єктів права приватної влас-
ності може бути застосоване 
лише як виняток з мотивів сус-
пільної необхідності, на прідставі 
і в порядку, встановлених зако-
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ном, та за умови попереднього і 
повного відшкодування їх вар-
тості» (Курсив автра – В.Г). При 
чому «примусове відчуження 
таких об’єктів з наступним пов-
ним відшкодуванням їх вартості 
допускається лише в умовах 
воєнного чи надзвичайного 
стану» (Курсив автора – В.Г). То 
невже ми постійно проживаємо 
в таких умовах? А як бути із 
забезпеченням майнових інтере-
сів співвласників таких об’єктів, 
наприклад, членів сім’ї правопо-
рушника?

Мало логіки й у тому, щоб 
містити в КУпАП заборони, які не 
підтримуються суспільством, 
поголовно порушуються, драту-
ють громадян та ін. Не захища-
ють такі заборони і так звані інте-
реси якості продукції. Адже прак-
тика свідчить, що, приміром, 
близько 70% горілчаної продук-
ції, яка виробляється легально й 
легально потрапляє в роздрібну 
торгівлю, не відповідає вимогам 
стандартизації та якості.

Варто звернути увагу й на 
співвідношення КУпАП з іншими 
нормативними актами, що міс-
тять адміністративну відпові-
дальність і процедурні правила 
накладення адміністративних 
стягнень, як, наприклад, Митний 
кодекс, Закон України «Про 
дорожній рух», з яких таку від-
повідальність бажано виклю-
чити, й привести правила засто-
сування адміністративного при-

мусу до взаємної узгодженості.
Важ ливим є й питання 

адміністративної відповідаль-
ності юридичних осіб. Як вба-
чається, вона (якщо всупереч 
логіці й теорії права така відпові-
дальність буде введена) повин-
на знайти своє закріплення в 
окремому нормативному акті, на 
кшталт «Кодексу України про 
адміністративну відповідаль-
ність юридичних осіб», оскільки 
склади правопорушень, під-
ґрунтя, умови застосування 
адміністративної відповідаль-
ності юридичних і фізичних осіб 
суттєво різняться.

Найважливішим способом 
розв’язання низки проблем, кон-
фліктів, непорозумінь, що вини-
кають між різними гілками влади, 
а також при реалізації управ-
лінських повноважень органами 
державної виконавчої влади й 
органами місцевого самовряду-
вання, міг би стати Закон України 
«Про нормативно-правові акти». 
У ньому слід перелічити види 
нормативних актів, порядок їх 
підготовки й видання, межі ком-
петенції різних гілок влади в про-
цесі прийняття актів, мовні й тер-
мінологічні стандарти, проце-
дуру подолання прогалин у таких 
актах, способи їх тлумачення, 
інші важливі питання, пов’язані з 
реалізацією владних повнова-
жень державних інституцій за 
допомогою нормотворчої діяль-
ності. Фактично цей закон зробив 
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би більш чіткими і зрозумілими 
повноваження всіх гілок влади, 
поставив кордони на шляху 
перевищення ними своїх повно-
важень. Є сенс підкреслити, що 
проект такого акта було розроб-
лено фахівцями Національної 
юридичної академії України імені 
Ярослава Мудрого ще в середині 
90-х років минулого століття. 
Але складається враження, що 
наших народних обранців, як і 
деяких вищих пос а довц ів 
держави цілком влаштовує брак 

правової регламентації в цьому 
питанні, бо це розв’язує їм руки 
для своєрідного правового 
свавілля.

Зазначені проблеми онов-
лення адміністративного законо-
давства не є вичерпними, але в 
статті названо найголовніші з 
них. Їх розв’язання відкриє шлях 
д л я  п о д а л ь ш и х  р е ф о р м 
адміністративного права й 
удосконалення практики належ-
ного застосування адміністра-
тивного законодавства.
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Обсяг конкретних суб’єктив-
них прав та обов’язків будь-якого 
громадянина, тим паче держав-
ного службовця чи, зокрема, 
працівника органів внутрішніх 
справ, як відомо, є динамічним і 
завжди тісно й органічно пов’я-
заним з перебігом часу та змі-
ною, з одного боку, соціальних, 
економічних, політичних та інших 
умов, що склалися в тій чи іншій 
державі, де громадянин прожи-
ває і громадянином якої він є, а 
з другого – певних життєвих 
обставин і ситуацій. За часи фор-
мування, становлення й роз-
витку України як суверенної 
демократичної держави відбу-
лися докорінні і значні зміни 
практично в усіх сферах суспіль-
ного життя й людської діяль-
ності, що певним чином позначи-

лися й на сучасному адміністра-
тивно-правовому статусі праців-
ників органів внутрішніх справ 
(ОВС) і сприяли відповідній дина-
міці його проблем. Усе це неми-
нуче відбилося на стані опера-
тивно-службової діяльності ОВС 
і  прак тичних результата х 
боротьби зі злочинністю та 
іншими правопорушеннями. Ці 
процеси в різні часи досліджу-
вали такі вчені, як В.Б. Авер’янов, 
О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк,  
Н.П. Матюхіна, В.М. Плішкін,  
О.Г. Фролова [Див.: 1-8 ] та ін. 
Разом із тим і сьогодні вивчення 
проблем адміністративно-право-
вого статусу працівників ОВС не 
втратило своєї актуальності й 
має вагоме не тільки теоретичне, 
а й практичне значення для 
вдосконалення процесів управ-

О.Г. Фролова, д-р юрид. наук, професор 
Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 
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ління в ОВС і підвищення їх 
ефективності. На деяких питан-
нях сучасного адміністративно-
правового статусу працівників 
ОВС ми й зупинимося в даній 
статті.

Термін «статус» у перекладі 
з латинської мови означає «поло-
ження» або «стан», звідси 
дослівно поняття «статус праців-
ника ОВС» означає його поло-
ження або стан. Адміністра-
тивно-правовий статус праців-
ника ОВС є, з одного боку, скла-
довою частиною його загального 
статусу і, з другого – певним різ-
новидом статусу державного 
службовця. Цей статус визна-
чається обсягом і характером 
адміністративної 
п р а в о с у б ’є к т н о с т і ,  т о бт о 
адміністративної правоздатності 
й адміністративної дієздатності, 
і передбачає не тільки широкий 
комплекс прав та обов’язків, 
закр іплених Констит уц ією 
України, нормами різних галузей 
права, указами Президента 
України, постановами Кабінету 
міністрів України й відомчими 
нормативно-правовими актами, 
які відбивають значну правову й 
соціально-політичну роль пра-
цівників ОВС у суспільстві як 
представників держави, які 
виступають суб’єктами управ-
лінської діяльності у сфері внут-
рішніх справ, у боротьбі зі зло-
чинністю та іншими правопору-
шеннями, а й гарантії реалізації 

цих прав та обов’язків, а також 
специфічний механізм їх охо-
рони державою. А цей механізм, 
у свою чергу, також має достат-
ньо складне організаційно-пра-
вове регулювання. Реалізація 
прав і виконання обов’язків пра-
цівниками ОВС забезпечується 
шляхом їх відповідного право-
вого оформлення з передбачен-
ням різних видів відповідаль-
ності як самих працівників ОВС, 
так і інших державних службов-
ців чи пересічних громадян, а 
також державних і недержавних 
органів, установ та організацій 
за їх порушення чи недотри-
мання та ін. 

Отже, правовий статус пра-
цівника органів внутрішніх справ 
– це визначена у нормативно-
правових актах система прав, 
свобод, обов’язків, обмежень, 
морально-правових вимог і 
гарантій професійної діяльності 
окремої категорії працівників 
служб і підрозділів системи МВС 
України, що виконують правоохо-
ронні завдання в царині охорони 
громадського порядку, забезпе-
чення громадської безпеки й 
боротьби з правопорушеннями, 
їх соціально-правовий захист та 
особливості юридичної відпові-
дальності. Таким чином, статус 
працівника ОВС визначається як 
складна диференційована й 
разом із тим комплексна система 
елементів, що має певну верти-
кальну й горизонтальну струк-
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туру. Основними елементами 
такої системи є права, обов’язки, 
обмеження, професійна компе-
тентність, юридична відпові-
дальність, гарантії матеріально-
технічного і фінансово-економіч-
ного забезпечення діяльності 
працівників ОВС тощо.

Статус конкретного праців-
ника чи певної групи або кате-
горії працівників органів внутріш-
ніх справ характеризується пев-
ним змістом. Зміст їх діяльності, 
як і статус, визначається не осо-
бистістю конкретної людини, а 
займаною ним посадою. Прий-
маючи рішення і здійснюючи 
його, працівник ОВС виражає не 
тільки власну волю, а й волю 
колективу, який він представляє. 
Крім того, за свою поведінку від-
повідає не лише він сам, а й 
орган, служба, підрозділ чи 
організація, які (чи яку) він пред-
ставляє.

На сьогоднішній день можна 
умовно відокремити загальні і 
спеціальні організаційно-правові 
засади сучасного адміністра-
тивно-правового статусу праців-
ників ОВС, а також їх соціаль-
ного, грошового й пенсійного 
з а б е з п е ч е н н я .  На в е д е м о 
декілька прикладів. Серед голо-
вних нормативно-правових актів, 
що формулюють і надають 
загальні організаційно-правові 
основи сучасного адміністра-
тивно-правового статусу праців-
ників ОВС можна насамперед 

назвати окрім Конституції також 
Закони України від 20 грудня 
1990 р.  «Про міл іц ію»,  в ід  
10 січня 2002 р. «Про загальну 
структуру і чисельність Мініс-
терства вну тр ішн іх  справ 
України», указ Президента 
України від 17 жовтня 2000 р. 
«Про Положення про Міністерс-
тво внутрішніх справ», постанову 
Кабінету Міністрів Української 
РСР від 29 липня 1991 р. «Про 
затвердження Положення про 
проходження служби рядовим і 
начальницьким складом органів 
внутрішніх справ», указ Президії 
Верховної Ради Української РСР 
від 29 липня 1991 р. «Про Дис-
циплінарний статут органів внут-
рішніх справ Української РСР»  
та ін.

Серед головних норма-
тивно-правових актів, що пере-
дбачають спеціальні організа-
ційно-правові засади сучасного 
адміністративно-правового ста-
тусу працівників ОВС можна, 
наприклад, назвати Закони 
України від 18 лютого 1992 р. 
«Про оперативно-розшукову 
діяльність», від 30 червня 1993 р. 
«Про організаційно-правові 
основи боротьби з організова-
ною злочинністю», від 5 жовтня 
1995 р. «Про боротьбу з коруп-
цією», від 23 грудня 1993 р. «Про 
забезпечення безпеки осіб, які 
беруть участь у кримінальному 
судочинстві», постанови Кабі-
нету Міністрів України в ід  
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5 липня 1993 р. «Про утворення 
державної служби боротьби з 
економічною злочинністю», від 
12 жовтня 1992 р. «Про затверд-
ження Положення про дозвільну 
систему» та ін.

До основних нормативно-
правових актів, що передбача-
ють організаційно-правові засади 
соціального, грошового й пенсій-
ного забезпечення працівників 
ОВС можна віднести, приміром, 
Закони України від 9 квітня 
1992 р. «Про пенсійне забезпе-
чення військовослужбовців, осіб 
начальницького і  рядового 
складу органів внутрішніх справ 
та деяких інших осіб», в ід  
24 березня 1998 р. «Про статус 
ветеранів військової служби і 
ветеранів органів внутрішніх 
справ та їх соціальний захист», 
постанови Кабінету Міністрів 
Україні від 29 червня 1991 р. 
«Порядок і умови державного 
обов’язкового особистого стра-
хування осіб рядового, началь-
ницького та вільнонайманого 
складу органів і підрозділів внут-
рішніх справ», від 17 листопада 
1992 р. «Порядок обчислення 
вислуги років, призначення та 
виплати пенсій і грошової допо-
моги особам офіцерського 
складу, прапорщикам, мічманам, 
військовослужбовцям надстро-
кової служби та військової 
служби за контрактом, особам 
начальницького і  рядового 
складу органів внутрішніх справ 

та членам їхніх сімей» та ін.
Аналіз більшості з вищеназ-

ваних та інших нормативно-пра-
вових актів, що передбачають 
загальні, спеціальні, соціальні та 
інші організаційно -правові 
основи сучасного адміністра-
тивно-правового статусу праців-
ників ОВС показує, що більшість 
із них, незважаючи на існуючі на 
даний час певні зміни й допов-
нення, здебільшого застарілі, не 
відповідають сучасним вимогам 
і реаліям сьогодення, мають 
декларативний характер, на 
практиці в повному обсязі не 
працюють і не виконуються, 
оскільки не мають належних еко-
номіко-фінансових розрахунків і 
необхідного бюджетного, фінан-
сово-економічного, технічного чи 
іншого забезпечення.

Працівники органів внутріш-
ніх справ – це особливий різно-
вид державних службовців. Вони 
виконують управлінські й право-
охоронні функції, мають відмін-
ний від інших службовців право-
вий статус, здійснюють від імені 
й за дорученням держави вико-
навчо-розпорядчі повноваження 
правоохоронного характеру. 
Окрім того, вони вступають у 
правові відносини, які виплива-
ють зі змісту їх службових пов-
новажень не лише в середині 
органу чи підрозділу, а й зовні, 
тобто вступають у відносини з 
громадянами, іншими держав-
ними й недержавними органами. 
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Виступаючи в означених відно-
синах від імені держави, вони 
можуть застосувати заходи, 
необхідні для виконання закон-
них вимог, зокрема, заходи при-
мусового характеру. Владна при-
рода їх службових повноважень 
забезпечує реальну й необхідну 
можливість для даної категорії 
державних службовців впливати 
на поведінку суб’єктів суспільних 
відносин, як правило, правопо-
рушник ів,  для досягнення 
соціально корисного результату, 
безумовного виконання всіма 
громадянами норм закону, забез-
печення обов’язковості підпо-
рядкування поведінки громадян 
законним вимогам і розпоряд-
женням працівників ОВС.

Особливості адміністра-
тивно-правового статусу праців-
ника ОВС, як відомо, виявля-
ються на практиці не тільки в 
наявності у нього певних повно-
важень і можливості виступати 
в межах своєї компетенції від 
імені держави через державні 
органи, а й у безпосередній при-
четності за родом службової 
діяльності до підготовки, прий-
няття або проведення в життя 
спеціальних державно-управ-
лінських рішень у сфері внутріш-
ніх справ, у забезпеченні громад-
ської безпеки, громадського 
порядку, правопорядку й закон-
ності в державі в цілому. До того 
ж, його суворо й чітко норма-
тивно регламентована діяль-

ність поєднується з можливістю 
й необхідністю за певних умов 
оперативного прийняття влас-
них вольових рішень на підставі 
й з урахуванням відповідних нор-
мативно-правових норм, що 
дуже важливо, перш за все, в 
екстремальних, надзвичайних чи 
особливих умовах несення 
служби, які нерідко для праців-
ника ОВС є повсякденними. 
Зазначені особливості адмі-
ністративно-правового статусу 
працівника ОВС й несення ним 
служби, що в даний час значно 
загострені сучасною екномічною 
кризою в суспільстві, зростанням 
кількості злочинів та інших пра-
вопорушень, їх ускладненням та 
обтяженням, вимагають від них 
неухильного виконання й повної 
реалізації на практиці необхід-
них організаційно-правових, 
медичних, технічних, соціально-
побутових та інших умов для 
свого професійного станов-
лення, професійної адаптації й 
успішної професійної діяльності. 
Однак, враховуючи поки що існу-
ючі сьогоднішні в країні загальні 
і спеціальні кризові явища, що 
охопили практично всі сфери 
діяльності (фінанси, економіку, 
політику), реалізація цих умов і 
виконання відповідних правових 
норм є складновиконуваними, 
що негативно відбивається на 
оперативно-службовій діяль-
ності працівників ОВС та на її 
основних практичних показни-
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ках.
Як бачимо,правовий статус 

працівника ОВС має складний, 
багатогранний характер: з одного 
боку, він є представником озброє-
ного органу державної виконав-
чої влади, посадовою особою, а 
з другого – особою найманої 
праці, суб’єктом службово-тру-
дових відносин, що виникають 
при проходженні державної 
служби в органах внутрішніх 
справ. Як працівник системи 
МВС, він позбавлений права зай-
матися підприємницькою діяль-
ністю – як безпосередньо, так і 
через посередників, або сприяти 
в ній іншим особам, брати пода-
рунки чи послуги у зв’язку зі 
своєю службовою діяльністю, 
бути членом політичних органі-
зацій і рухів, брати участь у 
страйках та ін. Існують також інші 
специфічні вимоги, притаманні 
тільки професії працівника 
ОВС. 

Як уже вказувалося, право-
вий статус працівника органів 
внутрішніх справ визначається 
саме займаною ним посадою, в 
якій відбиваються його функціо-
нальна роль й місце в конкрет-
ному органі внутрішніх справ. 
Посада – це частина організа-
ційно-правової структури ОВС з 
відповідною частиною компетен-
ції, яка надається такій особі, як 
працівник ОВС, що закріплено в 
офіційних нормативно-правових 
та інших документах (наказах, 

штатних розкладах, схемах, 
посадових окладах тощо). Кожна 
посада в органах внутрішніх 
справ утворюється в розпоряд-
ницькому порядку. Правовими 
актами визначається її назва, 
місце в службовій ієрархії (кому 
вона підлегла, хто підлеглий їй 
тощо),  порядок заміщення 
посади. Вона включається до 
штатного розкладу й у єдину 
номенклатуру посад державних 
службовців. Посади працівників 
органів внутрішніх справ мають 
свої найменування (рядовий, 
молодший, середній, старший, 
вищий начальницький склад). 
Посада для правового статусу 
працівника ОВС є синтезом його 
організаційно-правового стано-
вища і складається з 2-х частин 
– службової й особистої. Служ-
бові права й обов’язки такого 
працівника – це його право вида-
вати індивідуальні акти у виді 
наказу, застосовувати заходи 
примусу, дотримуватися внут-
рішнього розпорядку дня тощо. 
У свою чергу, особисті права 
виражаються, наприклад, у роз-
мірі відпустки, пільгах, компен-
сації, гарантіях, конкретних умо-
вах праці тощо). Значною про-
блемою й недоліком Положення 
про проходження служби рядо-
вим і начальницьким складом в 
органа х вну тр ішн іх  справ 
України, на який ми вже посила-
лися раніше, є неповний (неви-
черпний)  перел ік  прав та 
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обов’язків особового складу 
органів, служб та підрозділів 
внутрішніх справ.

Таким чином, правове поло-
ження (стан) працівника органів 
внутрішніх справ залежить від 
того, як регулюється правова 
сфера його службової діяль-
ності. Проблема полягає в тому, 
як виконуються управлінські 
функції і які саме. Вона сто-
сується насамперед порядку 
проходження служби в органах 
внутрішніх справ. Розвиток зако-
нодавства України в цьому 
напрямку повинен припускати 
вироблення конкретних критеріїв 
на просування по службі, підви-
щення заробітної плати й удоско-
налення структури ОВС. Зважа-
ючи на недосконалість правової 
бази адміністративно-правового 
статусу посадової особи органів 
внутрішніх справ, варто було б 
розробити Закон України «Про 
державну службу в органах внут-
рішніх справ», де дістали б своє 
відображення такі положення:  
а) дефініція поняття «державна 
служба в органах внутрішніх 
справ»; б) вичерпне окреслення 
завдань, принципів державної 
служби в органах внутрішніх 
справ; в) визначення державної 
посади в органах внутрішніх 
справ, їх класифікація та реєстр, 
класифікаційні вимоги до посад; 
г) трактування понять «посадова 
особа», «керівник» і «представ-
ник влади» органів внутрішніх 

справ; д) якомога повний перелік 
загальних прав та обов’язків 
державних службовців – праців-
ників ОВС, обмеження по службі; 
е) особливості процедури при-
тягнення до дисциплінарної від-
повідальності тощо.

З метою підвищення пре-
стижу служби в ОВС, зацікавле-
ності державних службовців у 
продуктивній та ефективній 
роботі, запобігання проявів 
корупції та інших правопорушень 
необхідно, на нашу думку, про-
довжити роботу по вдоскона-
ленню системи юридичних гаран-
тій проходження державної 
служби в системі МВС України, 
а саме: а) підвищити стимулю-
ючу роль посадових окладів в 
оплаті праці; б) передбачити 
заходи по залученню на державну 
службу в ОВС здібних, перспек-
тивних фахівців, зацікавлених у 
результатах своєї праці; в) кон-
солідувати структуру заробітної 
плати і зменшити кількість її ком-
понентів, усунути територіальні 
розбіжності в оплаті праці пра-
цівників ОВС; г) принципово спів-
віднести умови оплати праці 
кожного державного службовця 
системи МВС України з резуль-
татами його атестації й оцінкою 
професійної діяльності; д) поси-
лити посадову диференціацію 
умов оплати праці з урахуванням 
рівня відповідальності, забезпе-
чити зростання заробітної плати 
протягом всього періоду служби; 
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е) посилити стабільні правові 
гарантії і всебічну соціальну 
захищеність працівників ОВС; є) 
розширити можливості й види 
стимулювання за підвищення й 
покращання практичних резуль-
татів і показників оперативно-
службової діяльності. 

У межах даної статті нами 
розглянута лише частина про-
блеми сучасного адміністративно-
правового статусу працівників 
ОВС. Вважаємо, що порушені 
питання потребують свого подаль-
шого вивчення й пошуку конкрет-
них шляхів їх розв’язання.
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При распространении ис-
ходных положений общепроцес-
суальной теории на налоговое 
регулирование, видимо, целесо-
образна некоторая корректи-
ровка специфики реализации 
процедур в сфере налогообло-
жения. Можно ли использовать 
классификацию процедур на 
правотворческие, материальные 
и процессуальные [7] примени-
тельно к налоговому праву? Если 
и да, то с соответствующей аргу-
ментацией, а не механически 
переносить эту конструкцию на 
налоговые отношения. Хотя нам 
представляется здесь уместно и 
обозначение ряда особенностей, 
которые несколько трансформи-
руют этот общетеоретический 
подход при регулировании нало-
гообложения.

Есть ли у нас безусловные 

основания утверждать о сущес-
твовании правотворческих нало-
говых процедур? [6, с. 56-128]. 
Представляется, что в этом слу-
чае необходимо четко разграни-
чивать такие понятия, как «пра-
вотворческая процедура», «зако-
нотворческая процедура», «нор-
мотворческая процедура». 
Использование понятия правот-
ворческих налоговых процедур 
вряд ли последовательно, по-
скольку в данной ситуации речь 
идет о глобальном механизме 
конструирования, формирова-
ния права, правовых предписа-
ний. Это не обязательно законо-
дательные акты. Правотворчес-
тво затрагивает все источники 
права, и использовать такую 
обобщающую конструкцию при 
регулировании налогообложе-
ния – значит исходить из того, что 

Н.П. Кучерявенко, д-р юрид. наук, профессор, 
зав. кафедрой финансового права 

Национальная юридическая академия Украины  
имени Ярослава Мудрого,  

член-корреспондент АПрН Украины, г. Харьков
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налоговая специфика присуща 
процедуре принятия законода-
тельных актов, участия между-
народных договоров в регулиро-
вании налоговых отношений, 
применения судебных прецеден-
тов (если рассматривать их как 
источники налогового права). 
Поэтому чаще всего при харак-
теристике правотворческих нало-
говых процедур речь идет все-
таки о законотворческих проце-
дурах. 

Правотворческая процедура 
имеет двойственное содержа-
ние. С одной стороны, говорится 
только о моменте зарождения 
нормы, регулирующей налого-
вую обязанность, о возникнове-
нии точки отсчета, с которой 
можно регулировать поведение 
участников налоговых правоот-
ношений. В этом контексте ее 
можно назвать «предпроцеду-
рой», порождающей материаль-
ную и процессуальную налого-
вые процедуры. С другой сто-
роны, правотворческая проце-
дура осуществляется в уже опре-
деленных рамках, регулирующих 
законотворчество, составление 
проекта соответствующего зако-
нодательного акта, его обсужде-
ние и принятие. Иными словами, 
процедура принятия налоговых 
нормативных актов осуществля-
ется в уже определенных фор-
мах. Интересен взгляд В.Н. Про-
тасова на характеристику пра-
вотворческой процедуры. [7, 

с. 31, 32] Действительно, правот-
ворчество представляет собой 
регламентируемую правом 
сферу деятельности, которой 
присущи все атрибуты правового 
упорядочения (юридические 
нормы, регламентирующие пра-
вотворчество, правоотношения, 
акты реализации права, юриди-
ческую ответственность и т.д.).  
В то же время, правотворчество 
– это не обычная деятельность, 
урегулированная правовыми 
нормами, а особый компонент 
системы правовой регламента-
ции, которому присуща в первую 
очередь содержательная специ-
фика, которая выражается в том, 
что происходит регулирование 
деятельности, уже имеющей 
юридическую направленность. 

На объективной природе 
правотворческих налоговых про-
цедур настаивают исходя из осо-
бенностей налогового регулиро-
вания. Так, А.В. Реут пишет: 
«Выделение среди правотвор-
ческих процедур и отдельное 
изучение правотворческих нало-
говых процедур обусловлено 
тем, что разработка и принятие 
нормативно-правовых актов в 
сфере налогов и сборов осу-
ществляются по более сложной, 
особой процедуре, чем норма-
тивных правовых актов по дру-
гим вопросам» [6, с. 14, 15]. Пред-
ставляется, что однозначно 
утверждать о наличии специ-
фики при принятии именно нало-
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гово-правовых актов довольно 
сложно. По сути, процедура их 
принятия ничем не отличается от 
принятия иных законов. Во вся-
ком случае, утверждать, что 
здесь мы сталкиваемся с такими 
принципиальными отличиями 
правотворческой процедуры, как 
при принятии, к примеру, Консти-
туции [1; 1996. – № 30. – Ст. 141] 
или Закона о Государственном 
бюджете [1; 2001. – № 37-38. – 
Ст. 189] вряд ли возможно. 
Конечно, можно найти опреде-
ленные специфические моменты, 
связанные с обязательностью 
регулирования налоговых отно-
шений именно законами [1; 1996. 
– № 30. – Ст. 141], а всех элемен-
тов налогового механизма иск-
лючительно законами о налого-
обложении [1; 1997. – № 16. – 
Ст. 119], с особенностями деле-
гирования полномочий в области 
налогового регулирования Пре-
зиденту и Кабинету Министров и 
т.д. Однако достаточно ли этих 
аргументов, чтобы настаивать на 
специфике правовых процедур в 
налогообложении и безусловном 
наличии правотворческой нало-
говой процедуры? Поэтому вряд 
ли у нас появятся аргументы 
настаивать на существовании 
самостоятельной законотвор-
ческой налоговой процедуры. 

Так есть ли какая-то проце-
дура или особенность в регла-
ментации налоговых отношений 
на стадии возникновения пред-

писаний, определяющих поведе-
ние участников этих отношений? 
Считаем, что при отсутствии 
оснований настаивать на сущес-
твовании правотворческих или 
законотворческих налоговых 
процедур можно утверждать 
лишь о наличии отличительных 
особенностей нормотворческих 
процедур при подготовке и при-
нятии налогово-правовых актов, 
отдельных требований к содер-
жанию законодательных актов о 
налогообложении, их структури-
рованиию, об их соотношении 
друг с другом. Исходя из этого, 
можно вести речь о формирова-
нии определенной (опять-таки 
характерной именно для налого-
обложения) иерархической сис-
темы законодательных актов, 
процедурный регламент которых 
принципиально не отличается от 
исходных начал нормотворчес-
тва в целом. Специфическое 
содержание налоговых законо-
дательных актов не обусловли-
вает принципиальных процедур-
ных отличий в нормотворчестве 
при их разработке, утверждении, 
внесении изменений. Действи-
тельно, некоторая специфич-
ность есть, но акцент на само-
стоятельности налоговых (пра-
вотворческих, законотворчес-
ких, нормотворческих) процедур 
может быть обусловлен принци-
пиальными особенностями в 
регулировании поведения учас-
тников этих процедур, отличи-
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тельности, порождающей опре-
деленный процедурный подход. 
Поведение же участников подоб-
ных процедур регламентируется 
в целом так же, как и при появле-
нии любого другого законода-
тельного акта. Поэтому мы мо-
жем утверждать лишь о сущест-
вовании исключительности 
общих нормотворческих проце-
дур в сфере налогообложения. 
Их можно дифференцировать на 
2 типа. Первый охватывает спе-
цифические требования к содер-
жанию акта о налогах и сборах 
(особая структурированность, 
характеристика элементов нало-
гового механизма). Второй каса-
ется специальных особенностей, 
отражающих сроки и конкретные 
требования к процедуре законот-
ворчества при регулировании 
налогообложения [1; 2001. – 
№ 37-38. – Ст. 189]. В реализации 
нормотворческих процедур в 
этой сфере они определяются 
следующими моментами, отра-
жающими своеобразие нало-
гово-правовой регламентации и 
ее процедурного отражения.

Материальные налоговые 
процедуры обеспечивают осу-
ществление материального 
регулятивного налогового право-
отношения, регламентирующего 
позитивные действия его субъ-
ектов, направленные на свое-
временное и точное исполнение 
налоговой обязанности. Эти про-
цедуры, будучи весьма многооб-

разными, как и проявление нало-
гового регулирования, учиты-
вают специфику субъектного 
состава, разнообразие объектов 
налогообложения, особенности 
режима исполнения налоговой 
обязанности (наличие или отсут-
ствие льгот, периодичность и 
порядок уплаты налогов, своеоб-
разность налоговой отчетности 
и др.). «… Каждая материальная 
процедура «прикреплена» к со-
ответствующему регулятивному 
отношению, будучи обязатель-
ным условием его нормальной 
реализации» [7, с. 32].

Определение этой проце-
дуры содержанием основного 
правоотношения, регулирую-
щего исполнение налоговой обя-
занности, предполагает 2 осо-
бенности. 

Во-первых, ее цельность и 
направленность: материальная 
налоговая процедура регламен-
тирует реализацию исключи-
тельно налогового отношения. 
Это, естественно, вызывает сле-
дующие вопросы: когда заканчи-
вается налоговое регулирование 
и когда завершается налоговое 
отношение. Ответ на эти воп-
росы позволяет подойти к выво-
ду о границах упомянутой проце-
дуры, причем, в двойственном 
контексте: границы с процессу-
альной налоговой процедурой и 
границы с материальной проце-
дурой другого финансово-право-
вого института – прежде всего 
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бюджетного. При анализе про-
блемы границы с налогово-про-
цессуальной процедурой таким 
моментом будет наличие либо 
отсутствие в поведении налого-
плательщика действий, позволя-
ющих ставить вопрос о правона-
рушении при исполнении нало-
говой обязанности. Если подоб-
ных оснований нет, налоговые 
отношения реализованы, нало-
говая обязанность исполнена в 
режиме материальных налого-
вых процедур, а если есть осно-
вания ставить вопрос о правона-
рушении, подключаются процес-
суальные налоговые проце-
дуры. 

В случае выделения инсти-
туциональной границы матери-
альной налоговой процедуры 
необходимо понять, в какой 
момент завершается исполне-
ние налоговой обязанности. Абс-
трагируясь от некоторых дета-
лей, можно говорить о моменте 
перечисления денег в счет 
уплаты налога. На этом матери-
альное налогово-процедурное 
регулирование завершается, а 
процедурное трансформируется 
в несколько иную форму, выра-
жающуюся бюджетно-право-
выми нормами. Между ними нет 
кардинального разрыва, ибо и 
налоговое, и бюджетное регули-
рование однотипны как проявле-
ния финансово-правового, пуб-
личного воздействия на поведе-
ние участников отношений. Но 

безусловным есть и то, что окон-
чание исполнения налоговой 
обязанности – своевременное и 
полное перечисление денег пла-
тельщика в бюджет в счет нало-
говой обязанности – означает 
завершение материальной на-
логовой процедуры по уплате 
налога. С этого момента можно 
вести речь либо о продолжении 
последней (связанной с налого-
вой отчетностью), либо о возник-
новении материальной бюджет-
ной процедуры, осуществляю-
щей регулятивное бюджетное 
правоотношение по исполнению 
бюджета по доходам. 

Принципиальное выделение 
момента, разграничивающего 
материальные процедуры в 
налоговом и бюджетном регули-
ровании, очень важно по многим 
основаниям. Различен субъект-
ный состав (вряд ли кто-то най-
дет в бюджетных материальных 
процедурах в качестве участни-
ков физических лиц, тогда как в 
налоговых – это одни из основ-
ных субъектов), как и видовые 
формы финансовых правоотно-
шений (налоговые, опосредую-
щие исполнение налоговой обя-
занности, уплату налогов и сбо-
ров; бюджетные, регламентиру-
ющие все стадии движения пуб-
личных денежных фондов в 
таких централизованных фор-
мах, как бюджеты). Особенно 
необходимо такое разграниче-
ние именно с позиции разреше-
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ния спора и определения его 
предмета. В этом случае странно, 
когда рассмотрение и доказыва-
ние той или иной позиции в нало-
говом споре осуществляется 
аргументацией бюджетно-пра-
вовыми нормами [4, с. 57-62]. 
Материальная налоговая проце-
дура завершена, началась мате-
риальная бюджетная. Их прове-
дение в жизнь происходит в 
однотипных, но все-таки специ-
фических, институциональных 
режимах, что вряд ли дает осно-
вания уничтожать границы меж-
ду ними вообще. 

Во-вторых, основное содер-
жание и направленность матери-
альных налоговых процедур не 
только не исключает, а наоборот, 
предполагает и обусловливает 
системность и многоуровневость 
их разновидностей. Ориентиро-
ванность их на реализацию 
налоговых правоотношений, 
регулирующих исполнение нало-
говой обязанности, вызывает 
необходимость структурировать 
данные процедуры по составля-
ющим налоговой обязанности на 
первом уровне. Это процедуры 
учета, уплаты и отчетности. В 
дальнейшем они могут быть 
поделены более детально в 
зависимости от необходимости 
и задач глубины проникновения 
в исследуемую проблему. На-
пример, материальные налого-
вые учетные процедуры разде-
ляются на процедуры относи-

тельно учета (а) налогоплатель-
щиков и (б) объекта налогообло-
жения. Эти же учетные проце-
дуры налогоплательщиков диф-
ференцируются и в зависимости 
от вида налога (плательщики 
налога (а) на прибыль, (б) на 
добавленную стоимость и т.д.) 
или типа плательщиков (ведение 
реестров (а) физических лиц-
плательщиков налогов и сборов, 
(б) предприятий и организаций 
как налогоплательщиков). По-
добное многообразие регулятив-
ных налоговых правоотношений 
обусловливает и множествен-
ность налоговых материально-
процедурных форм. 

Процессуальная налоговая 
процедура опирается на матери-
альное охранительное налого-
вое правоотношение, регламен-
тирующее действия участников 
налогового правоотношения, 
выражающее либо пассивное 
поведение в отношении дейс-
твий по исполнению налоговой 
обязанности, либо активные 
действия, которые привели к 
налоговому правонарушению. 
Последнее может касаться дейс-
твий как налогоплательщиков, 
так и контролирующих органов. 

Налоговый процесс обус-
ловлен охранительным налого-
вым правоотношением. Однако 
особенность налогово-право-
вого регулирования, безусловно, 
предполагает участие в нем госу-
дарства либо органов, которым 
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оно делегировало представлять 
и защищать его интересы. Нали-
чие властной стороны налоговых 
правоотношений, конечно, пред-
полагает участие в нем субъекта 
властных полномочий, незави-
симо от формы налоговых пра-
воотношений. С учетом этого, 
трудно согласиться, что своеоб-
разной чертой юридического 
процесса как правовой проце-
дуры при регламентации налого-
обложения является обязатель-
ное наличие в составе правоот-
ношения властного субъекта [6, 
с. 13]. Сложно оценивать это как 
специфическую особенность 
юридического процесса, пос-
кольку наличие властного субъ-
екта характерно для всех видов 
налоговых процедур. 

Содержание процесса свя-
зано с юридической деятельнос-
тью, направленной на разреше-
ние споров о праве и осущест-
вление правового принуждения 
[5, с. 31]. Юридический процесс, 
фактически, выступает органи-
зационной формой применения 
предписаний материальных пра-
вовых норм, которая реализу-
ется через активные действия 
ряда субъектов. Прежде всего 
речь идет о специальных субъ-
ектах: во-первых, это лица, реа-
лизующие свое право на обра-
щение за защитой нарушенных 
прав и интересов; во-вторых, это 
судебные органы – субъекты, 
располагающие полномочиями 

принимать решения относи-
тельно такой защиты. 

Процесс налоговый пред-
ставляет собой разновидность 
юридического, форму юридичес-
кой налоговой процедуры, осно-
вывающуюся на выделении и 
реализации материального охра-
нительного налогового правоот-
ношения, характеризующейся 
специфической ролью властву-
ющего субъекта (как организа-
тора отношений и собственника 
денежных средств) и детальной 
нормативной регламентацией 
поведения участников налого-
вых правоотношений, а также 
существующую в тесной связи 
с материальной регулятивной 
налоговой процедурой. 

Д.В. Винницкий обращает 
внимание на то, что налоговый 
процесс, в отличие от налоговой 
процедуры, касается регламен-
тирования достаточно узкой 
сферы отношений. С этим, безу-
словно, необходимо согласиться. 
Однако нам представляется 
логичным уточнить следующее. 
«Институт налогового процесса 
призван регулировать процедуру 
состязательного характера, а 
точнее, отношения по примене-
нию мер налогово-правового 
принуждения и по разрешению 
налогово-правовых споров» [2, 
с. 308]. Во-первых, уместно заду-
маться о самой природе состя-
зательности при процедурном 
урегулировании налогового 
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спора в режиме административ-
ного судопроизводства. Вряд ли 
здесь можно говорить о тради-
ционной состязательности (про-
цессуальных правах и обязан-
ностях сторон, сроках и т.д.). 
Появление административных 
судов как специализированных, 
в компетенцию которых входит 
разрешение налоговых споров, 
логично обусловило и новый 
подход к гарантиям защиты 
налогоплательщика. Бремя дока-
зывания, в отличие от хозяйс-
твенного судопроизводства, 
лежит на субъекте властных пол-
номочий – налоговом органе. 
Характерны для административ-
ного судопроизводства и иные 
гарантии, обеспечивающие 
защиту плательщика от носителя 
власти. Во-вторых, применение 
мер налогово-правового принуж-
дения, видимо, не следует свя-
зывать исключительно с налого-
вым процессом. В определенных 
формах они могут использо-
ваться и на стадии администра-
тивного апелляционного согла-
сования, в рамках материальных 
налоговых процедур. 

И.В. Глазунова подчерки-
вает, что «… сведение налого-
вого процесса в его понимании 
до производства по делам о 
налоговых правонарушениях или 
налогового судопроизводства не 
является достаточно теорети-
чески обоснованным. Более 
предпочтительной представля-

ется позиция, в соответствии 
с которой предлагается вклю-
чить все налогово-правовые 
нормы, связанные с определен-
ной процедурой реализации нор-
мативных предписаний, в поня-
тие налогового процесса» [3, 
с. 189, 190]. Данная точка зрения 
вызывает ряд возражений. Во-
первых, видимо, здесь наличес-
твует некоторое смешение нало-
говой процедуры и налогового 
процесса, поскольку предлага-
ется «включить все налогово-
правовые нормы, связанные 
с определенной процедурой … в 
понятие налогового процесса». 
Это действительно схожие, но 
неидентичные по содержанию и 
правовой природе конструкции. 
Во-вторых, вряд ли можно при-
знать абсолютно устоявшейся 
точку зрения о сведении налого-
вого процесса к производству по 
делам о налоговых правонару-
шениях или судебному судопро-
изводству. Единство налогового 
процесса предполагает целост-
ную характеристику его с пози-
ций субъектного состава, пред-
мета и содержания. В то же 
время производство по делам о 
налоговых правонарушениях и 
судебное судопроизводство 
существенно различаются по 
этим критериям. В-третьих, вызы-
вает сомнение включение всех 
налогово-правовых норм, свя-
занных с определенной проце-
дурой осуществления норматив-
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ных предписаний, в понятие 
«налоговый процесс». Реализа-
ция предписания правовой 
нормы предполагает воздейс-
твие на поведение участника 
данных отношений. В зависи-
мости от ситуации оно может 
выражать действия плательщика 
– активные или пассивные, зако-
нопослушного либо нарушив-
шего предписания правовой 
нормы (по ошибке или умыш-
ленно). Все это, естественно, 
повлияет на характер и режим 
проведения в жизнь норматив-
ного предписания. Поэтому вряд 
ли в этой ситуации возможно 
формирование единого образо-
вания. Как представляется, вос-
требованной здесь, несомненно, 
должна быть классификация 
разновидностей налоговых про-
цедур (именно в зависимости от 
реализации требований нало-
гово-правовых норм, в первую 
очередь от реализации налого-
вой обязанности) и выделение 
налогового процесса, на этапе 
которого речь идет о разрешении 
спора. 

Реализация плательщиками 
налоговой обязанности может 
быть разной и обеспечиваться 
различными правовыми режи-
мами, что делает несколько 
спорным приведенное выше 
определение налогового про-
цесса. Она осуществляется в 
нескольких формах, на основа-
нии чего и можно предложить 

принципиальный подход к клас-
сификации типов налоговых про-
цедур, соотношение их с налого-
вым процессом. Так, осущест-
вление налоговой обязанности 
может выступать в форме актив-
ных действий: 

а) обязанного лица. В этом 
случае особенностью подобного 
типа налоговых процедур явля-
ется то, что ими регулируется 
поведение одного субъекта. Без-
условно, при этом речь идет о 
построении и реализации пове-
дения налогоплательщика в 
соответствии с предписаниями 
налогово-правовых норм, о дейс-
твиях законопослушного пла-
тельщика;

б) как обязанного лица, так 
и субъекта, представляющего 
властвующую сторону в налого-
вых правоотношениях (чаще 
всего речь идет о налоговых 
органах). Данная разновидность 
процедур обеспечивает регла-
ментацию поведения платель-
щика и контролирующего его 
органа. Причем здесь может 
говориться о 2-х разновидностях 
такого типа процедур. Во-пер-
вых, они могут касаться актив-
ных действий обоих участников 
при осуществлении прав и обя-
занностей каждого в условиях 
правомерного поведения нало-
гоплательщика (уточнение све-
дений в едином реестре пла-
тельщика, подача и согласова-
ние данных налоговой отчет-
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ности и т.д.). Во-вторых, в режиме 
такого типа процедур могут 
согласовываться и спорные 
ситуации, возникшие между пла-
тельщиком и налоговым органом 
при налоговых проверках, уточ-
нении сведений, предоставлен-
ных налогоплательщиком в 
налоговые органы, и пр. Особен-
ностью этого является тот факт, 
что все согласования и факти-
ческое разрешение спора прохо-
дят в рамках самих налоговых 
органов, т.е. речь идет об апел-
ляционном административном 
согласовании, определяющемся 
иерархией налоговых органов 
(район – область – государ-
ство);

в)3-х субъектов – обязан-
ного лица, налогового органа и 
судебного органа. Этот случай 
представляет собой спор, кото-
рый либо невозможно разрешить 
в режиме апелляционного адми-
нистративного согласования, 
либо который сразу возник в 
форме, предполагающей судеб-
ное разбирательство. В этой 

ситуации налицо уже отношения 
между 3-мя субъектами, которые 
и обусловливают существование 
такой конструкции, как налого-
вый процесс.

В самом общем смысле 
налоговый процесс можно рас-
сматривать с 2-х позиций, как это 
делают сторонники широкого и 
узкого понятия юридического 
процесса. [7, с. 60] С одной сто-
роны, под ним понимают урегу-
лированный правом порядок 
юрисдикционной деятельности 
при рассмотрении индивидуаль-
ных дел. При этом акцент в 
назначении налогового процесса 
делается на юрисдикционном 
правоприменении, когда его 
задачи сводятся к опосредова-
нию принуждения или устране-
нию любых помех, регулирую-
щему действие права в рамках и 
посредством охранительных 
налоговых правоотношений. С 
другой стороны, налоговый про-
цесс ассоциируется с примене-
нием норм материального 
права.
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Світова економічна криза 
викрила багато суттєвих проблем 
у сфері фінансово-правового 
регулювання. Можна стверджу-
вати, що для України, як і для 
багатьох постсоціалістичних 
країн, нарешті минув період 
«романтичного капіталізму». 
Необхідність жорсткого держав-
ного регулювання фінансової 
сфери є об’єктивною реальністю, 
нехтування якою призводить до 
суттєвих негативних наслідків 
для економічної системи будь-
якої країни.

Світова криза охопила най-
потужніші фінансові ринки світу, 
що зумовлює потребу звернутися 
до вивчення проблеми захисту 
економіки України, створення від-
повідних правових механізмів її 
функціонування в несприятливих 

економічних умовах. Одними з 
найсуттєвіших важелів запобі-
гання кризовим явищам у гро-
шово-кредитній і валютній сфе-
рах є регулювання ліквідності 
банків та інших кредитно-фінан-
сових установ, відсоткової ставки, 
обсягу грошової маси й обмінного 
курсу, які об’єднуються поняттям 
«грошово-кредитна політика».

Актуальність досліджень 
особливостей правового регулю-
вання грошово-кредитної полі-
тики зумовлена тим, що для 
України на сучасному етапі 
державного будівництва суттєве 
значення має не просто вдоско-
налення правового регулювання 
державного управління економі-
кою на ринкових засадах, а, що 
важливіше – забезпечення пра-
вовими засобами національної 
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економічної безпеки в умовах сві-
тової кризи. У фінансово-пра-
вовій літературі правильно наго-
лошується, що специфіка право-
вих засад грошово-кредитної 
політики визначається саме 
соціально-економічним значен-
ням грошово-кредитної системи 
країни, яка приводить у дію й 
забезпечує функціонування 
виробництва, сфери обміну й 
споживання [4, с. 2].

Треба констатувати, що за 
останні роки інтерес до цієї про-
блематики значно посилився, на 
що вказують праці Ю.В. Ващенка, 
П.Д. Біленчука, І.Б. Заверухи,  
О.П. Орлюк, І.В. Вєтрової [Див.: 1; 
3; 4; 6; 7] та ін. Водночас підкрес-
лимо, що в цих роботах дослід-
жуються й розкриваються в 
основному правові засади ство-
рення й функціонування гро-
шово-кредитної й валютної сфер, 
тоді як питання правового регу-
лювання протидії фінансовій 
кризі на національному рівні 
практично залишилися поза ува-
гою дослідників. Тому існує 
нагальна необхідність проаналі-
зувати відповідність чинного 
фінансового законодавства 
України завданням забезпечення 
функціонування економічної сис-
теми країни в умовах світової еко-
номічної кризи, визначити головні 
напрями його вдосконалення.

Україна вже має достатній 
власний досвід подолання кризо-
вих явищ в економіці. Наприклад, 

у перші роки незалежності поста-
новою Верховної Ради Українсь-
кої РСР від 3 липня 1991 р., 
№ 1291-XII було затверджено 
Програму надзвичайних заходів 
по стабілізації економіки України 
і виходу її з кризового стану [5; 
1991. – № 36. – Ст. 473]. З метою 
подолання економічної кризи 
приймалися й інші нормативно-
правові акти. 

Так, з метою забезпечення 
сталого розвитку економіки країни 
у cт. 99 Конституції України [5; 
1996. – № 30. – Ст. 141] було виз-
начено, що основною функцією 
Нацбанку України є забезпечення 
стабільності грошової одиниці. 
Необхідно звернути увагу на те, 
що cт. 6 Закону України «Про 
Національний банк України» від 
20 травня 1999 р., № 679-XIV [5; 
1999. – № 29. – Ст. 238] установ-
лює, що НБУ на виконання своєї 
основної функції – забезпечення 
стабільності грошової одиниці 
України – сприяє також стабіль-
ності банківської системи, що 
досягається реалізацією системи 
інших функцій цього органу й обу-
мовленими ними формами 
державного регулювання бан-
ківської діяльності.

Відзначимо, що найбільш 
важливими із закріплених у cт. 7 
вищезазначеного закону функ-
ціями НБУ стосовно розглядува-
ного питання є:

1) реалізація прав та обо-
в’язків, заснованих на закріпле-
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ному за НБУ як центральним бан-
ком держави статусі кредитора 
останньої інстанції для банків, та 
організація ним системи рефі-
нансування;

2) створення й розвиток ста-
тистики банківського нагляду, що 
відбиває ступінь захисту інтере-
сів клієнтів банків і рівень ліквід-
ності банків;

3) установлення для банків 
правил проведення банківських 
операцій, бухгалтерського обліку 
і звітності, захисту інформації, 
коштів і майна;

4) організація грошово-кре-
дитної статистичної інформації і 
статистики платіжного балансу;

5) визначення системи, 
порядку й форми платежів, у тому 
числі між банками;

6) окреслення напрямів роз-
витку сучасних електронних бан-
ківських технологій, створення, 
координація й контроль ство-
рення електронних платіжних 
засобів, платіжних систем, авто-
матизації банківської діяльності 
й засобів захисту банківської 
інформації;

7) здійснення банківського 
регулювання й нагляду;

8) ведіння Державного реєс-
тру банків, ліцензування бан-
ківської діяльності й операцій у 
передбачених законами випад-
ках;

9) ведіння офіційного реєс-
тру ідентифікаційних номерів емі-
тентів платіжних карток внутріш-

ньодержавних платіжних сис-
тем;

10) сертифікація аудиторів, 
які провадитимуть аудиторську 
перевірку банків, тимчасових 
адміністраторів і ліквідаторів 
банку;

11) складання платіжного 
балансу, здійснення його аналізу 
й прогнозування;

12) організація інкасації та 
перевезення банкнотів, монет та 
інших цінностей, ліцензування 
діяльності по інкасації й переве-
зенню банкнотів, монет й інших 
цінностей;

13) участь у підготовці кадрів 
д л я  б а н к і в с ь к о ї  с и с т е м и 
України;

14) аналіз стану грошово-
кредитних, фінансових, цінових і 
валютних відносин;

15) визначення особливос-
тей функціонування банківської 
системи України у випадку вве-
дення воєнного стану чи особли-
вого періоду.

Наведена правова норма 
містить застереження стосовно 
того, що НБУ здійснює й інші функ-
ції у фінансово-кредитній сфері 
в межах своєї компетенції, визна-
ченої законом. Це, у свою чергу, 
означає, що компетенція цього 
особливого центрального органу 
державного управління досить 
чітко не визначена, має підлегле 
становище щодо закріпленої в 
Конституції України його основної 
функції, яка дозволяє розширено 
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тлумачити права й обов’язки НБУ 
залежно від економічної чи полі-
тичної ситуації, що склалися. Але 
таке положення прямо супере-
чить вимогам ч. 2 cт. 19 Основ-
ного Закону України, яка встанов-
лює, що органи державної влади 
й органи місцевого самовряду-
вання,  їх  пос а дов і  ос оби 
зобов’язані діяти тільки на під-
ставі, у межах повноважень і спо-
собом, що передбачені Конститу-
цією і законами України. Наяв-
ність указаної неоднозначності в 
правовому статусі НБУ може 
означати як можливість для цього 
органу виходити за межі наданих 
йому законом прав, так і право 
всіх заінтересованих осіб запере-
чувати такі його дії. І хоча таке 
становище не можна визнати 
задовільним для правового регу-
лювання грошового обігу, все-
таки воно нерідко виправдо-
вується необхідністю захисту 
загальних суспільних інтересів 
України, оскільки від того, як 
поведеться НБУ в кризових ситу-
аціях, багато в чому залежатиме 
їх дотримання.

Як вбачається, слід у даному 
випадку необхідним акцентувати 
увагу на проблемі відповідності 
суспільним інтересам, обґрунто-
ваності й адекватності можливих 
дій НБУ при перевищенні ним 
наданих законом прав. При цьому 
варто підкреслити, що можливе 
перевищення НБУ наданих йому 
прав (у тому числі й по забезпе-

ченню стабільності банківської 
системи), викликане потребою 
реалізації визначеної Конститу-
цією головної функції, не є абсо-
лютним. Його обмеження зумо-
влюється змістом cт. 66 Закону 
України «Про банки і банківську 
діяльність» від 7 грудня 2000 р., 
№ 2121-III [5; 2001. – № 5-6.  
– Ст. 30], яка передбачає 2 форми 
державного регулювання діяль-
ності банків:

I. Адміністративне регулю-
вання: 1) реєстрації банків і ліцен-
зування їх діяльності; 2) установ-
лення вимог і обмежень щодо 
діяльності банків; 3) застосування 
санкцій адміністративного чи 
фінансового характеру; 4) наг-
ляду за діяльністю банк ів;  
5) надання рекомендацій щодо 
діяльності банків.

II. Індикативне регулювання: 
1) установлення обов’язкових 
економічних нормативів; 2) виз-
начення норм обов’язкових резер-
вів для банків; 3) установлення 
норм відрахувань до резервів на 
покриття ризиків від активних 
банківських операцій; 4) визна-
чення процентної політики;  
5) рефінансування банк ів;  
6) кореспондентських відносин; 
7) керування золотовалютними 
резервами, включаючи валютні 
інтервенції; 8) операцій з цінними 
паперами на відкритому ринку;  
9) імпорту й експорту капіталу.

Яким же чином НБУ в умовах 
світової фінансової кризи реалізу-
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вав надані йому повноваження, чи 
відповідають вони суспільним 
інтересам, обґрунтовані, прорахо-
вані й адекватні здійснювані ним 
антикризові дії? Чи є достатнім 
арсенал НБУ для виконання пок-
ладених на нього функцій?

Як найбільш вагомий норма-
тивно-правовий акт, виданий НБУ 
з метою подолання кризових 
явищ в економіці країни за остан-
ній час можна вказати постанову 
Правління від 11 жовтня 2008 р., 
№ 319 «Про додаткові заходи 
щодо діяльності банків» [10; 2008. 
– № 47. – с. 2]. Її положення викли-
кали багато дискусій у суспільс-
тві, наукових і ділових колах, 
оскільки поряд з об’єктивними 
заходами по забезпеченню пла-
тоспроможності й ліквідності бан-
ків вводились певні обмеження, 
зокрема, у сфері проведення 
активних операцій банків, здійс-
нення розрахунків за наданими 
клієнтами платіжними доручен-
нями, затримкою виконання при-
йнятих договірних зобов’язань. І 
хоча такі заходи й обґрунтовува-
лися необхідністю нейтралізу-
вати вплив зовнішньої фінансової 
кризи й забезпечити стабільність 
банківської системи, захисту інте-
ресів вкладників та інших креди-
торів банків, вважаємо, що НБУ 
саме інтереси таких осіб суттєво 
й порушив, обмеживши надані їм 
законом права.

Водночас варто відзначити 
зусилля центрального банку 

забезпечити здійснення своєчас-
ної виплати заробітної плати, 
пенсій, стипендій і соціальних 
виплат, що в цілому йому вда-
лося. Так, незважаючи на певний 
ажіотаж система виплат готівки 
через банкомати працювала без-
перервно завдяки жорсткій вимозі 
НБУ до банків щодо безперебій-
ного функціонування банкоматів 
та їх завантаження готівкою, її 
видачі за платіжними картками 
клієнтів інших банків, а також пос-
тійному моніторингу пікових 
навантажень на банкомати й пун-
кти видачі готівки для прийняття 
відповідних додаткових регуля-
торних рішень.

Окремо треба звернути ува-
гу на дії НБУ з регулювання 
валютних операцій. Так, згідно з 
п. 4 вказаної постанови Прав-
ління НБУ банкам дозволялося 
здійснення операцій з купівлі 
однієї іноземної валюти за іншу 
виключно за умови, що обидві 
вони є іноземними валютами 
однієї групи Класифікатора іно-
земних валют і банківських 
металів. Це дало змогу вивіль-
нити для внутрішніх розрахунків 
значну кількість української націо-
нальної валюти й дещо зменшити 
напругу у міжбанківських розра-
хунках.

Іншим регулятивним захо-
дом щодо валютних відносин, що 
має позитивне значення, було 
застереження банків проти купівлі 
й обміну іноземної валюти з 
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метою дострокового виконання 
зобов’язань і проведення розра-
хунків з нерезидентами за імпорт 
продукції (робіт, послуг, прав інте-
лектуальної власності), який про-
вадиться без ввезення з-за кор-
дону цієї продукції на територію 
України, або здійснення авансо-
вих платежів (крім оплати критич-
ного імпорту). Такий припис, з 
одного боку, є перепоною для 
спливу капіталу за межі України, 
а з другого – інструментом належ-
ного рівня задоволення попиту 
на іноземну валюту на міжбан-
ківському валютному ринку, що 
перешкоджає спекулятивним 
операціям у цій царині.

Це був важливий крок в умо-
вах ажіотажного попиту на іно-
земну валюту. Для вирішення 
такої проблеми нагальною є чітка 
організація роботи по виконанню 
основної функції НБУ через під-
тримання курсу національної 
валюти України до провідних 
валют світу, а також валют країн, 
з якими вона має найтісніші еко-
номічні зв’язки. Задля цього було 
встановлено, що граничне відхи-
лення між курсом купівлі й про-
дажу готівкової іноземної валюти 
не може перевищувати 5,0%.

Тривалий час базою для виз-
начення курсу продажу готівкової 
іноземної валюти був офіційний 
курс гривні до іноземних валют і 
банківських металів, який уста-
новлюється НБУ й використо-
вується резидентами й нерези-

дентами України для проведення 
бухгалтерського обліку операцій 
з іноземною валютою й банківсь-
кими металами, а також здійс-
нення ним валютних операцій з 
Державним казначейством 
України. Курс продажу готівкової 
іноземної валюти в касах і пунк-
тах обміну іноземної валюти 
встановлювався уповноваже-
ними банками з дотриманням  
граничного рівня відхилення від 
офіційного курсу гривні до інозем-
них валют. Таке відхилення, по 
суті, є доходом банку від обмінної 
валютної операції. З часом такий 
розмір маржі нормативно зміню-
вався. Наприклад, за п. 3.4 по-
станови Правління НБУ від  
4 лютого 1998 р., № 34 курс 
купівлі й продажу іноземних 
валют не міг відхилятися понад 
2,0 % від установленого офіцій-
ного курсу гривні до іноземних 
валют першої групи Класифіка-
тора іноземних валют та бан-
ківських металів.

Інакше кажучи, встановлення 
Н Б У  в  к р и з о в и х  у м о в а х  
5-відсоткового відхилення теоре-
тично підвищує доходи банків 
через можливість закріплення 
вищого курсу продажу, а це 
повинно було штучно зменшити 
попит населення на іноземну 
валюту. Але цього не сталося 
через брак чітко вираженої полі-
тики НБУ стосовно підтримання 
стабільності національної валюти. 
Непослідовні дії центрального 
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банку як головного «гравця» на 
міжбанківському валютному 
ринку, безвідповідальні заяви 
його керівництва про утримання 
курсу гривні на чітко визначених 
позиціях без належних своєчас-
них валютних інтервенцій і, вре-
шті-решт, дозвіл з 2 грудня 2008 р. 
банкам і фінансовим установам 
провадити операції з купівлі й про-
дажу готівкової іноземної валюти 
без обмежень щодо розміру маржі 
і гранічного відхилення й від 
офіційного курсу гривні до інозем-
них валют призвели до суттєвого 
знецінення національної валюти 
України [2; 2008. – № 49. – с. 49].

За таких умов вбачається, 
що НБУ повною мірою не виконав 
своєї основної функції по забез-
печенню стабільності національ-
ної валюти. Рівень інфляції за цей 
рік значно перевищив прогнозні 
показники. Надзвичайно погірши-
лися основні макроекономічні 
показники країни. Постає питання 
про нагальну потребу застосу-
вання екстраординарних заходів 
стримання інфляції й подолання 
кризових явищ в економіці. Необ-
хідні грунтовні зрушення в націо-
нальній економіці, досягти яких 
неможливо виключно засобами 
грошово-кредитної політики. По-
трібні значно ширші й глибші 
заходи подолання кризових 
явищ, оскільки банківське зако-
нодавство, самотужки не в змозі 
забезпечити вирішення такого 
завдання.

На превеликий жаль, Закон 
України «Про першочергові заходи 
щодо запобігання негативним 
наслідкам фінансової кризи та 
про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України» від  
31 жовтня 2008 р., № 639-VI [8; 
2008. – № 84. – Ст. 2809] також 
системно не вирішує завдання 
захисту національної економіки, 
а лише дещо послаблює деякі 
гострі проблеми. Час прийняти 
узгоджену між Кабінетом Міністрів 
і Нацбанком України програму дій 
щодо подолання економічної 
кризи, яка передбачала б здійс-
нення цілеспрямованої державної 
економічної політики, що поєдну-
вала б засоби грошово-кредит-
ного регулювання комплексом 
прийомів і способів впливу 
держави на грошовий обіг, які зна-
ходяться поза функціональними 
можливостями НБУ, але можуть 
призвести до відповідних змін 
макроекономічних показників 
(приміром, за допомогою змен-
шення витрат Держбюджету 
України на фінансування певних 
програм чи обмеження зовніш-
ньоекономічних операцій суб’єктів 
господарювання тощо).

А поки що можемо стверджу-
вати, що заходи по стабілізації 
економіки України й виходу її з 
кризового стану здійснюються 
безсистемно, без чітко визначе-
ної мети, без формування єдиної 
державної економічної політики, 
без урахування національних 
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інтересів країни. Це знову приз-
вело до вже, на жаль, традицій-
ного для України прорахунку, на 
який указував М.А. Павловський, 
– відірваності грошово-фінансо-
вої системи, зокрема банківської, 
від потреб розвитку власного 
виробництва [9, с. 39].

Вироблення моделі гро-
шово-кредитної й валютної полі-
тики держави в Україні в умовах 
економічної кризи провадиться 
на цей час на підставі тих самих 
правових норм, що й у докризо-
вий період. Бракує дійових пра-
вових механізмів виходу країни з 
кризового стану, які передбачали 
б можливість створення спе-
цифічного режиму функціону-
вання національної економіки. 
Слід звернути увагу на існування 
певної системи нормативно-пра-
вових актів, які регулюють діяль-
ність органів державної влади, 
Збройних Сил України та інших 
військових формувань, органів 
місцевого самоврядування, а 
також галузей національної еко-
номіки, підприємств, установ та 
організацій у період, який настає 

з моменту оголошення рішення 
про мобілізацію (крім цільової) 
або доведення його до виконав-
ців стосовно прихованої мобілі-
зації чи введення воєнного стану 
в Україні або в окремих її місце-
востях і охоплює час мобілізації, 
воєнний час і частково відбудов-
ний період по закінченні воєнних 
дій (особливий період).

У даний час настала нагальна 
потреба у виробленні і впровад-
женні подібних за спрямован-
ністю та змістом нормативно-пра-
вових актів НБУ, що регулювали 
б відносини в грошово-кредитній 
і валютній сферах в умовах сут-
тєвого погіршення економічної 
ситуації в країні, яке за аналогією 
можна визначити як особливий 
економічний період.

Як висновок можна висловити 
пропозицію щодо необхідності 
законодавчо визначити критерії 
суттєвого погіршення економічної 
ситуації в країні як особливого еко-
номічного періоду, процедуру його 
проголошення, а також уточнення 
повноважень НБУ та інших держав-
них органів у цей час.
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Верховною Радою України  
5 квітня 2001 р. було прийнято 
Кримінальний кодекс України 
(далі – КК), який набув чинності 
з 1 вересня 2001 р. Підготовка 
цього проекту тривала ще з 
1992 р., і за цей час він пройшов 
широке обговорення в середо-
вищі як фахівців, спеціалістів, 
так і громадськості, причому як в 
Україні, так і за її межами. У 
результаті проведеної роботи 
були вироблені певні базові, кон-
цептуальні положення, на яких, 
власне, і ґрунтується Кодекс. Ці 

положення наступні:
а) законодавство України 

про кримінальну відповідаль-
ність становить виключно Кримі-
нальний кодекс, підґрунтям якого 
є Конституція України й загаль-
новизнані принципи й норми між-
народного права;

б) законодавство України 
про кримінальну відповідаль-
ність має базуватись на осново-
положних принципах сучасного 
кримінального права: немає зло-
чину – немає покарання без 
указівки на те в законі; застосу-
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Національна юридична академія України  
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Національна юридична академія України  
імені Ярослава Мудрого,  
президент АПрН України, м. Харків
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Проблеми боротьби зі злочинністю
вання закону про кримінальну 
відповідальність за аналогією 
забороняється; підставою кримі-
нальної відповідальності є вчи-
нення особою суспільно небез-
печного діяння, яке містить 
склад злочину, передбаченого 
Кримінальним кодексом, та ін.;

в) закріплення в Кодексі прин-
ципів особистої й винної відпові-
дальності фізичних осіб;

г) розширення й деталізація 
положень, спрямованих на поси-
лення боротьби з організованою 
злочинністю;

д) розширення системи 
покарань, альтернативних поз-
бавленню волі, формування сан-
кцій Особливої частини КК від 
менш суворих покарань до більш 
суворих;

е) остаточна відмова від 
смертної кари як виключної міри 
покарання, встановлення довіч-
ного позбавлення волі лише за 
злочини, пов’язані з умисним 
убивством людини за обтяжую-
чих обставин;

є) зниження покарання у 
виді позбавлення волі за необе-
режні злочини;

ж) введення до Загальної 
частини КК низки нових норм, що 
забезпечують можливість звіль-
нення від кримінальної відпові-
дальності й покарання;

з) введення до Особливої 
частини КК заохочувальних 
норм, що стимулюють позитивну 
посткримінальну поведінку вин-

ного, тощо.
Чинний КК України виходить 

з необхідності відповідності 
кримінального законодавства 
Конституції України й загально-
визнаним принципам і нормам 
міжнародного права. Він макси-
мально ув’язаний з її положен-
нями, що мають базове значення 
для розвитку кримінального 
законодавства. Це насамперед 
положення Основного Закону 
України про визнання й дію в 
державі принципу верховенства 
права, а також про необхідність 
відповідності законів України 
Конституції. Згідно з ч. 1 cт. 3 
Конституції людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недо-
торканність і безпека визна-
ються в Україні  найвищою 
соціальною цінністю. Тому КК 
України передбачає відповідаль-
ність за широке коло злочинів 
проти цих благ, а також досить 
суворі види покарання за них (аж 
до довічного позбавлення волі). 
За ст. 75 Конституції лише Вер-
ховна Рада є законодавчим орга-
ном в Україні, і тільки вона згідно 
з п. 22 ч. 1 cт. 92 уповноважена 
в законах визначати дії, що виз-
наються злочинами, й відпові-
дальність за них. Ґрунтуючись на 
цих конституційних приписах, 
ч. 1 ст. 3 КК встановлює, що 
кримінальне законодавство 
України становить тільки Кримі-
нальний кодекс, прийнятий Вер-
ховною Радою.
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Кримінальний кодекс вихо-
дить з необхідності забезпечення 
пріоритетного кримінально-пра-
вового захисту прав та свобод 
людини і громадянина. У зв’язку 
із цим розділи, що містять зло-
чини проти здоров’я, свободи, 
честі й гідності людини, не тільки 
поміщені в Особливій частині КК 
відразу ж за злочинами проти 
основ національної безпеки 
України, а й значно розширені за 
рахунок включення до них нових 
видів посягань на ці блага. Це, 
зокрема, «Порушення прав 
пацієнта» (cт. 141), «Незаконне 
проведення дослідів над люди-
ною» (cт. 142), «Порушення вста-
новленого законом порядку 
трансплантації органів або тка-
нин людини» (cт. 143), «Насиль-
ницьке донорство» (cт. 144), «Екс-
плуатація дітей» (cт. 150) та ін.

Вихідним для КК є забезпе-
чення наступності положень, що 
витримали апробацію часом і 
відповідають цивілізованим нор-
мам кримінального права. Тому 
в ньому збережені норми про під-
стави кримінальної відповідаль-
ності, межі чинності криміналь-
ного закону, форми вини, відпові-
дальність за незакінчений зло-
чин та ін. Як такий, що витримав 
апробацію часом і показав свою 
ефективність, збережено й під-
хід до систематизації статей в 
Особливій частині КК за родовим 
об’єктом посягання. Збережено 
й багато складів злочинів, які, як 

показала практика, досить вдало 
були сформульовані в КК України 
1960 р.

Як і попередні, чинний КК 
України поділяється на Загальну 
й Особливу частини, побудовані 
за відповідними системами.

Сутність системи Загаль-
ної частини КК зводиться до 
наступного. Спочатку передба-
чені положення, принципові й 
загальні для всього КК (завдання, 
підстави кримінальної відпові-
дальності, законодавство про 
кримінальну відповідальність); 
далі – приписи, що характеризу-
ють матеріально-правові під-
стави кримінальної відповідаль-
ності (поняття злочину, його види 
і стадії, суб’єкт злочину й вина, 
співучасть у злочині і множин-
ність злочинів, обставини, що 
виключають злочинність діяння); 
потім – розділ IX «Звільнення від 
кримінальної відповідальності» 
(загальні положення й окремі під-
стави такого звільнення). Місце 
цього розділу визначено перед 
покаранням, тому що звільнення 
від кримінальної відповідаль-
ності можливе лише до набрання 
законної сили обвинувальним 
вироком суду, а призначенню 
покарання завжди передує пос-
тановлення такого вироку. Тому 
після нього йдуть розділи про 
поняття й види покарання, його 
призначення, звільнення від 
покарання та від його відбу-
вання, а також про судимість; за 
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ними – розділ про примусові 
заходи медичного характеру й 
примусове лікування, а в завер-
шенні Загальної частини – розділ 
XV «Особливості кримінальної 
відповідальності та покарання 
неповнолітніх».

Загальна частина чинного 
КК порівняно із Загальною час-
тиною попереднього за кількістю 
статей збільшена майже вдвічі. 
Крім цього, якщо Загальна час-
тина КК 1960 р. включала 6 роз-
ділів, то за чинним КК їх налі-
чується 15. Таке збільшення 
пояснюється тим, що понад  
35-річний строк дії попереднього 
КК показав, а наукові дослід-
ження й тенденції судової прак-
тики довели необх ідн іс ть 
подальшої деталізації положень 
Загальної частини, з тим щоб 
заповнити прогалини, які в ній 
мали місце. Виникли нові інсти-
тути, які потребували спеціаль-
ного регулювання (наприклад, 
інститут множинності злочинів), 
виникла потреба у формулю-
ванні нових норм (про враху-
вання правових наслідків вироку 
суду іноземної держави, уявну 
оборону, виправданий ризик, 
добровільну відмову співучасни-
к ів тощо). Отже, відбулась 
подальша диференціація сис-
те м и  З а г а л ь н о ї  ч ас т и н и . 
З’явились окремі розділи, при-
свячені, приміром, повторності, 
сукупності й рецидиву, звіль-
ненню від кримінальної відпові-

дальності, примусовим заходам 
і заходам медичного характеру, 
особливостям кримінальної від-
повідальності неповнолітніх та 
ін. Система Загальної частини 
КК в цілому побудована від-
повідно до етапів реалізації 
кримінальної відповідальності, 
вона більше визначена і зро-
зуміла, що дуже важливо при 
практичному застосуванні ста-
тей, які до неї включені.

Принципово нові положення, 
що ґрунтуються на досягненнях 
сучасної науки кримінального 
права й усталеній практиці засто-
сування кримінально-правових 
норм, мають місце в кожному з 
розділів Загальної частини КК 
України. Наприклад, у розд. І 
«Загальні положення» по-новому 
визначено завдання КК – як пра-
вове забезпечення охорони прав 
та свобод людини і громадянина, 
власності, громадського порядку 
й громадської безпеки, довкілля, 
конституційного устрою України 
від злочинних посягань (ч. 1 
cт. 1). Тут же законодавець чітко 
окреслив матеріальну і процесу-
альну підстави кримінальної від-
повідальності. Так, згідно з ч. 1 
cт. 2 КК єдиною такою підставою 
є вчинення особою суспільного 
небезпечного діяння, що містить 
склад злочину, передбаченого 
КК. Як бачимо, підстава кримі-
нальної відповідальності вклю-
чає в себе двоєдиний складник 
– підставу фактичну (вчинення 
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особою суспільно небезпечного 
діяння) і юридичну (наявність у 
вчиненому діянні складу зло-
чину). У свою чергу, процесуаль-
ною підставою кримінальної від-
повідальності за ч. 2 cт. 2 КК виз-
нається обвинувальний вирок 
суду: «Особа вважається неви-
нуватою у вчиненні злочину і не 
може бути піддана криміналь-
ному покаранню, доки її вину не 
буде доведено в законному 
порядку і встановлено обвину-
вальним вироком суду».

У cт. 8 розд. ІІ «Закон про 
кримінальну відповідальність» 
уперше передбачено так званий 
реальний, або національний, 
принцип дії кримінального закону 
в просторі. Відповідно до цього 
принципу іноземці або особи без 
громадянства, які не прожива-
ють постійно в Україні, підляга-
ють кримінальній відповідаль-
ності за КК України, якщо вони 
вчинили за її межами тяжкі або 
особливо тяжкі злочини проти 
прав і свобод громадян України 
або її інтересів. У цьому ж роз-
ділі КК передбачив положення 
про видачу злочинців, де законо-
давець виходить із принципового 
положення, що «громадяни 
України та особи без громадянс-
тва, що постійно проживають в 
Україні, які вчинили злочини поза 
межами України, не можуть бути 
видані іноземній державі для 
притягнення до кримінальної від-
повідальності та віддання до 

суду» (ч. 1 ст. 10 КК).
Розділ ІІІ «Злочин, його види 

та стадії» відкриває блок норм, 
що регламентують юридичну 
підставу кримінальної відпові-
дальності. При цьому спочатку 
наводиться дефініція самого 
злочину. Частина 1 cт. 11 КК 
багато в чому по-новому тлума-
чить одну з центральних кате-
горій кримінального права – зло-
чин як передбачене Криміналь-
ним кодексом суспільно небез-
печне винне діяння (дія або без-
діяльність), учинене суб’єктом 
злочину. Отже, КК 2001 р., про-
довжуючи традицію поперед-
нього, закріпив формально-
матеріальне визначення поняття 
злочину.

Важливе значення мають 
положення щодо класифікації 
злочинів, які містяться у cт. 12 
КК. У ній поділ останніх на 4 
групи (злочини невеликої, серед-
ньої тяжкості, тяжкі й особливо 
тяжкі) проведено залежно від 
ступеня їх тяжкості, формальним 
показником якого є санкція статті 
Особливої частини КК. Ця кла-
сифікація використовується 
практично всіма інститутами КК, 
а саме: при визначенні відпові-
дальності за готування до зло-
чину; звільненні від кримінальної 
відповідальності; призначенні 
покарання за сукупністю зло-
чинів і сукупністю вироків; при-
значенні більш м’якого пока-
рання, ніж передбачено законом; 
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звільненні від відбування пока-
рання; умовно-достроковому 
звільненні від відбування пока-
рання тощо. 

У ч.1 ст.13 КК вперше сфор-
мульовано поняття «закінчений 
злочин» як діяння, яке містить усі 
ознаки складу злочину, передба-
ченого відповідною статтею 
Особливої частини Кодексу. Цим 
ще раз підкреслюється, що лише 
відповідна стаття Особливої 
частини КК передбачає склад 
закінченого злочину. Разом із 
тим ознаки такого складу зло-
чину знаходять своє місце не 
тільки у статті Особливої час-
тини, а й у статтях Загальної час-
тини, а деякі ознаки (наприклад, 
при бланкетних диспозиціях 
окремих статей Особливої час-
тини КК) – і в інших нормативно-
правових актах.

Значно вдосконаленим є 
формулювання замаху на зло-
чин. Ним визнається «вчинення 
особою з прямим умислом діяння 
(дії або бездіяльності), безпосе-
редньо спрямованого на вчи-
нення злочину, передбаченого 
відповідною статтею Особливої 
частини цього Кодексу, якщо при 
цьому злочин не було доведено 
до кінця з причин, що не зале-
жали від її волі». Крім того, час-
тини 2 і 3 cт. 15 КК передбачають 
2 види замаху – закінчений і 
незакінчений, причому з кри-
теріїв такого поділу, які пропону-
ються в науці, закон вибрав 

суб’єктивний. Відповідно до 
цього «замах на вчинення зло-
чину є закінченим, якщо особа 
виконала усі дії, які вважала 
необхідними для доведення зло-
чину до кінця, але злочин не 
було закінчено з причин, які не 
залежали від її волі». У той же 
час замах на злочин визнається 
незакінченим, «якщо особа з 
причин, що не залежали від її 
волі, не вчинила усіх дій, які вва-
жала необхідними для дове-
дення злочину до кінця». 

Новим для кримінального 
законодавства України є розд. ІV 
«Особа, яка підлягає криміналь-
ній відповідальності (суб’єкт зло-
чину)». Знаменно, що КК ототож-
нює суб’єкта злочину і суб’єкта, 
який підлягає кримінальній від-
повідальності. І це є виправда-
ним, оскільки одним з елементів 
підстави кримінальної відпові-
дальності є саме суб’єкт зло-
чину.

Принциповим є вирішення 
Кодексом питання щодо визна-
чення цього суб’єкта. Сучасна 
наука кримінального права й 
законодавство деяких країн 
допускають дуал ізм щодо 
суб’єкта злочину: ним визнається 
не тільки фізична, а й юридична 
особа. Чинний КК закріплює 
положення, що «суб’єктом зло-
чину є фізична осудна особа, яка 
вчинила злочин у віці, з якого від-
повідно до цього Кодексу може 
наставати кримінальна відпові-
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дальність» (ч.1 ст.18 КК). Уперше 
КК легально виділяє з поняття 
«суб’єкт злочину» одну категорію 
– спеціального суб’єкта остан-
нього. Ним визнається лише 
певна фізична осудна особа, яка 
вчинила злочин у віці, з якого 
може наставати кримінальна від-
повідальність (ч.2 ст.18 КК). 

Також уперше КК наводить 
дефініцію поняття «осудність 
суб’єкта злочину», розрізняючи 
при цьому 2 види осудності – 
повну (ч.1 ст.19) й обмежену (ч.1 
ст.20), при якій особа внаслідок 
хворобливого стану психіки 
нездатна повною мірою усвідом-
лювати свої дії та (або) керувати 
ними. Такий стан під час учинення 
злочину вельми поширений, тому 
давно вже назріла необхідність 
не тільки фактичного, а й юридич-
ного його визнання. 

Розділ V «Вина та її форми» 
ґрунтується на психологічній 
теорії вини, яка трактується як 
«психічне ставлення особи до 
вчинюваної дії чи бездіяльності, 
передбаченої цим Кодексом, та 
її наслідків, виражене у формі 
умислу або необережності» 
(ст.23 КК). Закон не формулює 
загальних понять умислу й 
необережності, але називає їх 
види (прямий і непрямий умисел, 
злочинна самовпевненість і зло-
чинна недбалість). Це зобов’язує 
правозастосовчі органи в кожній 
кримінальній справі встановлю-
вати й доводити наявність пев-

ного виду умислу або необереж-
ності. 

Вагомими новелами харак-
теризується розд. VІ «Співучасть 
у злочині»: 1) внесено зміни в 
поняття «співучасть у злочині»; 
2) дістали подальшого розвитку 
ознаки окремих видів співучас-
ників; 3) уперше легально визна-
чені 4 форми вчинення злочину 
в співучасті; 4) передбачаються 
правила кримінальної відпові-
дальності окремих співучасників, 
у тому числі й організаторів та 
учасників організованої групи та 
злочинної організації; 5) уперше 
передбачається добровільна 
відмова співучасників. 

Розділ VІІ «Повторність, 
сукупність та рецидив злочинів» 
містить легальне визначення 
повторності тотожних злочинів: 
«...Учинення двох або більше 
злочинів, передбачених тією 
самою статтею або частиною 
статті Особливої частини цього 
Кодексу». При цьому робиться 
один виняток: повторність може 
визнаватись і при вчиненні 2-х 
або більше злочинів, передбаче-
них різними статтями КК, але 
тільки у випадках, передбачених 
в Особливій частині КК (повтор-
ність однорідних злочинів). Тра-
диційним є тлумачення сукуп-
ності злочинів як «вчинення осо-
бою двох або більше злочинів, 
передбачених різними статтями 
або різними частинами однієї 
статті Особливої частини цього 
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Кодексу, за жоден з яких її не 
було засуджено» (ч.1 ст.33 КК). 
Нарешті, у cт. 34 КК міститься 
легальне формулювання реци-
диву злочинів, яким вважається 
«вчинення нового умисного зло-
чину особою, яка має судимість 
за умисний злочин».

Завершує блок норм, що 
стосуються вчення про злочин, 
новий розд. VІІІ «Обставини, що 
виключають злочинність діяння», 
у якому передбачено 7 таких 
обставин. Серед них – 3 обста-
вини, що були відомі й КК 1960 р.: 
необхідна оборона; затримання 
злочинця; крайня необхідність, і 
4 – нові: фізичний або психічний 
примус; виконання наказу або 
розпорядження; діяння, пов’яза-
не з ризиком; виконання спе-
ціального завдання з поперед-
ження чи розкриття злочинної 
діяльності організованої групи 
або злочинної організації. Цей 
розділ ніби завершує систему 
норм про злочин, і тим самим під-
креслюється, що вказані в ньому 
обставини поширюються й на 
незакінчений злочин, і на співу-
часть у злочині тощо.

Розділ ІХ «Звільнення від 
кримінальної відповідальності» 
також уперше включено як само-
стійний до Кримінального ко-
дексу. Він розпочинається стат-
тею про правові підстави й поря-
док звільнення від кримінальної 
відповідальності, у якій сформу-
льовано 2 вихідних положення: 

(а) перелік правових підстав 
звільнення особи від криміналь-
ної відповідальності є вичерпним 
лише у випадках, передбачених 
в КК, а також на підставі закону 
України про амністію чи акта 
помилування, і (б) звільнення від 
кримінальної відповідальності у 
випадках, передбачених КК, 
здійснюється виключно судом, а 
його порядок установлюється 
законом (ч. 2 cт. 44). У цьому роз-
ділі називаються такі підстави 
звільнення від кримінальної від-
повідальності, як дійове каяття, 
примирення з потерпілим, пере-
дача винного на поруки, зміна 
обстановки та сплив строків дав-
ності. 

Розділ Х «Покарання та його 
види» містить статті про поняття 
й мету покарання, систему пока-
рань, їх класифікацію й порядок 
призначення, окремі види пока-
рань (статті 50-64). У cт. 50 фор-
мулюється загальне поняття 
покарання як заходу державного 
примусу, що застосовується від 
імені держави за вироком суду 
до особи, визнаної винною у вчи-
ненні злочину, і полягає в перед-
бачених законом обмеженнях 
прав і свобод засудженого. Най-
більш дискусійним у науці кримі-
нального права є проблема 
цілей кримінального покарання. 
З них особливої уваги набула 
проблема кари як мети пока-
рання (до речі, КК багатьох країн 
відмовились від неї). Чинний КК 
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України називає змішані цілі 
покарання: його метою виз-
нається все ж таки кара, а також 
виправлення засудженого, спе-
ціальна й загальна превенція 
злочинів. Зазначається, що пока-
рання не має на меті завдання 
фізичних страждань або прини-
ження людської гідності.

Стаття 51 передбачає сис-
тему покарань із 12 видів, які роз-
ташовані в такому порядку: 
штраф; позбавлення військо-
вого, спеціального звання, рангу, 
чину або кваліфікаційного класу; 
позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися пев-
ною діяльністю; громадські 
роботи; виправні роботи; служ-
бові обмеження для військово-
службовців; конфіскація майна; 
арешт; обмеження волі; три-
мання в дисциплінарному ба-
тальйоні військовослужбовців; 
позбавлення волі на певний 
строк; довічне позбавлення волі. 
Звертає на себе увагу обста-
вина, що зазначені види пока-
рань розташовані в порядку від 
найменш суворого до найбільш 
суворого, що знайшло відбиття і 
в альтернативних санкціях ста-
тей Особливої частини КК. У 
розд. ХІ «Призначення пока-
рання» (статті 65–73 КК) перед-
бачені: загальні засади призна-
чення покарання; обставини, які 
пом’якшують чи обтяжують його; 
особливості призначення пока-
рання за незакінчений злочин чи 

за злочин, учинений у співучасті; 
правила призначення більш 
м’якого покарання, ніж передба-
чено законом; порядок призна-
чення покарання за сукупністю 
злочинів і сукупністю вироків 
тощо. Розширені межі призна-
чення остаточного покарання за 
сукупністю злочинів у виді поз-
бавлення волі на певний строк 
до 15 років і за сукупністю вироків 
– до 25 років позбавлення волі.

Розділ ХІІ «Звільнення від 
покарання та його відбування» 
(статті 74–81 КК) має нововве-
дення у виді єдиного інституту 
звільнення від відбування пока-
рання з випробуванням замість 
умовного засудження чи від-
строчки виконання вироку, які 
були відомі попередньому КК.

У розд. ХІІІ «Судимість» 
зосереджено всі норми, пов’язані 
з судимістю та ї ї правовими 
наслідками (статті 88–91 КК). У 
КК розрізняється погашення і 
зняття судимості. Погашення 
відбувається автоматично після 
відбуття покарання або закін-
чення зверх того визначених 
строків, а зняття судимості про-
вадиться судом. 

У розд. ХІV «Примусові за-
ходи медичного характеру та 
примусове лікування» новим є 
виокремлення статей про приму-
сові заходи медичного характеру 
в окремий розділ, що відповідає 
їх специфіці (статті 92–96 КК). 
Новою є й сама дефініція понят-
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тя і мети примусових заходів 
медичного характеру. Мета доз-
воляє не лише відмежувати ці 
заходи від заходів покарання, а 
й відбиває особливість їх мети 
порівняно з метою останнього 
(cт. 92 КК). 

Розділ ХV «Особливості 
кримінальної відповідальності та 
покарання неповнол ітн іх» 
(статті 97-108 КК) присвячено 
особливостям відповідальності 
неповнолітніх. Це дозволяє 
акцентувати увагу правозасто-
совчих органів на питаннях 
диференціації й індивідуалізації 
кримінальної відповідальності й 
покарання неповнолітніх з ура-
хуванням їх вікового розвитку. 

Система Особливої час-
тини КК, як уже зазначалось, в 
цілому побудована за родовим 
об’єктом. Причому назви розділів, 
відбиваючи цю систему, сформу-
льовані з використанням сполу-
чень слів: «Злочини проти ...»  
або «Злочини у сфері ...». Роз-
ташування її розділів також під-
порядковано певній внутрішній 
логіці. Розробка системи Особ-
ливої частини була зумовлена 
вирішенням низки теоретичних 
і практичних питань, пов’язаних 
з необхідністю поділу норм, що 
передбачають відповідальність 
за конкретні злочини, і розта-
шування у певному порядку. 
Від вдалого їх розміщення 
багато в чому залежить прак-
тичне застосування цих норм, 

теоретичне осмислення окре-
мих складів злочинів, усвідом-
лення їх взаємозв’язку й особ-
ливостей. Запропонована в 
чинному КК система Особливої 
частини відобразила не тільки 
певні теоретичні досягнення з 
питань її побудови, а й голо-
вним чином систему суспільних 
відносин і соціальних ціннос-
тей, які склалися в Україні і які 
підлягають кримінально-пра-
вовій охороні. 

На першому місці в системі 
Особливої частини КК розташо-
вано розділ «Злочини проти 
основ національної безпеки 
України». Прийняттю такого 
рішення передувала дуже напру-
жена дискусія. Деякі вчені, 
народні депутати України й прак-
тики висловлювалися проти його 
розміщення на першому місці в 
Особливій частині, пропонуючи 
помістити його в блок розділів, 
що охороняють державу. Треба 
зазначити, що призначення 
цього розділу більш значуще, 
аніж просто захист інтересів 
держави. Ідеться про захист 
інтересів України як певної 
соціальної спільноти людей, які 
проживають на одній території і 
які заінтересовані у своєму суве-
ренітеті, збереженні форми 
державного правління, цілісності 
й недоторканності країни. Названі 
цінності – складові частини 
поняття «основи національної 
безпеки України», вони проголо-
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шені у статтях 1 і 2 Основного 
Закону країни. Крім того, слід 
зазначити, що тільки в суспіль-
стві, де забезпечуються громад-
ський порядок і безпека, мож-
ливе й реальне гарантування 
захисту особистих, фізичних і 
духовних прав людини і грома-
дянина, основні з яких закріплені 
в cт. 3 Конституції і захист яких 
передбачено розділами II-V 
Особливої частини КК України.

Що ж стосується інших  
18 розділів Особливої частини КК, 
то вони згруповані послідовно в 
3-х умовних блоках. Перший 
включає розділи, присвячені охо-
роні інтересів особи і прав людини 
і громадянина. У них передбачена 
відповідальність за злочини: 
проти життя і здоров’я особи; 
проти її волі, честі й гідності; 
проти статевої свободи і статевої 
недоторканості особи та ін. У дру-
гому блоці – за злочини проти сус-
пільства (суспільних інтересів), а 
саме: проти власності; у сфері 
господарської діяльності; проти 
довкілля; проти громадської без-
пеки та ін. У третьому блоці – за 
злочини проти держави (держав-
них інтересів): у сфері охорони 
державної таємниці, недоторка-
ності державних кордонів, забез-
печення призову й мобілізації; 
проти авторитету органів держав-
ної влади, органів місцевого 
самоврядування й об’єднань гро-
мадян; у сфері службової діяль-
ності; проти правосуддя; проти 

встановленого порядку несення 
військової служби.

Система Особливої частини 
поповнилась новими розділами: 
«Злочини проти довкілля» (VIII), 
«Злочини у сфері використання 
електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж і мереж 
електрозв’язку» (XVI), «Злочини 
проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку» 
(XX). Вони містять значну кіль-
кість статей, якими вперше вста-
новлюється кримінальна відпові-
дальність за діяння, що є сус-
пільно небезпечними. 

Велика глава КК 1960 р. про 
відповідальність за злочини 
проти особи поділена на 3 само-
стійні розділи: «Злочини проти 
життя та здоров’я особи» (II), 
«Злочини проти волі, честі та гід-
ності особи» (ІІІ), «Злочини проти 
статевої волі та статевої недо-
торканості особи» (IV). Доціль-
ність такого розділення підтвер-
дила практика застосування КК 
України 2001 р.

Давно вже назріла і знай-
шла достатнє обґрунтування в 
наукових працях потреба у виді-
ленні в самостійні розділи Особ-
ливої частини таких посягань, як 
«Злочини проти громадської без-
пеки» (IХ), «Злочини проти без-
пеки виробництва» (X), «Злочини 
проти безпеки руху та експлуа-
тації транспорту» (XI), «Злочини 
у сфері обігу наркотичних засобів, 
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психотропних речовин, їх анало-
гів або прекурсорів та інші зло-
чини проти здоров’я населення» 
(XIII).

На відміну від попереднього 
Кодексу, який окремо передба-
чав відповідальність за злочини 
проти державної й колективної 
власності та проти індивідуаль-
ної власності, у чинному КК пере-
дбачено єдиний розд. VI «Зло-
чини проти власності». Рівність 
форм власності, проголошена 
Конституцією та іншим законо-
давством України, виключає 
необхідність диференціації від-
повідальності залежно від 
належності майна тому чи іншому 
власникові.

Завершує систему Особли-
вої частини розд. ХХ «Злочини 
проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку». 
Передбачалося, що його норми 
застосовуватимуться дуже рідко, 
а сфера їх дії, вочевидь, обме-
жена. До речі, на відміну від 
подібних розділів (глав) КК інших 
держав, до цього розділу вклю-
чені статті, спрямовані також на 
охорону міжнародного правопо-
рядку. Це, зокрема, cт. 444 КК 
«Злочини проти осіб та установ, 
що мають міжнародний захист» 
та cт. 445 КК «Незаконне вико-
ристання символіки Червоного 
Хреста і Червоного Півмісяця».

У конструюванні диспозицій 
Особливої частини КК знайшли 
відбиття найхарактерніші тен-

денції, властиві розвитку кримі-
нального законодавства не 
тільки України, а й інших країн, 
які раніше входили до складу 
СРСР. Так, КК 2001 р. у статтях 
Особливої частини відмовився 
від указівок на адміністративну 
преюдицію як умову криміналь-
ної відповідальності, яка призво-
дила до того, що адміністративні 
проступки при повторному їх 
учиненні автоматично визнава-
лися злочинними діями. Це озна-
чало невиправдану криміналіза-
цію певної частини діянь. Значна 
частина норм Особливої частини 
КК 1960 р., якими були передба-
чені формальні склади злочинів 
(це стосується і норм з адміністра-
тивною преюдицією), в новому 
КК трансформована в норми, що 
мають матеріальні склади зло-
чинів. Це є свідченням підви-
щення рівня суспільної небез-
пеки діяння для визнання його 
злочином. Спостерігається 
значне розширення в Особливій 
частині кількості бланкетних дис-
позицій. Певна позиція спостері-
гається й щодо оціночних понять, 
яка пов’язана з їх обмеженням, 
уточненням чи роз’ясненням. 
Тому багато статей Особливої 
частини чинного КК України суп-
роводжуються примітками, в 
яких роз’яснюються поняття, що 
використовуються в тій чи в іншій 
статті.

У санкціях норм Особливої 
частини КК знайшло відобра-
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ження концептуальне поло-
ження щодо гуманізації системи 
покарань. По-перше, всі її санк-
ції побудовані за схемою: від 
менш суворих покарань до більш 
суворих. Смисл такої побудови 
полягає в тому, що суд, відмо-
вляючись від призначення менш 
суворого покарання, повинен 
навести мотиви щодо необхід-
ності звернення до покарання 
більш суворого. Враховуючи, що 
санкції, як правило, передбача-
ють в альтернативі не 2, а 3, а то 
й більше видів покарань, то, 
безумовно, рух до найбільш 
суворого вимагає для цього 
пошуку досить зважених та 
обґрунтованих аргументів. По-
друге, характерною рисою Особ-
ливої частини є також зниження 
щодо більшості злочинів пока-
рання у виді позбавлення волі і 
введення в санкції покарань, 
альтернативних позбавленню 
волі. Так, суттєво знижені пока-
рання за господарські, військові 

й необережні злочини. Пока-
рання у виді позбавлення волі 
на строк до 15 років збережено, 
як правило, за злочини корис-
ливо-насильницькі, а також 
пов’язані з посяганням на життя 
людини.

Таким чином, наведена 
характеристика концептуальних 
положень чинного КК України та 
ілюстрація значних новацій у 
його Загальній та Особливій час-
тинах дозволяє зробити висно-
вок, що цей Кодекс належним 
чином взяв до уваги досягнення 
науки кримінального права на 
час його прийняття. Кодекс ґрун-
тується на Конституції України й 
загальновизнаних принципах і 
нормах міжнародного права, 
стверджує принципи гуманізму й 
законності. Він став дійовим і 
достатньо ефективним право-
вим інструментом реалізації 
державної політики у сфері 
боротьби з і  злочинністю в 
Україні.

Надійшла до редакції 23.12.2008 р.
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Передумовою будь-якого 
наукового дослідження є визна-
чення методологічних засад його 
проведення. Під методологією 
дослідження взагалі і проблем 
Особливої частини криміналь-
ного права України, зокрема, слід 
розуміти систему методів, прийо-
мів і засобів наукового пізнання, 
яка в такій якості становить 
собою комплекс історично скла-
дених раціональних шляхів, 
засобів і форм руху мислення від 
незнання до знання, від припу-

щення до істини, від одиничного 
до узагальненого, від явища до 
сутності [1; 3; 11; 17; 23]. При 
цьому заслуговує відзначення, 
що методологія наукового 
пізнання – явище інтегральне, 
яке об’єднує систему компонен-
тів, що її утворюють: світоглядні, 
загальні та спеціальні теорії й 
концепції, філософські закони й 
категорії, закони і правила логіки, 
загальнонаукові та приватно нау-
кові методи й методики дослід-
ження реальної дійсності. Ось 
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чому методологію не можна зво-
дити лише до тієї чи іншої (однієї) 
компоненти, наприклад, до окре-
мого (одного) методу або до 
вчення лише про деякі методи чи 
методики, оскільки за їх межами 
в такому випадку будуть безпід-
ставно залишатися інші, внаслі-
док чого й методологія як така не 
буде визначена з необхідною 
повнотою [11,  с .  46] .  Таке 
розуміння методології правових 
досліджень ми вважаємо пере-
конливим, і тому воно буде пок-
ладено нами в підґрунтя вирі-
шення зазначеної проблеми. З 
огляду на викладене a priori вва-
жаємо, що методологічні засади 
дослідження проблем Особливої 
частини кримінального права 
включають в себе систему 
методів, до яких відносимо як 
основні: діалектичний, системно-
структурного аналізу, фор-
мально-логічний (догматичний), 
соціологічний, історичний та 
порівняльний методи. Кожен з 
них має свої особливості, що 
надає можливості ґрунтовно 
висвітлювати ті чи інші аспекти 
об’єкта (предмета) дослідження. 
У той же час доповнюючи один 
одного, вони в цілому утворюють 
одну досить складну діалектично 
суперечливу і в той же час єдину 
систему взаємопов’язаних при-
йомів наукового пізнання. 

Розробляючи зазначені 
методологічні засади, треба 
перш за все виходити зі спе-

цифіки самого об’єкта дослід-
ження – у нашому випадку про-
блем Особливої частини кримі-
нального права. Цей об’єкт є 
досить складним: він може висту-
пати у вигляді одиничного 
об’єкта (явища), приміром, окре-
мого злочину (його певного виду 
чи типу) і норми кримінального 
права, яка встановлює відпові-
дальність за цей злочин, а також 
множинності об’єктів (явищ), 
тобто відносно обособленої 
групи злочинів і правових норм, 
що передбачають відповідаль-
ність за них і містяться в певному 
розділі Особливої частини Кримі-
нального кодексу України (далі 
– КК). Причому тут слід урахову-
вати як характер і соціальну зна-
чущість тих чи інших суспільних 
відносин, що охороняються нор-
мами кримінального права, так і 
особливості суспільно небезпеч-
них діянь (злочинів), які на них 
посягають, а також зміст і спе-
цифіку відповідних кримінально-
правових норм виходячи з їх 
завдання, єдності і взаємозв’язку 
з усією системою норм даної 
галузі права. Таким чином, зміст 
об’єкта дослідження становлять 
як певні явища соціально-право-
вої реальності (злочинні діяння), 
так і правові норми, які виступа-
ють логіко-юридичними фор-
мами відбиття й нормативного 
закріплення цих явищ у відповід-
них актах. Отже, складність 
цього об’єкта і його своєрідність 
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обумовлюють також особливості 
методологічних підходів до його 
дослідження.

Науковий аналіз проблем 
Особливої частини криміналь-
ного права, як і в цілому кримі-
нально-правової проблематики, 
вважаємо за необхідне здійсню-
вати передусім з використанням 
діалектичного методу пізнання, 
що передбачає побудову мис-
лення від конкретного до абс-
трактного з подальшим пере-
ходом від абстрактного до конк-
ретного [10, с. 78–83; 11, с. 127– 
157]. Таке дослідження може про-
ходити декілька етапів. На пер-
шому з них аналізується голо-
вним чином одиничні об’єкти: 
окремі (конкретні) види злочинів, 
наприклад, крадіжки, шахрайс-
тва, вимагання та ін. При цьому 
слід мати на увазі, що поняття 
цих злочинів ми лише умовно від-
носимо до категорії одиничних 
об’єктів дослідження. Реально ж 
вони становлять собою деяку 
множинність суспільно небез-
печних діянь (актів суспільно 
небезпечної поведінки) одного й 
того ж виду (типу чи класу), як-
от крадіжок, шахрайств, вима-
гань та ін. В реальній дійсності 
кожен із цих конкретних злочинів, 
що належать до того чи іншого 
виду (типу) суспільно небезпеч-
них діянь, мають невизначену 
кількість індивідуальних (особли-
вих і своєрідних) ознак, які, проте, 
в кримінально-правовому аспекті 

далеко не завжди є релевант-
ними і тому не враховуються 
законодавцем. У процесі вив-
чення конкретних діянь дослід-
ник шляхом синтезу, узагаль-
нення й абстрагування від част-
кових і несуттєвих ознак повинен 
виявити найбільш загальні й най-
більш істотні в кримінально-пра-
вовому смислі ознаки, прита-
манні в цілому даному виду (типу, 
класу) діянь, які мають постійну 
(як закономірність) повторю-
ваність (алгоритм) у кожному кон-
кретному випадку і при цьому 
відбивають сутність злочинів 
цього виду (типу). Указані наукові 
пошуки мають провадитися шля-
хом накопичення й вивчення як 
теоретичного, так і емпіричного 
матеріалу, його аналізу й синтезу, 
і бути пов’язаними з широким 
використанням теоретичного 
інструментарію пізнання кримі-
нально-правових явищ, зокрема, 
таких як «закон про кримінальну 
відповідальність», «поняття 
злочину», «склад злочину», його 
елементи («об’єкт», «об’єк-
тивна сторона», «суб’єктивна 
сторона», «суб’єкт злочину») 
та ознаки, а також інші кате-
горії й поняття кримінального 
права.

Запропонований аналіз роз-
починається, звичайно, з дослід-
ження об’єкта злочину, що дасть 
можливість установити соціальну 
сутність діянь відповідного виду 
(типу) – їх суспільну небезпеч-
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ність [21, с. 6-21]. Об’єкт злочину, 
як суспільні відносини, що охоро-
няються кримінальним законом 
від злочинних посягань, виконує 
фундаментальну функцію у виз-
наченні всієї системи об’єктивних 
і суб’єктивних ознак діянь (від-
повідного виду, типу), що на 
нього посягають. Подальше вив-
чення пов’язано з розглядом 
предмета злочину (за його наяв-
ності), виокремленням і з’ясу-
ванням його загальних (універ-
сальних) та особливих (спеціаль-
них) ознак, дослідженням ознак 
об’єктивної й суб’єктивної сторін, 
суб’єкта злочину і кваліфікуючих 
обставин.

Такий підхід проведення 
наукового дослідження в кінце-
вому підсумку має за мету вста-
новити наявність системи 
істотних узагальнених і типових 
об’єктивних і суб’єктивних ознак, 
властивих даному виду (типу, 
класу) діянь, тобто певним актам 
поведінки особи (її вчинків). При-
чому цим ознакам належить:  
а) відображати в узагальненому 
вигляді сутність названих діянь; 
б) підкреслювати їх найбільш 
специфічні й індивідуальні риси, 
якими вони відрізняються від 
інших діянь (у тому числі суміж-
них); в) відбивати соціальну зна-
чущість цих діянь, тобто їх сус-
пільну небезпечність. Вирішення 
поставленого завдання дає мож-
ливість створити абстракції ниж-
чого рівня, які визначаються 

видовими поняттями, завжди 
фіксують і віддзеркалюють пев-
ний вид (тип, клас) суспільно 
небезпечних діянь [14, с. 48]. Такі 
абстракції виступають логіко-
гносеологічною основою форму-
лювання кримінально-правових 
норм, що знаходять закріплення 
у диспозиціях відповідних статей 
Особливої частини КК (напри-
клад, крадіжка – cт. 185; шах-
райство – cт. 190; вимагання – 
cт. 189 КК та ін.). Але, розробля-
ючи в такий спосіб ці абстракції 
нижчого рівня, слід ураховувати, 
що поняття, які вони відобража-
ють, не статичні, не абсолютні, а 
тому повинні відбивати й відтво-
рювати реальну дійсність у її діа-
лектичній суперечливості й роз-
витку, внаслідок чого самі поняття 
(як і кримінально-правові норми, 
що їх фіксують), мають бути в стані 
змін і розвитку в бік адекватного 
відбиття соціально-правової 
реальності [1, с. 25–30].

Складнішим є процес дослід-
ження проблем на рівні окремої 
групи злочинів, які посягають на 
один і той же родовий (видовий) 
об’єкт і які передбачені в нормах 
певного розділу Особливої час-
тини КК (множинність об’єктів). 
Розробляючи систему абстрак-
цій нижчого рівня (видові поняття), 
дослідники стикаються з пробле-
мою наявності, крім індивідуаль-
них (особливих) ознак, притаман-
них кожному із цих видів (типів) 
злочинів, також і загальних, 
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властивих їм усім (певній групі 
злочинів) ознак. Тут завжди має 
місце діалектичний процес, коли 
вище (загальне) виникає з ниж-
чого (конкретного), а нижче пере-
ходить у вище. У процесі абстра-
гування від індивідуальних (особ-
ливих) ознак абстракцій нижчого 
рівня і встановлення при цьому 
ознак більш загального порядку, 
характерні цим абстракціям 
(видовим поняттям), виникають 
логіко-гносеологічні та юридичні 
підстави для розробки абстракції 
вищого рівня – родового науко-
вого поняття окремої групи 
злочинів. При цьому варто керу-
ватися правилом, що будь-яке 
поняття (тим паче родове) є 
результатом узагальнення й 
вирізнення предметів або явищ 
того чи іншого класу за найбільш 
суттєвими і узагальненими озна-
ками [7, с. 133 - 161]. За своїм 
обсягом воно охоплює всі зло-
чини (або окрему групу), кримі-
нальну відповідальність за які 
передбачено в статтях того чи 
іншого розділу КК. Первинною і 
тому фундаментальною підста-
вою формування й розробки цих 
абстракцій (і відповідних їм 
понять) служить родовий (а в 
деяких випадках – видовий) 
об’єкт цих злочинів. Він окреслює 
не тільки коло діянь, що утворю-
ють зміст та обсяг подібних абс-
тракцій, а й виступає детермінан-
тою найсуттєвіших ознак цих 
діянь. Водночас потребують 

ґрунтовного опрацювання й інші 
елементи ск ладу злочину: 
об’єктивна сторона, суб’єктивна 
сторона, суб’єкт злочину, сис-
тема об’єктивних і суб’єктивних 
ознак, що утворюють зміст да-
ного родового поняття.

Розроблене в такий спосіб 
родове поняття відповідної групи 
злочинів становить наукову абс-
тракцію середнього рівня. Вона, 
з нашого погляду, займає про-
міжне місце між науковими абс-
тракціями нижчого рівня (видо-
вими поняттями конкретних видів 
злочинів) і абстракцією вищого 
рівня (загальним поняттям зло-
чину), що виконує функцію фун-
даментальної категорії кримі-
нального права.

Безперечно, розробка нау-
кових абстракцій середньої лан-
ки – родових понять злочинів 
певної групи, з одного боку, ґрун-
тується на синтезі загальних 
ознак понять окремих видів зло-
чину (абстракцій нижчого рівня), 
з другого – здійснюється в межах 
розробленої наукою криміналь-
ного права абстракції найвищого 
рівня – загального поняття зло-
чину, закріпленого в cт. 11 КК. Ці 
абстракції, як і поняття, що їх 
відображають, знаходяться між 
собою у співвідношенні не тільки 
координації, коли ознаки цих абс-
тракцій (і відповідних понять) 
узгоджуються й не суперечать 
одна одній, але й субординації, 
тобто підпорядкованості й від-
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повідності абстракцій рівня ниж-
чого абстракціям вищого рівня. 
Необхідність опрацювання таких 
родових понять у науці кримі-
нального права базується на без-
перечно виваженому філософ-
ському постулаті: хто береться 
за окремі питання без поперед-
нього вирішення загальних, той 
неминуче буде на кожному кроці, 
не усвідомлюючи цього, натика-
тиметься на останні. Саме на 
даному методологічному під-
ґрунті шляхом розробки родових 
понять окремих груп злочинів 
провадились дослідження про-
блем кримінальної відповідаль-
ності, наприклад, за злочини 
проти власності [16], проти при-
родного середовища [9], безпеки 
виробництва [5], громадської 
безпеки [22] та ін. Ці поняття є 
доктринальними. Вони виступа-
ють науковими логіко-юридич-
ними абстракціями, які викону-
ють важливу функцію засобів 
наукового пізнання соціально-
правових явищ. (Винятком є 
закріплення в законі родового 
поняття злочинів проти встанов-
леного порядку несення військо-
вої служби (військові злочини);  
у cт. 401 КК сформульовано 
поняття військового злочину). 

Наступний етап дослідження 
полягає у сходженні (піднятті) від 
абстрактних понять до конкрет-
них явищ правової реальності 
(зворотний шлях). Таке підняття 
при дослідженні окремих видів 

злочинів, що посягають на єди-
ний родовий об’єкт, провадиться 
поетапно, окремими сходинками. 
Від виробленого теорією кримі-
нального права загального 
поняття злочину (абстракції 
вищого рівня) необхідно підня-
тися до утвореного в процесі нау-
кового пізнання родового поняття 
злочинів певної групи (абстракції 
середнього рівня), а через нього 
– до поняття окремого виду зло-
чину (абстракції нижчого рівня). 
Лише таке послідовне сходження 
від загальної абстракції через 
абстракцію рівня середнього до 
абстракції нижчого рівня дозво-
лить зрозуміти конкретні правові 
явища – конкретні види злочинів. 
У процесі зазначеної пізнаваль-
ної діяльності, підняття від абс-
трактного до конкретного є мож-
ливість глибше і всебічніше роз-
глянути конкретні злочини, 
з’ясувати їх соціальну сутність і 
суспільну небезпечність, більш 
глибше пізнати їх юридичну при-
роду, об’єктивні та суб’єктивні 
ознаки й одночасно уточнити й 
конкретизувати безпосередньо 
кримінально-правову норму, 
викладену в диспозиції статті 
Особливої частини КК з точки 
зору оптимальності її формулю-
вання й точності фіксування в ній 
ознак суспільно небезпечного 
діяння певного виду (типу). При 
цьому, безумовно, можуть бути 
сформульовані пропозиції по 
вдосконаленню як кримінально-
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го законодавства, так і практики 
його застосування. Як зазна-
чається у філософії права, такий 
рух дає можливість показати кон-
кретні правові явища та процеси 
об’єктивно, у всій повноті та 
єдності багатоманітного. При 
такому складному сходженні від 
абстрактного до конкретного 
вирішальна роль належить зако-
нам і категоріям діалектики як 
вузловим пунктам, моментам, 
сходинкам у процесі пізнання 
правової дійсності [11, с. 127-157]. 
Зокрема, досліджувати про-
блеми Особливої частини кримі-
нального права потрібно через 
призму таких філософських кате-
горій, як явище і сутність, зміст і 
форма, структура й елементи, 
окреме й загальне, ціле й частка 
тощо, з установленням законо-
мірностей їх існування й роз-
витку.

Підкреслимо, що рух мис-
лення від абстрактного до конк-
ретного й навпаки виявляє як 
спільність відповідних правових 
явищ і процесів у їх єдності, так і 
своєрідність кожного окремого 
правового явища чи процесу. Це, 
у свою чергу, породжує певні 
суперечності між абстрактним і 
конкретним, і лише суперечлива 
єдність останніх, їх взаємодія й 
постійні переходи одного в інше 
забезпечують реалізацію потен-
цій абстрактного в пізнанні конк-
ретного [11, с. 146-150].

Із наведеного випливає, що 

при вивченні проблем Особливої 
частини кримінального права, 
безумовно, вельми плідним є 
використання діалектичного 
методу пізнання. Але його необ-
хідно застосовувати в комплексі 
з іншими методами наукового 
дослідження розглядуваних про-
блем, які входять до складу їх 
методологічних засад. Вва-
жаємо, що цей метод слід поєд-
нувати в першу чергу з методом 
системно-структурного ана-
лізу, який зумовлює всебічний 
розгляд ск ладних цілісних 
об’єктів (систем), частини яких 
становлять собою підсистеми 
цілісних систем [24, с. 3–18; 11; 4, 
с. 3–21; 8; 12; 13]. Системний під-
хід до вивчення цих складних 
явищ дозволяє з’ясувати внут-
рішній механізм не лише дії окре-
мих його компонентів, а й їх взає-
модії на різних рівнях [11, с. 243]. 
Використання даного методу 
пізнання в процесі дослідження 
проблем Особливої частини 
кримінального права дає змогу 
виявити внутрішню побудову 
системи кримінально-правових 
норм, що передбачають відпові-
дальність за певні види злочинів 
(чи їх групи), встановити як 
взаємозв’язок і взаємозумов-
леність елементів змістовної час-
тини цієї системи, так і їх зв’язок 
з іншими кримінально-право-
вими нормами, поняттями й кате-
горіями.

У праві системою найниж-
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чого рівня, первинною системо-
утворюючою його клітиною 
виступає норма права. Тому, 
застосовуючи системний підхід 
до дослідження вказаної про-
блеми, перш за все необхідно 
проаналізувати кожну з правових 
норм, які встановлюють кримі-
нальну відповідальність за зло-
чини певного виду. Така норма 
становить сукупність взаємо-
пов’язаних структурних компо-
нентів, що разом утворюють 
структурно впорядковану цілісну 
єдність, якій притаманні відносні 
самостійність, стійкість та авто-
номність функціонування. Струк-
турні компоненти норми Особли-
вої частини кримінального права 
– гіпотеза, диспозиція й санкція 
– мають узгоджуватися, взає-
модіяти між собою, логічно утво-
рювати єдину правову норму як 
цілісний системний об’єкт, якісні 
характеристики якої не можуть 
бути зведеними до характерис-
тик її окремих структурних ком-
понентів. У рамках правової 
норми не виключається мож-
ливість відповідних змін у тих чи 
інших її компонентах, але ця сис-
тема може руйнуватися чи сут-
тєво погіршуватися її функціону-
вання, якщо ці зміни будуть 
настільки суттєвими, що призве-
дуть до принципової невідповід-
ності зміненого структурного 
компоненту правової норми 
іншим її компонентам. За таких 
умов зруйнована чи змінена пра-

вова норма втрачає свою ефек-
тивність, що викликає необхід-
ність її зміни чи створення нової 
норми. Цей методологічний під-
хід потрібно враховувати і при 
внесенні за результатами науко-
вих пошуків змін і доповнень до 
кримінального законодавства.

Наступним рівнем система-
тизації права виступає правовий 
інститут, який становить собою 
об’єктивно утворену в середині 
галузі права відносно відособ-
лену групу правових норм, які 
регулюють типові й тісно пов’язані 
між собою суспільні відносини, 
що мають суттєві відмінності від 
суміжних відносин і в силу цього 
набувають певної самостійності, 
стійкості й автономності функціо-
нування [11, с. 268]. У процесі нау-
кового дослідження належить із 
застосуванням методу системно-
структурного аналізу вивчити 
внутрішню побудову окремих інс-
титутів Особливої частини кримі-
нального права, взаємозв’язок і 
взаємозумовленість кримі-
нально-правових норм, що вхо-
дять до його складу. Це викликає 
необхідність опрацювання зв’язків 
розглядуваного правового інсти-
туту також з іншими кримінально-
правовими поняттями, кате-
горіями та інститутами, установ-
лення обсягу та змісту відповід-
них понять, з’ясування місця 
цього інституту в системі норм та 
інститутів Особливої частини 
кримінального права.
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В окремих випадках такі нау-

кові доробки можуть призвести 
до висновку про потребу ство-
рення нового інституту Особли-
вої частини кримінального права, 
що повинен становити цілісне й 
відносно самостійне утворення. 
Застосування зазначеного ме-
тоду при цьому дозволить, з 
одного боку, уникати включення 
до його складу кримінально-пра-
вових норм, що суперечать пра-
вовій природі цього інституту і 
тому не сприймаються системою, 
а з другого – своєчасно заповню-
вати прогалини в межах даної 
системи. Такий підхід, на нашу 
думку, дасть можливість побуду-
вати логічно виважену цілісну 
систему правових норм – інсти-
тут Особливої частини кримі-
нального права, за допомогою 
якого можна буде забезпечити 
належну кримінально-правову 
охорону певного виду суспільних 
відносин, які утворюють зміст 
родового (чи видового) об’єкта. 
Однак тут слід мати на увазі, що 
формування інституту права – 
доволі складний пізнавальний 
процес, який не може в якусь 
мить бути здійсненим і заверше-
ним, оскільки через правові 
норми він стикається із соціаль-
ною реальністю, що постійно роз-
вивається, деталізується, а разом 
з нею вдосконалюється й розви-
вається цей інститут чи навіть 
створюється новий. Відзначимо, 
що в доктрині кримінального 

права висновки про необхідність 
створення нових інститутів Особ-
ливої частини останнього було 
зроблено на підставі наукових 
досліджень з використанням, 
зокрема, системно-структурного 
аналізу такими науковцями, як 
В.П. Тихий – стосовно інституту 
злочинів проти громадської без-
пеки [22], В.І. Борисовим – щодо 
інституту злочинів проти безпеки 
виробництва [5], С.Б. Гавришем 
– стосовно інституту злочинів 
проти довкілля [9] та ін.

Додержання принципів сис-
темного підходу зумовлює й по-
требу вивчення цілісних систем-
них утворень у їх взаємодії з 
іншими системами, в тому числі 
і з інститутами Загальної час-
тини. Інститут Особливої частини 
кримінального права – досить 
складне системне утворення, 
оскільки об’єднує певну кількість 
структурних елементів – окремих 
норм права, кожна з яких також 
становить собою систему, проте 
нижчого рівня. У свою чергу, пра-
вовий інститут входить структур-
ним компонентом у систему 
вищого рівня – галузь права, а 
остання – в систему права. Тому 
дослідження кримінально-право-
вих норм, передбачених тим чи 
іншим розділом Особливої час-
тини КК, які встановлюють від-
повідальність за окрему групу 
злочинів, треба здійснювати з 
урахуванням їх зв’язків – внут-
рішнього й зовнішнього стосовно 
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правової системи.
Із викладеного випливає, що 

метод системно-структурного 
аналізу відіграє важливу роль як 
методологічне підґрунтя науко-
вого дослідження проблем Особ-
ливої частини кримінального 
права. Ми приєднуємось до пози-
ції вчених, які розглядають сис-
темно-структурний аналіз не як 
загальну й окрему (самостійну) 
стратегію дослідження в науко-
вих пошуках, а як один з момен-
тів теорії пізнання. Одночасно 
підкреслюємо, що сама по собі 
системність, у відриві від цієї тео-
рії, яка базується на діалектич-
ному методі, не лише не може 
застосовуватись при вивченні 
будь-якого об’єкта, а й страждає 
тією обмеженістю, яка не дозво-
ляє їй проникнути в сутність того 
чи іншого об’єкта з достатньою 
мірою глибини й ґрунтовності [24, 
с. 187; 11, с. 245]. З огляду на це 
систему кримінально-правових 
норм, що встановлюють відпові-
дальність за ту чи іншу групу зло-
чинів, а також її структурні ком-
поненти (окремі правові норми) 
слід аналізувати не лише як ста-
тичні утворення, які характеризу-
ються певною структурною й 
функціональною постійністю, а й 
у їх русі й розвитку [24, с. 187]. 
Тому метод системно-структур-
ного аналізу повинен використо-
вуватись у нерозривному зв’язку 
з іншими методами пізнання.

Досить поширеним у науці 

кримінального права й майже 
традиційним є формально-логіч-
ний (догматичний) метод 
дослідження. За його допомогою 
мається можливість визначити 
відповідність побудови норми 
кримінального права законам і 
правилами формальної логіки. 
Так, шляхом аналізу й синтезу, з 
використанням аналогій та абс-
тракцій, інших правил і законів 
логіки вбачається можливим 
сформулювати такі кримінально-
правові норми, в яких мало б 
місце оптимальне співвідно-
шення абстрактного й конкрет-
ного (казуїстичного), і в кінцевому 
підсумку досягти найбільш доско-
налих прийомів і правил законо-
давчої техніки. Це означає, що 
законодавче закріплення право-
вих норм належить здійснювати 
за допомогою понять, які харак-
теризуються чіткістю, формаль-
ною визначеністю, а їх зміст 
повинен бути строго фіксованим. 
Це дозволить точно й достатньо 
повно визначити обсяг відповід-
них явищ реальної дійсності, які 
визнаються злочином, що є необ-
хідною умовою правильного 
застосування кримінального 
закону й додержання принципу 
законності в кримінальному судо-
чинстві. Слова і словесні комп-
лекси, включені до норм кримі-
нального права, мають відрізня-
тись високою інформативністю, 
однозначністю, семантичною 
жорсткістю. Мова кримінального 
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закону повинна бути доступною 
і зрозумілою не лише для юристів, 
а й громадян, зобов’язаних 
неухильно додержуватися норм 
права [18, с. 79-82; 6]. Водночас 
треба зазначити, що в криміналь-
ному законі поряд з точними 
поняттями доволі часто викорис-
товуються й оціночні, обсяг і 
зміст яких визначається не тільки 
законодавцем, а й розкривається 
і уточнюється в процесі оціночно-
пізнавальної діяльності щодо 
кожного конкретного факту осо-
бою, яка застосовує закон [14, 
с. 115-123; 19, с. 79-82; 15, с. 302-
312]. Включення таких понять до 
КК ускладнює розуміння кримі-
нального закону, викликає склад-
нощі в застосуванні таких норм. 
Незважаючи на це, в деяких 
випадках при формулюванні 
кримінально-правової норми 
неможливо обійтись без їх вико-
ристання, хоча слід прагнути до 
максимального скорочення в КК 
таких понять.

Важливу роль у проведенні 
наукових досліджень проблем 
Особливої частини криміналь-
ного права відіграє соціологічний 
метод (інколи його називають 
загальносоціологічним). Оперу-
вання ним дає можливість роз-
глянути злочин як соціальне (а 
не тільки суто правове) явище, а 
норми кримінального права – як 
різновид соціальних норм. Пра-
вові норми й інститути Особливої 
частини кримінального права 

належить вивчати з точки зору їх 
соціальної зумовленості й цін-
ності, у процесі їх функціону-
вання й у зв’язку з вирішенням 
питання щодо механізму їх 
соціальної дії й ефективності. 
Цей підхід допомагає глибше 
пізнати соціальну сутність зло-
чинів, передбачених нормами 
Особливої частини криміналь-
ного права, їх суспільну небез-
печність і правильно вирішувати 
питання щодо обґрунтованості 
кримінально-правових заборон і 
приписів з точки зору (аксіологіч-
ного) підходу, тобто їх цінності 
(антицінності). У кінцевому під-
сумку зазначений метод дає 
можливість дійти висновку щодо 
ефективності кримінально-пра-
вових норм у досягненні завдань 
забезпечення охорони прав та 
свобод людини і громадянина, 
власності, громадського порядку 
й громадської безпеки, довкілля, 
конституційного устрою України 
від злочинних посягань, а також 
у забезпеченні миру й безпеки 
людства й запобіганні злочи-
нам.

Проведення наукових по-
шуків з проблем Особливої час-
тини кримінального права із 
застосуванням соціологічного 
методу здійснюється, зокрема, 
шляхом використання конкретно-
соціологічних методик (досить 
часто їх називають «конкретно-
соціологічні методи»). До них 
треба віднести анкетування, опи-
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тування, інтерв’ювання, метод 
експертних оцінок тощо. Найпо-
ширенішим при дослідженні про-
блем Особливої частини кримі-
нального права є вивчення доку-
ментів: архівних кримінальних 
справ, матеріалів про відмову в 
їх порушенні, особових справ 
засуджених, які відбувають пока-
рання, тощо. Використовуючи 
заздалегідь підготовлену про-
граму, дослідник вивчає акти 
застосування норм криміналь-
ного права – вироків суду, поста-
нов про притягнення до кримі-
нальної відповідальності чи 
звільнення від неї, інших доку-
ментів, що свідчать про вчинення 
особою суспільно небезпечного 
діяння. Подальше оброблення й 
аналіз одержаної інформації доз-
воляють підкреслити ефектив-
ність застосування норм кримі-
нального права, виявити в пев-
них випадках їх недоліки і в кін-
цевому підсумку зробити висно-
вок про недостатність або, нав-
паки, зайвість кримінально-пра-
вового регулювання. Важливою 
соціологічною методикою зби-
рання інформації є опитування 
у формі анкетування або інтер-
в’ювання. Опитування при роз-
гляді зазначених проблем можна 
задіяти для з’ясування громадсь-
кої думки про необхідність кримі-
налізації чи декриміналізації пев-
них діянь, щодо їх пеналізації, 
ефективності застосування окре-
мих видів покарань за ті чи інші 

діяння, що визнаються злочин-
ними, тощо. Досить плідним 
видається також метод експер-
тних оцінок, оперування яким 
дозволяє вивчити думку сто-
совно досліджуваних питань тих 
осіб, які мають необхідні знання 
й досвід застосування норм 
кримінального права. Такими 
експертами можуть бути судді, 
прокурори, слідчі, досвідчені на-
уковці та ін. Важливими при 
дослідженні проблем Особливої 
частини кримінального права є 
також статистичні методи, за 
допомогою яких аналізуються 
кількісні та якісні показники зло-
чинів певної групи взагалі і зло-
чинів окремого виду, зокрема.

Таким чином, використання в 
наукових пошуках конкретно-
соціологічних методів є необхід-
ним для аналізу стану, структури 
й динаміки злочинності в певній 
сфері, практики застосування 
кримінального законодавства, 
громадської думки, що дозволяє 
виявити недоліки і прогалини в 
кримінально-правовій охороні від-
повідних суспільних відносин.

Основоположним принципом 
дослідження правових проблем 
Особливої частини кримінального 
права служить єдність логічного й 
історичного підходів, що позбав-
ляє, як підкреслює Д.А. Керимов, 
як від омертвіння логічного, так і 
від хаосу історичного [11, с. 115]. У 
філософії права доведено, що 
поза історичним контекстом, який 
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пов’язує явища і процеси сучас-
ності з тими, які їм передували, і з 
тими, які виникнуть на їх підставі у 
більш-менш віддаленій перспек-
тиві, неможливо пізнати сучас-
ність. І це цілком природно, бо в 
суспільстві завжди існують залишки 
минулого, засади сучасного й 
зародки майбутнього [11, с. 110]. 
Ось чому для будь-яких наукових 
пошуків вважаємо необхідним 
використання історико-правового 
методу, який дає можливість пока-
зати генезис проблем криміналь-
ної відповідальності за окремі види 
злочинів на базі аналізу криміналь-
ного законодавства минулих років 
і практики його застосування, вия-
вити тенденції розвитку законо-
давства, прослідкувати його 
взаємозв’язок із соціально-еконо-
мічними умовами життя суспільс-
тва і держави, а також розвитком 
інших галузей права. Це, у свою 
чергу, дає можливість накреслити 
шляхи вдосконалення чинного 
кримінального законодавства на 
сучасному етапі.

Досить важливе значення в 
дослідженні проблем Особливої 
частини кримінального права 
має порівняльно-правовий ком-
паративний метод. Він обумо-
влюється потребою у форму-
ванні власної української націо-
нальної правової системи, яка 
відповідала б сучасним світо-
вим тенденціям правового роз-
витку й міжнародним стандар-
там, особливо у сфері охорони 

прав та свобод людини і грома-
дянина від суспільно-небезпеч-
них посягань. Даний метод доз-
воляє вийти за межі своєї націо-
нальної правової системи, про-
аналізувати проблеми юридич-
ної науки та практики з кримі-
нального права інших держав, 
розширити рамки юридичних 
пошуків, здійснити обмін право-
вою інформацією, науковими 
ідеями, врахувати як позитив-
ний, так і негативний юридичний 
досвід у законотворчості й у 
правозастосуванні. Порівняль-
ний метод полягає у вивченні 
правових явищ Особливої час-
тини кримінального права, порів-
нянні одних і тих же об’єктів і 
встановленні їх схожостей і роз-
біжностей. Зіставлення цих 
об’єктів з точки зору вирішення 
правової регламентації в різних 
правових системах криміналь-
ного законодавства надає мож-
ливості виявити як загальне, так 
і особливе, як позитивне, так і 
негативне. Цей метод дозволяє 
використати встановлене пози-
тивне правове регулювання з 
указаних проблем і сформулю-
вати пропозиції по вдоскона-
ленню чинного кримінального 
законодавства і практики його 
застосування.

 Усі ці методи (як і методики) 
і за їх змістом, і за кількістю вико-
ристовуваних у науці пізнання 
проблем Особливої частини 
кримінального права не є вичер-
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пними й можуть бути доповне-
ними іншими, які в даній статті не 
розглядаються. Але вони допов-
нюють один одного, розвивають 
методологічну базу пізнання 
соціально-правових явищ і утво-
рюють єдине методологічне 
підґрунтя дослідження проблем 
Особливої частини криміналь-
ного права України як специфіч-
ного предмета наукового пізнання. 
У той же час розглянуті методи 

можуть бути використані дослід-
ником в тому чи іншому аспекті 
за своїм розсудом. Це залежить 
від обсягу дослідження й від 
завдань, що стоять перед ним. Це 
й обумовлює в кінцевому під-
сумку необхідність використання 
даних методів пізнання об’єктів 
соціально-правової реальності у 
сфері, що регулюється нормами 
Особливої частини криміналь-
ного права України.
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Політика виражає функції 
держави щодо керівництва зов-
нішніми та внутрішніми сферами 
й напрямками суспільного життя. 
Важливим складником внутріш-
ньої політики є боротьба зі зло-
чинністю, покликана знизити її 
рівень і забезпечити соціальний 
стан, що відповідає потребам 
безпеки суспільства від злочин-
ності. Ідеться про різні за ваго-
містю напрямки діяльності 
держави в цій сфері, визначення 
форм, завдань, змісту такої 
діяльності, встановлення дер-
жавних органів, як і ведуть 
боротьбу зі злочинністю й тісно 
пов’язаними з нею іншими видами 
антисуспільної поведінки [5, 
с. 8,9]. Залежно від засобів 
досягнення результатів такої 
боротьби державна політика 
поділяється на соціальний і пра-

вовий складники. Основним 
суб’єктом формування право-
вого складника є державна 
влада [6, с. 5]. Правова політика 
боротьби зі злочинністю скла-
дається зі стратегічних напрям-
ків, характерні риси яких обумо-
влені предметом, завданнями й 
методами досягнення корисних 
для суспільства результатів. 
Такими напрямками («підсисте-
мами» – за висловом П.Л. Фріса) 
є кримінально-правова, кримі-
нально-процесуальна, кримі-
нально-виконавча й криміноло-
гічна політика [7, с. 11]. Перші три 
напрямки реалізуються в Україні 
на засадах відповідного кодифі-
кованого законодавства. Що сто-
сується кримінологічної полі-
тики, то вона становить собою 
складний комплекс нормативно-
правових, загальносоціальних і 
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спеціально-кримінологічних за-
ходів, спрямованих на запобі-
гання злочинності й усунення її 
причин. Результативність цього 
напрямку багато в чому зале-
жить не тільки від законодавства 
й узгодженої діяльності правоза-
стосовчих і правоохоронних 
органів, спрямованих на бороть-
бу зі злочинністю, а й головним 
чином від соціально-економіч-
ного стану, моралі та правової 
культури суспільства, нарешті, 
від природного бажання пере-
важної більшості громадян поз-
бутися злочинності. Тому важко 
погодитись із О.І. Коробеєвим, 
який вважає, що заходи загаль-
носоціального характеру повинні 
знаходитися за межами кримі-
нальної політики [3, с. 45, 46]. 
Якраз за допомогою криміноло-
гічних висновків (обґрунтувань, 
прогнозів, програм, стратегічних 
планів, експертиз тощо) мають 
формуватися соціальні чинники 
впливу на злочинність. 

Разом із тим кримінологіч-
ний, кримінально-процесуаль-
ний і кримінально-виконавчий 
напрямки правової політики не 
рівнозначні за своїм впливом і 
місцем у боротьбі зі злочинністю 
порівняно з напрямком кримі-
нально-правовим. Останній, як 
один зі складників правової полі-
тики держави у сфері боротьби 
зі злочинністю, водночас є її сис-
темоутворюючим елементом, а 
тому посідає домінуюче місце 

серед інших її напрямків. Так, 
кримінально-правова політика є 
змістом кримінально-процесу-
альної політики і зумовлює під-
стави обрання відповідних форм 
її реалізації заходами останньої. 
Актуалізація певних видів пока-
рань, визначених кримінальним 
законом, обумовлює зміст кримі-
нально-виконавчої політики 
щодо їх виконання. Тому кримі-
нально-процесуальний, кримі-
нально-виконавчий і криміноло-
гічний напрямки знаходяться під 
подвійним впливом загальносо-
ціальних завдань політики 
держави в розглядуваній сфері і 
кримінально-правової політики. 
Слід зазначити, що певна час-
тина науковців до напрямків цієї 
політики відносить також кримі-
налістичні заходи [2, с. 4]. Однак 
у більшості наукових робіт остан-
нього часу цей напрямок полі-
тики держави не виділяється як 
стратегічний [8, с. 12]. Як вба-
чається, діяльність по вироб-
ленню й застосуванню кримі-
налістичних заходів залишається 
необхідним складником політики 
держави в боротьбі зі злочин-
ністю. Також існують певні роз-
біжності і стосовно виокрем-
лення в межах правової політики 
держави у сфері боротьби зі зло-
чинністю кримінолог ічного 
напрямку. Так, А.В. Арендаренко 
до напрямків («підвидів» – за її 
висловом) такої політики відно-
сить лише кримінально-правову, 
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кримінально-процесуальну і 
кримінально-виконавчу політику 
[1, с. 264, 265]. З таким підходом 
важко погодитись, оскільки саме 
через кримінологічну політику 
реалізується завдання запобі-
гання злочинності, яке є одним з 
основних, що постають перед 
політикою держави у розгляду-
ваній сфері [7, с. 13]. Тому, нез-
важаючи на зазначене наванта-
ження по забезпеченню соціаль-
ного складника, кримінологічний 
напрямок займає також важливе 
місце серед стратегічних напрям-
ків такої правової державної 
політики.

Важливо зауважити, що 
виділення вказаних напрямків є 
дещо умовним, оскільки ця 
державна політика реально ста-
новить собою, як правило, комп-
лексне вирішення і соціальних, і 
правових завдань боротьби зі 
злочинністю, всі складники якої 
знаходяться (повинні знаходи-
тись) між собою у функціональ-
ній залежності і взаємодії [7, 
с. 13]. У той же час, при систем-
ному аналізі змісту державної 
політики боротьби зі злочинністю 
можливе виокремлення її склад-
ників, таких елементів системи, 
як політика соціальна й політика 
правова, а в межах останньої – 
стратегічних, необхідних і допо-
міжних напрямків та інших еле-
ментів. Кожен із них має свої 
особливості, зумовлені предме-
том вирішення завдань боротьби 

зі злочинністю. У свою чергу, 
залежно від сфер і рівнів постав-
лених завдань природною є 
п о д а л ьш а д и ф ер е нц іац і я 
напрямків цієї боротьби. Напри-
клад, у межах завдання охорони 
господарської діяльності кримі-
нально-правовими засобами 
формується кримінально-пра-
вова політика держави щодо 
боротьби зі злочинами у сфері 
господарської діяльності, у 
межах якої виділяються най-
більш актуальні на даний час 
напрямки боротьби з контрабан-
дою, легалізацією (відмаванням) 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом, ухиленням від сплати 
п о д а т к і в ,  з б о р і в ,  і н ш и х 
обов’язкових платежів тощо.

Простежуються істотні роз-
біжності стосовно визначення 
предмета кримінально-правової 
політики. За П.Л. Фрісом, його 
утворюють: (а) принципи кримі-
нально-правового впливу на 
злочинність; (б) діяльність щодо 
визначення кола суспільно 
небезпечних діянь, щодо визна-
ються злочинними (криміналіза-
ція), і виключення тих чи інших 
діянь із числа злочинів (декримі-
налізація); (в) питання пеналіза-
ції і депеналізації; (г) визначення 
альтернативних покаранню 
заходів кримінально-правового 
характеру, а також заходів, що 
застосовуються разом з пока-
ранням; (д) тлумачення кримі-
н а л ьн о г о  з а к о н о д а в с т в а;  
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(е) діяльність правоохоронних 
органів по застосуванню норм 
кримінального права, з’ясування 
їх ефективності, а також (є) виз-
начення шляхів підвищення 
ефективності впливу кримі-
нально-правових заходів на пра-
восвідомість населення [7, с. 17, 
18]. На думку А.В. Арендаренко, 
кримінально-правова політика 
становить собою напрямок діяль-
ності законодавчих і правозасто-
совчих органів та організацій по 
виробленню загальних поло-
жень кримінального законодавс-
тва, встановленню кола злочин-
них діянь і системи покарань, 
розробці санкцій у нормах про 
конкретні склади злочинів та 
обранню справедливих і доціль-
них заходів впливу (покарань, 
адміністративних і громадських 
заходів) щодо осіб, визнаних 
винними у вчиненні злочинів [1, 
с. 265]. 

Як бачимо, П.Л. Фріс пов’язує 
предмет кримінально-правової 
політики з правотворчою і пра-
возастосовчою діяльністю. Що ж 
до другого визначення, то пра-
возастосовча діяльність у ньому 
майже не простеж ується. 
Видається, що для кримінально-
правової політики вона набуває 
неабиякого значення, оскільки 
стосується практичного вико-
ристання й ефективного засто-
сування кримінального закону 
правоохоронними й судовими 
органами. Саме цей аспект 

кримінально-правової політики 
найяскравіше відбиває полі-
тичну волю держави щодо 
боротьби зі злочинністю, у першу 
чергу з тими її проявами, які 
набувають особливого негатив-
ного резонансу для суспільства 
в даний час його розвитку. Якщо 
в правотворчій діяльності втілю-
ються стратегічні завдання полі-
тики держави у досліджуваній 
сфері, то в правозастосовчій – 
тактичні. Безумовно, успішне 
здійснення останньої не може 
спиратися лише на кримінально-
правові норми й інститути кримі-
нального права, як би якісно 
вони не були вирішені. Великого 
значення набувають організа-
ційно-правові й адміністративно-
управлінські заходи, за допомо-
гою яких держава концентрує 
увагу на боротьбі з певними 
видами суспільно небезпечних 
діянь, визнаних кримінальним 
законом злочинами. Тому за пев-
них умов правозастосовча діяль-
ність може суттєво вплинути на 
показники результативності 
боротьби зі злочинністю.

Складником предмета кримі-
нально-правової політики є 
соціальна зумовленість виз-
нання певного виду девіантної 
людської поведінки настільки 
небезпечною для суспільства, 
аби порушити на законодавчому 
рівні питання про необхідність і 
доцільність кримінально-право-
вої боротьби з такою поведінкою, 
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тобто про криміналізацію. До 
соціальної зумовленості нале-
жать і питання збереження й 
удосконалення кримінальної від-
повідальності за певні види сус-
пільно небезпечних діянь, а 
також відмови від подальшого 
визнання того чи іншого виду 
людської поведінки злочином. В 
останньому випадку йдеться про 
обґрунтоване вилучення з Особ-
ливої частини КК відповідної 
статті, тобто про декриміналіза-
цію.

Обумовленість закону про 
кримінальну відповідальність 
виражається у фундаменталь-
них принципах кримінального 
права та його інститутах, регу-
лятивних нормах Загальної час-
тини кримінального законодавс-
тва та змісті конкретної норми 
й о г о  О с о бл ив ої  ч ас т ин и. 
Об’єктивні соціальні потреби 
формують зміст закону про 
кримінальну відповідальність не 
безпосередньо, а проходячи 
через свідомість і волю законо-
давця. Ось чому, як зазначають 
Н.Ф. Кузнецова й Г.О. Злобін, такі 
закони можуть адекватно відби-
вати суспільну потребу або недо-
статньо відповідати їй, досягати 
чи не досягати поставлених 
законодавцем цілей [4, с. 76]. 
Таким чином, певної вагомості 
набуває встановлення відповід-
ності кримінального законодавс-
тва (особливо тих його кримі-
нально-правових норм, що виз-

начають відповідальність за той 
чи інший вид суспільно небез-
печного діяння) інтересам сус-
пільства.

Соціальна зумовленість 
закону про кримінальну відпові-
дальність – багатогранна про-
блема, яка може бути дослід-
жена в різних аспектах і напрям-
ках. Основним напрямком її вирі-
шення є визначення й дослід-
ження чинників, що впливають 
на створення кримінального 
закону (КК, його інститутів, окре-
мих кримінально-правових норм) 
та на їх ефективність. О.І. Коро-
беєв із цього приводу зазначає, 
що такі чинники в сукупності 
створюють соціологічний суб-
страт кримінально-правової 
норми, підтверджуючи тим самим 
генетичну природу криміналь-
ного права [3, с.64, 65]. 

Визначення чинників, які 
зумовлюють установлення (збе-
реження, вдосконалення) закону 
про кримінальну відповідаль-
ність або відмову від нього, ста-
новить певні труднощі не тільки 
для законодавця, а й для пред-
ставників науки кримінального 
права. По-перше, різні правоз-
навці неоднаково йменують ці 
чинники, називаючи їх підста-
вами, принципами, умовами, 
завданнями, критеріями. По-
друге, можлива різна кількість 
таких чинників для констатації 
соціальної зумовленості певного 
закону. Окремі науковці зазнача-
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ють, що таких чинників, як пра-
вило, налічується близько двад-
цяти, до того ж у процесі кримі-
налізації деяких специфічних 
видів суспільно небезпечної 
поведінки (наприклад, необе-
режної, пов’язаної з використан-
ням сучасної техніки) пропо-
нується враховувати ще більшу 
їх кількість.

Вочевидь, що при такому 
стані визначення чинник ів 
соціальної зумовленості, їх необ-
хідно пов’язувати з конкретним 
видом людської поведінки. 
Вимога формального враху-
вання всіх уже відомих чинників 
не може бути визнана доцільною 
д о  к о ж н о г о  м а с о в и д н о г о 
соціально негативного явища 
людської діяльності. З огляду на 
відмінності у видах і характері 
явищ, що детермінують прий-
няття закону про кримінальну 
в ідпов ідальн ість,  чинники 
соціальної зумовленості можуть 
бути неоднаковими й за кіль-
кістю, й за змістом. У свою чергу, 
окремі чинники, дослідження 
яких стосовно певного явища 
теоретично можливе, можуть 
лише незначним або загальним 
чином зумовлювати закон про 
кримінальну відповідальність. Їх 
практичне використання для 
пояснення такого закону (його 
встановлення, збереження або 
відмови) може бути недоціль-
ним. 

Як уже зазначалося, кримі-

нально-правова політика є сис-
темоутворюючим елементом 
політики держави у сфері 
боротьби зі злочинністю. Вихо-
дячи з кримінально-правових 
положень щодо визнання певних 
суспільно небезпечних явищ 
злочинами і ґрунтуючись на 
кримінальному законодавстві, 
вона становить комплекс від-
повідним керівних заходів, спря-
мованих на формування кримі-
нально-правових норм та інсти-
тутів, їх застосування, з’ясування 
найбільш актуальних напрямків 
діяльності державних структур і 
правоохоронних органів по 
боротьбі зі злочинністю. 

На відміну від криміналь-
ного права, яке становить собою 
усталене явище, особливо щодо 
положень Загальної частини, 
кримінально-правова політика є 
рухомою, вона більш гостро реа-
гує на соціальні процеси й від-
носно швидко зазнає змін курсу 
політичного життя країни. Вод-
ночас кримінальне право є інс-
трументом кримінально-право-
вої політики. Управління прак-
тичним застосуванням кримі-
нально-правових норм означає 
втілення в життя зазначеної 
державної політики. При цьому 
поряд з вирішенням загаль-
ноправових завдань, необхідних 
для функціональної дії кримі-
нального права (приміром, виз-
начення принципів криміналь-
ного права, змісту його інститутів 
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і субінститутів, підходів до вияв-
лення суспільно небезпечних 
діянь, умов їх криміналізації 
(декриміналізації), встановлення 
видів і меж караності, техніки 
формування кримінальних 
законів, процедури їх прийняття, 
забезпечення їх якості й ефек-
тивності в практичному застосу-
ванні), особливої актуальності в 
той чи інший час розвитку 
держави набуває визначення 
пріоритетних напрямків такої 
боротьби. 

Становлення України як 
незалежної держави в першій 
половині 90-х років ХХ cт. харак-
теризувалося різким зростанням 
насильницької злочинності, зло-
чинів господарських та проти 
власності. Особливої небезпеки 
для суспільства набули органі-
зована злочинність і корупція. 
Такий стан речей обумовив при-
йняття низки спеціально-законо-
давчих, організаційно-правових 
та адміністративно-управлінсь-
ких заходів, спрямованих на 
посилення боротьби зі злочин-
ністю й корупцією. Завдяки ним 
вдалося суттєво знизити рівень 
корисливо-насильницьких зло-
чинів, убивств, проявів банди-
тизму. Набули цілеспрямованого 
й усталеного характеру правові 
заходи боротьби з торгівлею 
людьми, легалізацією (відмиван-
ням) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, порушеннями ви-
борчого законодавства під час 

виборів до органів державної 
влади й органів місцевого само-
врядування тощо. Між тим 
гострою проблемою для українсь-
кого суспільства залишається 
корупція. Незважаючи на збіль-
шення кількісних показників 
боротьби із цим соціальним 
злом, значна частина найбільш 
небезпечних корупційних діянь 
залишається прихованою від 
суспільства. Аналіз нормативних 
актів та організаційно-правових 
заходів дає підстави для вис-
новку, що неефективність їх вті-
лення в правозастосовчу прак-
тику була зумовлена непра-
вильно обраним напрямком 
боротьби з корупцією, оскільки її 
центр тяжіння було переміщено 
з кримінально караних діянь на 
адміністративні правопору-
шення.

В умовах розгортання еко-
номічної кризи в Україні особли-
вої актуальності набувають 
також питання боротьби з пося-
ганнями на власність. Цілком 
очевидно, що боротьба із цими 
діяннями потребує якнайшвид-
шого посилення всіх засобів пра-
вового впливу, починаючи зі змін 
у законодавстві й закінчуючи 
заходами правозастосовчої 
діяльності. 

Розв’язання завдань держав-
ної політики боротьби зі злочин-
ністю, особливо в застосуванні 
кримінального законодавства, не 
обмежується питаннями якості й 
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дійової ефективності останнього. 
Досягнення необхідного для сус-
пільства стану безпеки від зло-
чинних посягань можливе лише 
шляхом широкого й комплекс-
ного поєднання заходів боротьби 
зі злочинністю: організаційно-
правових і адміністративно-
управлінських (як прояв держав-
ної волі); соціально-економічних, 
культурологічних та природно-
людських (як розвиток суспільс-

тва та людини); спеціально-зако-
нодавчих, методологічно-право-
вих і кримінологічних як взагалі, 
так і з певними ї ї видами. У 
межах цих заходів кримінально-
правовий напрямок державної 
політики у сфері боротьби зі зло-
чинністю виконує функцію систе-
моутворюючого елемента і є 
необхідним інструментом досяг-
нення суспільно-корисного 
результату. 
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Проблеми боротьби зі злочинністю

Питання гуманізації кримі-
нальної відповідальності завжди 
були в центрі уваги не тільки 
фахівців-учених, представників 
правозастосовчої практики, а й 
законодавця. І дійсно, як з най-
меншими втратами для суспіль-
ства, без зайвої жорстокості й у 
той же час за допомогою яких 
найбільш гуманних засобів 
досягти позитивних результатів 
у боротьбі зі злочинністю? Ця 
проблема завжди була, є й буде 
досить важливою, своєчасною й 
актуальною. Однією зі спроб її 
вирішення можна вважати і при-
йнятий 15 квітня 2008 р. Закон 
України № 270-VI «Про внесення 
змін до Кримінального та 
Кримінально-процесуального 
кодексів України щодо гуманізації 
кримінальної відповідальності», 

який набув чинності 7 травня 
2008 р. [1] і яким було внесено 
зміни й доповнення у понад у 90 
статей КК України.

Завдання гуманізації кримі-
нальної відповідальності в зга-
даному Законі вирішуються в 
декількох напрямках, серед яких 
і питання чинності в часі закону 
про кримінальну відповідаль-
ність (cт. 5 КК), і розширення меж 
застосування інституту звіль-
нення від кримінальної відпові-
дальності (статті 45 і 46 КК), і 
пом’якшення кримінально-пра-
вових заходів впливу щодо 
неповнолітніх (статті 97, 102 і 104 
КК), і зміни цілої низки санкцій 
статей Особливої частини КК за 
рахунок доповнення їх видами 
покарань, не пов’язаних з поз-
бавленням волі, тощо. У межах 
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даної статті розглянемо лише 
новели, що стосуються застосу-
вання норм КК, безпосередньо 
пов’язаних з призначенням пока-
рання, тобто статті 53, 65, 66, 68 
і 691 КК. Саме ці норми КК багато 
в чому формують реальну прак-
тику призначення покарання і 
тим самим певною мірою визна-
чають, чи відповідає вона потре-
бам сучасного суспільства і чи 
свідчить про гуманні підходи 
держави у сфері боротьби зі зло-
чинністю кримінально-право-
вими заходами впливу.

Безумовно, цілком виправ-
даним є доповнення cт. 53 КК 
частиною 4, згідно з якою з ура-
хуванням майнового стану вин-
ного суд може призначити штраф 
з розстрочкою виплати певними 
частинами строком до трьох 
років. При оцінці цієї новели слід 
ураховувати, що штраф як 
основне чи додаткове покарання 
передбачено у 262 санкціях ста-
тей Особливої частини КК 
України, причому, понад поло-
вини з яких (53%) установлюють 
максимальну межу штрафу, яка 
перевищує 100 або більше 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян, а в деяких з 
них (наприклад, частини 2 і 3 ста-
тей 167 і 177, ч. 2 cт. 202, ч. 1 
cт. 2031, ч. 2 cт. 204, cт. 229 КК) 
розмір останнього становить 
понад 1000 таких мінімумів. Тому 
далеко не завжди (особливо в 
наш нелегкий час) засуджений 

має об‘єктивну можливість спла-
тити штраф у той місячний строк, 
який відведено для виконання 
цього покарання ч. 1 cт. 5 КВК 
України. Віддалення ж цього 
строку, що досягається за раху-
нок використання приписів ч. 4 
cт. 53 КК, надає можливості 
уникнути ситуацій, передбаче-
них ч. 5 cт. 53 КК, коли об’єктивна 
неспроможність сплати штрафу 
призводить до його заміни більш 
суворими видами покарань (гро-
мадськими або виправними 
роботами), внаслідок чого особа, 
матеріальний стан якої є кра-
щим, опиняється в більш спри-
ятливих умовах порівняно з тією, 
яка не має об’єктивної можли-
вості сплатити суму штрафу, 
призначену судом. З нашого пог-
ляду, положення ч. 5 cт. 53 КК у 
чинній їх редакції навряд чи від-
повідають ідеї гуманізації кримі-
нальної відповідальності і прин-
ципу рівності громадян перед 
законом. Як вбачається, поло-
ження ч. 4 cт. 53 КК у багатьох 
випадках знімають проблему 
несплати штрафу. У тих же від-
носно рідких випадках, коли ця 
проблема все-таки виникає, нез-
важаючи на розстрочку сплати 
суми штрафу, було б доцільніше 
використовувати не його заміну 
більш суворим покаранням, а 
надати суду право звільняти 
засудженого від сплати усієї або 
частини цієї суми [2, с. 9]. 

Для ефективного виконання 
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такого не пов’язаного з ізоляцією 
від суспільства покарання, як 
штраф, має значення й те, що 
ч. 4 cт. 53 КК не тільки відстро-
чує, а й, по суті, розстрочує його 
сплату, бо суду надається право 
не тільки збільшувати строк його 
виконання (до 3-х років), а й вста-
новлювати можливість сплати 
його суми поступово – певними 
(меш значними порівняно з усією 
сумою) частинами у визначені 
вироком проміжки часу.

Зазначене доповнення 
закону як таке, що засновується 
на розумному сполученні і взає-
модії принципів гуманності та 
справедливості покарання, еко-
номії каральних заходів впливу 
й необхідній їх індивідуалізації, 
безсумнівно, сприятиме більш 
широкому використанню в судо-
вій практиці такого досить ефек-
тивного виду покарання, як 
штраф.

Відповідає завданню гума-
нізаці ї кримінальної відпо-
відальності й доповнення ч. 2 
cт. 65 КК положенням, згідно з 
яким більш суворий вид пока-
рання з числа передбачених у 
санкції за вчинений злочин 
призначається, лише якщо менш 
суворий його вид буде недо-
статній для виправлення особи 
й попередження вчинення нею 
нових злочинів. Це доповнення, 
по-перше, цілком узгоджується 
з приписами cт. 51 КК, у якій всі 
види покарань розташовані 

послідовно – від менш до більш 
суворого, що служить своєрідним 
ор ієнтиром д ля суду  при 
обговоренні питання про засто-
сування до винного того чи 
і н ш о г о  в и д у  п о к а р а н н я , 
передбаченого в конкретній 
санкції. По-друге, саме так 
побудовані й альтернативні 
санкції статей Особливої частини 
КК, у яких спочатку фігурують 
менш, а лише потім більш суворі 
види покарань. А це припускає 
необхідність та обов’язковість 
обговорення судом питання про 
використання більш суворого 
виду покарання лише за умови, 
якщо призначення менш суво-
р о г о  є  н е д о ц і л ь н и м .  Н а 
застосування більш суворого 
покарання лише у випадках, 
коли менш суворе не спроможне 
досягти поставлених перед ним 
цілей, орієнтує суд і ч. 2 cт. 334 
КПК України.

Існують усі підстави вважати, 
що доповнення ч. 2 cт. 65 КК 
розглянутим приписом не тільки 
відповідає принципам доціль-
ності і справедливості покарання, 
яких повинна дотримуватись у 
своїй діяльності судова практика, 
а й посилює значення принципів, 
сформульованих у ч. 2 cт. 65 КК 
як вимога призначати особі, яка 
вчинила злочин, лише таке 
покарання, яке є необхідним і 
достатнім для її виправлення й 
попередження нових злочинів.

Не менш важливе значення 
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для вирішення завдання щодо 
гуманізації кримінальної відпові-
дальності мають і доповнення, 
сформульовані в частинах 2 і 3 
cт. 68 та в cт. 691 КК. Згідно із 
цими новелами встановлені 
спеціальні правила (особливий 
порядок) призначення покарання, 
точніше, визначення граничної 
його межі у разі вчинення особою 
незакінченого злочину (частини 
2 і 3 cт. 68 КК), а також за наяв-
ності у справі певних обставин, 
що пом’якшують покарання 
(cт. 691 КК).

Відповідно до частин 2 і 3 
cт. 68 КК за вчинення незакін-
ченого злочину строк або розмір 
покарання не може перевищу-
вати: за готування до злочину 
– половини (ч. 2), а за замах на 
злочин – двох третин макси-
мального строку або розміру 
найбільш суворого виду пока-
рання, передбаченого санкцією 
статті (санкцією частини статті) 
Особливої частини КК.

Як бачимо, на законодав-
чому рівні обмежується караність 
діяння стосовно максимальної 
межі найбільш суворого виду 
покарання, передбаченого в сан-
кції, з урахуванням того, що зло-
чин був незакінченим, готуван-
ням (ч. 1 cт. 14 КК) або замахом 
(cт. 15 КК). Цілком природно, що 
незакінчений злочин є менш сус-
пільно небезпечним порівняно із 
закінченим хоча б уже тому, що 
або ще не вчинені всі дії (без-

діяльність), або не настали 
наслідки, передбачені законом. 
Тому нам зрозуміло прагнення 
законодавця відбити цю знижену 
ступінь тяжкості незакінченого 
злочину в його караності й завдяки 
цьому певною мірою обмежити 
суддівський розсуд при призна-
ченні покарання за готування до 
злочину чи замах на нього. У той 
же час нерідко трапляються 
випадки, коли особливо тяжкий 
злочин (наприклад, убивство за 
обтяжуючих обставин) не дово-
диться до кінця лише завдяки 
зусиллям (іноді надзвичайним) 
самого потерпілого або інших 
осіб (працівників правоохоронних 
органів, лікарів тощо), а потерпі-
лий від такого незакінченого зло-
чину внаслідок замаху на його 
життя назавжди залишається 
прикутим до ліжка. Між тим із при-
писів частин 2 і 3 cт. 68 КК випли-
ває, що застосування зазначених 
тут правил призначення (зни-
ження) покарання є не правом, а 
обов’язком суду незалежно від 
того, який за тяжкістю вчинено 
незакінчений злочин і завдяки 
яким (хоча завжди й незалежним 
від волі винного) причинам цей 
злочин було не доведено до 
кінця. На нашу думку, такий підхід 
надзвичайно спрощує і певним 
чином навіть необґрунтовано 
формалізує вирішення цього 
питання. Ось чому було б доцільно 
не покладати на суд обов’язку, а 
наділити його правом пом’як-
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шувати покарання в межах, пере-
дбачених у частинах 2 та 3 cт. 68 
КК, з урахуванням ступеня тяж-
кості вчиненого діяння, ступеня 
здійснення злочинного наміру та 
причин, внаслідок яких злочин не 
було доведено до кінця, тобто з 
огляду та ті обставини, на які, до 
речі, прямо вказано в ч. 1 cт. 68 КК.

Використання приписів час-
тин 2 і 3 cт. 68 КК стосується при-
значення покарання за такі види 
незакінченого злочину, як готу-
вання до нього (cт. 14, ч. 2 cт. 68 
КК) чи замах на злочин (cт. 15, 
ч. 3 cт. 68 КК). Але в низці статей 
Особливої частини КК встанов-
люється відповідальність за зло-
чини з так званим усіченим скла-
дом, які визнаються закінченими 
вже з моменту вчинення або під-
готовчих дій (при організації 
банди – за cт. 257 КК), або замаху 
(при посяганні (замаху) на життя 
захисника – за cт. 400 КК). Зви-
чайно, в усіх цих випадках ідеться 
не про певну стадію незакінче-
ного злочину, не про готування 
до нього чи замах на злочин, а 
про особливу законодавчу конс-
трукцію об’єктивної сторони пев-
ного складу злочину, який виз-
нається закінченим з моменту, 
зазначеного в законі. У зв’язку із 
цим положення частин 2 і 3 cт. 68 
КК у подібних ситуаціях не 
можуть бути використані. 

Виникають питання і при 
аналізі підстав оперування при-
писами cт. 691 КК, згідно з якими 

строк або розмір покарання не 
може перевищувати двох третин 
максимального строку або роз-
міру найбільш суворого виду 
покарання, передбаченого від-
повідною санкцією статті (санк-
цією частини статті) Особливої 
части КК. У цій статті зазначено, 
що таке зниження покарання від-
бувається: а) за наявності обста-
вин, що пом’якшують покарання 
і передбачені пунктами 1 і 2 ч. 1 
cт. 66 КК; б) за відсутності обста-
вин, що обтяжують покарання; в) 
при визнанні підсудним своєї 
вини. 

Із цих положень закону вип-
ливає, що й у цьому випадку зни-
ження максимальної межі най-
більш суворого виду покарання, 
передбаченого в санкції, є не 
правом, а обов’язком суду, а 
зазначені в ст.. 691 КК 3 групи 
чинників є підставами такого зни-
ження. Але, по-перше, одразу ж 
виникає запитання: чи всі ці чин-
ники обов’язково повинні бути 
одночасно присутніми в будь-
якому разі застосування cт. 691 
КК? Так, у пунктах 1 і 2 ч. 1 cт. 66 
КК перелічені такі форми діяль-
ного каяття винної особи, як 
з’явлення із зізнанням, щире 
каяття або активне сприяння 
розкриттю злочину (п. 1), доб-
ровільне відшкодування завда-
ного збитку або усунення заподія-
ної шкоди (п. 2). Вочевидь, що 
цілком можливі ситуації, коли 
вчинений особою злочин не 
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завдав ніяких збитків (напри-
клад, при готуванні до нього), 
тому в їх відшкодуванні немає 
потреби. Не виключаються й 
випадки, коли вчинений злочин 
є настільки очевидним, що 
активне сприяння в його роз-
критті не викликається необхід-
ністю. На нашу думку, наведені 
приклади свідчать про припус-
тимість застосування положень 
cт. 691 КК за наявності як усіх, так 
й лише деяких обставин, перед-
бачених у пунктах 1 і 2 cт. 66 
КК. 

По-друге, у деяких ситуаціях 
може не знадобиться й визнання 
підсудним своєї вини, оскільки 
його з’явлення із зізнанням, щире 
каяття, добровільне відшкоду-
вання завданого ним збитку чи 
усунення заподіяної шкоди або 
включають у себе визнання осо-
бою своєї провини, або є своєрід-
ними формами такого. 

Законом від 15 квітня 2008 р. 
перелік обставин, які обтяжують 
покарання й передбачені ч. 1 
cт. 66 КК, було також доповнено 
пунктом 21 – надання медичної 
або іншої допомоги потерпі-
лому безпосередньо після вчи-
нення злочину. По-третє, у зв’язку 
з цим, викликає подив, чому 
законодавець не зазначив обста-
вину, передбачену п. 21 ч. 1 cт. 66 
КК, і в cт. 691 КК як одну з підстав 
її застосування. Між тим цілком 
очевидно, що надання винним 
медичної або іншої допомоги 

потерпілому безпосередньо 
після вчинення злочину також є 
одним з проявів діяльного каяття 
злочинця. 

По-четверте, потребує спе-
ціального тлумачення й така під-
става використання cт. 691 КК, як 
відсутність у справі обставин, що 
обтяжують покарання. Справа в 
тому, що в ч. 1 cт. 67 КК всі обста-
вини, які обтяжують покарання, 
поділяються на дві групи :  
(а) першу складають ті з них, які 
за будь-яких умов визнаються 
обтяжуючими покарання (пункти 
2, 6, 7, 9, 10 і 12); (б) другу – ті, які 
згідно із ч. 2 cт. 67 КК суд має 
право залежно від характеру 
вчиненого злочину не визнати 
обтяжуючими покарання (пункти 
1, 3-5, 8, 11 і 13). Саме така зако-
нодавча оцінка обставин, зазна-
чених у ч. 1 cт. 67 КК, дає мож-
ливість вважати, що в ситуаціях, 
коли у справі хоча й наявна яка-
небудь з обставин, передбаче-
них у пунктах 1, 3-5, 8, 11 і 13 ч. 1 
cт. 67 КК, але суд не визнає її 
такою, що обтяжує покарання  
(ч. 2 cт. 67 КК), це свідчить про 
відсутність у справі останніх і 
тим самим надає йому право (за 
інших необхідних умов) для 
застосування cт. 691 КК. 

Якщо підстави застосування 
частин 2 і 3 cт. 68 та cт. 691 КК є 
різними, то правила призначення 
(пом’якшення) покарання багато 
в чому співпадають, що надає 
можливість проаналізувати їх 
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разом. Як у частинах 2 і 3 cт. 68, 
так і в cт. 691 КК встановлюється 
той максимум покарання, в 
межах якого суд зобов’язаний 
його призначити в цих випадках. 
При застосуванні ч. 2 cт. 68 КК 
цей максимум становить поло-
вину, а ч. 3 cт. 68 або cт. 691 КК 
– дві третини строку або роз-
міру найбільш суворого виду 
покарання, передбаченого від-
повідною санкцією статті (сан-
кцією частини статті) Особ-
ливої частини КК. 

Із цих приписів закону, по-
перше, випливає, що вони сто-
суються лише основних видів 
покарання, передбачених у сан-
кції, й обходять додаткові. Якщо 
в санкції поряд з основним пере-
дбачено й додаткове покарання, 
то при застосуванні вимог частин 
2 і 3 cт. 68 КК, cт. 691 КК останнє 
до уваги судом не береться.

По-друге, закон говорить 
про певний строк або розмір 
покарання. Це свідчить, що пра-
вила призначення покарання, 
встановлені в частинах 2 і 3 
cт. 68, cт. 691 КК поширюються 
лише на ті види основних пока-
рань, що мають строковий 
характер (виправні роботи, поз-
бавлення волі) або признача-
ються в певному розмірі (напри-
клад, штраф). Тому використання 
положень ч. 2 і 3 cт. 68 та cт. 691 
КК виключається в разі призна-
чення покарання за статтями КК, 
в санкціях яких найбільш суво-

рим видом покарання є довічне 
позбавлення волі (cт. 112, ч. 2 
cт. 115, ч. 3 cт. 258, статті 348, 
379, 400, ч. 4 cт. 404, ч. 2 cт. 438, 
ч. 2 cт. 439, ч. 1 cт. 442, cт. 443 
КК), оскільки останнє має без-
строковий (невизначений стро-
ком чи розміром) характер. 

У той же час слід урахову-
вати, що за ч. 2 cт. 64 КК довічне 
позбавлення волі не застосо-
вується до осіб, які вчинили зло-
чин у віці до 18 років і у віці понад 
65 років, а також до жінок, що 
були вагітними на момент учи-
нення злочину або постанов-
лення вироку. Отже, для цих осіб 
найбільш суворим видом основ-
ного покарання (навіть за тими 
санкціями, у яких передбачено 
довічне позбавлення волі) є не 
цей вид покарання, а альтерна-
тивно передбачене в санкції поз-
бавлення волі на певний строк. 
Цим пояснюється те, що можуть 
застосовуватися як виняток пра-
вила, передбачені в частинах 2 
і 3 cт. 68, cт. 691 КК, при засуд-
женні й за тими статтями КК, в 
санкціях яких передбачено 
довічне позбавлення волі, але 
стосовно лише осіб, до яких 
згідно з ч. 2 cт. 64 КК довічне поз-
бавлення волі призначено бути 
не може, оскільки при пом’якшенні 
покарання за частинами 2 або 3 
cт. 68 чи cт. 691 КК суд враховує 
не довічне позбавлення волі, а 
встановлену в санкції макси-
мальну межу позбавлення волі 
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на певний строк. Завдяки цьому 
в усіх подібних випадках виникає 
ситуація, коли особи, зазначені 
в ч. 2 cт. 64 КК, отримують так би 
мовити, подвійну пільгу: і довічне 
позбавлення волі до них не 
застосовується, і максимальний 
строк позбавлення волі на пев-
ний строк скорочується до поло-
вини (ч. 2 cт. 68 КК) чи двох тре-
тин (ч. 3 cт. 68, cт. 691 КК). 

Водночас, особи, яким 
довічне позбавлення волі може 
бути призначено, взагалі ніяких 
пільг у такому разі не мають, 
оскільки ні частини 2 і 3 cт. 68, ні 
cт. 691 КК до них застосовані 
бути не можуть. З нашого пог-
ляду, більш обґрунтованою й 
виваженою є позиція, яку займає 
щодо цього питання російський 
законодавець, коли в ч. 2 cт. 62 
КК РФ (аналог cт. 691 КК України) 
зазначає: якщо в санкції статті, 
за якою засуджується винний, 
передбачено довічне позбав-
лення вол і,  покарання не 
пом’якшується, а призначається 
в межах цієї санкції. А стосовно 
незакінченого злочину в ч. 4 
cт. 66 КК РФ (аналог cт. 68 КК 
України) існує припис, що при 
готуванні до злочину чи замаху 
на нього довічного позбавлення 
волі не призначається.

По-третє, як у частинах 2 і 3 
cт. 68, так і в cт. 691 КК йдеться 
про граничну межу не будь-
якого, а лише найбільш суворого 
виду основного покарання, пере-

дбаченого у відповідній санкції. 
Із цих положень закону випли-
ває: якщо санкція є альтернатив-
ною, суд зобов’язаний вжити 
вимоги частин 2 і 3 cт. 68 або 
cт. 691 КК стосовно максималь-
ного строку (розміру) лише най-
більш суворого виду основного 
покарання із числа тих декількох, 
які в цій санкції передбачені. Інші 
ж (менш суворі) види основних 
покарань, передбачені в альтер-
нативній санкції, можуть бути 
призначені судом у межах строків 
(розмірів), установлених для них 
у цій санкції. Так, якщо призна-
чається покарання за замах на 
крадіжку, строк найбільш суво-
рого виду покарання, передба-
ченого в санкції ч. 1 cт. 185 КК 
(позбавлення волі до трьох років) 
за вимогами ч. 3 cт. 68 КК не 
може перевищувати двох третин 
максимальної його межі (два 
роки), тоді як інші види покарань 
(штраф, громадські, виправні 
роботи, арешт) можуть бути при-
значені судом у межах, установ-
лених для них у санкції ч. 1 
cт. 185 КК.

При застосуванні частин 2 і 
3 cт. 68 або cт. 691 КК й вирішенні 
у зв’язку із цим питання про те, 
який вид покарання із числа 
декількох, передбачених в аль-
тернативній санкції, є найбільш 
суворим, слід також ураховувати 
й положення ч. 3 cт. 56, ч. 2 
cт. 57, ч. 3 cт. 60, ч. 3 cт. 61, ч. 2 
cт. 64 КК, згідно з якими окремі 
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види покарань не можуть бути 
призначені певним категоріям 
осіб. Так, хоча в санкції ч. 1 
cт. 190 КК й передбачені такі виді 
покарань, як штраф, громадські, 
виправні роботи й обмеження 
волі, однак, якщо готування до 
цього злочину чи замах на нього 
було вчинено неповнолітнім, то 
при застосуванні вимог частин 2 
і 3 cт. 68 або cт. 691 КК найбільш 
суворим видом покарання будуть 
вважатись виправні роботи, а не 
обмеження волі. Адже останнє 
хоча й передбачено в санкції ч. 1 
cт. 190 КК, але відповідно до ч. 3 
cт. 61 КК не може бути застосо-
вано до неповнолітнього. 

При використанні аналізова-
них норм треба враховувати й 
приписи статей 99-102 КК, які 
встановлюють знижені макси-
мальні межі стосовно тих видів 
покарань, які можуть бути при-
значені до неповнолітніх. Якщо 
в санкції Особливої частини КК 
передбачено такий максимум 
найбільш суворого виду пока-
рання, який є більш високим, ніж 
максимальна його межа, перед-
бачена в статтях 99-102 КК, то 
при оперуванні положеннями 
частин 2 і 3 cт. 68 або cт. 691 КК 
необхідно виходити з макси-
мальних строків (розмірів) пока-
рання, встановлених не в санк-
ції, а в статтях 99-102 КК. Наприк-
лад, у санкції ч. 2 cт. 122 КК мак-
симальний строк позбавлення 
волі становить п’ять років, але 

згідно з п. 2 ч. 3 cт. 102 КК за цей 
злочин середньої тяжкості непов-
нолітньому може бути призна-
чено позбавлення волі на строк 
не більше 4-х років. Саме з 
останнього строку суд повинен 
виходити й у разі зниження пока-
рання неповнолітньому за пра-
вилами частин 2 і 3 cт. 68 КК або 
cт. 691 КК.

При використанні приписів 
частин 2 і 3 cт. 68 та cт. 691 КК 
може статися так, що призна-
чене судом покарання за своїм 
строком (розміром) виявиться 
навіть нижчим, від найнижчої 
(мінімальної) межі, встановленої 
для найбільш суворого виду 
покарання у відповідній санкції 
Особливої частини КК. Це зумо-
влено конструкцією низки санк-
цій. Приміром, у санкції ч. 4 
cт. 185 КК передбачено позбав-
лення волі на строк від п’яти до 
восьми років, тому при призна-
ченні покарання за готування до 
такого злочину максимальний 
строк позбавлення волі не може 
перевищувати 4-х років. І хоча 
цей строк буде нижчим від міні-
муму, встановленого для поз-
бавлення волі в санкції ч. 4 
cт. 185 КК, призначення його в 
цих межах цілком узгоджується 
з вимогами ч. 2 cт. 68 КК. 

Оскільки основне покарання 
призначається в подібних випад-
ках нижче від найнижчої межі, 
встановленої в санкції статті, 
одразу ж виникає запитання: чи 
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потрібно у цих ситуаціях вико-
ристовувати ще й приписи cт. 69 
КК? Відповідь на нього може 
бути тільки негативною, оскільки 
призначення покарання здійс-
нюється судом за правилами 
частин 2 і 3 cт. 68 або cт. 691 КК, 
а не за наявності підстав для 
застосування cт. 69 КК. Тому й 
використання приписів cт. 69 КК, 
і посилання у вироку суду на цю 
норму закону є в таких випадках 
зайвим. 

При вирішенні питання про 
зниження максимального строку 
(розміру) найбільш суворого 
виду покарання за правилами 
частин 2 і 3 cт. 68 або за cт. 691 
КК потрібно, однак, ураховувати, 
що пом’якшення покарання 
повинно мати свої межі. Адже в 
будь-якому випадку суд не вправі 
призначити його нижче від най-
нижчої межі, встановленої для 
відповідного виду покарання в 
нормах Загальної частини КК. 
Інше вирішення цього питання 
суперечило б як загальним заса-
дам призначення покарання  
(п. 2 ч. 1 cт. 65 КК), так і нормам 
Загальної частини КК, що вста-
новлюють мінімальні межі від-
повідних видів покарань (статті 
53, 55–63 КК). Проте, щоб уник-
нути помилок при вирішенні 
цього питання в судовій практиці, 
було б доцільно на законодав-
чому рівні закріпити у стаття 68 
і 691 КК загальне правило, ана-
логічне передбаченому в ч. 1 

cт. 69 КК, за яким суд не має 
права призначити покарання, 
нижче від найнижчої межі, вста-
новленої для відповідного виду 
покарання в Загальній частині 
КК. 

У судовій практиці можуть 
статися й такі ситуації, коли 
особа вчиняє незакінчений зло-
чин за наявності обставин, 
пом’якшуючих покарання. Вини-
кає при цьому питання про одно-
часне застосування правил, 
установлених як частинами 2 чи 
3 cт. 68, так і cт. 691 КК. При його 
вирішенні потрібно, по-перше, 
виходити з того, що за припи-
сами як першої, так і другої із цих 
статей КК їх використання є 
обов’язковим для суду, тому їх 
одночасне застосування не 
виключається. По-друге, систем-
ний аналіз зазначених норм свід-
чить, що вони перебувають між 
собою в певній субординаційній 
залежності. Якщо вимоги частин 
2 та 3 cт. 68 КК застосовуються 
у всіх випадках учинення незакін-
ченого злочину незалежно від 
його тяжкості й наявності обста-
вин, що пом’якшують або обтя-
жують покарання, поведінки й 
характеристики особи, яка його 
вчинила тощо, то приписи cт. 691 
КК припустимо використовувати 
лише за наявності певних обста-
вин, що характеризують суто 
індивідуальні особливості як 
учиненого, так і особи винного. 
Таке співвідношення цих норм 
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свідчить, що перша з них (cт. 68 
КК) має певний пріоритет перед 
другою (cт. 691 КК). Вважаємо, 
що при призначенні покарання в 
ситуаціях, коли є підстави для 
одночасного  застосування 
зазначених норм, призначення 
покарання за cт. 691 КК повинно 
здійснюватись, з огляду на мак-
симальний строк (розмір) най-
більш суворого виду покарання, 
який суд має визначити при 
незакінченому злочині за прави-
лами частин 2 і 3 cт. 68 КК. 
Інакше кажучи, спочатку мають 
бути застосовані правила, вста-
новлені в частинах 2 або 3 cт. 68 
КК, а лише потім – положення 
cт. 691 КК. Таким чином, дві тре-
тини максимального строку (роз-
міру) найбільш суворого виду 
покарання за правилами cт. 691 

КК відраховуються від половини 
або двох третин того максималь-
ного строку (розміру) покарання, 
яке повинно бути призначено за 
готування до злочину (ч. 2 cт. 68 
КК) або за замах на нього (ч. 3 
cт. 68 КК) [ 3, с. 236, 245].

Аналіз норм, якими допов-
нено Кримінальний кодекс 
України, показує, що положення, 
передбачені в частинах 2 і 3 
cт. 68 та cт. 691 КК, вносять 
досить суттєві корективи до вже 
усталених підходів, які до цих 
новел існували як у законодавс-
тві, так і в практиці призначення 
покарання. Вони, безсумнівно, є 
конкретним свідченням прояву 
тенденції в правотворчій і право-
застосовчій діяльності, спрямо-
ваній на подальшу гуманізацію 
кримінальної відповідальності. 

Список літератури: 1. Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 24. – Ст. 236. 
2. Герасименко В.П. Заміна покарання більш м’яким при його відбуванні за кримінальним 
правом України: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Х., 2007. – 20 с. 3. Кримінальний кодекс 
України: Наук.-практ. коментар / За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Вид. 4-те, доп. – Х.: 
ТОВ «Одіссей», 2008. – 1208 с. 
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В криминологической (и не 
только) литературе нет ни еди-
ной работы, в которой так или 
иначе не рассматривался бы 
вопрос о преступности, её тол-
ковании, происхождении, сущ-
ности и т.д. Преступность – 
исходное, базовое понятие кри-
минологии, и тот, кто её иссле-
дует, обязан решить важнейший 
концептуальный вопрос о её 
понимании. Различия в послед-
нем исторически предопреде-
лили и продолжают предопреде-
лять методологический подход 
ученых к изучению и осмысле-
нию криминальной реальности, 
т.е. преступления и преступ-
ности. Именно на концептуаль-
ных уровнях их разумения целе-
сообразно остановиться, пос-
кольку они формируют в крими-
нологии научные школы, кото-

рые, в свою очередь, сущест-
венно влияют на государствен-
ную политику борьбы с преступ-
ностью.

Вне анализа оставим теоло-
гическое разумение природы 
преступного и преступности как 
наследие первородного греха, 
хотя именно религиозной фило-
софией рассматривалась про-
блема соотношения божествен-
ного начала в человеке и греха, 
как проявление его индивиду-
альной сатанинской злой воли, 
что обусловливало основание 
ответственности перед богом и 
властью. В философской лите-
ратуре отмечается, что сущест-
вование зла есть величайшая 
тайна мировой жизни и величай-
шее затруднение для официаль-
ной теологической доктрины и 
для всякой монистической фило-

В.В. Голина, д-р юрид. наук, профессор,  
зав. кафедрой криминологии  

и уголовно-исполнительного права  
Национальная юридическая академия Украины 

имени Ярослава Мудрого,  
член-корреспондент АПрН Украины, г. Харьков

УДК 343.9.01

ПРЕСТУПНОСТЬ: МНОГООБРАЗИЕ ПОНЯТИЙ  
И ПРЕДМЕТНАЯ СУЩНОСТЬ ЯВЛЕНИЯ



���2009/100

Проблеми боротьби зі злочинністю
софии. И до настоящего вре-
мени в философии продолжа-
ется дискуссия: имеет ли зло 
изначально самостоятельное, 
собственно онтологическое 
бытие и, как таковое, укоренено 
в самой реальности или высту-
пает фрагментом жизни, устрем-
лённой в целом к добру? В 
самом деле, в человеке ли изна-
чально сокрыта в зародыше спо-
собность ко злу (впрочем, как и 
способность к добру), в том 
числе и к совершению преступ-
ления либо он её приобретает в 
процессе онтогенеза? В попытке 
ответить на этот вопрос в крими-
нологии возникло ряд концепту-
альных позиций, а, следова-
тельно, понимания и определе-
ния преступности.

Индетерминисткий фило-
софский принцип свободы воли 
человека, перенесённый в сферу 
уголовного права, а затем и кри-
минологии, исключал целостное 
восприятие преступности с при-
сущими ей внутренними законо-
мерностями. Криминальная 
реальность мыслилась в виде 
множественности преступлений 
как результат проявления злой 
(сатанинской) воли отдельных 
личностей, мотив к действию 
которых возникает произвольно, 
по усмотрению самого преступ-
ника в силу действия всемирного 
начала деструктивности людей. 
Обосновывая необходимость 
остановить «…деспотические 

устремления людей к ниспро-
вержению законов общества…» 
путём чувственных побуждений 
– наказаний, ч. Беккариа писал: 
«…Как показал опыт, массы не 
могут усвоить твёрдых правил 
поведения и избежать действия 
всемирного начала разложения, 
проявляющегося как в мире 
физическом, так и моральном 
как при помощи побуждений, 
которые, непосредственно пора-
жая чувства и длительно запе-
чатлеваясь в уме, уравновеши-
вают силу впечатлений, порож-
даемых той или другой страс-
тью, противоборствующей 
общему благу» [1, с. 89]. Обра-
щает на себя внимание то, что 
учёный допускает наличие у 
людей свойственных только им 
деспотических устремлений, т.е. 
произвола, объясняя этот фено-
мен действием всемирного на-
чала разложения, чего, однако, 
для понимания природы челове-
ческого преступного произвола, 
а тем более преступности явно 
недостаточно. Некоторые опре-
деления преступности и пре-
ступного поведения в последу-
ющих трудах учёных соответс-
твуют данной концепции. Напри-
мер, «преступность заключается 
в совершении деяния, нанося-
щего ущерб очень сильным кол-
лективным чувствам»; «преступ-
ность – способ достижения соци-
альных благ и власти»; «пре-
ступность – не просто омерзи-
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тельное событие, это человечес-
кое поведение»; преступность 
есть «поведение, нежелатель-
ное для народа» [Цит по: 8, 
с. 14].

Антропологический детер-
минизм с его основной идеей 
«врождённого преступника» 
приводил к выводу о существо-
вании криминальной реальнос-
ти как набора заранее заданных 
преступлений, совершённых 
ненормальными людьми. Пре-
ступление и даже его вид зара-
нее запрограммированы приро-
дой человека. Оно должно слу-
читься, если не будет заблагов-
ременно обезврежен потенци-
альный преступник. Человек – 
носитель преступной програм-
мы определённого типа, которая 
со временем сама по себе реа-
лизуется. И хотя в последующие 
годы эта концепция природы 
преступности была модернизи-
рована, её слишком жёсткие ант-
ропологические и юридические 
выводы смягчены компромис-
сным заявлением о влиянии и 
социальных факторов в станов-
лении преступности, всё равно 
суть её осталась неизменной, 
что нашло отражение в дальней-
ших научных поисках объясне-
ния сущности последней [См: 5, 
14, 16, 20] и др.

Характерными – в широких 
рамках этой концепции – явля-
ются и определения преступ-
ности. Лишь некоторые (из мно-

жества) примеры: «Преступ-
ность – разновидность нравс-
твенного помешательства»; 
«преступность – это явление 
столь же естественное, как рож-
дение, смерть, зачатие»; «пре-
ступность – разновидность ду-
шевных болезней»; «преступные 
действия есть реакция на нару-
шения химических процессов, 
происходящих в организме чело-
века»; «преступность – психоло-
гическое явление, порождаемое 
чисто психологическими причи-
нами…» и т.п. [Цит. по: 8, с. 14, 
15].

Становление понятия «пре-
ступность» как явления, не зави-
сящего от произвола отдельной 
личности, связано с концепцией 
социального детерминизма, 
которая позволила её сторонни-
кам превратить поначалу казав-
шиеся случайными и разрознен-
ными факты в серьёзный пока-
затель состояний господствую-
щих социальных условий. «Об-
щество, – писал А. Кетле, астро-
ном и математик, – заключает в 
себе зародыш всех имеющихся 
совершиться преступлений, 
потому что в нём заключаются 
условия, способствующие их 
развитию; оно, так сказать, под-
готавливает преступления, а 
преступник – только орудие. Вся-
кое состояние предполагает, 
следовательно, известное число 
и известный порядок поступков, 
которые являются как необходи-
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мое следствие его организации» 
[9, с. 44]. Это было открытие. 
Впервые было выявлено и ста-
тистически доказано, что, скла-
дываясь из отдельных различ-
ных по своей природе, индиви-
дуальных актов, образуется 
явление, резко отличающееся от 
составляющих его частей. Обра-
зуется преступность как соци-
альное явление, существующее 
в обществе, благодаря обществу 
и в связи с условиями этого 
общества.

Можно прийти к выводу, что 
преступность и преступления не 
однопорядковые понятия, что 
они не соотносятся друг с дру-
гом как общее и его часть, а, сле-
довательно, совокупностью пре-
ступлений (даже статистичес-
кой) нельзя объяснить сущность 
преступности. Природа их раз-
лична. Социальным явлением 
преступность стала потому, что 
учёные «уловили», заметили её 
связь с другими, в основном 
социальными явлениями. Соци-
ологи и криминологи прошлого 
эмпирически зафиксировали и 
доказали всему миру, что пре-
ступления – всего лишь свойс-
тво, проявление другого фено-
мена, имя которому – преступ-
ность. Однако сущность пре-
ступности, т.е. те «…зародыши 
всех имеющихся совершиться 
преступлений…» под влиянием 
главной идеи, что преступность 
– социальное явление, отошли 

на второй план. Между тем всё 
тот же А. Кетле вывел склон-
ность к преступлению в зависи-
мости от пола, профессии, вос-
питания, климата и даже поры 
года. Он подчёркивал, что пре-
ступность возбуждает резкая 
смена в жизни от достатка к убо-
гости. Жизнь таких людей полна 
соблазнов. По мнению ученого, 
чтобы было совершено преступ-
ление, необходимо 3 условия: 
воля совершить его, что зависит 
от степени нравственности чело-
века, благоприятные условия 
для этого и возможность их 
использования [12, с. 38].

Преступность, как крими-
нальная реальность, – сложное 
для понимания, а главное – вос-
приятия общественное явление, 
о котором многие (и учёные, и 
политики, и практики) судят 
очень поверхностно, что влечёт 
за собой множество дилетант-
ских суждений и принятие на 
этом основании неправильных 
или заведомо неисполнимых 
решений. Очень часто в угоду 
конъюнктурным соображениям 
объективное толкование пре-
ступности отсутствует либо мно-
гие её тенденции и свойства 
пытаются не замечать, ибо их 
изменение органически связано 
с коренным пересмотром соци-
ально-экономического и полити-
ческого курса. В отечественной 
науке под мощным влиянием 
политиков и практиков сущность 
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преступности искажается, упро-
щается. Зачастую (и это сказы-
вается на определениях) её 
пытаются представить только 
как совокупность преступлений, 
совершённых в определённый 
период времени на конкретной 
территории. Фактически анализу 
подвергается не феномен пре-
ступности, а её проявления, т.е. 
зарегистрированные преступле-
ния.

На многие годы в отечест-
венной криминологии (в учебни-
ках, монографиях, диссерта-
циях, статьях) утверждалось 
понимание и определение пре-
ступности как относительно мас-
сового, исторически изменчи-
вого социального, имеющего 
уголовноправовой характер 
явления классового общества, 
слагающегося из всей совокуп-
ности преступлений, совершае-
мых в соответствующем госу-
дарстве в определённый период 
времени [См: 19, с. 55; 11, 
с. 173].

Все данные признаки пре-
ступности, как и определение её 
понятия, продолжают вызывать 
сомнения, возражения, а многие 
из них едва ли приемлемы. Мас-
совость, даже относительная, 
– признак явления, в котором 
пребывает или принимает учас-
тие одновременно множество 
субъектов (например, массовая 
безработица, массовая забас-
товка, массовые беспорядки и 

т.д.). Так, как её понимают сто-
ронники указанного определе-
ния, преступность таким призна-
ками не обладает, поскольку 
многие преступления соверша-
ются стихийно, нередко слу-
чайно, неорганизованно и т.п. А 
если преступность, т.е. «сово-
купность уже совершённых пре-
ступлений», – явление, то в чём 
же предметная его сущность? 
Такова совокупность на этот воп-
рос ответа не даст, поскольку 
она сама лишь часть проявления 
более мощного источника, воз-
можно, кардинально отличного 
от этой своей совокупности.

Можно, конечно, согла-
ситься с утверждением, что пре-
ступность – исторически измен-
чивое явление (хотя omnia 
mutantur), но лишь с одним уточ-
нением: исторически изменяется 
лишь форма её проявлений, а 
сущность остаётся неизменной, 
как неизменен в целом человек 
с присущими ему свойствами на 
протяжении тысячелетий. 

Едва ли преступность – 
явление классового общества. 
Преступные проявления сущес-
твовали всегда. Ф. фон Лист 
утверждал, что «мы можем гово-
рить о преступлении и наказании 
так же и там, где ещё не завер-
шилось образование государс-
тва» [13, с. 8]. Логически мы 
вправе сказать: когда зло при-
няло размеры, угрожающие нор-
мальному функционированию 
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общества, тогда и было сформу-
лировано понятие преступного 
и выраженного в праве и в созда-
нии механизма принуждения в 
виде государства. Но сформули-
ровано уже существовавшее. И 
не только в интересах лишь гос-
подствующего класса, но и для 
борьбы со злом… [8, с. 79, 80]. 
Классовость общества обеспе-
чила лишь мощный приток про-
явлений преступности путём 
постоянной криминализации 
деяний.

Указание на то, что преступ-
ность есть социально-правовое, 
точнее, уголовно-правовое явле-
ние, лишено смысла, ибо в чело-
веческом обществе всё право-
вое является социальным. А 
правовые нормы – разновид-
ность социальных норм. В то же 
время смысловой акцент на 
социальность исключает иные 
подходы к изучению природы 
преступного, ориентируя на 
одностороннюю социологичес-
кую парадигму в исследовании 
этиологии преступности [7, с. 22]. 
Личность человека, а затем и 
личность преступника высту-
пают как своеобразные жертвы 
несовершенства социума, его 
социальных групп, институтов. 
Для советской криминологии, 
даже современной отечествен-
ной это было и есть характер-
ным.

Поправка авторов критику-
емого определения понятия пре-

ступности, что она есть не меха-
ническая сумма отдельных пре-
ступлений, а их органическая 
совокупность, что между всеми 
признаками и свойствами пре-
ступности существует диалекти-
ческое единство, не приближает 
к пониманию преступности. Во-
первых, совокупность эта искус-
ственна. Во-вторых, органичес-
кая совокупность предполагает 
системность. О какой систем-
ности преступности в данном 
случае можно говорить, если 
последняя рассматривается и в 
теории, и на практике как диск-
ретное явление (по годам, по 
определённым территориям, 
регионам, в целом по стране)? 
В-третьих, явление, т.е совокуп-
ность преступлений, есть вне-
шнее выражение сущности, вне-
шняя форма, в которой реаль-
ность определяется в виде мно-
жества преступлений. Сущность 
преступности сокрыта, её невоз-
можно познать простым наблю-
дением. Цель науки, научного 
познания как раз и состоит в том, 
чтобы за внешними формами 
проявления вещей вскрыть их 
сущность. Форма проявления и 
сущность вещей непосредс-
твенно не совпадают. Стало 
быть, совокупность преступле-
ний (проявление) нельзя сводить 
к преступности (сущности).

За последние годы в крими-
нологии наметился несколько 
иной подход к пониманию сущ-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

��0 2009/100

ности преступности. А.Ф. Зелин-
ский, можно сказать, занимает 
двойственную позицию относи-
тельно данной проблемы. С 
одной стороны, под преступнос-
тью он понимает массовое про-
явление деструктивности в 
поведении людей, а с другой, как 
и другие, – полагает, что пре-
ступность – не механическая 
сумма преступлений, а множес-
тво, обладающее признаками 
вероятностной системы – опре-
делённой целостностью, устой-
чивостью параметров, взаимо-
действием составляющих её 
подсистем [7, с. 24, 48]. Приме-
нив термин «деструктивность», 
он, вроде бы, признаёт, что сущ-
ностью преступности является 
врождённая приверженность 
человека к разрушительности. 
Но тогда причём здесь «вероят-
ностная система преступлений», 
«множество преступлений, 
совершённых на данной терри-
тории или среди членов опре-
делённых социальных групп в 
течение одного года или какой-
то его части»? Приверженность 
к разрушительности – биологи-
ческое в человеке, а совершение 
преступлений, как правило, 
обусловлено явлениями соци-
ального характера. Э. Фромм в 
известном труде «Анатомия 
человеческой деструктивности» 
пишет, что «специфическую 
человеческую страсть к абсо-
лютному господству над другим 

живым существом и желание 
разрушать (злокачественная 
агрессия) я выделяю в особую 
группу и называю словами 
«деструктивность» и «жесто-
кость», которые не имеют, по его 
мнению, «филогенетической 
программы, не служат биологи-
ческому приспособлению и не 
имеет никакой цели» [21, с. 18, 
22]. Что же имел в виду А.Ф. 
Зелинский под «деструктивнос-
тью в поведении людей» в кон-
тексте понимания преступности, 
сказать сложно. Но к вопросу о 
деструктивности как свойстве 
человека мы ещё вернёмся.

По мнению ряда кримино-
логов, предметная сущность 
преступности состоит либо в 
том, что последняя является 
социальным феноменом обще-
ственной жизни в виде неприем-
лемой и опасной для общества 
преступной активности его чле-
нов [6, с. 137], либо в широко 
распространённой социальной 
активности, разновидности мас-
совой практики людей, проявля-
ющейся в деструктивном пове-
дении [4, с. 81], что, впрочем, 
одно и то же. Если отбросить 
криминологический дизайн 
определений, сущность преступ-
ности сводится к преступной 
активности или преступной 
деструктивности членов обще-
ства. Однако при дальнейшем 
изложении данной проблемы, в 
частности, о количественно-



��12009/100

Проблеми боротьби зі злочинністю
качественных показателях пре-
ступности, многие правоведы 
рассматривают её уже как сово-
купность зарегистрированных 
преступлений, имеющую свой 
уровень, структуру, динамику, 
географию, цену и пр. Но ведь 
это лишь проявления сущности 
преступности, названной уче-
ными «криминальной активнос-
тью» или «деструктивностью». А 
они-то чем измеряются, каковы 
их количественно-качественные 
показатели? А вот именно они и 
образуют то, что мы сегодня 
называем «преступностью». 

Прежде чем перейти к изло-
жению своего видения исследу-
емого понятия, приведем раз-
мышления о понимании таких 
исходных терминов, как «поня-
тие», «явление», «сущность», 
«совокупность», поскольку они 
будут использоваться в контек-
сте данной статьи.

Понятие – форма мышле-
ния, отражающая предметы в их 
существенных признаках. Это 
одна из основных форм науч-
ного познания действитель-
ности. Формируя понятие, наука 
фиксирует в нем изучаемые ею 
предметы, явления, вещи, виды 
человеческого поведения и про-
чее и при этом не содержит 
всего богатства индивидуаль-
ных их признаков. Вместе с тем, 
отвлекаясь от несущественного, 
случайного, они позволяют 
глубже проникнуть в действи-

тельность. Значит, преступность 
– это нечто общее, находящееся 
вне своего проявления, и от 
наблюдателя сокрытое.

Явление – это любое прояв-
ление чего-нибудь: то, в чём ска-
зывается сущность; это реаль-
ность, которая в виде опре-
делённой информации явля-
ется, проявляется, обнаружива-
ется, фиксируется нашими орга-
нами чувств и сознанием, вносит 
изменения в окружающий нас 
мир; это результат действия 
каких-то сил. Проявляется в 
мире и преступность как в виде 
множественности преступлений 
(наиболее зримой её части), так 
и иных, связанных с ней и порой 
не так отчётливо видимых кри-
минальных последствий. Стало 
быть, преступность – это реаль-
ность, существующая в различ-
ных формах своего проявления. 
Вскрыть сущность чего-либо – 
значит проникнуть в глубины 
вещи, явления, в их основные 
свойства, выявить их основные 
свойства, законы функциониро-
вания, тенденции развития. Про-
никновение в сущность преступ-
ности иллюстрируется много-
численными теоретическими и 
эмпирическими исследовани-
ями преступного поведения. Под 
совокупностью мы понимаем 
некое множество предметов, 
результатов человеческих 
деяний, имеющих общие при-
знаки. Как вид поведения, пре-
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ступность существует в отде-
льных преступлениях и прояв-
ляется в виде их совокупности 
[18, с. 27], хотя и искусствен-
ной.

Различные проявления пре-
ступности существуют вечно, 
чему есть подтверждением 
фольклор и писаная история 
народов: заповеди, запреты 
(табу), наконец, законы, в кото-
рых эти проявления обозначены 
(убийства, разбои, грабежи, 
изнасилования и др.). Наиболее 
древним из всех, бесспорно, 
существовавших и дошедших до 
нас законодательных актов, 
включающих наказания по при-
нципу талиона, классической 
формулировкой которой счита-
ется: «А если будет вред, то 
отдай душу за душу, глаз за глаз, 
зуб за зуб, руку за руку, ногу за 
ногу, обожжение за обожжение, 
рану за рану, ушиб за ушиб» 
(Книга Исход, 21.23-25) [22, с. 50], 
является Свод законов новова-
вилонского лугаля Хаммурапи, 
датированный XVIII в. до н.э., 
состоящий из 280 параграфов. 
И многие из них содержали суро-
вые наказания за тяжкие пре-
ступления. Аналогичные законы 
существовали и в других стра-
нах. 

Массовость и почти одина-
ковость во всём мире запретов 
и жестоких наказаний за их нару-
шения нельзя объяснить только 
социальными условиями, сре-

дой, уровнем культуры, которые, 
конечно же, различны. Видимо, 
была и есть в человеческой при-
роде некая константа, присуща 
только человеку, проявляюща-
яся исключительно в обществе 
и остающаяся, по сути, неизмен-
ной на протяжении тысячелетий. 
Эта вредоносная константа 
была вскоре замечена самими 
же людьми, и название её – 
врождённая способность всех 
людей к отклонению от запрета, 
склонность к действиям, часто 
противоречащим даже здравому 
поступку, и одновременно ничем 
не отличающаяся от обыкновен-
ного человеческого нормаль-
ного поведения. Это и есть те 
«зародыши», о которых не дого-
ворил А. Кетле. Кстати, свою 
книгу он назвал «Человек и раз-
витие его способностей, или 
опыт общественной физики», в 
которой писал, что во всем, что 
касается преступлений, числа 
повторяются с таким постоянс-
твом, что это нельзя не заме-
тить. Это постоянство, с кото-
рым ежегодно воспроизводятся 
одни и те же преступления, есть 
один из самых любопытных фак-
тов, какие сообщают нам статис-
тические данные. [9, с. 5-7]. 
Иначе против чего и кого были 
направлены жесточайшие 
законы и заповеди, нарушение 
которых считалось смертным 
грехом?! Мы намеренно пока 
избегаем понятия «деструктив-
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ность», так как генетическая спо-
собность человека к отклонению 
от правил во всех сферах своего 
бытия имеет плюсовой и мину-
совой векторы. Всё зависит от 
условий и стимулов обществен-
ной жизни. Гений и злодейство 
– не совместимы, но они есть 
проявление этой способности 
человека. Философ Э.А. Поздня-
ков это понятие рассматривает 
как выражение неотъемлемого 
свойства, имманентного только 
общественному человеку, т.е. 
лицу, организованному в ассо-
циацию под названием «обще-
ство». Склонность эта – неистре-
бимая потребность в прегреше-
ниях, стремлении отклониться 
от чего бы то ни было. Она имеет 
не единичный, индивидуальный, 
а родовой характер: склонность 
проистекает из природы как 
самого человека, так и обще-
ства, побуждающего его идти не 
прямо, а искать обходные пути. 
Врождённую склонность чело-
века ко всякого рода наруше-
ниям в криминологии называют 
«отклоняющимся поведением» 
[17, с. 27, 53, 243].

Э. Фромм, рассматривая 
а н а т о м и ю  ч е л о в е ч е с к о й 
деструктивности, различал 
агрессию биологически адап-
тивную (незлокачественную) и 
биологически неадаптивную 
(злокачественную). Первая – 
это реакция на угрозу виталь-
ным интересам индивида; она 

заложена в филогенезе свойс-
твенна как животным, так и 
людям; носит взрывной харак-
тер и возникает спонтанно как 
реакция на угрозу извне, а её 
следствие – устранение самой 
угрозы либо её причины. Иначе 
говоря, адаптивная агрессия – 
э т о  и н с т и н к т.  Вт о р а я  же 
(деструктивность и жестокость), 
вовсе не есть защитой от напа-
дения и не заложена в филоге-
незе, а является спецификой 
только человека; она приносит 
биологический вред и социаль-
ное разрушение. Основу биоло-
гической злокачественной 
агрессии составляет не инс-
тинкт, а некий человеческий 
потенциал, уходящий корнями 
в условия самого существова-
ния человека [См.: 21, с. 164; 15, 
с. 138]. Не включаясь в сложную 
дискуссию по поводу довольно 
спорного разделения челове-
ческой деструктивности на 
незлокачественную и злокачес-
твенную, заметим, что обе они 
– это генетически предопре-
делённая способность чело-
века быть их носителем и про-
явителем. Хотим мы того или 
нет, но в социуме образуется 
некий общественно опасный 
потенциал. Иное дело, что 
именно общество создаёт луч-
шие или худшие, более или 
менее благоприятные условия 
для развития этого потенци-
ала. 
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На генетическую предрас-
положенность к указанной спо-
собности обращали внимание и 
отечественные генетики, и кри-
минологи. Так, В.П. Эфроимсон 
лет 20 назад писал: «Именно 
гены человека порождают его 
способность к освоению куль-
туры, отнюдь не определяя, 
какую культуру он освоит – япон-
скую, американскую или древ-
неримскую. Гены человека опре-
деляют его способности к изу-
чению математики, музыки, поэ-
зии, литературы, астрономии, но 
не они определяют объём и 
содержание той культуры и тех 
знаний, которые выпадут на его 
долю в результате жизненных 
обстоятельств; способность к 
этической оценке тоже опреде-
ляется генотипом, но этические 
критерии – что именно считать 
хорошим, что дурным – в огром-
ной мере определяются соци-
альной преемственностью» [24, 
с. 177]. 

Столь длинная цитата клас-
сика генетики предназначена, 
чтобы убедить читателя, что 
способность человека, в част-
ности и к деструктивности, зало-
жена природой, что новизна 
идеи состоит лишь в том, что эта 
способность и есть сущность 
преступности, но её проявление 
не фатальное и носит в своём 
большинстве социальный харак-
тер. В этом и есть отличие дан-
ной гипотезы от так называемых 

биологических врождённых про-
грамм преступного поведения. 
«Исходя из современного состо-
яния криминологических иссле-
дований, можно сказать, – пишет 
Г.Й. Шнайдер, – что преступ-
ность – это нормальное, буднич-
ное поведение людей, которое 
они постигают. И в любом слу-
чае она не связана ни с какими 
физическими или психическими 
отклонениями. Не существует 
преступных личностей в смысле 
сочетания в них относительно 
устойчивых преступных личнос-
тных черт» [23, с. 13]. Мы разде-
ляем взгляд, что человек всегда 
социально опасен, поскольку 
(ещё раз подчеркнём) он имеет 
природную способность преодо-
левать все, в том числе и пра-
вовой запрет [3, с. 124, 126]). Но 
как и любая способность, соци-
альная её опасность взрослеет 
вместе с онтогенезом людей, 
вызревает и опосредствуется 
конкретной средой путём подра-
жания (вспомним, теорию под-
ражания Г. Тарда), обучения 
(теория дифференциальной 
ассоциации Э. Сазерленда), 
вынужденности (теория аномии 
Э. Дюркгейма), недостаточной 
воспитанности и культуры, 
страстей, жизненных обстоя-
тельств, экстремальных ситуа-
ций, душевных состояний, пси-
хических отклонений, умствен-
ной наклонности и пр. Универ-
сальная способность челове-
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чества к преступности (а она 
проявляется во всём мире, 
среди всех народов, во все вре-
мена истории человечества и во 
всём своём разнообразии), – 
это, к сожалению, факт. Э.А. 
Поздняков со всей откровеннос-
тью пишет, что каждый человек 
не только способен на преступ-
ление теоретически, но и совер-
шает его на практике при всяком 
удобном и неудобном случае [17, 
с. 181]. Результаты исследова-
ний в Украине показывают, что 
от 90 до 100% опрошенных зако-
нопослушных граждан призна-
лась, что они совершили пре-
ступление, которое осталось 
латентным [10, с. 55, 56]. В Вели-
кобритании 49% британцев счи-
тают, что молодое поколение 
опасно как друг для друга, так и 
для взрослых [2].

Таким образом, сущность 
преступности заложена, в базо-
вых человеческих свойствах, в 
ментальной и психологической 
конструкции человека, т.е. в нас 
самих. Следовательно, сущ-
ность преступности – врождён-
ное генетическое качество и как 
таковое не имеет правового зна-
чения. Однако форма проявле-
ния сущности в виде множест-
венности преступлений форми-
рует преступность как уголовно-
правовой феномен. В любом 
обществе существует аномия, 
возникает состояние, в котором 
индивиды оказываются в слож-

ных (действительных или мни-
мых) социальных ситуациях, 
объективно, а нередко и субъек-
тивно не имея возможности или 
в силу разных обстоятельств не 
желая руководствоваться обще-
принятыми стандартами поведе-
ния. Образуется синдром крими-
нальной активности, т.е. возни-
кает убеждение и решимость 
решать проблемы обходным, в 
том числе незаконным, преступ-
ным путём. Этот синдром можно 
назвать «криминогенный потен-
циал общества». Его реализация 
и есть проявление преступ-
ности. Статистическая совокуп-
ность этих проявлений даёт 
некоторое представление о кри-
миногенном потенциале обще-
ства, о том, какая часть и какие 
слои населения наиболее кон-
центрируют этот потенциал, 
почему и какие общественные 
отношения его понижают или 
повышают, а также каковы необ-
ходимы меры для его снижения. 
Иными словами, акцент крими-
нологических исследований 
переносится на реальный источ-
ник преступности – криминоген-
ный потенциал общества. Это 
потребует разработки соответс-
твующего понятийного аппарата, 
иных количественно-качествен-
ных измерений, иного понима-
ния детерминант, а в конечном 
счёте – и разработки концепции 
снижения криминогенного потен-
циала и его проявлений.
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Конституція України закріп-
лює, що правосуддя в Україні здій-
снюється виключно судами. Їх 
юрисдикція поширюється на всі 
правовідносини, що виникають у 
державі (cт. 124), а права та сво-
боди людини і громадянина захи-
щаються судом (cт. 55). Це конс-
титуційне положення при рефор-
муванні судоустрою й судочинс-
тва зумовлює необхідність забез-
печити умови для ефективного 
функціонування судової влади, 
здатної належним чином захис-
тити права й законні інтереси гро-
мадян своєї держави, створити 
систему незалежних судів, підго-
тувати суддів, які при вирішенні 
справ керуються тільки законом і 
правосвідомістю, спираючись на 
конституційні принципи верхо-
венства права, законності, рів-
ності всіх учасників судового про-

цесу перед законом і судом, зма-
гальності сторін і свободи в 
наданні ними суду своїх доказів 
тощо. 

Важливою тенденцією остан-
нього часу є посилення змагаль-
них засад у кримінальному судо-
чинстві. Змагальність характери-
зує таку побудову судового про-
цесу, коли функції обвинувачення 
й захисту відокремлені від функції 
правосуддя, сторони користу-
ються рівними правами для обсто-
ювання своїх інтересів, а суд, наді-
лений дискреційними повнова-
женнями, сприяючи повному, 
всебічному й об’єктивному роз-
гляду кримінальної справи, вирі-
шує справу по суті. 

Про прагнення створити в 
Україні змагальну модель кримі-
нального процесу свідчать останні 
кроки законодавців, які усунули з 

Ю.М. Грошевой, д-р юрид. наук, професор  
Національна юридична академія України  
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Кримінально-процесуального 
кодексу України (далі – КПК) 
багато положень, притаманних 
розшуковому або змішаному про-
цесу, зокрема: (а) суд не може сам 
порушувати кримінальну справу в 
судовому розгляді, як щодо нової 
особи, так і у зв’язку з новим обви-
нуваченням; (б) розгляд справи 
провадиться тільки стосовно під-
судних і лише в межах пред’яв-
леного їм обвинувачення (cт. 275); 
(в) участь прокурора в судовому 
засіданні є обов’язковою (cт. 264); 
(г) відмова прокурора від підтри-
мання державного обвинувачен-
ня й небажання потерпілого ско-
ристатися правом його підтриму-
вати тягне закриття справи 
(cт. 267); (д) на головуючого не 
покладається обов’язку спрямо-
вувати судове слідство на забез-
печення повного, всебічного й 
об’єктивного дослідження обста-
вин справи (cт. 260); (е) судове 
слідство розпочинається з оголо-
шення обвинувального висновку 
прокурором (cт. 279) та ін. 

В умовах розвитку змагаль-
них засад кримінального судо-
чинства обґрунтовано постає 
питання про уточнення меж реалі-
зації судом дискреційних повно-
важень, пов’язаних зі збиранням 
доказів при розгляді кримінальних 
справ. Щодо цього в теорії кримі-
нального процесу точки зору вче-
них розділилися. Одна група про-
цесуалістів обстоює ідею необхід-
ності наділення суду такими пов-

новаженнями, завдяки яким він 
зможе брати активну участь у 
доказуванні; друга – точку зору 
про обов’язкову пасивну роль 
суду, оскільки в змаганні сторін він 
має бути арбітром, який створює 
умови для реалізації ними своїх 
прав і виконання процесуальних 
обов’язків. У юридичній літературі 
можна також зустріти думки, в 
яких учені намагаються синтезу-
вати перші дві точки зору і знайти 
щось середнє між ними: суд пови-
нен бути процесуально активним, 
але в межах пред’явленого обви-
нувачення й поданої сторонами 
доказової бази [3, с. 25]. 

Досліджуючи проблему сто-
совно повноважень суду при дока-
зуванні, П.А. Лупинська вказує, що 
вони відрізняються від повнова-
жень органів дізнання, слідчого, 
прокурора, а тому законодавець 
не ставить перед усіма цими орга-
нами єдиного, загального зав-
дання вжити всіх заходів для вста-
новлення події злочину, осіб, вин-
них у вчиненні останнього й не 
зобов’язує головуючого в суді здій-
снювати заходи до встановлення 
істини (ч. 2 cт. 243 КПК РФ). Інше 
означало б зобов’язувати суд 
діяти в інтересах сторони обвину-
вачення, в той час як для визнання 
особи непричетною до злочину та 
її виправдання достатньо сумнівів 
про її винуватість. Основу такого 
рішення становить презумпція 
невинуватості, а не встановлення 
істини в справі [6, с. 96].
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У ситуації, коли обвинува-

ченню не вдалося надати суду 
сукупності доказів, які переконали 
б його у винуватості особи, вказує 
І.Б. Михайловська, у суду є  
2 варіанти поведінки: керуватись 
наміром установити справжні 
обставини справи, добитися від-
повідності своїх висновків фактам 
об’єктивної дійсності (чого саме й 
вимагає принцип матеріальної 
істини, який одночасно в такому 
разі є метою доказування) або, 
додержуючись правила, від-
повідно до якого недоведена 
винуватість дорівнює доведеній 
невинуватості, виносити виправ-
дувальний вирок і бути вдоволе-
ним істиною юридичною (фор-
мальною). Підкреслимо, що у 
випадку, коли обвинуваченню не 
вдалося обґрунтувати свої вимоги, 
прагнення суду до встановлення 
матеріальної істини, тобто істин-
ної картини вчиненого, означає 
прийняття ним на себе функції 
кримінального переслідування 
(курсив автора – Ю.Г.). Це 
зобов’язує суд завершити те, чого 
не вдалося зробити органам попе-
реднього розслідування і проку-
рору. Проте чинний закон суттєво 
обмежив можливості суду йти пер-
шим із зазначених шляхів, що є 
закономірним наслідком відходу 
від розшукової моделі криміналь-
ного судочинства, закріпленої в 
КПК РРФСР 1960 р. [7, с. 18].

Із наведеним висловленням 
варто погодитись, однак видиться, 

що не слід розглядати пасивність 
суду в дослідженні доказів у виг-
ляді такого його крайнього прояву, 
як повна байдужість. Звичайно, 
що суд не може за своєю ініціати-
вою витребувати докази, що 
викривають підсудного у вчиненні 
злочину, однак досягнення мети 
правосуддя й реалізація вимоги 
закону про постановлення вироку 
за внутрішнім переконанням мож-
ливе лише тоді, коли суд буде 
наділений правом витребування 
й уточнення наданих сторонами 
доказів, коли визнає це за необ-
хідне. 

Навіть підтримуючи позицію 
про пасивну роль суду в збиранні 
доказів, учені все ж доходять вис-
новку, що ця жорстка вимога 
повинна мати виняток. Так,  
С.Д. Шестакова вважає, що пере-
лік таких винятків має бути вичер-
пним, зокрема: (1) суду належить 
мати право ставити запитання 
свідкам після допиту їх сторо-
нами; (2) на суд слід покласти 
обов’язок витребування нових 
виправдувальних доказів по закін-
ченні судового слідства неза-
лежно від наявності клопотань 
сторони захисту. Ця норма усуне 
залежність винесення виправду-
вального вироку від якості захисту. 
Одночасно вона пропонує перед-
бачити в законі санкцію у виді під-
стави для скасування вироку за 
невитребування чи недослід-
ження доказів, що можуть спро-
стувати обвинувачення. Також 
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учена вважає за доцільне пок-
ласти на суд обов’язок призна-
чення експертизи, якщо її прове-
дення за законом є обов’язковим, 
що має бути загальним випадком 
усунення прогалин розслідування 
[14, с. 140, 141]. Пропонуючи закрі-
пити в законодавстві подібні 
«винятки», в такий спосіб вона 
визнає необхідність наділення 
суду повноваженнями, завдяки 
яким він зможе брати активну 
участь у доказуванні. 

Є сенс погодитись і з думкою 
І.Л. Трунова, який вважає, що 
модель судочинства, що передба-
чає для суду пасивність у дослід-
женні доказів, не охоплює всіх про-
цесуальних реалій. Наприклад, 
при процесуально слабкому обви-
нуваченні й сильному захисті чи, 
навпаки, при слабкому захисни-
кові й сильному прокурорі або зло-
дій уникне справедливого пока-
рання й належної відповідаль-
ності, або ж особа буде незаконно 
й несправедливо притягнута до 
покарання [12, с. 137, 138]. Іншими 
словами, науковець порушує 
питання про те, що суд не повинен 
повністю покладатися на актив-
ність учасників судового розгляду, 
оскільки вона може бути недо-
статньою для встановлення всіх 
обставин справи або взагалі бути 
спрямована проти встановлення 
істини. У таких ситуаціях непри-
пустимим є зведення діяльності 
суду лише до «мовчазного спос-
тереження за змаганням сторін та 

оголошення переможця, до вико-
нання функцій по забезпеченню 
порядку в судовому засіданні та 
процедури судового процесу» [2, 
с. 38]. 

Пасивна роль суду в процесі 
доказування входить у протиріччя 
і з вимогами cт. 323 КПК «Закон-
ність та обґрунтованість вироку». 
Вирок – найважливіше процесу-
альне рішення суду першої й апе-
ляційної інстанцій, результат усієї 
процесуальної діяльності органів 
досудового розслідування й суду, 
що передує його винесенню, акт 
правосуддя. Тільки такий вирок 
суду, що відповідає всім вимогам 
закону, здатен забезпечити досяг-
нення завдань правосуддя, захист 
прав і законних інтересів усіх учас-
ників процесу й від імені держави 
дати оцінку соціальної небезпеки 
злочинного діяння. Саме він 
сприяє формуванню правової сві-
домості в суспільстві, переконано-
сті громадян у стабільності й силі 
державної влади, в авторитет-
ності влади судової, в підтримці 
правопорядку в державі. 

Під законністю вироку пот-
рібно розуміти дотримання кримі-
нально-процесуальних законів 
при розслідуванні, розгляді й вирі-
шенні справи і при постанові 
вироку, а також правильне засто-
совування кримінальних та інших 
законів при вирішенні питання про 
кваліфікацію злочину, про пока-
рання злочинця й відшкодування 
шкоди, заподіяної злочином, а 
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також при розв’язанні інших про-
блем, що виникають у криміналь-
ній справі.

Обґрунтованість вироку – це 
така його властивість, за якої вис-
новки суду про подію злочину, 
винуватість або невинуватість під-
судного у вчиненні злочину, про 
призначену йому міру покарання, 
про задоволення або відмову в 
цивільному позові, а також вирі-
шення всіх інших питань, що вини-
кають у кримінальній справі, з 
достовірністю випливають із пов-
ністю зібраних доказів, розгляну-
тих судом у судовому розгляді. 
Інакше кажучи, обґрунтованість 
вироку – це відношення виводів 
суду до доказів, досліджених у 
судовому розгляді. Між законністю 
й обґрунтованістю вироку існує 
органічний взаємозв’язок і взаємо-
залежність. Вони становлять  
2 сторони його правосудності. 
Якщо вирок суду не є обґрунтова-
ним, це ставить під сумнів його 
законність, і навпаки. Вимога 
обґрунтованості вироку полягає в 
тому, щоб в його основу були пок-
ладені докази, досліджені в судо-
вому засіданні й отримані з дотри-
манням закону; щоб цих доказів 
було достатньо для дослідження 
обставин справи. Обґрунтованим 
може вважатися тільки вирок, у 
якому висновки суду відповідають 
фактичним обставинам справи. 
Обґрунтованість висновків суду 
– це їх доведеність. Вимога обґрун-
тованості вироку, закріплена в 

cт. 323 КПК, – це вимога відобра-
зити в останньому обставини 
справи так, як вони мали місце в 
дійсності, і на цій підставі прий-
няти рішення, яке відповідає 
останнім.

Пленум Верховного Суду 
України в постанові «Про вико-
нання судами України законодавс-
тва і постанов Пленуму Верхов-
ного Суду України з питань судо-
вого розгляду кримінальних справ 
і постановлення вироку» спрямо-
вує суддів на те, що висновки суду 
щодо оцінки доказів належить 
викладати у вироку точними й 
категоричними судженнями, які 
виключали б сумніви з приводу 
достовірності того чи іншого 
доказу. Прийняття одних і відхи-
лення інших доказів судом повинно 
бути мотивовано [10, с. 502]. 

Звернення до зарубіжного 
законодавства дозволяє провести 
наступне порівняння. Згідно з КПК 
Франції, якщо за підсумками судо-
вого слідства виправний трибунал 
доходить висновку, що наявних 
доказів недостатньо, щоб вважати 
обставини справи встановле-
ними, він має право відкласти 
справу й за власною ініціативою 
витребувати додаткові докази або 
дати розпорядження щодо прове-
дення додаткового розслідування. 
В останньому випадку справа не 
повертається в досудові стадії 
процесу, бо додаткове розсліду-
вання доручається одному із суд-
дів відповідного трибуналу, який 
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наділяється всіма повноважен-
нями слідчого судді. По закінченні 
додаткового розслідування суд 
збирається на нове засідання в 
тому ж порядку, що й на час від-
кладення справи [1, с. 48]. 

У країнах англосаксонської 
системи права, де принцип зма-
гальності реалізується найпов-
ніше, сторони наділені обов’язком 
по наданню доказів, але все ж 
активна роль судді в суді першої 
інстанції не заперечується. При-
міром за cт. 614 Федеральних пра-
вил США про надання доказів 
суддя не обмежується фактами й 
доказами, отриманими за вибо-
ром сторін. Він вправі викликати й 
допитати додаткових свідків, екс-
пертів, призначити нову експер-
тизу як за клопотанням сторін, так 
і за особистою ініціативою [13, 
с. 119]. 

З нашого погляду, положення 
cт. 281 КПК, яка передбачає, що 
повернення справи на додаткове 
розслідування з мотивів непов-
ноти або неправильності досудо-
вого слідства може мати місце, 
лише коли неповнота або непра-
вильність не може бути усунута в 
судовому засіданні, треба тлума-
чити з точки зору того, що на суд 
не покладається обов’язок запов-
няти прогалини досудового слідс-
тва. Суд не повинен вживати 
заходів, спрямованих на доказу-
вання винуватості підсудного, але 
зобов’язаний їх здійснювати для 
забезпечення повноцінної реалі-

зації сторонами своїх процесуаль-
них прав по збиранню й наданню 
доказів, що мають значення для 
правильного вирішення справи й 
винесення законного й обґрунто-
ваного вироку. 

Саме таке тлумачення cт. 281 
КПК дав Пленум Верховного Суду 
України в постанові № 2 від  
11 лютого 2005 р. «Про практику 
застосування судами України 
законодавства, що регулює повер-
нення кримінальних справ на 
додаткове розслідування» [11]. Він 
роз’яснив, що повернення справи 
на додаткове розслідування зі 
стадії судового розгляду допус-
кається, тільки якщо неповнота 
або неправильність досудового 
слідства не може бути усунута в 
судовому засіданні. 

Якщо суд має змогу усунути 
виявлені недоліки досудового 
слідства під час судового роз-
гляду справи шляхом більш 
ретельного допиту підсудного, 
потерпілого чи свідків, виклику й 
допиту нових свідків, проведення 
додаткових чи повторних експер-
тиз, витребування документів, 
надання судових доручень у 
порядку, передбаченому в cт. 3151 
КПК, вчинення інших процесуаль-
них дій, а також за допомогою 
поновлення порушених під час 
розслідування справи процесу-
альних прав учасників процесу, 
направлення справи на додаткове 
розслідування є неприпустимим. 
За необхідності суд може від-
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класти її розгляд для витребу-
вання додаткових доказів (cт. 280 
КПК).

Разом із тим Пленум також 
звернув увагу на те, що суд, зали-
шаючись об’єктивним і неуперед-
женим, має створити необхідні 
умови для виконання сторонами 
їх процесуальних обов’язків і здій-
снення наданих їм прав, розгля-
нути кримінальну справу й поста-
новити відповідне рішення. З 
огляду на ці вимоги закону суди 
при розгляді кримінальних справ 
не вправі перебирати на себе 
функції обвинувачення чи захисту 
[11, с. 17-20]. 

На підтримку позиції про пот-
ребу в деяких випадках надавати 
суду активних повноважень по 
збиранню доказів свідчить той 
факт, що така активність має пуб-
лічно-правову природу. Актив-
ність суд вправе проявити за своїм 
дискреційним переконанням. У 
змагальному процесі він не пови-
нен бути законодавчо «обтяже-
ним» обов’язком по збиранню 
доказів, але має перевіряти ті, що 
надані сторонами. Перевірка 
доказів полягає, як відомо, в 
дослідженні останніх з метою виз-
начення їх належності, достовір-
ності, достатності, допустимості й 
законності. Вона здійснюється за 
допомогою розумової діяльності 
шляхом проведення нових чи 
додаткових практичних дій. Отже, 
рівень активності суду має бути 
достатнім і необхідним для поста-

новлення законного й обґрунтова-
ного вироку або будь-якого іншого 
рішення суду. 

Таке обґрунтування активної 
ролі суду в доказуванні породжує 
інший спір серед учених про те, чи 
є суд взагалі суб’єктом доказу-
вання. У юридичній літературі 
непоодинокими є висловлювання, 
що ототожнення процесів доказу-
вання й пізнання є недоцільним. 
Наприклад, В.К. Лазарєва зазна-
чає, що доказування полягає в 
збиранні, перевірці й оцінці доказів, 
але воно не тотожне пізнанню, що 
теж здійснюється шляхом вико-
нання цих же дій. Припинивши 
ототожнювати доказування з 
пізнанням, усвідомивши його 
обґрунтовуючий обвинувачення 
смисл, ми звільнимо суд від 
обов’язків доказувати обвинува-
чення й відповідати за його дове-
деність, зберігаючи при цьому 
можливість критично й неуперед-
жено перевіряти й оцінювати 
надані сторонами докази і прий-
мати рішення на підставі свого 
внутрішнього переконання. Уяв-
лення про доказування як про ней-
тральну пізнавальну діяльність 
щодо обвинувачення, не відпові-
даючи змагальній формі кримі-
нального судочинства, заважає 
звільненню суду від обов’язку 
доказувати обвинувачення, а зна-
чить, і розвитку та вдосконаленню 
кримінального процесу [5, 
с. 102].

Підтримуючи такий підхід 
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Т.В. Мойсеєва наводить свої аргу-
менти: у судовому розгляді суд, 
досліджуючи обставини справи, 
здійснює акт пізнання. Обов’язок 
доводити винуватість підсудного 
в ході судового розгляду лежить 
на прокуророві. Суд не доводить 
обвинувачення, не звинувачує 
підсудного. Його обов’язок поля-
гає лише в обґрунтуванні й моти-
вуванні істинності знання, отрима-
ного в судовому розгляді, сфор-
мульованого у формі тези, і в під-
твердженні або непідтвердженні 
обвинувачення, пред’явленого 
органами кримінального переслі-
дування. Таким чином, витребу-
ючи з власної ініціативи додаткові 
докази, ставлячи запитання під-
судному, потерпілому, свідкам і 
тим самим уточнюючи обставини 
справи, що залишилися нез’ясо-
ваними або які викликають сумнів, 
суд виконує діяльність пізна-
вальну, а не доказування [9, с. 147-
149]. 

Звичайно, не всі постулати в 
названих положеннях заслугову-
ють на підтримку. Доказування 
полягає не тільки у встановленні 
винуватості особи, яка притя-
гається до кримінальної відпові-
дальності, а й її невинуватості, що 
прямо випливає із завдань право-
суддя по кримінальних справах 
(cт. 2 КПК).

Неприпустимо протистав-
ляти процеси пізнання і доказу-
вання. Вирішуючи кримінальну 
справу по суті, суд прагне відно-

вити достовірну картину минулої 
події, пізнати всі її обставини й 
факти, установити істину. А це 
можливо тільки за допомогою 
кримінально-процесуального 
доказування і свідчить про те, що 
за своєю гносеологічною суттю 
доказування, що пронизує всю 
кримінально-процесуальну діяль-
ність, теж має пізнавальний харак-
тер. Отже, коли йдеться про гно-
сеологічну сутність кримінально-
процесуального доказування як 
особливої різновидності пізнання 
дійсності,  ми, як зазначав  
М.М. Михеєнко, повинні ставити 
знак рівності між доказуванням і 
пізнанням [8, с. 8]. 

Наголосимо на тому, що в 
кримінальному процесі докази – 
це єдиний нормативний засіб 
отримати достатні й необхідні 
знання для констатування наяв-
ності чи відсутності фактів, що під-
лягають установленню в кримі-
нальній справі. Тому вважаємо 
спірним використовувати як 
докази лише висновки обвинува-
чення. Сторона захисту теж вправі 
надавати докази, що спростову-
ють висновки обвинувачення. 

Таким чином, можемо зробити 
висновок, що на суд не повинен 
покладатися обов’язок по зби-
ранню додаткових доказів винува-
тості підсудного й тих, які усувають 
прогалини досудового розсліду-
вання. Але суд несе тягар доказу-
вання стосовно кримінально-пра-
вових і кримінально-процесуаль-
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них констатацій, що містяться в 
судовому рішенні, і вправі, з огляду 
на публічно-правовий обов’язок, з 
власної ініціативи збирати докази 
в наступних випадках: (1) коли це 
прямо випливає із закону (при-
міром, обов’язковість призначення 
експертизи); (2) якщо це необхідно 
для встановлення невинуватості 
або меншої винуватості особи;  
(3) коли це потрібно для уточнення 
доказів, наданих сторонами;  
(4) якщо це треба для достовірного 
формування знання з питань, що 
підлягають вирішенню у вироку, 
причому ці правомочності мають 

реалізуватися в межах дослід-
ження доказів, наданих сторонами; 
(5) за умови, коли надійшло клопо-
тання сторони про неможливість 
або складність для неї самої отри-
мати той чи інший доказ.

Оскільки саме на суд покла-
дається відповідальність за за-
конність та обґрунтованість 
рішень, що виносяться в стадії 
судового розгляду, він не може 
бути пов’язаний тією сукупністю 
доказів, які були надані сторо-
нами. При цьому сутність змагаль-
ної побудови кримінального про-
цесу не порушується. 
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Зміна місця й ролі судової 
влади в державі настійливо 
вимагає переоцінки ролі судової 
практики й актів тлумачення, що 
виносяться судами. Тому остан-
нім часом великого теоретичного 
й практичного значення набува-
ють питання, чи може мати суд 
правотворчі повноваження, чи 
може судова практика судів 
загальної юрисдикції бути дже-
релом права і до якого саме виду 
джерел права її слід віднести. 

У зв’язку з необхідністю від-
повіді на них слід зазначити, що 
проблема судової правотвор-
чості не є новою для юридичної 
науки, проте за останнє деся-
тиліття суттєво змінилися під-
ходи до її розв’язання. Усе різно-
маніття думок науковців і прак-
тиків із цього приводу можна сис-
тематизувати й об’єднати в 3 

групи. Представники першої 
дотримуються думки, що судова 
практика незалежно від форм її 
вираження джерелом права бути 
не може [26, с. 29-36]. Друга 
група вчених висловлює проти-
лежну точку зору, вважаючи, що 
судова практика, вміщаючи 
результати діяльності нижчесто-
ящих судів, у повному обсязі є 
джерелом права, а суд – його 
творцем [Див.: 16, с. 23; 25, 
с. 229]. Прихильники третьої 
точки зору намагаються знайти 
щось середнє між категорич-
ними твердженнями перших  
2-х груп учених, вважаючи, що 
судова практика – джерело 
права, але тільки в тій частині, у 
якій вона відбивається в актах 
тлумачення Верховного Суду 
України [Див.: 15, с. 20-22; 6, 
с. 78; 23, с. 16; 27].

О.В. Капліна, канд. юрид. наук, доцент, 
зав. кафедри кримінального процесу 

Національна юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків 
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Розглянемо всі ці точки зору. 

Тривалий час доктрина радянсь-
кого права виходила з того, що 
соціалістичні судові органи здій-
снюють правосуддя як одну з 
форм застосування закону, не 
пов’язану з правотворчими пов-
новаженнями суду при вирішенні 
конкретних справ, що соціаліс-
тичні держави не знають такого 
джерела права, як судовий пре-
цедент, який вимагає відступати 
від основ законності й підриває 
роль представницьких органів 
держави в законодавчій діяль-
ності. Вважалося, що суд, у тому 
числі й вищої інстанції, не може 
створювати норм права, а упов-
новажений тільки їх застосову-
вати [Див.: 14, с. 325; 9, с. 176-
185; 20, с. 37]. Такі підходи нау-
ковців відповідали своєму часу 
й «духу епохи». Але й зараз 
можна назвати процесуалістів 
(С.А. Авокян, С.К. Загайнова,  
Н.А. Комарова, Р.Х. Ільясов,  
В.З. Лукашевич, Т.Г. Морщакова, 
В.С. Нерсесянц, В.В. Тарасова), 
які послідовно обстоюють точку 
зору, що в країні романо-гер-
манської системи права суд не 
може бути творцем права, а здій-
снює виключно провозастосовну 
й правотлумачну діяльність, що 
судове тлумачення вищих судів 
нічим не відрізняється від науко-
вого (доктринального) і зовсім не 
є обов’язковим для судів нижчої 
інстанції. На їх думку, такий під-
хід зумовлено конституційною 

концепцією правової держав-
ності, а також конституційною 
регламентацією принципу поділу 
влади [Див.: 7, с. 158; 10, с. 37; 18, 
с. 34-42; 24, с. 47].

В.С. Нерсесянц підкреслює, 
що суд, який діє в пострадянсь-
кій правовій ситуації (хоча ще й 
у нерозвиненій) і керується юри-
дичним типом праворозуміння, у 
процесі трактування закону з 
позицій права шукає і знаходить 
ту належну правову норму, яку 
слід застосувати в конкретному 
випадку. Але цю необхідну й пра-
вомірну свободу суду (його право 
й обов’язок) у процесі пошуку 
належної правової норми, пере-
вірки правової якості закону 
тощо ніяк не можна змішувати із 
суддівською правотворчістю. 
Суд не творить право, він від-
правляє правосуддя, тобто 
судить і вирішує по праву, не 
«законодавствує й не управляє», 
а застосовує право. Суддівська 
ж правотворчість – це небезпеч-
ний симбіоз судді й законодавця 
в одній особі [19, с. 110, 112]. 

Водночас думки про те, що 
судову практику все ж таки слід 
визнати джерелом права, вис-
ловлювалися правознавцями 
вже в період побудови й функ-
ціонування радянської системи 
правосуддя. Так, С.Ф. Кечек’ян 
ще в 1928 р. зазначав, що, нама-
гаючись дати закону роз’яснення, 
що випливає із соціальної його 
мети, суддя неминуче не раз 
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стає на шлях правотворчості. 
Остання ж є обмеженою, проте, 
дуже тісними межами: суддя не 
вільно творить нове право на 
свій розсуд, а, швидше, лише 
формулює і знаходить право, яке 
вже наявне в суспільстві й уже 
відбилося в суспільних відноси-
нах, що склалися [11, с. 49]. Точку 
зору, що судова практика повинна 
отримати визнання як одне з 
джерел права, висловлював у 
1947 р. й С.Й. Вільнянський [4, 
с. 244].

Зазначимо, що такий, можна 
сказати, «ліберальний» підхід 
превалював у юридичній літера-
турі 20-50-х років ХХ cт. і змі-
нився різкою критикою, що була 
віддзеркаленням політичного 
курсу на стабілізацію законо-
давства, на відмежування дис-
позитивного методу регулю-
вання від імперативного, на зву-
ження кола джерел права. У 
загальній теорії права відбулося 
розмежування правотворчості, 
тлумачення норм права та їх 
застосування як специфічних 
видів діяльності. У світлі таких 
політичних і доктринальних 
перетворень судова практика, 
зокрема Верховного Суду, 
почала традиційно розглядатися 
як втілення досвіду судового 
правозастосування, і вважатися 
позбавленою яких-небудь нор-
мотворчих повноважень. З метою 
усунення виниклої суперечності 
між існуючими доктринальними 

настановами й реальними, при-
кладними аспектами цієї про-
блеми і для подолання парадок-
сальної ситуації, за якої, незва-
жаючи на очевидні прогалини 
законодавства, судова практика 
мала можливість заповнити їх 
шляхом нормативного тлума-
чення, не будучи, проте, джере-
лом права, учені робили спроби 
наділити судове тлумачення 
рисами конкретизуючої нормот-
ворчості або правоположень 
практики [Див.: 1, с. 95-101; 3, 
с. 11,12, 16,17; 12, с. 82; 13, с. 189-
194].

Отже, перш ніж зробити 
остаточні висновки, необхідно 
визначити, чи можливо взагалі 
до кола джерел права віднести 
які-небудь акти, що приймаються 
органами судової влади. Пошук 
відповіді на поставлене питання 
викликає потребу в проведенні 
наст упного пор івняльного 
дослідження. Традиційно виділя-
ються такі ознаки, що характери-
зують нормативність актів органів 
державної влади: (1) формальна 
визначеність, (2) спеціальна, 
встановлена законом, проце-
дура ухвалення, (3) публічність, 
(4) ухвалення їх компетентним 
органом держави, (5) загально-
обов’язковість, (6) наділення 
вищою юридичною силою,  
(7) забезпечення державним 
примусом, (8) неперсоніфіко-
ваність, (9) ухвалення їх з метою 
регулювання типових повторю-
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ваних суспільних відносин,  
(10) багаторазове їх подальше 
застосування [Див.: 2, с. 26, 27; 
8, с. 296-298; 17, с. 204, 205].

Проаналізуємо вказані 
ознаки стосовно актів легаль-
ного нормативного й казуаль-
ного правозастосовного судо-
вого тлумачення. Перша – фор-
мальна визначеність – указує на 
специфічну форму закріплення 
параметрів акта, що прий-
мається, на спосіб вираження й 
закріплення вираженої в ньому 
волі. Результати процесу судо-
вого роз’яснення об’єктивуються 
зовні у формі юридичних доку-
ментів (актів правозастосовного 
тлумачення). У кримінальному 
процесі до них належать перш 
за все вироки, ухвали, поста-
нови. У кримінально-процесу-
альному законодавстві закріп-
лені чіткі вимоги до актів, що 
виносяться судами, – як до їх 
форми, так і до змісту. Однако-
вою мірою закон указує й на про-
цедуру ухвалення судового акта 
(друга ознака), недотримання 
якої спричиняє незаконність 
останнього, а також викликає 
інші процесуальні наслідки.

Що стосується третьої скла-
дової ознаки – публічності 
(йдеться про офіційне оприлюд-
нення), то одним з принципів 
кримінального процесу є його 
гласність, відповідно до якої 
передбачається публічне оголо-
шення всіх ухвалюваних рішень 

(cт. 20, ч. 3 cт. 273, cт. 341 КПК). 
Наприклад, оголошення вироку 
суду дозволяє ознайомитися з 
ним особам, присутнім у залі 
судового засідання, засудже-
ному або виправданому вру-
чається копія вироку суду (cт. 344 
КПК). Крім того, за Законом 
України від 22 грудня 2005 р. 
«Про доступ до судових рішень» 
[5; 2006. – №15. – Ст. 128 ] з 
метою забезпечення відкритості 
діяльності судів загальної юрис-
дикції, прогнозованості судових 
рішень і сприяння однаковому 
застосуванню законодавства, в 
Україні створюється Єдиний 
державний реєстр судових 
рішень. Особа, яка не бере (не 
брала) участі у справі, якщо 
судове рішення безпосередньо 
стосується її прав, свобод, інте-
ресів чи обов’язків, може зверну-
тися до апарату відповідного 
суду з обґрунтованою письмо-
вою заявою про надання можли-
вості ознайомитися із судовим 
рішенням (cт. 9).

Проте такого оголошення 
або ознайомлення недостатньо 
для акта, що претендує на роль 
джерела права. Адже ознайоми-
тися з ним повинно невизначене 
коло суб’єктів через офіційне 
опублікування, якому підлягають 
в офіційному друкованому органі 
Верховного Суду України поста-
нови Пленуму Верховного Суду 
України з розглянутих ним питань 
(ч. 8 cт. 55 Закону України «Про 
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судоустрій України») [5; 2002.  
– № 27/28. – Ст. 180]. Верховний 
Суд також вивчає й узагальнює 
судову практику розгляду кримі-
нальних справ, в результаті чого 
найбільш актуальні, важливі й 
авторитетні рішення з погляду їх 
законності, мотивованості й 
обґрунтованості публікуються в 
офіційному виданні – Віснику 
Верховного Суду України та в 
збірнику «Судова практика Вер-
ховного Суду України у кримі-
нальних справах». 

Згідно з наведеними вище 
ознаками, що характеризують 
нормативність актів органів 
державної влади, акт – джерело 
права – має прийматися компе-
тентним органом держави. 
Дослідники, які не визнають 
судові акти джерелами права, 
наводять як аргумент, що будь-
який державний орган може при-
ймати акти, які є нормами права, 
лише за умови наділення його 
такими повноваженнями Консти-
туцією України, проте суди такою 
функцією не наділені [19, с. 110]. 
Із цим важко погодитись, оскіль-
ки Основний Закон закріплює 
право кожного на захист судом 
його прав і свобод (ч. 1 cт. 55), а 
юрисдикція судів поширюється 
на всі правовідносини, що вини-
кають у державі (ч. 2 cт. 124). 
Право на судовий захист не може 
бути обмежено законом чи 
іншими нормативно-правовими 
актами. Ось чому відсутність 

норми права не може бути під-
ставою у відмові в правосудді. 
Правотворча діяльність суду і 
парламенту суттєво відрізня-
ються, і вже через це перша не 
може ні підміняти другу, ні дуб-
лювати. На наше переконання, 
якщо законодавець визначає 
правову політику шляхом видання 
норм права, то суд, як представ-
ник однієї з гілок державної 
влади, повинен це робити влас-
тивим саме йому способом.

Акт, що є джерелом права, 
наділений такою ознакою, як 
загальнообов’язковість, і має 
державно-владний характер, 
забезпечений державним при-
мусом. За Конституцією (ч. 5 
cт. 124), Законом «Про судоуст-
рій України» (cт. 11) судові 
рішення ухвалюються судами 
ім’ям України і є обов’язковими 
для виконання на всій її тери-
торії. Названа властивість судо-
вих рішень закріплена також у 
нормах галузевого законодав-
ства (cт. 403 КПК). Умови й поря-
док виконання на території нашої 
держави судових рішень визна-
чаються Законом України «Про 
виконавче провадження» [5; 
1999. – № 24. – Ст. 207], а на 
території інших країн – міжнарод-
ними договорами України, згода 
на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою. За умисне 
невиконання судового рішення 
службовою особою законом 
установлена кримінальна від-
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повідальність (cт. 382 КК).

Відповідно до cт. 403 КПК 
вирок, ухвала, постанова суду, 
що набрали законної сили, є 
обов’язковими для всіх держав-
них і громадських підприємств, 
установ та організацій, посадо-
вих осіб і громадян і підлягають 
виконанню на всій території 
України. Набрання вироком, 
ухвалою, постановою законної 
сили означає, що вони стають 
такими ж обов’язковими для 
виконання фізичними та юридич-
ними особами, як і закон. Але 
важливо підкреслити, що обо-
в’язковими для виконання вони 
стають щодо осіб, яких безпосе-
редньо стосуються. Тому з точки 
зору загальнообов’язковості 
можна констатувати, що рішення 
місцевих судів джерелами права 
бути не можуть, оскільки стосу-
ються справ приватної значу-
щості, які мають суто індивіду-
альний, а не нормативний харак-
тер, не розраховані на багатора-
зовість застосування й обов’яз-
кові лише для чітко окресленого 
кола осіб. Крім того, по одній 
категорії справ у судах першої 
інстанції можуть ухвалюватися 
взаємовиключні рішення, тому 
такі вироки можуть бути скасо-
вані судом апеляційної або каса-
ційної інстанції. Приймаючи 
рішення по конкретній справі, 
суддя, зв’язаний конкретними 
обставинами й особами, при пос-
тановленні вироку керується 

нормами не лише права, а й 
моралі – милосердям, справед-
ливістю, сумлінністю. У зв’язку із 
цим судові рішення, прийняті по 
одній кримінальній справі, не 
можуть автоматично розгляда-
тися як зразок для вирішення 
аналог ічних справ іншими 
судами.

Загальнообов’язковий ха-
рактер для судової практики 
мають постанови Пленуму Вер-
ховного Суду України. Верховний 
Суд України – найвищий судовий 
орган у системі судів загальної 
юрисдикції (ч. 2 cт. 125 Конститу-
ції, ч. 1 cт. 47 Закону «Про судо-
устрій України»), який не лише 
здійснює правосуддя, а й забез-
печує однакове застосування 
законодавства всіма судами 
загальної юрисдикції. Одним із 
важелів такого впливу на суди 
загальної юрисдикції є поста-
нови Пленуму Верховного Суду. 
Вони мають велике значення для 
забезпечення однакового 
розуміння законів, містять важ-
ливі принципові рекомендації з 
питань, що виникають при роз-
гляді судових справ. Роз’яснення 
даються на підставі вивчення й 
узагальнення судової практики, 
аналізів судової статистики, які 
здійснюються в судових палатах 
Верховного Суду. Реалізація 
повноважень Пленуму з надання 
роз’яснень з питань судової прак-
тики впливає на формування 
судової практики всіх судів 
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загальної юрисдикції.
У самих постановах Верхов-

ний Суд неодноразово звертав 
увагу судів на необхідність ура-
хування в їх діяльності положень 
чинних постанов його Пленуму, 
в яких даються рекомендації 
щодо правильного застосування 
законів при відправленні право-
суддя [Див.: 21; 22], а також на 
те, що вони приймаються з 
метою забезпечення правиль-
ного й однакового застосування 
процесуального законодавства, 
положень кримінально-процесу-
ального законодавства, що ще 
раз підкреслює обов’язковість їх 
урахування в судовій практиці.

Рішення суддів, що ігнору-
ють сформульоване Пленумом 
положення, повинні бути скасо-
вані вищестоящим судом у 
зв’язку з неправильним застосу-
ванням закону, оскільки тлума-
чення останнього, подане в пос-
тановах Пленуму Верховного 
Суду України, є зразком правиль-
ного його розуміння.

Що стосується такої власти-
вості правового акта, як непер-
соніфікованість, тобто поши-
рення дії на невизначене коло 
людей або на певну їх групу, а не 
на конкретну особу чи конкрет-
ний випадок, зазначимо, що 
рішення судів виносяться в кон-
кретній справі, вирішують пра-
вовідносини, що склалися між 
певними суб’єктами права. 
Іншими словами, переважна 

більшість рішень судів має інди-
відуалізований зміст, що зумо-
влює віднесення їх до актів казу-
ального тлумачення норм права. 
Неперсоніфікованим характером 
наділені постанови Пленуму 
Верховного Суду України. Однак, 
незважаючи на те, що опубліко-
вана практика Верховного Суду 
стосується конкретних справ, 
має «персоніфікований харак-
тер», вона містить найбільш важ-
ливі й узагальнені висновки 
щодо тлумачення конкретної 
норми права, з’ясування смислу 
якої викликало в правозастосов-
ників найбільші проблеми. Тому 
ц і  р ішення є зразком для 
розуміння тлумаченої в них 
норми й можуть використовува-
тися в практиці судів багато разів 
при розгляді схожих справ і 
застосуванні такої норми кримі-
нально-процесуального права.

Таким чином, проведене 
порівняння дозволяє зробити 
висновок, що судові акти можуть 
розглядатися як джерела права. 
Але до їх числа слід віднести 
тільки судові акти правозасто-
совного нормативного тлума-
чення, винесені Верховним 
Судом України, – постанови його 
Пленуму, а також опубліковану 
практику Верховного Суду 
України в конкретних справах.

Зробивши висновок, що 
судова практика може розгляда-
тись як джерело права, необ-
хідно відповісти на запитання, 
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яким саме джерелом вона може 
бути. Як вбачається, судову 
практику треба розглядати як 
судовий прецедент, створюючи 
який, суд не має права допустити 
ухвалення таких рішень, які змі-
нювали б закон або суперечили 
йому. У вітчизняній правовій сис-
темі прецедент – це субсидіарне 
джерело права. Ось чому, навіть 
виносячи рішення, що містить 
нову норму, суд тільки заповнює 
прогалину в правовому регулю-
ванні, орієнтує інші суди на одна-
кове вирішення аналогічних 
справ або застосування розтлу-
мачених норм, що виключає при-
йняття незаконних рішень. На 
відміну від нормативно-право-
вого акта, судовий прецедент є 
одночасно і джерелом права, і 
правозастосовним актом.

Під судовим прецедентом 
слід розуміти вироблений судо-
вою практикою й підтверджений 
авторитетом вищої судової інс-
танції держави, опублікований в 
офіційному друкованому органі 
Верховного Суду України зразок 
нормативного чи казуального 
тлумачення й роз’яснення норми 
права, який заповнює, доповнює 
або тимчасово замінює норма-
тивне регулювання певних сус-
пільних відносин і є обов’язковим 

для застосування в аналогічних 
справах чи при застосуванні 
розтлумаченої норми права.

Як судовий прецедент у 
кримінальному процесі слід роз-
глядати тільки (а) судову прак-
тику вищої судової інстанції – 
постанови Пленуму Верховного 
Суду України й (б) рішення по 
конкретних справах Верховного 
Суду України – ухвали колегії 
суддів Судової палати по кримі-
нальних справах, а також колегії 
суддів Військової судової колегії 
Верховного Суду України, вине-
сені ними при провадженні по 
перегляду вироків, постанов та 
ухвал судів (розділ ІV КПК), а 
також при перегляді судових 
рішень у порядку виключного 
провадження (гл. 32 КПК). 
Судовим прецедентом указані 
акти стають за умови набрання 
ними законної сили, а також 
публікаці ї  їх в офіційному 
друкованому органі Верховного 
С уд у  Ук р а ї н и  –  В і с н и к у 
Верховного Суду України, в 
офіційному виданні «Судова 
практика Верховного Суду Україні 
у кримінальних справах» або в 
іншому офіційному друкованому 
органі Верховного Суду України 
(ч. 8 cт. 55, ч. 3 cт. 57 Закону 
«Про судоустрій України»).
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Сучасні тенденції криміналіс-
тики вирізняються зверненням до 
комплексних підходів, розробки 
та пропонування надійних засобів 
протидії злочинності. У цьому 
сенсі досить новою й дискусійною 
є проблема формування й вико-
ристання тактичних операцій як 
засобів криміналістичної тактики, 
що визначають найбільш доцільну 
послідовність проведення слід-
чих дій, оперативно-розшукових 
та організаційно-технічних 
заходів, а також їх черговість і 
порядок. Призначення тактичних 
операцій – сприяти оптимізації 
розкриття й розслідування зло-
чинів. Їх побудова й використання 
є визначальною тенденцією роз-
витку слідчої практики з метою 
розв’язання завдань, які інакше 
вирішити складно або взагалі 
неможливо [1, с. 507].

До концептуальних засад 
розробки та впровадження так-
тичних операцій у слідчу діяль-
ність звертались різні вчені-кримі-
налісти (Р.С. Бєлкін, А.В. Дулов, 
І.М. Комаров, В.М. Шевчук,  
В.І. Шиканов та ін.). Але й на сьо-
годні залишаються невирішеними 
проблеми щодо поняття «так-
тична операція», її змісту та видів, 
функціонального призначення, 
можливостей реалізації. Окремі 
науковці справедливо вказують, 
що певні труднощі в дослідженні 
проблеми формування тактичних 
операцій становлять нерозроб-
леність і недосконалість системи 
методів їх пізнання й вивчення. 
Цим у першу чергу пояснюється 
низький рівень емпіричної бази 
наукових напрацювань, який ґрун-
тується в основному на окремих 
прикладах практики. Деякі труд-
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нощі й перепони в подальшому 
розвитку теорії формування так-
тичних операцій пов’язані з її ком-
плексністю, можливості ж вив-
чення останніх шляхом застосу-
вання традиційних прийомів 
криміналістичних наукових 
досліджень мінімальні [13, с. 87].

Необхідність розробки й 
застосування тактичних операцій 
підтверджується слідчою практи-
кою. Так, за результатами емпі-
ричних досліджень, здійснених  
І.М. Комаровим, усі опитані пра-
цівники органів попереднього 
(досудового) слідства й дізнання 
заявили, що використовують 
криміналістичні операції у своїй 
практичній діяльності, а 75% рес-
пондентів указали на їх особливу 
необхідність при розкритті, роз-
слідуванні й попередженні склад-
них злочинів [11, с. 33]. В.М. Вар-
цаба оприлюднив такі результати: 
68% проанкетованих слідчих про-
куратури й МВС України вважа-
ють за доцільне провадити слідчі 
дії й оперативно-розшукові заходи 
в певних комплексах; на думку 
64% слідчих існує нагальна пот-
реба в розробці типових тактич-
них операцій стосовно розсліду-
вання злочинів, що вчиняються 
організованими злочинними гру-
пами; причому 56% проанкетова-
них практичних працівників зазна-
чили, що розробка типових так-
тичних операцій сприятиме 
оптимізації розслідування зло-
чинів [5, с. 88]. 

Тактична операція – це поєд-
нання однойменних або різной-
менних слідчих дій, оперативно-
розшукових та організаційних 
заходів, спрямованих на вико-
нання проміжного завдання роз-
слідування в даній слідчій ситуа-
ції. При цьому кожна з дій, що 
охоплюються в операцією, є 
самостійною, здійснюється згідно 
з кримінально-процесуальним 
законодавством, не може бути 
замінена іншою без достатніх під-
став і відповідних процесуальних 
умов [12, с. 482].

Застосування тактичних опе-
рацій передбачає виокремлення 
їх видів і створення відповідних 
класифікацій. У криміналістичній 
літературі пропонувалися різні 
критерії щодо диференціації так-
тичних операцій. Зокрема,  
І.М. Комаров класифікує їх від-
повідно до критерію їх теоретич-
ної й практичної значущості за: а) 
підставами структури змісту 
(однорідні й неоднорідні); б) часо-
вою структурою (скрізн і  й 
локальні); в) галуззю використання 
в ідпов ідних рекомендац ій 
(загальні, особливі й одиничні);  
г) критерієм відносності характеру 
вирішуваної системи складних 
особливих цілей (завдань);  
д) характером слідчих ситуацій; 
е) рівнем їх спільності (типові, спе-
цифічні) [10, с. 166]. М.П. Яблоков 
тактичні операції класифікує за: 
а) правовим статусом – на слідчі, 
слідчо-розшукові й оперативно-
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розшукові; б) характером складо-
вих їх дій – на однорідні й неод-
норідні; в) часовими властивос-
тями – на нетривалі й тривалі, 
одночасні й послідовні; г) ступе-
нем їх несподіваності для підоз-
рюваних, обвинувачених та інших 
заінтересованих осіб – з макси-
мальним використанням ефекту 
несподіваності і частково несподі-
вані; д) місцем проведення – здій-
снювані в одному й у різних міс-
цях; е) участю спеціалістів і засто-
суванням криміналістичної та 
іншої техніки – з використанням 
спеціальних знань, техніки й без 
застосування таких [16, с. 84].

Пропоновані критерії класи-
фікації тактичних операцій мають 
певну теоретичну вагомість. Така 
їх диференціація дозволяє ство-
рити деяке уявлення щодо окре-
мих сторін поняття і змісту тактич-
них операцій. Однак зазначені 
конструкції ще не можуть бути 
розглянутими для застосування 
як так звані програми чи типові 
моделі. 

На нашу думку, важливе 
прагматичне значення має поділ 
тактичних операцій за їх внутріш-
ньою структурою в такий спосіб: 
(1) дві й більше однотипних слід-
чих дій (наприклад, груповий 
обшук); (2) комплекс різноплано-
вих слідчих дій; (3) комплекс слід-
чих та оперативно-розшукових 
дій; (4) комплекс слідчих дій і 
заходів організаційного харак-
теру; (5) система оперативно-роз-

шукових заходів (оперативно-так-
тична операція); (6) комплекс опе-
ративно-розшукових та організа-
ційних заходів [14, с. 147].

Певний інтерес становить 
співвідношення понять «система 
слідчих дій» і «тактична опера-
ція». Останнім часом у криміналіс-
тиці перший термін є достатньо 
поширеним. Він передбачає поєд-
нання однойменних або різной-
менних слідчих дій, яке не є 
довільним, а спрямовано на вико-
нання певного завдання розслі-
дування. Тому, на наш погляд, 
«система слідчих дій» – це різно-
вид тактичної операції; співвідно-
сяться ж вони як загальне й 
окреме.

Повторюваність певних так-
тичних операцій дозволила окре-
мим науковцям висловити думку 
про їх обов’язковість. Як вважає 
О.Я. Баєв, існують обов’язкові так-
тичні операції при розслідуванні 
злочинів, до яких можуть бути від-
несені «Захист доказів» та «Пере-
вірка показань особи, яка визнала 
себе винною у вчиненні злочину» 
[2, с. 254-268]. За нашим переко-
нанням, поділ тактичних операцій 
на обов’язкові й необов’язкові не 
є обґрунтованим. Віднесення так-
тичних засобів до обов’язкових 
означає втрачання ними тактич-
ного характеру. 

У теорії криміналістики існу-
ють досить цікаві пропозиції сто-
совно змісту тих чи інших тактич-
них операцій, обґрунтування 
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доцільності їх використання в 
слідчій діяльності. На сучасному 
етапі спостерігається також пере-
хід від розгляду й пропозиції окре-
мих тактичних операцій («Роз-
шук», «Атрибуція трупа», «Відш-
кодування матеріального збитку», 
«Документ», «Затримання», 
«Захист доказів» та ін.) до їх типі-
зації щодо окремих видів (чи кате-
горій) злочинів. Це стосується 
пропонування тактичних операцій 
щодо розслідування вбивств  
(В.О. Коновалова, С.Ф. Здоровко), 
злочинів, що вчиняються органі-
зованими групами (В.М. Варцаба), 
контрабанди наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх анало-
гів або прекурсорів (А.М. Полях), 
фіктивного підприємництва  
(В.В. Білоус) та ін. 

Реалізація тактичної операції 
передбачає, що вона завжди 
спрямована на вирішення проміж-
ного (локального) завдання роз-
слідування. Водночас на розв’я-
зання тактичного завдання може 
бути спрямовано декілька тактич-
них операцій [15, с. 184]. Про-
блема виокремлення тактичних 
завдань у криміналістиці не 
знайшла достатніх розробок, 
тому вона вимагає подальших 
наукових досліджень. На сьогодні 
зроблені лише перші кроки на 
цьому шляху. Так, С.Ф. Здоровко 
пише, що тактичне завдання – це 
певна проблема, яка потребує 
свого опрацювання в процесі роз-
слідування, має відокремлений 

характер різного ступеня, перед-
бачає використання різноманіт-
них тактичних засобів (тактичних 
операцій, слідчих дій, опера-
тивно-розшукових заходів, так-
тичних комбінацій, тактичних або 
інших прийомів). Типізація завдань 
дозволить установити напрямок 
розслідування, окреслити коло 
проблем, що чекають свого вирі-
шення, встановити типові засоби 
їх розв’язання [7, с. 118]. У літера-
турних юридичних джерелах під-
креслюється, що метою тактичної 
операції є вирішення окремого 
тактичного завдання. Однак порів-
нювати поняття її мети й тактич-
ного завдання, на розв’язання 
якого спрямовано проведення 
такої операції, не можна, оскільки 
тактичне завдання може бути 
вирішене в результаті здійснення 
кількох тактичних операцій і ком-
бінацій [4, с. 30].

Сумнівною, вважаємо, пози-
цію тих учених-криміналістів, які 
завдання розслідування поділя-
ють на стратегічні й тактичні. Зок-
рема, В.Д. Берназ і П.В. Берназ 
переконують, що стратегічний 
підхід дає можливість не тільки 
правильно визначити напрямок 
розслідування, змоделювати пер-
спективний алгоритм доказу-
вання обставин, які підлягають 
установленню в кримінальній 
справі, подолати протидію розслі-
дуванню, й досягти органічного 
взаємозв’язку між слідчими діями 
й оперативно-розшуковими захо-
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дами. На цій підставі ці вчені зро-
били висновок про існування 
стратегічних операцій, що прова-
дяться в кримінальних справах і 
спрямовані на доведення біль-
шості або всіх обставин злочину, 
тоді як спрямованість тактичних 
операцій – доведення окремих 
обставин [3, с. 32]. На нашу думку, 
такі завдання є проміжними 
(локальними) й належать вони до 
тактичного порядку. Складно 
уявити в розслідуванні страте-
гічне, яке повинно мати більш гло-
бальний характер і виходити за 
межі кримінальної справи. Тому й 
викликає сумнів розмежування 
тактичних засобів (системи слід-
чих дій і тактичних операцій) 
залежно від тактичності або стра-
тегічності завдання розсліду-
вання.

Існує зв’язок між проміжним 
завданням розслідування й так-
тичною операцією, який просте-
жується в наступному: 1) тактична 
операція розробляється стосовно 
проміжного завдання розсліду-
вання; 2) ї ї реалізація здійс-
нюється для вирішення проміж-
ного завдання; 3) тактична опера-
ція буде ефективною тільки за 
наявності інформаційних даних у 
відповідній слідчій ситуації.  
І.М. Комаров зазначає, що реалі-
зація криміналістичних операцій 
необхідним чином обумовлюється 
змістом поставлених систем 
цілей (завдань). Цілком очевидно, 
що їх зміст становлять результати, 

очікувані від реалізації кримі-
налістичних операцій. Але його 
надають не будь-які дії, а суворо 
визначені суб’єктом доказування 
і в чіткій послідовності [11, с. 80].

У криміналістичній науковій 
літературі справедливо наголо-
шується, що проміжні (тактичні) 
завдання кореспондують тактич-
ним засобам [5, с. 92]. О.Я. Баєв 
пише, що розслідування будь-
якого злочину можна уявити у ви-
гляді послідовного або паралель-
ного вирішення слідчим низки 
локальних завдань, які забезпе-
чують розкриття злочину і 
всебічне, повне й об’єктивне 
дослідження обставин, що вхо-
дять до предмета доказування по 
кримінальній справі. Далеко не 
завжди можна вирішити те чи 
інше завдання за допомогою 
однієї слідчої дії, тактичного при-
йому, оперативно-розшукового 
заходу. Саме в таких випадках 
слідчий планує й реалізує так-
тичну операцію [2, с. 252].

Оптимізація слідчої діяль-
ності передбачає розробку й про-
понування типових тактичних 
операцій як найбільш ефективних 
комплексів слідчих дій, опера-
тивно-розшукових та інших 
заходів стосовно проміжних 
завдань і слідчих ситуацій. Такі 
операції становлять собою 
доцільні програми дій слідчого, 
виконують важливу методичну 
функцію й дозволяють обирати 
правильний напрямок у розсліду-
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ванні. У криміналістичних джере-
лах зверталась увага на необхід-
ність формування саме типових 
тактичних операцій [8], бо фак-
тично це певна база знань, яка 
надає важливий орієнтир слід-
чому в обранні тактичних засобів 
та доцільної послідовності їх 
застосування. 

Типові тактичні операції звер-
нені до майбутнього, характери-
зуються певним прогностичним 
моментом. При визначенні їх ролі 
деякі вчені-криміналісти вважа-
ють, що вони повинні розробля-
тись у контексті формування від-
повідної видової або підвидової 
методики (мікрометодики), тобто 
вони мають бути їх невід’ємним 
складником. Крім того, вони 
мають бути максимально «при-
в’язаними» до типових слідчих 
ситуацій і враховувати конкретні 
тактичні завдання, що стоять 
перед слідчим [6, с. 36]. Із такою 
позицією, як вбачається, можна 
погодитися лише частково, 
оскільки тактичні операції розгля-
даються відповідно до виду (або 
різновиду) злочину, а не кримі-
налістичної (видової, підвидової 
чи іншої) методики. Елементом 
останньої є початковий, наступ-
ний або інший етап розслідування 
злочинів. Тому й застосування 
тактичних операцій слід розгля-
дати в межах цих етапів. Щодо 
максимальної «прив’язки» до 
типових слідчих ситуацій, то пози-
ція автора статті є досить катего-

ричною. Зазначена «прив’язка» 
має бути здійснена в першу чергу 
до проміжних (тактичних) завдань, 
які передбачається вирішити. 
Слідчі ситуації впливають на 
наповнення тактичної операції 
відповідними інформаційними 
даними й визначають зміст її 
окремих структурних елементів. 

У криміналістичних наукових 
джерелах поняття «типова так-
тична операція» і «типова модель 
криміналістичної операції» вжи-
ваються поряд [11, с. 226-299]. 
Моделі останньої є відбиттям пев-
них властивостей досліджуваних 
об’єктів, обумовлених розслідува-
ними подіями злочинів [11, с. 228]. 
На нашу думку, модель тактичної 
операції – це наповнення певним 
змістом типової тактичної опера-
ції щодо конкретної кримінальної 
справи.

Реалізація тактичної операції 
здійснюється відповідно до окре-
мих етапів. Учені-криміналісти 
вирізняють декілька етапів у їх 
реалізації. Так, Л.Є. Калюжна 
зазначає, що за традиційною схе-
мою передбачаються такі етапи 
тактичної операції, як прийняття 
рішення про її проведення, моде-
лювання тактичної операції, її під-
готовка, безпосереднє здійснення 
й процесуальне оформлення [9, 
с. 110, 111].

Застосування тактичних опе-
рацій у слідчій діяльності розпо-
чинається з їх планування, визна-
чення оптимального моменту 
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використання, розподілу функцій 
між учасниками, встановлення 
термінів виконання тих чи інших 
дій або заходів. Важливого зна-
чення набуває взаємодія слідчого 
й оперативно-розшукових праців-
ників чи спеціалістів, створення й 
функціонування слідчо-оператив-
них груп (слідчих бригад). У цьому 
сенсі необхідно визначитись із 
процесуальними й непроцесуаль-
ними формами взаємодії [1, 
с. 495, 500] під час застосування 
тактичних операцій.

Таким чином, тактична опе-

рація є важливим криміналістич-
ним засобом у слідчій діяльності, 
який має надавати допомогу слід-
чому при розслідуванні окремих 
видів злочинів. Це своєрідний 
орієнтир у вирішенні проміжних 
(тактичних) завдань розсліду-
вання злочинів. Тому розробка, 
пропонування й використання 
тактичних операцій сприятиме не 
тільки формуванню «наукових 
конструкцій», а й (що найго-
ловніше) підвищенню ефектив-
ності слідчої діяльності та ї ї 
якості. 
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Криміналістична методика 
розслідування злочинів, як сис-
тема знань і самостійний розділ 
науки криміналістики, в якому від-
бита сукупність методичних 
порад по розв’язанню практичних 
завдань розкриття, розсліду-
вання й попередження злочинних 
проявів відповідно до певних 
слідчих ситуацій, постійно розви-
вається, а її положення видозмі-
нюються й оновлюються. Вдоско-
налення й модернізація кримі-
налістичної методики здійсню-
ються передусім за рахунок уза-
гальнення й теоретичного пояс-
нення накопиченого емпіричного 
матеріалу й пізнання наукових 
фактів, що належать до сфери як 
учинення злочинів, так і їх роз-
криття, розслідування й поперед-
ження. 

Розробленню теоретичних 

засад формування загальних 
положень криміналістичної мето-
дики й рекомендацій з розсліду-
вання окремих категорій злочинів 
присвячені праці таких провідних 
у ч е н и х - к р и м і н а л і с т і в ,  я к  
Ю.П. Аленін, В.П. Бахін, Р.С. Бєл-
кін, І.О. Возгрін, О.М. Васильєв, 
А.Ф. Волобуєв, В.К. Гавло,  
Ю.П. Гармаєв, О.Н. Колесніченко, 
В.О. Коновалова, В.С. Кузьмічов, 
О.Ф. Лубін, Г.А. Матусовський, 
М.В. Салтевський, М.О. Селіва-
нов, В.В. Тіщенко, С.М. Чурілов, 
В.Ю. Шепітько, М.П. Яблоков та 
ін. Водночас реалії сьогодення 
ставлять перед науковцями низку 
проблем, які належать до розгля-
дуваної галузі знань і які потре-
бують першочергового розв’я-
зання. Серед цих проблем перш 
за все можна назвати такі: 

– уніфікація сучасних по-

В.А. Журавель, д-р юрид. наук, професор 
Національна юридична академія України  

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

УДК 343.98

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ  
МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ



���2009/100

Проблеми боротьби зі злочинністю
глядів на криміналістичну мето-
дику як наукову категорію, її мету, 
завдання, форму, структуру й 
зміст; 

– модернізація існуючих і 
розроблення нових методичних 
рекомендацій з розслідування 
тих чи інших категорій злочинів 
(ідеться насамперед про нові або 
ті, що істотно видозмінилися) на 
підставі запровадження універ-
сальної, базової моделі розсліду-
вання злочинів, ситуаційного під-
ходу й більш широкого застосу-
вання таких наукових категорій, 
як криміналістична класифікація 
злочинів, їх криміналістична 
характеристика, типові версії 
тощо; 

– викладення відповідних 
методичних рекомендацій у най-
більш доступній для сприйняття 
формі, в тому числі й у вигляді 
певних програм розслідування й 
алгоритмічних схем дій слідчого, 
що реалізуються на базі сучасних 
комп’ютерних технологій. 

Метою цієї статті є аналіз 
сучасних наукових концепцій у 
досліджуваній галузі знань, тра-
диційних та новаторських під-
ходів до розв’язання зазначених 
проблем. 

При вирішенні проблеми 
уніфікації сучасних поглядів на 
криміналістичну методику треба 
виходити з того, що більшість 
учених розглядає її як відповід-
ний розділ науки криміналістики 
або однойменної навчальної дис-

ципліни чи як результат (різно-
вид) наукової продукції. Із цього 
приводу Р.С.Бєлкін справедливо 
відзначав, що необхідно чітко 
відокремлювати поняття мето-
дики як розділу криміналістичної 
науки і поняття конкретної мето-
дики як, так би мовити, продукту 
цього розділу. Іншими словами, в 
науці методика формується, на 
практиці – реалізується [4, 
с.170]. 

Поряд із цим у криміналіс-
тичній літературі зустрічаються й 
доволі дискусійні пропозиції 
щодо тлумачення поняття «кримі-
налістична методика» («методика 
розслідування злочинів»). Так, 
Г.А. Матусовський пропонував 
розглядати цю категорію у 2-х 
аспектах: як процес розсліду-
вання злочинів, специфічну діяль-
ність уповноважених законом 
органів та осіб, що здійснюється 
на підставі застосування засобів 
криміналістичної техніки, прийо-
мів слідчої тактики, методів роз-
слідування певних видів, і як роз-
діл науки криміналістики, що міс-
тить систему комплексних кримі-
налістичних рекомендацій по 
виявленню, розслідуванню й про-
філактиці окремих видів злочинів. 
Саме у взаємозв’язку цих 2-х 
напрямів – практичного й теоре-
тичного, на думку Г.А. Матусовсь-
кого, методика розслідування 
злочинів виявляє своє призна-
чення [17, с.358]. Що ж до теоре-
тичного напрямку, тут заперечень 
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немає, оскільки «методика роз-
слідування злочинів» традиційно 
вважається суто науковою кате-
горією. У той же час бажання роз-
глядати її як синонім категорій 
«процес розслідування» або 
«діяльність по розслідуванню» 
суперечить положенням семан-
тики й етимології, де методика 
розглядається як сукупність 
методів, прийомів, операцій 
пізнання дійсності. Інакше кажучи, 
методика – це сукупність порад 
стосовно найбільш ефективних 
шляхів здійснення діяльності, 
але не сама діяльність. У зв’язку 
із цим слід погодитися з А.Ф. Во-
лобуєвим, який вважає, що мето-
дика розслідування злочинів 
формується тільки в результаті 
узагальнення значної кількості 
кримінальних справ окремої кате-
горії як сукупність певних теоре-
тичних положень і практичних 
рекомендацій. І тому категорія 
«методика розслідування» сто-
совно розслідування конкретного 
злочину може вживатися тільки в 
переносному значенні і з ілюст-
ративною метою, але не в науко-
вому розумінні [8, с.17]. 

Крім того, науковцям пот-
рібно усвідомити, що однією з 
найважливіших вимог, що став-
ляться до визначення наукового 
поняття з точки зору формальної 
логіки, є його однозначність [11, 
с.106]. Багатозначність терміна, 
зокрема «методика розсліду-
вання», породжує зайві непоро-

зуміння й суперечності. Унаслідок 
цього виникають теоретичні дис-
кусії, які відволікають увагу нау-
ковців від задоволення реальних 
потреб слідчої практики. 

Розв’язання завдань з мо-
дернізації, вдосконалення існую-
чих і розроблення нових методик 
розслідування злочинів передба-
чають необхідність визначитися 
по цілому колу питань, зокрема, 
щодо формування універсальної 
базової моделі криміналістичної 
методики розслідування зло-
чинів, здійснення класифікації 
криміналістичних методик, підви-
щення пізнавальної функції кри-
міналістичної характеристики 
окремих видів злочинів за раху-
нок виявлення й використання 
кореляційних зв’язків між її еле-
ментами і побудови на цій під-
ставі типових версій стосовно 
особи злочинця, а також викла-
дення методичних рекомендацій 
у формі відповідних програм роз-
слідування чи алгоритмічних 
схем дій слідчого. 

На підтримку створення уні-
версальної базової моделі кримі-
налістичної методики розсліду-
вання злочинів, яка була б єди-
ною, загальновизнаною, несу-
перечливою і служила дослідни-
кам орієнтиром для формування 
окремих криміналістичних мето-
дик різних рівнів, можна навести 
нижченазвані аргументи. 

 По-перше, наявність розбіж-
ностей щодо елементного складу 
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структури окремої криміналістич-
ної методики. Так, І.О. Возгрін 
включає до цієї структури наступні 
елементи: а) криміналістичну 
характеристику злочинів; б) ти-
пові слідчі ситуації й програми 
розслідування злочинів; в) так-
тику підготовки й провадження 
найхарактерніших слідчих дій та 
інших передбачених законом 
заходів; г) організацію поперед-
жувальної діяльності слідчих при 
розслідуванні певного виду зло-
чинів [7, с. 294]. М.П. Яблоков у 
свою чергу в структурі окремих 
методик вважає за доцільне 
вирізняти такі відомості: а) кримі-
налістичну характеристику від-
повідного виду злочину й коло 
обставин, що підлягають першо-
черговому й наступному встанов-
ленню; б) типові слідчі ситуації, 
версії і планування; в) першочер-
гові й наступні методи збирання 
доказової та іншої криміналістич-
ної інформації; г) тактичні й мето-
дичні особливості окремих слід-
чих дій, криміналістичних опера-
цій і взаємодії слідчих з опера-
тивно-розшуковими й інспекцій-
ними органами; д) особливості 
використання спеціальних знань 
при розслідуванні; е) особливості 
попередження даних злочинів 
[16, с.485-486]. Доволі оригіналь-
ний підхід до розв’язання розгля-
дуваної проблеми пропонує  
А.В. Шмонін, який у структурі 
окремої криміналістичної мето-
дики виділяє просторовий і часо-

вий складники. Просторова струк-
тура, на його думку, включає:  
а) слідчу ситуацію; б) планування 
розслідування, в тому числі й 
побудову слідчих версій; в) так-
тичні комплекси; г) предмет дока-
зування (обставини, що підляга-
ють з’ясуванню). Що стосується 
часової структури, то вона пов-
ною мірою відповідає етапності 
процесу розслідування [23, 
с. 128]. 

По-друге, наявність розбіж-
ностей не лише в кількості струк-
турних елементів окремої кримі-
налістичної методики, а й у їх роз-
ташуванні. Із вищенаведених 
прикладів видно, що в структурі 
спочатку розташовані відомості 
про типові ситуації, версії і пла-
нування, а потім особливості так-
тики провадження окремих слід-
чих дій та оперативно-розшуко-
вих заходів. Водночас у кримі-
налістичній літературі існують 
протилежні пропозиції, коли спо-
чатку пропонується розглядати 
особливості провадження окре-
мих слідчих дій, а лише потім 
питання висунення версій і здій-
снення планування, оскільки, на 
думку прихильників такого під-
ходу, підґрунтям для висунення 
версій є інформація, яку отриму-
ють в процесі проведення певних 
слідчих дій [14]. Як видається, у 
даному разі науковці рекоменду-
ють не структуру окремої мето-
дики як певної інформаційної 
моделі, а схему процесу розслі-
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дування по конкретній криміналь-
ній справі, що не є тим самим. 

По-третє, брак належного 
взаємозв’язку між наведеними 
елементами структури, що приз-
водить до викладення інформації 
у відокремленому вигляді. Так, 
відомості щодо криміналістичної 
характеристики злочинів не зав-
жди враховуються при висвітленні 
питань організації і планування 
розслідування, передовсім при 
визначенні типових версій, а 
якщо типові версії й познача-
ються, то без посилання на від-
повідні дані, відображені в цій 
характеристиці. 

По-четверте, превалювання 
описової форми викладення 
змісту окремих криміналістичних 
методик, яка є громіздкою і не дає 
змогу слідчому, який не має від-
повідного професійного досвіду, 
в умовах дефіциту часу й екстре-
мальної ситуації відтворити в 
пам’яті десятки сторінок цієї мето-
дики як оперативного посібника 
до дій. Для цього в його розпо-
рядженні повинні бути більш 
лаконічні й чіткі рекомендації, 
наприклад, у вигляді набору від-
повідних програм (алгоритмів) дій 
слідчого в тій чи іншій ситуації, які 
до того ж можуть бути реалізо-
вані на базі сучасних комп’ю-
терних технологій. 

По-п’яте, відсутність одно-
стайності серед учених-кримі-
налістів стосовно визначення 
етапності процесу розслідуван-

ня. Так, М.П. Яблоков пропонує 
виділяти початковий, наступний 
і заключний етапи [16, с.488],  
А.Ф. Волобуєв [8, с.171,182] і Г.Ю. 
Жирний [12, с.165] – лише почат-
ковий і наступний. Серед аргу-
ментів своєї позиції останні зазна-
чають, що процесуальні дії, 
пов’язані із завершенням провад-
ження по справі, не спрямовані 
на розслідування злочинів, зби-
рання й перевірку доказів. 

По-шосте, брак у сучасних 
методичних побудовах кінцевої 
мети, основного призначення 
криміналістичних методик, що 
суттєво зменшує рівень їх прак-
тичної реалізації. 

Отже, суперечливість сучас-
них уявлень щодо окремих кримі-
налістичних методик полягає в 
тому, що, з одного боку, за ними 
визнається статус системи, яка 
адекватно відбиває процес роз-
слідування конкретної категорії 
злочинів, а другого – спостері-
гається різний підхід до з’ясування 
структурних елементів цих окре-
мих криміналістичних методик, 
форм викладення матеріалу. 

Ось чому при обґрунтуванні 
типових параметрів базової 
моделі криміналістичної мето-
дики слід виходити з філософсь-
кого твердження, що всі функціо-
нальні системи (а методику саме 
й можна віднести до них) мають 
принципово ту ж саму функціо-
нальну архітектоніку, в якій 
результат є домінуючим чинни-
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ком, стабілізуючим організацію 
всієї системи [1, с.84]. Крім того, 
приступаючи до реалізації цього 
завдання, треба чітко усвідомлю-
вати, що формування теоретич-
ної концепції створення базової 
моделі криміналістичної мето-
дики розслідування злочинів – це 
складний гносеологічний процес, 
потребуючий у першу чергу зап-
ропонування системоутворюючої 
ідеї-принципу побудови такого 
роду моделі, визначення техно-
логічних підходів до її форму-
вання, розроблення її логічної й 
функціональної структури від-
повідно до етапності й цілеполя-
гання діяльності з розкриття, роз-
слідування й попередження зло-
чинів. 

Відзначимо, що в криміналіс-
тичних джерелах окремими нау-
ковцями здійснено спробу фор-
мулювати базову модель кримі-
налістичної методики. Так, на 
думку Ю.П. Гармаєва, базова 
модель методики розслідування 
злочинів – це «чиста структура», 
представлена 4-ма етапами й 
завданнями, відповідаючими 
кожному з них, а також рекомен-
дованими для їх вирішення засо-
бами. Перший етап пов’язано з 
рекомендаціями по виявленню 
ознак злочину: це встановлення 
слідів розслідуваної події, аналіз 
і перевірка вихідної інформації; 
другий – по формуванню версій 
стосовно особи ймовірного зло-
чинця і способів учинення діяння 

й виведення наслідків із цих 
версій; третій – по формуванню 
обставин, які належить устано-
вити й доказати, по підбору 
засобів і виконавців, визначенню 
строків і послідовності виконання; 
четвертий – по реалізації плану 
розслідування, обранню й вико-
ристанню тактичних, технічних та 
інших засобів [9, с.98-107]. Як 
бачимо, в узагальненому виді під 
базовою методикою вчений реко-
мендує мати на увазі елементи 
організації розслідування зло-
чинів, насамперед планування й 
побудову версій, подолання про-
тидії розслідуванню.

До певної міри нам зрозуміло 
бажання Ю.П. Гармаєва запропо-
нувати таку модель, у якій у най-
більш лаконічній формі виклада-
лися б поради слідчому щодо 
організації процесу розкриття й 
розслідування певної категорії 
злочинів, у чому, до речі, існує 
нагальна потреба. У той же час 
запропонований підхід до визна-
чення змісту і структури базової 
моделі методики розслідування 
з лочин ів  не  позбав лений 
недоліків. Розглянемо їх: 

1. Наведена модель здебіль-
шого нагадує не методику як 
загальне керівництво до дії, а 
програму дій слідчого оператив-
ного характеру, що є різними 
речами. У нашому розумінні, 
зміст методики можна викласти 
як в описовій, так і в алгоритміч-
ній формах, тобто як певну про-
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граму, що розглядається як скла-
дова частина методики. 

2. Методика за своїм змістом 
і структурою є ширшою науковою 
абстракцією, аніж програма дій 
слідчого, яку, дійсно, можна роз-
глядати як «чисту структуру». 
Тому викликає заперечення 
виключення із структури базової 
моделі методики такого елемента 
як криміналістична характерис-
тика, тим більше, що й сам  
Ю.П. Гармаєв не послідовний у 
своєму твердженні. Так, він наго-
лошує, що розумова і практична 
діяльність слідчого на початко-
вому етап і  розсл ідування 
пов’язана з використанням апріор-
них знань про злочин, які знайшли 
своє відбиття в криміналістичній 
характеристиці, тобто ним виз-
нається значення цієї категорії. 
Якщо ж виключити криміналіс-
тичну характеристику з числа 
елементів базової методики, 
виникає запитання: з яких джерел 
буде черпатися інформація про 
криміналістично значущі ознаки 
злочину і на підставі яких даних 
формуватимуться типові версії? 
Ми глибоко переконані в тому, що 
така характеристика злочинів є 
теоретичним підґрунтям побу-
дови методики їх розслідування, 
оскільки, не дослідивши мину-
лого, неможливо пізнати сучасне. 
Іншими словами, не дослідивши 
злочину як події минулого, не ви-
окремивши системи його кримі-
налістично значущих ознак, не 

можна запропоновувати реко-
мендації по його розкриттю, роз-
слідуванню й попередженню. До 
того ж дослідження криміналіс-
тичної характеристики злочинів, 
особливо наявність кореляційних 
зв’язків між її елементами, одно-
часно означає і створення пере-
думов для формування ієрархіч-
ної системи типових версій [13, 
с.57]. У подальшому ієрархічна 
система типових версій цілком 
логічно компонується з обстави-
нами, що підлягають з’ясуванню 
по кримінальній справі, тобто 
простежується зв’язок між 
механізмом злочину, типовими 
версіями й діяльністю по розслі-
дуванню. 

3. Викликає сумнів доціль-
ність включення до числа еле-
ментів структури базової моделі 
методики протидію процесу роз-
слідування, оскільки остання 
виявляється в доволі усталених 
формах безвідносно до конкрет-
ного різновиду злочинів, вона 
притаманна перш за все діяль-
ності організованих злочинних 
груп, а тому може розглядатися 
в рамках окремого криміналістич-
ного вчення, положення якого 
будуть поширюватися на будь-які 
методики [24]. Водночас такий 
аспект, як профілактична діяль-
ність слідчого, є більш специфіч-
ним щодо певних різновидів зло-
чинів і вже на підставі цього 
заслуговує на включення його до 
структури базової моделі мето-
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дики розслідування самостійним 
елементом [6]. 

З огляду на викладене вва-
жаємо є сенс розглядати базову 
методику розслідування злочинів 
у вигляді інформаційно-пізна-
вальної моделі, що дозволить 
надати цій структурі організацій-
ної побудови, впорядкувати її 
елементи, забезпечити більш тіс-
ний зв’язок між ними і тим самим 
підвищити ефективність пізна-
вальних дій. Розбудову такого 
роду моделі можна здійснювати 
на підставі застосування пред-
метних і функціональних	прийо-
мів дослідження. При цьому в 
предметній галузі, що характери-
зує внутрішню архітектоніку 
зазначеної моделі, пропонується 
виділяти 2 рівні – ретроспектив-
ний і перспективний. Перший 
включає в себе криміналістичну 
характеристику злочину певної 
категорії, в якій за статистичними 
показниками відображені кореля-
ційні залежності між її елемен-
тами («злочинець – жертва», 
«сліди злочину – спосіб його вчи-
нення», «місце, час злочину – 
злочинець» та ін.), а також на під-
ставі аналізу цих кількісних показ-
ників сформульовані типові версії 
стосовно особи злочинця й жер-
тви, мотивів злочину та інших 
обставин. Інакше кажучи, тобто 
ретроспективній рівень розгляду-
ваної моделі відбиває типові 
варіанти злочинної діяльності, 
характерні ознаки особи зло-

чинця й жертви, сліди такої діяль-
ності й можливі їх джерела, місця 
виявлення тощо. 

Перспективний рівень, на 
відміну від ретроспективного, 
описує не сам злочин, а процес 
його розкриття й розслідування. 
Це своєрідна типова криміналіс-
тична модель здійснення остан-
нього. Зазначений рівень містить 
такі елементи: а) типові слідчі 
ситуації відповідно до певного 
етапу розслідування; б) програми 
розслідування (мета, завдання й 
напрямки розслідування, зумов-
лені слідчими ситуаціями й обста-
винами, що підлягають з’ясуванню 
по конкретній категорії злочинів); 
в) типові системи слідчих дій та 
оперативно-розшукових заходів 
або їх сполучення (тактичні опе-
рації) як засоби впливу на слідчі 
ситуації, перевірки версій і вирі-
шення стратегічних і тактичних 
завдань.

Разом з предметним аспек-
том у розглядуваній моделі виріз-
няється й функціональний, що 
повною мірою відповідає поло-
женням теорії відображення. 
Здійснюючи дії по управлінню 
процесом розкриття й розсліду-
вання злочинів ( а саме це і є її 
головним призначенням), ця 
модель виступає єдиним ціліс-
ним механізмом зі сталими й 
надійними зв’язками між елемен-
тами, до складу якого входять 
об’єкт і суб’єкт впливу, канали 
руху й передачі інформації. При 
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цьому взаємозв’язок здійс-
нюється між елементами як од-
ного рівня, так і різних рівнів, 
тобто йдеться про наявність внут-
рішніх і зовнішніх каналів обміну 
інформацією. 

Що стосується рівнів, то в 
межах ретроспективного голо-
вним каналом руху інформації – 
це «криміналістична характерис-
тика – типові слідчі версії», у 
межах перспективного – «типові 
слідчі ситуації – програма розслі-
дування – системи слідчих дій». 
Складнішим, безумовно, є обмін 
інформацією між елементами різ-
них рівнів, який схематично можна 
подати в такий спосіб: «типові 
слідчі ситуації – типові слідчі 
версії – програма розслідування 
– системи слідчих дій (тактичні 
операції)». Іншими словами, 
інформація з такого елемента 
перспективного рівня, як типові 
слідчі ситуації, синтезується з 
інформацією елемента ретрос-
пективного рівня – типові слідчі 
версії, зумовлюючи мету, страте-
гічні й тактичні завдання розслі-
дування, вирішення яких мож-
ливе за рахунок застосування 
певної системи слідчих дій та 
оперативно-розшукових заходів 
або відповідних тактичних опера-
цій. 

Аналізуючи запропоновану 
модель, відзначимо, що це одна 
з перших спроб сформулювати 
базову криміналістичну методику 
саме в такій формі, розкрити її 

внутрішню архітектоніку й проце-
дуру функціонування. Безумов-
но, далеко не всі положення без-
спірні. Але правильним вба-
чається те, що до структури 
інформаційно-пізнавальної мо-
делі базової криміналістичної 
методики входять елементи, що 
включають різнопланову інфор-
мацію, з одного боку, про злочин, 
а з другого – про процес і резуль-
тат його пізнання. Крім того, в зап-
ропонованій моделі чітко просте-
жуються зв’язки між цими еле-
ментами, а саме: а) між кримі-
налістичною характеристикою і 
типовими версіями; б) між типо-
вими версіями і обставинами, що 
підлягають з’ясуванню; в) між 
цими обставинами і плануван-
ням; г) між плануванням і слідчою 
ситуацією; д) між слідчою ситуа-
цією і тактико-технічними засо-
бами. На нашу думку, такий підхід 
дійсно сприятиме реалізації 
завдання криміналістики щодо 
розробки типових моделей зло-
чинної діяльності і типових кримі-
налістичних моделей розсліду-
вання.

Щодо мети, тобто основного 
призначення криміналістичної 
методики, яка в сучасних мето-
дичних побудовах майже не фігу-
рує, то з цього приводу вченими-
криміналістами висловлювалися 
різні судження. Так, О.Ф. Лубін 
вважає, що основне призначення 
криміналістичної методики поля-
гає у формуванні окремих дока-
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зових систем [18,  с.26],  а  
М.О. Селіванов узагалі розглядає 
її як технологічну програму дока-
зування по кримінальній справі 
[20, с.112]. Підтримуючи позицію 
вказаних учених, метою базової 
методики, яка, безумовно, 
повинна бути присутньою в кож-
ній конкретній методиці, вва-
жаємо за доцільне проголосити 
формування системи необхідних 
доказів. Ідеться про певну сукуп-
ність якісних доказів, необхідних 
для прийняття обґрунтованих і 
скоординованих процесуальних 
та інших рішень.

Ще однією обов’язковою 
умовою успішного формування 
нових і модернізації існуючих 
криміналістичних методичних 
рекомендацій є визначення кон-
цептуальних підходів стосовно 
технології створення самих мето-
дик. Розв’язання цієї проблеми 
залежить насамперед від наяв-
ності єдиної загальновизнаної й 
несуперечливої класифікації 
методик розслідування злочинів, 
оскільки до різних класифікацій-
них рівнів цих методик можуть 
бути запропоновані різні техно-
логічні підходи з їх утворення 
(розбудови). Незважаючи на 
доволі різні підходи до класифі-
кації криміналістичних методик 
[Див.: 10; 19] можна стверджу-
вати, що на сьогодні найбільш 
усталеною і придатною є 4-рів-
нева структура, що включає в 
себе: 

(1) міжвидові (групові) кримі-
налістичні методики розсліду-
вання (групи злочинів, диферен-
ційованих відповідно до групу-
вання їх в Особливій частині КК 
й на підставі криміналістично зна-
чущих ознак, притаманних декіль-
ком видам, наприклад, методика 
розслідування злочинів, учине-
них (а) неповнолітніми, (б) органі-
зованими злочинними угрупован-
нями, (в) у сфері підприємницької 
діяльності тощо, де об’єднуючою 
криміналістичною класифікацій-
ною ознакою виступають особа 
злочинця, сфера реалізації його 
злочинного наміру тощо); 

(2) видові криміналістичні 
методики розслідування (види 
злочинів, чітко визначені у від-
повідних розділах Особливої час-
тини КК, як-то методика розсліду-
вання шахрайства); 

(3) підвидові криміналістичні 
методики розслідування (підвиди 
чи різновиди, виділені з-поміж 
злочинів одного виду за кримі-
налістично значущими ознаками; 
приміром, до такого виду злочинів, 
як умисне вбивство, виділяють 
такі підвидові методики (мікроме-
тодики), як-от методика розсліду-
вання вбивств (а) з розчленуван-
ням; (б) на замовлення; (в) учине-
них у перебігу протистояння 
організованих злочинних груп;  
(г) на релігійному підґрунті та ін. У 
цьому сенсі криміналістична кла-
сифікація є більш диференційова-
ним утворенням, аніж кримі-
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нально-правова, що тісніше 
наближає її до запитів практики); 

(4) комплексні криміналіс-
тичні методики розслідування 
злочинів, у яких відображені 
рекомендації з розслідування 
комплексів взаємопов’язаних 
злочинних дій, об’єднаних на під-
ставі одночасного врахування 
кримінально-правових й кримі-
налістичних критеріїв класифіка-
ції злочинів. Спільність цих зло-
чинних проявів обумовлена тим, 
що на практиці вони вчиняються 
в реальних та ідеальних сукуп-
ностях. При цьому вони охоплю-
ються єдиним умислом організа-
торів, підбурювачів, пособників і 
виконавців, спільною метою й 
мотивами, загальним механізмом 
реалізації злочинного задуму 
тощо. Ідеться про єдиний ланцюг 
злочинної поведінки, зокрема, 
про так звану технологію злочин-
ного збагачення, наприклад, коли 
розслідування предикатного 
(основного) злочину поєднано з 
розслідуванням спорідненої з 
ним легалізації, яка в даному 
випадку виступає останньою лан-
кою в такого роду злочинній 
діяльності. Розслідування подіб-
них комплексів злочинних дій 
зумовлює специфіку висунення й 
перевірки слідчих версій, здійс-
нення планування, тактику про-
вадження окремих слідчих дій та 
оперативно-розшукових заходів, 
особливості проведення тактич-
них операцій та ін.

Запропонована класифіка-
ція дозволяє не тільки чітко поді-
лити криміналістичні методики за 
ступенем узагальнення, рівнем 
конкретизації окремих методич-
них рекомендацій, а й визначити 
різні підходи до технології їх утво-
рення. Так, одним з підходів вва-
жається той, за яким типові кримі-
налістичні методики, як науковий 
продукт, розробляються на базі 
результатів узагальнення судово-
слідчої практики, а відтак, вважа-
ються найбільш оптимальними, 
дійовими (наприклад, розробка 
підвидової криміналістичної 
характеристики з детальним 
аналізом її елементів, виявлен-
ням кореляційних залежностей 
між якими можлива тільки на базі 
значного емпіричного матеріалу). 
Саме підвидові криміналістичні 
методики найбільше наближені 
до потреб практики, тому що 
саме на такому рівні можливі 
формулювання конкретних 
завдань розслідування й побу-
дова алгоритму їх розв’язання. 

Дійсно, зачатки криміналіс-
тичної методики закономірно 
виникають там і тоді, де й коли 
з’являються знання про той чи 
інший вид злочину (злочинної 
діяльності), що знаходять своє 
відбиття у відповідній криміналіс-
тичній характеристиці. І в якій мірі 
досліджена злочинна діяльність, 
в такій же мірі формується й кон-
кретна методика розслідування 
злочинів. Іншими словами, між 
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новим механізмом злочину і 
новою криміналістичною методи-
кою розслідування завжди існує 
нерозривний генетичний зв’язок, 
тобто механізм злочину знаходить 
своє віддзеркалення в технології 
(конкретній методиці) розсліду-
вання. Поряд із цим необхідно 
чітко усвідомлювати, що сформу-
вати останню за рахунок отри-
мання нового емпіричного знання 
– це досить кропітка, трудомістка 
робота. У силу зазначеного емпі-
ричні спостереження в багатьох 
випадках провадяться науков-
цями поверхнево, а відомості, 
відображені в криміналістичних 
характеристиках, мають низький 
рівень репрезентативності і як 
наслідок – автори результати 
своїх наукових розробок назива-
ють «основи методики» або просто 
«розслідування». Більше того, 
окремі вчені уникають необхід-
ності створення інформаційного 
підґрунтя окремої методики, так 
би мовити, з нуля, оскільки це про-
цес тривалий і складний, а відда-
ють перевагу деякій «модерніза-
ції» раніше детально розроблених 
і відносно усталених методик, 
аніж опрацюванню нових. Такого 
роду вибірковість є хибною за 
своєю сутністю і справедливо 
неодноразово зазнавала заслу-
женої критики деяких науковців [2, 
с.27]. За таких умов з’являються 
підстави констатувати, що наука 
йде услід за практикою. 

Сучасний етап розвитку кри-

міналістики, активізація її про-
гностичної функції зумовлюють 
можливість застосування іншого 
напрямку, за яким методики роз-
слідування певних категорій зло-
чинів створюються на підставі 
наукових розробок. У таких ви-
падках наука випереджає прак-
тику, компенсує брак необхідного 
емпіричного матеріалу або уза-
гальнює існуючі рекомендації за 
типовими ознаками, притаман-
ними не одному виду злочинів, а 
цілій їх групі. Ідеться перш за все 
про такі наукові абстракції, як між-
видові криміналістичні методики, 
тобто методики розслідування 
тих злочинів, які ще не набули 
поширеної практики застосу-
вання, не є достатньо репрезен-
тативними для узагальнення 
практики їх розслідування або 
мають латентний характер. Навіть 
за цих обставин учені-кримі-
налісти не вправі чекати, доки 
практика накопичить тисячі судо-
вих прецедентів, перш ніж роз-
почнеться їх узагальнення й фор-
мування відповідних рекоменда-
цій. Навпаки, спираючись на про-
гностичне бачення ймовірних 
шляхів розвитку та структурних 
змін злочинних проявів, міжна-
родний досвід боротьби з ними, 
науковці повинні з випереджен-
ням забезпечувати слідчі органи 
необхідними методичними реко-
мендаціями. Саме для цього й 
застосовуються такі науково-про-
гностичні засоби, як аналогія, екс-
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траполяція, моделювання. 
Серед найбільш перспектив-

них напрямків удосконалення й 
модернізації існуючих криміналіс-
тичних методик слід визнати 
підвищення пізнавальної функції 
криміналістичної характеристики 
окремих видів злочинів за раху-
нок виявлення й використання 
кореляційних зв’язків між її еле-
ментами і побудови на цій під-
ставі типових версій стосовно 
особи злочинця, а також викла-
дення методичних рекомендацій 
у формі відповідних програм роз-
слідування чи алгоритмічних 
схем дій слідчого. 

Незважаючи на значущість 
криміналістичної характеристики 
окремих видів злочинів [3,  
с.16-21], її функція ще й дотепер 
не отримала належного розвитку, 
який відповідав би складним 
завданням, що стоять перед 
наукою і практикою у сфері 
боротьби зі злочинністю. Зок-
рема, такі питання, як виявлення 
й використання кореляційних 
зв’язків між елементами остан-
ньої, застосування сучасних 
комп’ютерних технологій і мате-
матичних методів щодо збирання 
й оброблення необхідних емпі-
ричних даних, потребують само-
стійного наукового дослідження 
[21]. Ось чому, відсутність такого 
роду наукових доробок стала під-
ставою для невтішних висновків 
щодо перспектив самої кримі-
налістичної характеристики й від-

несення її до розряду криміналіс-
тичних фантомів [5, с. 223]. 

Ступінь сформованості кри-
міналістичної методики, рівень її 
практичної реалізації залежить 
також і від того, в якій формі викла-
дено необхідні методичні реко-
мендації. Як уже зазначалося, на 
сьогодні криміналістичні методики 
існують, як правило, в описовій 
формі. Водночас, на думку вчених 
і практиків, більш перспективним 
є впровадження певних програм 
розслідування й алгоритмічних 
схем дій слідчого в тих чи інших 
ситуаціях [22]. Але сама побудова 
криміналістичних алгоритмів, як 
більш високого рівня наукових 
розробок у цій галузі знань і більш 
оптимальної форми викладення 
порад слідчому, у свою чергу, 
передбачає необхідність розв’я-
зання низки проблем. При цьому 
треба пам’ятати й ураховувати, 
що криміналістична методика  
(в будь-якій формі її викладення) 
завжди зберігатиме певний рі-
вень абстракції, оскільки немож-
ливо без останку типізувати всі 
можливі версії й ситуації розслі-
дування. Саме в силу певного 
рівня абстракції криміналістична 
методика не може претендувати 
на повну так звану технологіч-
ність, яка стовідсотково забезпе-
чувала б досягнення мети слідчої 
діяльності. 

Отже, формування нових і 
вдосконалення існуючих кримі-
налістичних методик розсліду-
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вання окремих видів злочинів 
має здійснюватись на підставі 
аналізу потреб судово-слідчої 
практики, міжнародного досвіду, 
прогностичного бачення ймовір-

них шляхів розвитку та структур-
них змін злочинних проявів, 
застосування ситуаційного під-
ходу, новітніх інформаційних тех-
нологій та алгоритмічних схем.
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витку української державності. 
Прийняття Основного Закону 
країни, як виявилося, не зняло 
напруги в дебатах щодо цього 
питання та стосовно функціо-
нальної спрямованості прокура-
тури. Окремі правознавці, вис-
ловлюючись із питань побудови 
останньої, відповідним чином 
висували ідею про необхідність 
її реформування. З їх погляду, 
реформа повинна здійснюва-
тися перш за все шляхом оптимі-
зації (слід читати «скорочення») 
функцій прокуратури за рахунок 
вилучення з її відання функції 
нагляду за додержанням і засто-
суванням законів. 

Входження України до Ради 
Європи спричило нові бачення 
перспектив побудови й функціо-
нування органів прокуратури. У 
Рекомендаціях Парламентської 

Проблеми становлення про-
куратури досить інтенсивно 
обговорювалися ще з середини 
80-х років ХХ cт. Гостра дискусія 
точилася щодо місця й ролі про-
куратури в системі державної 
влади. Висловлювались різні 
думки, зокрема: (а) прокуратура 
повинна бути визначена у складі 
судової влади [Див.: 6, с.7; 8, 
с.30; 10, с.30; 13, с.46; 21, с.7,8]; 
(б) прокурорський нагляд є само-
стійним видом державної діяль-
ності, так званою «четвертою 
владою» [Див.: 3, с.54; 7, с.46; 16, 
с.20; 18, с.11]; (в) прокуратура 
служить законодавчій владі, є її 
уповноваженим органом, отже, 
її місце при законодавчій владі 
[Див.: 2; 5, с.34].

Дискусія із зазначених про-
блем у подальшому продовжи-
лась під час становлення й роз-
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зав. кафедри організацій судових  
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Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 
1604 (2003) 1 «Про роль проку-
ратури в демократичному сус-
пільстві, заснованому на верхо-
венстві права», прийнятий на  
870 зустрічі заступників міністрів 
4 лютого 2004 р., підкреслюється 
її роль у забезпеченні безпеки 
та свободи в європейських сус-
пільствах. Особлива увага звер-
тається на те, що Рекомендації 
REC (2000) 19 «Про роль держав-
ного обвинувачення в системі 
кримінального правосуддя» є 
конкретним керівництвом для 
поточної діяльності й майбутніх 
реформ органів прокуратури. Що 
стосується повноважень проку-
рора, то, як це випливає з Реко-
мендацій, вони мають бути обме-
жені лише кримінальним пере-
слідуванням.

У подальшому ПАРЄ у своїх 
резолюціях і рекомендаціях пос-
тійно нагадувала українській 
владі про зобов’язання перед 
Радою Європи змінити роль і 
функції прокуратури відповідно 
до зазначених положень Реко-
мендацій 1604 (2003) 1. Таким 
чином, було спрямовано курс на 
реформування прокуратури з 
урахуванням перегляду консти-
туційно-правового статусу про-
куратури й визначення її місця в 
системі або виконавчої або судо-
вої влади. Функціональна ж 
спрямованість прокурорської 
діяльності мала обмежитися 
рамками кримінального переслі-

дування.
Характерним для цього 

періоду було рефлексування 
позицій з приводу окресленої 
проблеми як представниками 
науки, так і практичними праців-
никами прокуратури. Як вба-
чається, деякі з тих, хто вважав 
переконливими доводи ПАРЄ, 
почали позиціонувати прокура-
туру в системі судової влади [12, 
с.11]. Не залишилась осторонь 
цих питань і Генеральна проку-
ратура України, яка у власному 
проекті Закону «Про внесення 
змін до Конституції України» 
наголошує, що прокуратура ста-
новить єдину незалежну систему 
органів судової влади (!). 

Зазначимо, що в юридичній 
літературі висловлені й інші пог-
ляди з приводу місця й ролі про-
куратури в системі державних 
органів. Надаючи достатньо 
слушних доводів, Ю.С. Шемшу-
ченко, Г.О. Мурашин, М.В. Косюта 
[Див.: 20¸с.10; 4, с.12-17] та інші 
науковці обґрунтовано вказують, 
що прокуратура не може одно-
часно взяти на себе функції 
судових органів та інтегруватись 
у судову владу. Погоджуючись із 
тверд женням цих у чених, 
додамо, що призначенням судо-
вої влади є вирішення юридично 
значущих справ у рамках особ-
ливої процедури. За своєю при-
родою вона відокремлена від 
інших гілок влади й не може бути 
об’єднана ні з будь-якою іншою, 
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в тому числі й з прокурорською. 
Дійсно, склалась певна істо-
рична традиція, властива й 
зарубіжному досвіду, коли для 
вирішення конкретного завдання 
– підтримання обвинувачення 
прокуратуру позиціонують при 
судовій владі. Підкреслимо, при 
ній, а не у її складі, структурно. 
Як уже зазначалося, судова 
влада і прокуратура не є рівно 
порядковими, а тому не можуть 
бути об’єднаними в одну сис-
тему. Судова влада є суто кор-
поративною, замкненою систе-
мою, яка містить тільки їй прита-
манні функції, і в цьому виявля-
ються її виключність, повнота й 
самостійність. Безумовно, до 
судочинства залучаються й інші 
самостійні за своїм статусом 
органи, які сприяють судовій 
владі в реалізації її функцій, – 
прокуратура, адвокатура та інші 
органи. Проте таке становище не 
дозволяє стверджувати, що про-
куратура може входити до складу 
судової влади. До того ж, якщо 
припустити у складі суду ще й 
орган прокуратури, який виконує 
обвинувальну функцію, то за 
такою конструкцією, і це є оче-
видним, апріорі порушується 
принцип арбітрування судової 
влади. 

Не є конструктивною й пози-
ція правників, які визначають 
прокуратуру в системі виконав-
чої влади й аргументами яких, є 
зарубіжний досвід. У низці дер-

жав дійсно існує різноманітна 
практика визначення місця про-
куратури в системі державних 
органів. Умовно її можна дифе-
ренціювати на такі зразки: а) 
держави, які визначили прокура-
туру в системі виконавчої влади 
– у складі Міністерства юстиції. 
У той же час в окремих випадках 
органи прокуратури функціо-
нально діють при судах. Така 
практика характерна для США, 
Бельгії, Данії, Франції, Ізраїлю, 
Японії, Польщі тощо; б) держави, 
які включили прокуратуру до 
складу судової влади – органи 
прокуратури знаходяться при 
судах або користуються в рам-
ках судової влади адміністратив-
ною автономією [1, с.5]. Такий 
досвід притаманний, наприклад, 
Іспанії, Болгарії, Латвії та деяким 
іншим країнам; в) держави, де 
прокуратура виокремлена у від-
носно самостійну систему й під-
порядкована главі держави чи 
парламенту. Це властиво для 
пострадянських країн та низки 
соціалістичних – В’єтнаму, КНР 
та ін.; г) держави, у яких проку-
ратури як такої не існує. При-
міром, у Великій Британії Гене-
ральний аторней очолює адво-
катський корпус, зі складу якого 
виділяються представники для 
участі в судочинстві як обвину-
вачі.

Отже, очевидно, що про-
блема устрою й діяльності про-
куратури в пострадянських краї-
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нах набуває політичного харак-
теру: держави, які стали на шлях 
перетворень, безперечно, мають 
враховувати досвід країн Євро-
пейського Союзу, у тому числі й 
щодо побудови прокуратури. 
Проте аналіз законодавства, яке 
регламентує ї ї діяльність у 
зарубіжних країнах, доводить, 
що функціональна спрямо-
ваність органів прокуратури цих 
держав не є одноманітною. Без-
заперечно можна виокремити 
лише функцію кримінального 
переслідування, притаманну 
вс ім органам прокуратури 
зарубіжних країн, яка є осново-
положною. Так само вона має 
бути визначальною і для проку-
ратури України. Разом із тим іде-
ального зразка прокуратури для 
всіх держав не існує : будь-яка 
модель – чи то європейська чи 
азіатська – має свої переваги й 
недоліки. У цьому зв’язку у Від-
повіді Комітету Міністрів Ради 
Європи на Рекомендації ПАРЄ 
1604 (2003) «Про роль прокура-
тури в демократичній правовій 
державі, заснованій на верхо-
венстві закону», справедливо 
звертається увага на розмаїття 
моделей прокуратури в різних 
країнах, що пов’язано з націо-
нальними правовими традиці-
ями й відмінностями в організації 
систем кримінального право-
суддя. Кожна із систем органів 
держави має власні важелі стри-
мувань і противаг, а тому важко 

розглядати один окремо взятий 
елемент прокуратури у відриві 
від інших. Ось чому феномен 
прокуратури слід визначати з 
урахуванням національних тра-
дицій, правової культури, мен-
тальності суспільства [22, с.6,7]. 
Отже, окреслюючи функції про-
куратури України, очевидно, 
необхідно брати до уваги й 
зазначені зауваження Комітету 
Міністрів Ради Європи.

У дискусіях з питань місця й 
ролі прокуратури, як уже зазна-
чалось, опонентами звертається 
особлива увага на необхідність 
урахування європейських стан-
дартів у галузі устрою й діяль-
ності прокуратури, а також від-
повідних Рекомендацій ПАРЄ 
1604 (2003). Та чи доречно вести 
мову про деякі стандарти побу-
дови й функціонування прокура-
тури? Як вбачається, існує пев-
ний специфічний досвід право-
вих держав щодо устрою й діяль-
ності останньої. Загальним для 
цих держав, повторимося, є 
лише законодавче закріплення 
за прокуратурою функції кримі-
нального переслідування. Однак 
поряд з нею у низці країн проку-
ратура бере участь у цивільному 
судочинстві по захисту публіч-
них громадських або приватних 
інтересів у сфері державного 
управління. Така функціональна 
спрямованість прокуратури за-
конодавчо закріплена, напри-
клад, у ФРН, Іспанії, Італії, США, 
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Франції, Японії, Швейцарії.
Розглядаючи Рекомендації 

ПАРЄ 1604 (2003) як орієнтир у 
побудові прокуратури, потрібно 
враховувати й Відповідь Комі-
тету Міністрів Ради Європи на 
цей документ. Складається вра-
ження, що окремі вчені, які вис-
ловлюються з досліджуваної 
проблеми, не помітили взагалі 
цієї Відповіді. Але ж у її п. 3 під-
креслюється, що Комітет Міні-
стрів не вважає можливим схва-
лити (принаймні, без додатко-
вого детального обговорення) 
такі ідеї Парламентської Асамб-
леї стосовно прокуратур, як уні-
версальне визнання принципу 
дискреційності кримінального 
переслідування чи обмеження 
ролі прокуратури рамками сис-
теми кримінального правосуддя. 
Більше того, Комітет Міністрів РЄ 
не бачить підстав забороняти 
прокурорам виконувати інші 
функції, що виходять за межі 
кримінального правосуддя [22, 
с.215]. Із наведеної Відповіді з 
усією очевидністю випливає, що 
Рада Європи (щонайменше, в 
особі Комітету Міністрів РЄ) не 
вимагає від держав обмеження 
діяльності прокуратури лише 
функцією кримінального пере-
слідування. Прокуратура може 
здійснювати й інші функції, в 
тому числі й наглядові (конт-
рольні). Отже, правозахисна 
спрямованість діяльності цього 
правового органу має бути збе-

режена. Комітет Міністрів РЄ при 
цьому акцентує увагу на необ-
хідності при реформуванні про-
куратури враховувати й націо-
нальні правові традиції.

В осмисленні проблеми 
місця прокуратури в системі 
державної влади, відправною 
домінантою, зрозуміло, є ідея 
поділу влади. При цьому біль-
шістю авторів береться до уваги 
тільки теорія Ш.-Л. Монтеск’є, за 
якою державна влада має бути 
поділена на законодавчу, вико-
навчу й судову, і зовсім не помі-
чається іншій підхід, висунутий 
Ж.-Ж. Руссо, який спростовував 
теорію Ш.-Л. Монтеск’є й обсто-
ював єдність влади. Визначаль-
ним є те, що обидва ці погляди 
– (Ш.-Л. Монтеск’є – організа-
ційно-правовий щодо гілок влади 
і Ж.-Ж. Руссо – соціологічний 
стосовно єдності влади народу) 
в подальшому знайшли своє від-
биття вже в першій писаній кон-
ституції – Конституції США 
1787 р. 

В історичній перспективі 
теорія поділу влади зазнала 
модифікації. Так, конституційна 
доктрина окремих держав (нап-
риклад, Колумбії) виходить з 
існування 4-х гілок влади (крім 
3-х загальноприйнятих нази-
вається ще виборча). Французькі 
фахівці з порівняльної політоло-
гі ї Ж. Блан, Ф.-М. Вирьє та  
Ф. Ваге наголошують на існу-
ванні установчої влади [Див.: 17, 
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с.80,81]. Нарешті, наявність у 
деяких країнах виокремлених 
органів контролю (рахункової 
контрольної палати, омбудсмена 
тощо), які не належать до жодної 
з гілок влади, справедливо доз-
воляє окремим дослідникам 
стверджувати про виокремлення 
іншої гілки влади – контрольної 
[15, с.60-68]. Характерним є те, 
що контрольні органи, закріплені 
у конституціях, законах, діють 
незалежно, не підпорядкову-
ються іншій владі. Таким чином, 
реалії практики державного 
будівництва й теоретична думка 
не обтяжені постулатом – тільки 
3 гілки влади.

Отже, прокуратура поряд із 
іншими контролюючими орга-
нами є саме тим необхідним інс-
трументом забезпечення поділу 
влади і взаємодії її гілок. Ось 
чому, визначаючи місце проку-
ратури в системі державності, 
доречно конституювати й чет-
верту, контрольну владу [Див.: 
11, с.4; 19, с. 8,11], до якої слід 
віднести і прокуратуру. 

Що стосується функціональ-
ної спрямованості прокуратури, 
то потрібно виходити насампе-
ред із соціально-економічного і 
правового становища держави 
та реального стану додержання 
прав громадян. З огляду на це 
очевидною є необхідність збере-
ження правозахисної спрямова-
ності прокуратури, тим більше, 
що це відповідає потребам п. «b» 

ст.23 Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права 
1966 р. Відповідно до нього 
держава, яка бере участь у Пакті 
(а Україна є такою), зобов’язана 
забезпечити правовий захист 
будь-якої особи судовою, адмі-
ністративною чи законодавчою 
владами або будь-яким іншим 
компетентним органом, перед-
баченим правовою системою 
держави, й розвивати мож-
ливість судового захисту. Можна 
навести й інші міжнародно-пра-
вові акти. Так, у підсумковому 
документі Віденської зустрічі 
представників держав – учас-
ниць наради з безпеки та спів-
робітництва в Європі (1989 р.) 
вказується, що останні будуть 
ефективно застосовувати такий 
засіб правового захисту, як апе-
ляція до виконавчих, законодав-
чих, судових чи адміністратив-
них органів. З нашого погляду, 
таким адміністративним орга-
ном, який не належить до жодної 
з гілок влади, може віднести і 
прокуратуру.

До пріоритетних функцій 
прокуратури, які забезпечують 
правозахисну спрямованість 
цього органу, має бути віднесено 
представництво публічних і при-
ватних інтересів в суді. Проте цю 
її функцію треба більш чітко виз-
начити в Законі України «Про 
прокуратуру» (далі – Закон), де 
назвати вичерпний перелік осіб, 
інтереси яких захищатиме про-
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курор у суді, а також окреслити 
коло їх порушених прав і закон-
них інтересів. Одночасно потре-
бує оптимізації й механізм реалі-
зації цієї функції. Для цього у вка-
заному Законі мають бути пере-
дбачені досудові повноваження 
прокурора й ті, які він реалізує в 
суді. Ідея захисту прав у суді 
передбачає персоніфіковані 
умови: особисте бажання звер-
нутися за судовим захистом та 
особисте, самостійне звернення 
до суду. Це європейські стан-
дарти. Однак у випадках, якщо 
людина у зв’язку з певними 
обставинами (фізична недуга, 
службова залежність, мате-
ріальне становище тощо) не в 
змозі реалізувати своє право на 
захист, держава повинна здійс-
нити свої патроналістські функції 
й забезпечити останній через 
прокуратуру. І в подібних випад-
ках не повинно існувати жодних 
суперечностей і відступів від 
євростандартів у сфері захисту 
прав людини. 

Стосовно висловленого не 
можна визнати виправданою 
постанову Кабінету Міністрів 
України від 18 червня 2008 р., 
№ 582 «Про заходи щодо підви-
щення ефективності захисту 
інтересів держави в судах 
України» [14], в силу якої при 
Міністерстві юстиції України 
мають бути створені відповідні 
структури, призначенням яких є 
захист державних інтересів у 

суді. Та чи є сенс утворювати такі 
структури, а значить, витрачати 
бюджетні кошти, напрацьову-
вати необхідний досвід, якщо 
таку правозахисну діяльність 
уже виконує прокуратура? Від-
повідь очевидна, додаткові ко-
ментарі не потребні.

Представницька діяльність 
у суді має бути чітко регламен-
тована процедурним законо-
давством (ЦПК, КАСУ), де про-
курор виступає стороною у про-
цесі. Звідси з усією очевидністю 
випливає твердження, що пра-
возахисна прокурорська діяль-
ність не є загальною й необме-
женою, не домінує над жодною з 
гілок влади і тим самим цілком 
відповідає ідеї поділу влади.

У системі кримінального 
судочинства роль і функції про-
куратури мають бути приведені 
у відповідність із положеннями, 
викладеними в названій Реко-
мендації R (2000) 19 Комітету 
Міністрів. Цим документом уря-
дам країн-учасниць рекомен-
дується привести своє законо-
давство й практику щодо ролі 
державного обвинувачення у 
кримінально-правовій системі у 
відповідність з європейськими 
стандартами. На державних 
обвинувачів, зокрема, поклада-
ються обов’язки порушувати (чи 
продовжувати) кримінальне пере-
слідування, підтримувати дер-
жавне обвинувачення в судах, та 
опротестовувати чи підтриму-
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вати протест на рішення судів. У 
деяких системах, крім цього, 
прокурори провадять, скерову-
ють і здійснюють нагляд за слідс-
твом, виконують інші функції. 
Таким чином, у Законі функція 
кримінального переслідування 
має знайти своє належне від-
биття. У цьому сенсі варто пого-
дитися з баченням даної функції, 
яке викладене в Концепці ї 
реформування кримінальної 
юстиції України, затвердженій 
указом Президента України від  
8 квітня 2008 р., № 311/2008. У 
рамках цієї функції в системі 
попереднього розслідування 
підвищується роль передусім 
прокуратури: прокурор стає 
основним суб’єктом, що прита-
манно всім демократичним 
державам [9, с.28]. Здійснюючи 
процесуальне керівництво слідс-
твом, прокурор повинен володіти 
відповідними повноваженнями, 
закріпленими в законодавстві.

У Законі не можна залишити 
поза увагою й окремі аспекти 
статусу прокурорського праців-
ника, який у суді безпосередньо 
виконуватиме функцію кримі-
нального переслідування. Зро-
зуміло, що процедурні питання 
знайдуть своє відбиття в Кримі-
нально-процесуальному кодексі, 
але не менш важливі й інші ста-
тутні положення цього праців-
ника, а саме вимоги, які пред’яв-
ляються до державних обвину-
вачів. З огляду на п. 5 Рекомен-

дацій R (2000) 19 кар’єра остан-
ніх, їх просування по службі під-
корені єдиним критеріям – ком-
петентності й досвіду. Цілком 
очевидно, що кандидатові на 
посаду державного обвинувача 
належить пройти відповідну спе-
ціалізовану підготовку. Ось чому 
в Законі повинні знайти відбиття 
питання відповідної освіти й під-
готовки державних обвинувачів 
як до їх призначення на посаду, 
так і після цього. У ньому також 
треба передбачити різноманітні 
умови для проходження служби, 
а саме: належна винагорода за 
працю, забезпечення житлом, 
пенсійне забезпечення, а також 
умови виходу на пенсію (п. 5 
зазначених Рекомендацій). На-
решті, в систему підготовки й 
перепідготовки прокурорських 
кадрів необхідно запровадити 
науковий підхід, який передба-
чає розробку, зокрема, соціопси-
хограми прокурорського праців-
ника та його професіограми. Ці 
положення рівною мірою поши-
рюються й на кадри органів про-
куратури, які виконують інші  
функції. У цілому ж у Законі 
питання кадрової політики мають 
бути відображені на концепту-
альному рівні. Це стосується 
перш за все системи підготовки 
кадрів, вимог, що пред’являються 
до кандидатів на прокурорські 
посади, тощо. Є доцільним засну-
вання інституту кандидатів на 
прокурорські посади, а їх призна-
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ченню на посади в прокуратурі 
повинно передувати хоча б 
дворічне повноцінне стажування 
в органах прокуратури. Адже 
сучасна практика останнього не 
сприяє набуттю досвіду моло-
дими працівниками, а лише 
викликає негативне сприйняття 
ними прокурорської роботи.

Особливої уваги заслугову-
ють питання кадрового потен-
ціалу, який забезпечує функцію 
підтримання державного обви-
нувачення. З урахуванням пуб-
лічного характеру діяльності 
державних обвинувачів цілком 
очевидним треба назвати те, що 
прокуророві належить володіти 
якостями публічного діяча: пси-
хологічною врівноваженістю, 
умінням стримувати себе, вести 
полеміку, мати ораторську май-
стерність тощо. Зайняття посади 
державного обвинувача повинно 
відбуватись на конкурсних заса-
дах.

У підсумку, визначаючи 
місце прокуратури в системі 
органів держави, підкреслимо, 
що домінувати має конститую-
вання прокуратури як самостій-
ного державного органу. Ця про-
блема скоріше політична, аніж 
правова. Важливо буде при 
реформуванні прокуратури вирі-
шити також проблему децент-
ралізації ї ї системи. У низці 
держав прокуратура децентралі-
зована, і тут класичним прикла-
дом є США, де лише федеральні 

аторнеї призначаються Прези-
дентом за поданням Генераль-
ного аторнея за порадою і зго-
дою Сенату. Аторнейські ж 
служби штатів і муніципалітетів 
повністю самостійні й форму-
ються незалежно одне від 
одного.

Контролювати діяльність 
прокуратури повинні органи, 
нагляд за якими прокуратура 
здійснювати не має права, це 
Президент, Верховна Рада 
України й суди.

Звичайно, ефективність 
діяльності прокуратури багато в 
чому зумовлена її незалежністю, 
тому вкрай необхідна відповідна 
система гарантій незалежності 
прокурора. Одним із централь-
них питань, що визначають 
реальність статусу прокуратури, 
її незалежності, є механізм при-
значення прокурорів. Особливе, 
можна сказати, політичне зна-
чення має процес призначення 
на посаду Генерального проку-
рора України. У країнах, де при-
нцип поділу влади конституйо-
вано, цю юридичну дію викону-
ють, як правило, 2 органи, що 
презентують різні гілки влади. Як 
вбачається, такий досвід призна-
чення є прийнятним.

Оптимальним механізмом 
захисту прокурора від свавілля 
й тиску є також строк його пов-
новажень. У деяких країнах, зок-
рема в Греції, прокурори призна-
чаються довічно, а у ФРН довічно 
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Проблеми боротьби зі злочинністю
призначається тільки Генераль-
ний прокурор. У Нідерландах 
Генеральний прокурор призна-
чається на невизначений строк і 
виходить на пенсію в 70-річному 
віці. Цей досвід зарубіжних країн, 
безперечно, є корисним, і 
гадаємо, що в майбутньому 
Законі «Про прокуратуру» пере-
бування на посаді прокурора 
доцільно не обмежувати конк-
ретним строком. 

Наведемо ще одне принци-

пове зауваження. Закон «Про 
прокуратуру» має бути чітко син-
хронізований із кримінально-
процесуальним законодавством, 
тому його прийняттю має пере-
дувати набрання чинності нового 
Кримінально-процесуального 
кодексу України. Можливе також 
прийняття цих нормативно-пра-
вових актів одночасно, але за 
умови одностайного підходу до 
відображення в них функції 
кримінального переслідування.
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Однією з найважливіших 
проблем правового виховання в 
сучасному суспільстві є підви-
щення його ефективності. Ефек-
тивність же функціонування 
соціальної системи, у тому числі 
й правового виховання, визна-
чається наявністю в ній каналів 
зворотного зв’язку, під якими у 
науковій літературі, як правило, 
розуміється вплив результатів 
функціонування якої-небудь 
системи на характер цього функ-
ціонування [2, с. 826]. Одним з 
основних каналів зворотного 
зв’язку, який дозволяє оцінити 
ефективність правового вихо-
вання й визначити напрями його 
вдосконалення, є соціальний 
контроль. Саме він є тим механіз-
мом підтримки соціальної рівно-
ваги, який забезпечує жит-
тєдіяльність сучасного суспіль-

ства й ефек тивн ість його 
соціального управління, у тому 
числі й у сфері правового вихо-
вання. 

Актуальність проблеми 
дослідження соціального конт-
ролю у сфері правового вихо-
вання в Україні та інших постра-
дянських країнах пов’язана 
також і з тим, що політико-пра-
вові інститути, які забезпечу-
вали правове виховання насе-
лення в так званих «соціалістич-
них» країнах, у процесі транс-
формації були практично зруй-
новані або зазнали докорінних 
змін. Тому одним з найважливі-
ших завдань транзитивного 
періоду є створення нових 
демократичних політико-право-
вих і суспільних інститутів, які 
повинні займатися правовим 
вихованням населення цих 

О.Г. Данильян, д-р філософ. наук, професор, 
зав. кафедри філософії 
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країн. Щоб діяльність інститутів 
правового виховання була цілес-
прямованою й ефективною, 
необхідний постійний соціаль-
ний контроль та об’єктивна 
оцінка результатів цього про-
цесу, що, у свою чергу, припус-
кає розробку концепції соціаль-
ного контролю в сфері право-
вого виховання, обґрунтування 
форм, методів, функцій і механіз-
мів його реалізації. 

Соціальний контроль – 
поняття багатоаспектне, чим і 
зумовлена увага до нього з боку 
представників різних гуманітар-
них наук, зокрема, філософії, 
соціології, психології, економіки, 
юриспруденції тощо. Аналізу 
феномену соціального конт-
ролю надавали увагу такі кла-
сики соціологічної думки, як 
Е. Дюркгейм, У. Самнер, Г. Тард, 
Е. Росс, Р. Парк, Т. Парсонс, 
М. Вебер, У. Томас, Ф. Знанець-
кий, Р. Лап’єр та ін. Сучасні 
дослідження соціального конт-
ролю пов’язані перш за все з 
проблематикою девіантної по-
ведінки особистості. Ці резуль-
тати відображені в роботах  
В.С. Афанасьєва, А.А. Габіані, 
Я.І. Гилінського, В.М. Кудряв-
цева, І.В. Маточкіна, Р.С. Моги-
л евс ько г о,  О.  Оз н о бк і н о ї ,  
Н.М. Проскурніної та ін. Слід 
також відзначити звернення 
деяких дослідників, серед яких 
В.О. Матусевич, В.Л. Оссовський, 
В.П. Степаненко, О.В. Танасюк, 

А.І. Шинкарьова, В.Г. Рум’янцев, 
до проблематики соціального 
контролю у сфері громадської 
думки й формування грома-
дянського суспільства. Питання 
соціального контролю на рівні 
дисертаційних робіт досліджу-
вали такі вітчизняні вчені, як  
С.І. Спільник та Н.П. Бойко.

Слід зазначити, що, незва-
жаючи на глибокий рівень нау-
кових розробок, поняття соці-
ального контролю в суспільстві 
в цілому, на даний час практично 
бракує комплексних досліджень 
цього феномену саме в контек-
сті правового виховання. Це 
надає широке поле для науко-
вого аналізу й подальшого опра-
цювання зазначеного контролю 
як одного з найважливіших чин-
ників формування правової 
культури громадян трансформа-
ційного суспільства.

Метою статті є з’ясування 
суті і значення соціального кон-
тролю в процесі правового вихо-
вання, а також виявлення його 
функцій, основних форм, інсти-
тутів та обґрунтування чинників 
і напрямів удосконалення його 
системи в сучасному суспільс-
тві.

Для виявлення специфіки 
соціального контролю у сфері 
правового виховання необхідно 
спочатку розглянути загальні 
підходи до його виникнення, сут-
ності і змісту в суспільстві в 
цілому.
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Відомо, що примушування 
до належної поведінки спостері-
гається вже у тварин, які ведуть 
стадний спосіб життя. Безпосе-
реднє ж становлення соціаль-
ного контролю нерозривно 
пов’язано з виникненням людсь-
кого суспільства. У процесі роз-
витку й ускладнення різноманіт-
них соціальних відносин у сус-
пільстві швидко розвивається і 
структура соціального конт-
ролю, вдосконалюються його 
механізми, підвищується зна-
чення у функціонуванні всіх 
соціальних систем. Поступово 
формуються соціальні інсти-
тути, спеціально покликані здій-
снювати соціальний контроль: 
правоохоронні, судові та інші 
наглядові органи. Разом із тим у 
тій чи іншій мірі функції соціаль-
ного контролю здійснюють також 
інші соціальні інститути, групи, 
державні й суспільні організа-
ції.

Гнучкість соціального конт-
ролю, зміна його механізмів від-
повідно до нових цілей та умов, 
що виникають у процесі суспіль-
ного розвитку, є важливими 
передумовами соціального про-
гресу. Жорсткий, всеохоплюю-
чий соціальний контроль пород-
жує конформізм, призводить до 
соціального застою й деградації, 
а слабкий, малоефективний 
соціальний контроль сприяє 
зростанню антигромадської 
поведінки [15, с.612].

Соціальний контроль здійс-
нюється шляхом застосування 
санкцій як позитивних − у разі 
«зразкової» поведінки або від-
хилення від прийнятих зразків у 
бажаний бік, так і негативних − 
при порушенні діючих у даному 
суспільстві чи певній групі 
соціальних норм.

Уперше термін «соціальний 
контроль» увів у науковий обіг 
французький соціолог і психолог 
Р. Тард для позначення засобів 
повернення злочинця до нор-
мальної (тобто відповідної нор-
мам суспільства) поведінки [16]. 
Пізніше він став використовува-
тися ширше у зв’язку зі зростан-
ням інтересу до проблеми 
соціалізації особистості. Напри-
клад, американські соціологи 
Е. Росс і Р. Парк інтерпретували 
соціальний контроль як цілес-
прямований вплив суспільства 
на поведінку індивіда, який 
забезпечує нормальне співвід-
ношення між соціальними очіку-
ваннями й вимогами і як резуль-
тат цього – «здоровий» соціаль-
ний порядок [17; 18]. А французь-
кий соціолог Р. Лап’єр запропо-
нував розглядати це поняття як 
засіб, що забезпечує процес 
засвоєння індивідом цінностей, 
норм культури й механізм пере-
дачі їх наступним поколінням. 
На його думку, на індивідуаль-
ному рівні соціальний контроль 
виконує роль посередника між 
індивідом і конкретною ситуа-
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цією [19].

Американський соціолог  
Т. Парсонс теоретично експліку-
вав соціальний контроль як 
механізм забезпечення в межах 
даної системи узгодженості всіх 
її функцій з поведінковими очі-
куваннями людей, засвоєння 
цінностей і норм суспільства 
його членами, створення сис-
теми авторитетної інтерпретації 
нормативних зобов’язань, здій-
снюваної спеціально створе-
ними в суспільстві інститутами 
права, культури, управління 
тощо [6]. 

Феномен соціального конт-
ролю не залишається поза ува-
гою російських і вітчизняних 
дослідників. Так, російський 
соціолог О.М. Яковлев визначає 
його як спосіб саморегуляції 
соціальної системи, що забезпе-
чує впорядковану взаємодію її 
компонентів (індивідів, груп, 
співтовариств, відносин між 
ними, їх діяльності тощо) за 
допомогою нормативної регуля-
ції [8, с.213]. 

На думку ж Є.М. Бабосова 
підґрунтям соціального конт-
ролю є сукупність норм і ціннос-
тей, які нав’язуються індивіду 
або групі зовні – з боку суспіль-
ства в особі його уповноважених 
представників (державних служ-
бовців), а також система санкцій, 
що застосовуються з метою 
дотримання цих норм і цінностей 
[10, с.147]. Іншими дослідниками 

соціальний контроль розгля-
дається як сукупність матеріаль-
них і символічних ресурсів, які 
застосовує суспільство для під-
т р и м к и  к о н ф о р м і с т с ь к о ї 
поведінки своїх членів у межах 
передбачених норм, санкцій та 
ін. [Див.: 4, с.324; 7, с. 372]. 

У наведених дефініціях 
можна відзначити одностороннє 
тлумачення розглядуваного 
поняття, відповідно до якого 
соціальний контроль трак-
тується в основному в негатив-
ному контексті – з точки зору 
неправомірної поведінки, де 
індивідові відводиться роль під-
контрольного об’єкта, а певний 
соціальний суб’єкт виступає тією 
силою, що контролює й приму-
шує. За такого підходу соціаль-
ний контроль сприймається як 
інститут, функціями якого є перш 
за все регуляція поведінки 
людей за допомогою санкцій і 
примусових заходів. Більш вда-
лим, з нашого погляду, є визна-
чення цього терміна українським 
дослідником С.І. Спільником, 
який під соціальним контролем 
розуміє цілеспрямований і дійо-
вий вплив соціальних суб’єктів 
на поведінку агентів соціальної 
взаємодії з метою оптимізації 
функціонування всієї соціальної 
системи [9, с. 7].

Аналіз наведених підходів 
до категорії «соціальний конт-
роль» дозволяє зробити висно-
вок, що дослідники, як правило, 
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розглядають її з 2-х позицій: з 
точки зору девіантної поведінки 
особистості – як механізм пев-
них санкцій з боку суспільства 
(соціальної групи) щодо даної 
особи і в аспекті процесу соціалі-
зації − як систему побудови зво-
ротних зв'язків між суспільством 
(соціальною групою) та осо-
бистістю. 

Зауважимо, що соціальний 
контроль як система санкцій 
властивий насамперед ригід-
ним, жорстким соціальним сис-
темам, до яких належать тоталі-
тарні й авторитарні режими, у 
структурі яких або взагалі не від-
бувається принципових змін 
усталених норм і принципів 
спільного життя, або ці зміни 
мають односторонній характер, 
який відбиває волю пануючого 
режиму. У таких суспільствах, 
заснованих на засадах принци-
пового монізму, одновимірності 
політичного, економічного й 
духовного життя, підпорядку-
вання правлячій верхівці відбу-
вається шляхом примусу й ідео-
логічної омани, створення атмос-
фери страху й терору. У такому 
суспільстві низка каналів зво-
ротного зв'язку, у тому числі й 
основні види соціального конт-
ролю, або відсутні, або неповно-
цінні, що рано чи пізно призведе 
до соціального вибуху й руйна-
ції цієї системи. Можна зробити 
висновок, що в ригідних систе-
мах соціальний контроль вико-

нує передовсім репресивно-
регулюючу функцію і служить 
механізмом, у якому гіпертрофо-
вану роль виконують кримі-
нально-правове регулювання й 
санкції.

Пластичні соціальні сис-
теми, до яких належать і демок-
ратичне суспільство, характери-
зуються нелінійністю, відвер-
тістю, плюралістичністю. У таких 
суспільствах стабільність під-
тримується наявністю різно-
манітних каналів зворотного 
зв'язку між суспільством та осо-
бистістю, а також здатністю цих 
соціальних систем до трансфор-
мації й самовдосконалення. 
Важливо відзначити, що в демо-
кратичному суспільстві соціаль-
ний контроль стає елементом 
політичної влади, заснованої на 
дуалізмі громадянського сус-
пільства й держави, яка здійс-
нюється за допомогою поділу 
влади через механізм стриму-
вань і противаг. Функціонально 
цей контроль починає виступати 
як прояв народного суверені-
тету, демократії й самовряду-
вання народу, як правова форма 
управлінської діяльності. У 
демократичній системі він інсти-
туційно включає контроль пар-
ламентський, адміністративний, 
конституціональний, суспільний 
(корпоративний), індивідуальний 
контроль партій, суспільних 
організацій, трудових колек-
тивів, груп громадян (виборців, 
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споживачів та ін.) [13, с.10]. 

Аналіз наукової літератури 
дозволяє зробити висновок, що 
соціальний контроль можна роз-
глядати як у широкому, так і 
вузькому значеннях. У першому 
значенні – це сукупність механіз-
мів у соціальній системі (суспіль-
стві, соціальній групі, організації 
тощо), за допомогою яких забез-
печуються його самоорганізація 
й самозбереження шляхом уста-
новлення й підтримки певного 
нормативного порядку й вико-
ристання відповідних «зразків» 
у поведінці. Такими зразками 
можуть бути окремі цінності, 
правові й моральні норми, 
адміністративні розпорядження, 
звичаї, традиції тощо. 

У другому значенні під 
соціальним контролем, як пра-
вило, розуміється «сукупність 
засобів і методів дії суспільства 
на небажані форми девіантної 
поведінки з метою їх еліміну-
вання (усунення) або скоро-
чення, мінімізації» [3, с. 419]. 

У соціологічній науці при 
дослідженні соціального конт-
ролю аналізуються, як правило, 
такі категорії й поняття, як фун-
кції соціального контролю, його 
види, форми й інститути, девіан-
тна поведінка, конформізм, 
соціальні норми, соціальна ста-
більність, санкції та ін. Оскільки 
метою даної роботи є вивчення 
соціального контролю в аспекті 
правового виховання, то, оче-

видно, слід детальніше зупини-
тися на його функціях, видах та 
інститутах у сфері виховання, а 
також з'ясувати, яке значення 
має соціальний контроль для 
останнього.

Соціальний контроль вико-
нує 3 важливі соціальні функції: 
(а) регулятивну – є одним з 
основних елементів соціальної 
регуляції поведінки людини;  
(б) запобіжну – сприяє збере-
женню в загальних рисах значу-
щих цінностей і (в) стабілізуючу 
– сприяє встановленню соціаль-
ного і правового порядку. Завдяки 
тріаді цих функцій соціальний 
контроль виявляється як певний 
соціальний механізм, який без 
істотних відхилень допомагає 
здійснювати трансляцію (пере-
дачу) соціального досвіду від 
покоління до покоління.

Ці функції залишаються 
незмінними незалежно від 
сфери дії інститутів соціального 
контролю. Наприклад, якщо 
аналізувати останній, як пра-
вове виховання, можемо підсу-
мувати, що реалізація регуля-
тивної функції соціального кон-
тролю в суспільстві інституціалі-
зує існуючі форми й методи пра-
вового виховання, визначає 
спрямованість їх застосування 
в тій чи іншій царині суспільних 
відносин, забезпечує досяг-
нення передбачуваного резуль-
тату при втіленні цих заходів у 
життя. 
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Реалізація запобіжної фун-
кції соціального контролю у 
сфері правового виховання 
забезпечує оптимальне функ-
ціонування інститутів остан-
нього, що зумовлює трансляцію 
соціального досвіду наступним 
поколінням. Стабілізуюча функ-
ція соціального контролю у роз-
глядуваній сфері забезпечує 
ефективність застосування 
методів правового виховання, 
дозволяє прогнозувати їх ре-
зультати, що сприяє стабіль-
ності всієї соціальної системи. 
Отже, основною метою соціаль-
ного контролю у цій сфері є праг-
нення досягти соціальної ста-
більності й тотожності між 
соціальними очікуваннями сус-
пільства й реальним станом 
речей, у нашому випадку – між 
засобами правового виховання 
і рівнем правової культури та 
правосвідомості в суспільстві. 

Соціальний контроль мож-
на класифікувати за декількома 
критеріями. Залежно від харак-
теру санкцій прийнято його поді-
ляти на формальний і нефор-
мальний. Розрізняють також 
контроль репресивний і стриму-
ючий (попереджувальний, про-
філактичний), зовнішній і внут-
рішній. 

Формальним соціальним 
контролем у сфері правового 
виховання називається конт-
роль з боку соціальних інсти-
тутів суспільства – держави, гро-

мадських організацій, церкви 
тощо. Санкції, що застосову-
ються в його межах, зазвичай 
зарані регламентовані. 

Неформальний соціальний 
контроль здійснюється в сім'ї, 
соціальних групах тощо. Цей 
його вид не має певної регла-
ментації і зводиться до спонтан-
них реакцій учасників певного 
процесу, які виражають взаємну 
оцінку поведінки один одного. 
Історично контроль неформаль-
ний з'явився набагато раніше 
формального. До появи фор-
малізованих інститутів функцію 
соціального контролю в суспіль-
стві виконували звичаї, традиції 
в синкретизмі з релігійними нор-
мами [ 4, с. 330]. Іноді в науковій 
літературі до неформального 
соціального контролю відносять 
і самоконтроль.

Як уже наголошувалось, 
категорія соціального контролю 
в аспекті правового виховання у 
вітчизняній науці практично не 
досліджена. Проте це не свід-
чить про брак засобів контролю 
у цій царині в СРСР. У зазначе-
ний період існували достатньо 
ефективні інститути партійного 
й державного контролю за про-
цесом соціалізації і правового 
виховання, які забезпечували 
стабільність і  керованість 
радянського суспільства. Не 
випадково, що вже в той період 
радянські суспільствознавці 
ввели в науковий вжиток таке 
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поняття, як «управління право-
виховною роботою». Цілком при-
родно, що дослідженням соці-
ального контролю в умовах 
соціалістичного суспільства, які 
стали здійснюватися в останнє 
десятиліття його існування, були 
спочатку властиві ідеологізація 
проблеми, зсув функцій конт-
ролю в бік жорсткої соціальної 
детермінації поведінки грома-
дян з боку партії, держави, її спе-
ціальних органів та ін. 

Під управлінням правовим 
вихованням у зазначений період 
розумівся певний вид соціальної 
діяльності, що забезпечував 
цілеспрямований вплив на прак-
тику правовиховної роботи з 
населенням з метою її раціо-
нальної організації, оптимізації, 
забезпечення високої ефектив-
ності. Воно включало в себе:  
(а) аналіз стану правовиховної 
роботи в суспільстві; (б) розробку 
на його підставі поточних і пер-
спективних планів (програм);  
(в) ухвалення рішень; (г) органі-
зацію практичної реалізації при-
йнятих планів (програм); (д) об-
лік і контроль; (е) координацію 
діяльності державних органів і 
суспільних організацій у цій 
сфері; (є) інформаційне забез-
печення правовиховного про-
цесу; (ж) узагальнення й поши-
рення позитивного досвіду 
роботи по правовому вихо-
ванню; (з) навчально-методичне 
та матеріально-технічне забез-

печення правовиховної діяль-
ності тощо [5; 11]. 

Таким чином, можна зро-
бити висновок, що інститути 
соціального контролю за право-
вим вихованням існували вже за 
радянських часів, проте знач-
ною мірою вони обмежувались 
державно-правовими формами, 
були монополізовані найвищими 
органами партії й держави, у 
зв’язку з чим не могли бути 
застосовані в сучасній Україні. 
Ось чому в процесі становлення 
незалежної Української держави 
виникла необхідність у ство-
ренні якісно нових інститутів 
соціального контролю, у тому 
числі й у сфері правового вихо-
вання, які відповідали б орієнти-
рам демократичного суспільс-
тва. 

Оскільки українське сус-
пільство знаходиться на пере-
хідному етапі, створення ефек-
тивних інститутів соціального 
контролю в ньому зустрічає 
об’єктивні проблеми й труднощі. 
Останні посилюються також і 
тим, що в суспільстві бракує 
виваженої концепції правового 
виховання, на підставі якої має 
здійснюватись виховання грома-
дян України в дусі нових систем 
соціальних цінностей і правових 
норм, які, до речі, самі часто 
залишаються предметом гострих 
дискусій.

Формуючи, затверджуючи й 
закріплюючи нові соціальні та 
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правові норми, цінності, пере-
хідне суспільство повинно тим 
самим визначати бажаний для 
нього загальний стратегічний 
напрям дії і взаємодії своїх 
суб’єктів, орієнтуючи їх поведінку 
в руслі встановлюваних ним 
загальних рамок. Наприклад, 
якщо пріоритетними цінностями 
правового виховання визна-
чається демократія із властивим 
їй гуманізмом, тим самим це сус-
пільство стимулює дії суб’єктів, 
які живуть у ньому, в руслі виз-
нання пріоритету прав і свобод 
людини, забезпечення умов 
справжнього народовладдя й 
реальної турботи про благо 
людини.

І навпаки, якщо в суспільс-
тві такими цінностями виступа-
ють цінності так званого «дикого 
ринку», що ставлять основну 
масу населення в умови вижи-
вання, у даному випадку це сус-
пільство стимулює формування 
у людей світогляду, що сприй-
має інших з позицій «панування 
– підпорядкування», «свої – 
чужі», що ще більше розколює 
суспільство й загрожує соціаль-
ними колізіями.

Однією з найважливіших 
проблем соціального контролю, 
у тому числі й у сфері правового 
виховання, є визначення його 
основних елементів (інститутів). 
Різні науковці неоднозначно роз-
глядають це питання. 

Наприклад, О. Конт вважав, 

що основними соціальними інс-
титутами, які забезпечують 
інтеграцію суспільства і здійсню-
ють соціальний контроль, є сім’я, 
держава й релігія. Сім’я, на його 
думку, вчить долати природже-
ний егоїзм, а держава покликана 
попереджати докорінну розбіж-
ність людей в ідеях, відчуттях та 
інтересах [Див.:  12, с.  27].  
Р. Парк вирізняє 3 форми 
соціального контролю – елемен-
тарні санкції, громадську думку 
й соціальні інститути [Див.: 12, 
с. 70].

Т. Парсонс досліджує такі 
інститути соціального контролю, 
як (а) інституціалізація; (б) міжо-
собові санкції; (в) ритуальні дії; 
(г) інститути, що забезпечують 
збереження цінностей і розме-
жування «нормальної» й «девіан-
тної» поведінки; (д) інститути 
повторної інтеграції; (е) інсти-
тути, які здатні застосовувати 
насильство, примушення та ін. У 
широкому значенні до механіз-
мів соціального контролю (точ-
ніше, збереження інтеграції сус-
пільної системи) Т. Парсонс від-
носить і соціалізацію, що забез-
печує інтеріорізацію, тобто 
засвоєння особами соціальних 
цінностей, ідей, символів. Він 
також виокремлював 3 методи 
соціального контролю стосовно 
девіантів: (1) ізоляцію від інших 
громадян (наприклад, у в’язниці); 
(2) відособлення з частковим 
обмеженням контактів (напри-
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клад, у психіатричній лікарні); 
(3) реабілітацію, тобто підготовку 
до повернення до нормального 
життя (приміром, за допомогою 
психотерапії) [Див.: 12, с.70].

На думку польського соціо-
лога Я. Щепаньського, система 
соціального контролю включає 
3 основні елементи – звички, 
звичаї й систему санкцій. Санк-
ції можуть бути негативними 
(покарання) й позитивними 
(заохочення), формальними (як 
реакції формальних інститутів 
на певну поведінку) й нефор-
мальними (як реакції, джерелом 
яких є громадська думка, тобто 
неформальні інститути). Наре-
шті, з точки зору «змісту» тиску, 
що надається санкціями, ним 
виділяються санкції а) правові, 
за певні дії, передбачені припи-
сами закону; б) етичні, що вип-
ливають з визнаних моральних 
принципів; в) сатиричні, яких 
зазнають люди, що поводяться 
і нак ше,  н і ж  це  прийнято;  
г) релігійні, передбачені систе-
мою догматів і вірувань будь-
якої релігії [14, с.104-106]. 

На нашу думку, соціальний 
контроль у сфері виховання є 
складно-організованою, бага-
тоступінчастою системою, що 
складається з низки взаємодію-
чих елементів, серед яких можна 
виділити: (а) інститути соціаль-
ного контролю; (б) норми; (в) цін-
ності; (г) моніторинг (контроль) 
дотримання встановлених норм 

і цінностей; (д) санкції та ін. 
Основними інститутами соці-
ального контролю у сфері пра-
вового виховання сучасного сус-
пільства є держава, громадські 
організації, громадська думка, 
установи освіти, засоби масової 
інформації, церква, соціальні 
групи, сім’я та ін. 

Безпосередніми регулято-
рами людської поведінки слу-
жать вироблені суспільством 
цінності як вираження ставлення 
людини до тих чи інших об’єктів 
і відповідні їм норми (правові, 
моральні, релігійні, звичаї, тра-
диції та ін.). У свою чергу, норми 
є правилами, зразками, стандар-
тами, еталонами поведінки, які 
встановлюються державою або 
ж формуються в процесі спільної 
соціальної життєдіяльності. Сус-
пільство за допомогою своїх інс-
титутів соціального контролю 
здійснює постійний моніторинг, 
тобто спостерігає за процесом 
виховання в суспільстві й оцінює 
його для виявлення його від-
повідності бажаному результату. 
За наслідками моніторингу (кон-
тролю) застосовуються певні 
санкції, з метою закріплення 
існуючих у суспільстві норм, цін-
ностей, зразків правової пове-
дінки. Основними методами 
соціального контролю у галузі 
правового виховання є санкції 
позитивні – заохочення і нега-
тивні – покарання. 

Таким чином, механізм дії 
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соціального контролю, у тому 
числі й у сфері правового вихо-
вання, зводиться до того, що 
суспільство встановлює певні 
цінності й норми, забезпечує їх 
трансляцію і  соц іал ізац ію 
індивідів, здійснює за допомо-
гою своїх інститутів постійний 
моніторинг за дотриманням 
установлених цінностей і норм, 
заохочує членів суспільства до 
належної поведінки (конфор-
мізм) або карає за порушення 
цих норм, а також вживає заходів 
з попередження (профілактика) 
небажаних форм поведінки [3, 
с. 421]. 

Основними завданнями 
соціального контролю у сфері 
виховання в перехідному сус-
пільстві, у тому числі і в Україні, 
є: (а) підвищення загальної 
моральності громадян, (б) фор-
мування достатнього рівня пра-
вової культури й правової свідо-
мості громадян, (в) зниження 
рівня девіантних вчинків. Усе це 
неможливо без науково обґрун-
тованої державної політики в 
досліджуваній сфері, якої, на 
жаль, в Україні поки що бракує. 
Ось чому для підвищення рівня 
правової культури її громадян 
перш за все необхідно виробити 
чітку державну політику у цій 
галузі, яка передбачала б коор-
динацію зусиль усіх державних 
органів у цьому процесі. Важ-
ливо також повною мірою вико-
ристовувати весь позитивний 

досвід, накопичений у нашій 
країні за минулі десятиліття. 
Причому застосовувати його 
треба творчо, оскільки деякі 
питання соціального контролю 
у сфері правового виховання 
необхідно вирішувати на кон-
цептуально новій основі, з 
огляду на завдання нинішнього 
етапу розвитку України як суве-
ренної держави, що прагне стати 
демократичною і правовою. При 
цьому необхідно пам’ятати й те, 
що вирішення завдань по фор-
муванню сучасної правової куль-
тури у громадян перехідного 
суспільства залежить не тільки 
від держави, й від зусиль всієї 
громадськості, кожного грома-
дянина країни. 

Суть нового підходу до 
соціального контролю повинна 
полягати у зміні ступеня впливу 
держави та інститутів грома-
дянського суспільства на всі 
соціальні процеси. Можна при-
пустити, що оптимальною можна 
вважати таку конструкцію соці-
ального контролю у сфері право-
вого виховання з боку державних 
інститутів та інституцій грома-
дянського суспільства, за якої ці 
інститути знаходяться у стані 
синергетичної взаємодії. Це доз-
волить максимально ефективно 
використовувати всі ресурси сус-
пільства з метою формування 
належного рівня правової куль-
тури суспільства й правосвідо-
мості його громадян.
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Загальна декларація прав 
людини, проголосивши права 
індивіда як «загальний ідеал 
людяності», протягом 60 років є 
нормативним мірилом, яке має 
всесвітню значущість. Її глибокий 
і багатогранний зміст стимулює 
розвиток теоретичної думки, 
неможливий без зіткнення різно-
манітних точок зору, різних 
поглядів щодо значення, обсягу й 
обґрунтованості прав людини, за 
якими стоїть різне розуміння 
засадничих понять, тобто те чи 
інше вирішення філософських 
питань. 

У Декларації вперше знай-
шли закріплення не тільки осо-
бисті (громадянські) й політичні 
права індивіда – права першого 
покоління, а й соціальні – права 
покоління другого. Але співвідно-
шення цих прав не просте. Уже в 

Преамбулі цього міжнародно-
правового документа пору-
шується питання про специфічну 
нормативну модальність цих прав 
і соціальні очікування, що їм від-
повідають. Першими за зна-
чимістю стоять права особисті, які 
обґрунтовуються необхідністю 
подолання будь-яких регресій до 
варварства (під яким розуміються 
тоталітарні інститути і практики) і 
мають категорично обов’язковий 
характер, «...беручи до уваги, що 
зневаження і нехтування правами 
людини призвели до варварських 
актів, які обурюють совість людс-
тва...» [2, c. 321]. Права політичної 
участі обгрунтовуються завдяки 
другій формулі, що міститься в 
Преамбулі: «...Необхідно, щоб 
права людини охоронялися силою 
закону з метою забезпечення 
того, щоб людина не була зму-
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Національна юридична академія України 
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шена вдаватися як до останнього 
засобу до повстання проти тиранії 
і гноблення» [2, c. 321]. Тут акцен-
тується увага на завданні збере-
ження громадянського миру, яке 
має аподіктично обов’язковий 
характер, тобто вирішується на 
умовах запобігання регресіям як 
першого завдання, але безвід-
носно до інших умов. Третьою є 
формула, запозичена зі Статуту 
ООН: права людини мають «спри-
яти соціальному прогресу й поліп-
шенню умов життя при більшій 
свободі» [2, c. 321]. Це завдання 
має рекомендовано-гіпотетичний 
смисл. Саме такий статус мають 
проголошені в Декларації соці-
альні права. Вони здійснюються 
«відповідно до структури й 
ресурсів кожної держави» (cт. 22) 
[10, c. 17]. Цей менш категоричний 
нормативний статус соціальних 
прав робить їх предметом жвавих 
дискусій і постійно актуалізує про-
блему їх обгрунтування.

Соціальні права знайшли 
закріплення в статтях 22-26 
Загальної декларації. До них 
належать: право на соціальне 
забезпечення; право на відпочи-
нок, оплачувану відпустку й нор-
мування тривалості робочого дня; 
право на працю, вільний її вибір, 
справедливі й сприятливі умови 
праці, на захист від безробіття; 
право на утворення професійних 
спілок і на вільний вступ до них з 
метою захисту своїх інтересів; 
право на життєвий рівень, необ-

хідний для підтримання здоров’я 
й добробуту людини та її родини; 
право захисту материнства й 
дитинства; право на освіту [2, 
c. 324, 325]. Узагальнений їх зміст 
відображено у вже згадуваній 
cт. 22: «Кожна людина, як член 
суспільства, має право на 
соціальне забезпечення і на здій-
снення необхідних для підтри-
мання її гідності і для вільного 
розвитку її особи прав у економіч-
ній, соціальній і культурній галу-
зях за допомогою національних 
зусиль і міжнародного співробіт-
ництва та відповідно до структури 
і ресурсів кожної держави» [2, 
с. 324].

Отже, під соціальними пра-
вами зазвичай розуміють права 
на соціальне забезпечення, 
роботу, житло, освіту, тобто права 
на послуги у вузькому смислі. 
Онтологічно вони існують як 
права людини (морально-полі-
тичні, природні) і як основні права. 
За змістом це права індивіда сто-
совно суспільства (держави) на 
соціальні, економічні й культурні 
послуги. Вони становлять собою 
вимогу на адекватний розподіл 
необхідних для життя благ [1, 
c. 129]. 

З одного боку, соціальні 
права на послуги разом із 
суб’єктивними правами особис-
тості й політичними правами (пра-
вами участі) − це належність 
сучасної ліберальної демократії. 
Цей комплекс прав співпадає з 
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важливим і принциповим розріз-
ненням Ґ. Єллінека негативних 
свобод (status negativus), політич-
них прав участі (status activus) і 
соціальних прав (status positivus). 
Міжнародні декларації й конвенції 
(Загальна декларація прав 
людини, Міжнародній пакт про 
економічні, соціальні та культурні 
права, Європейська хартія та ін.) 
постулюють соціальні права як 
важливий складник прав людини. 
З другого боку, ці ж самі права, не 
передбачені конституціями захід-
них країн як безпосереднє пози-
тивне основне право, у дійсності 
є в наявності в конституціях, хоча 
й опосередковано (наприклад, в 
Основному законі ФРН) через 
інтерпретацію принципів соціаль-
ної держави, або ж безпосеред-
ньо як суб’єктивні права на вся-
кого роду послуги, сформульо-
вані в системі соціального зако-
нодавства. 

Це свідчить, що нормативний 
статус соціальних прав є спірним, 
точніше, дискусійним, як з філо-
софської так і з юридичної точці 
зору. Як у зарубіжній, так і у віт-
чизняній науковій літературі 
точаться дискусії щодо обґрунту-
вання, змісту й обсягу таких прав. 
Отже, наше завдання − не просто 
проаналізувати різні підходи до 
розуміння соціальних прав, а з 
позицій філософії права підійти 
до проблеми їх обґрунтування, 
показати, на підставі яких принци-
пів чи провідних ідей права 

людини, як права на соціальні 
послуги, існують або ж можуть 
існувати. 

У пострадянській юридичній 
літературі мають місце різно-
манітні погляди на природу 
соціальних прав. Одні дослідники, 
обстоюючи рівну значимість прав 
першого (громадянських і полі-
тичних) і другого (соціальних) 
поколінь, вважають, що соціальні 
права є однопорядковими з гро-
мадянськими і політичними, й 
виступають за створення єдиних 
універсальних механізмів їх реалі-
зації [8, с. 203]. 

Інші захищають точку зору, 
яка протиставляє права першого 
й другого поколінь чи, принаймні, 
підкреслює їх принципову відмін-
ність. Прихильники цієї позиції 
розглядають соціальні права не 
як суб’єктивні права, а як об’єктивні 
зобов’язання держави, що вико-
нуються нею з досягненням пев-
ного рівня економічного розвитку. 
Такі права не підлягають безумов-
ному судовому захисту, в тому 
числі й на міжнародному рівні. 
Ось чому їх називають мораль-
ними, правами-привілеями, пра-
вами-претензіями. Іноді вони 
навіть не визнаються дійсно 
основними або зовсім не вважа-
ються правами [11, с. 33]. Цей під-
хід підкреслює особливості прав 
другого покоління і є ефективним 
для пояснення їх природи й 
характеристики. Але він не дає 
відповіді на запитання, як мають 
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співіснувати різні групи прав. 
Згідно з третьою позицією, хоча 
ці види прав людини й відмінні за 
своєю юридичною природою, 
проте вони не протиставляються 
одне одному, а поєднуються між 
собою як однаково необхідні сис-
темні компоненти сучасної конс-
трукції прав людини, бо сучасна 
«держава не може не прагнути до 
того, щоб стати соціальною» [7, 
с. 139]. Солідаризуючись із пред-
ставниками цієї позиції принци-
пово, зауважимо при цьому, що 
дискусія з теоретичної площини 
тут переводиться у сферу прак-
тичної роботи по захисту всього 
комплексу прав та свобод інди-
віда в державі. Проте, на нашу 
думку, її слід повернути в теоре-
тичну площину обґрунтування 
соціальних прав людини.

У сучасній західній філософії 
права до обґрунтування соціаль-
них прав ставляться доволі 
серйозно [1]. З точки зору певної 
групи вчених, ці права не втрача-
ють своєї правової природи, 
оскільки є одними зі специфічних 
прав, тобто конкретизацією по-
няття «права людини» взагалі. 
Тому загальним принципом для їх 
обґрунтування є право індивіда 
на рівну повагу до нього, як і до 
всіх інших, тобто право бути рів-
ноправним автономним членом 
світової спільноти людей [1, 
c. 132]. Той факт, що соціальні 
права є позитивними правами, не 
перетворює їх на менш невід’ємні, 

аніж класичні громадянські права, 
тому що й останні мають позитив-
ний складник – вимогу захисту, 
надання допомоги й забезпе-
чення заходів до існування. 

Що стосується обґрунту-
вання соціальних прав, тут спос-
терігаються різні позиції. Одна 
пов’язана з традицією лібераліз-
му й тримається примату сво-
боди, яка розуміється доволі 
широко й передбачає позитивне 
її тлумачення. Згідно з цим погля-
дом треба не тільки захистити 
свободу від зовнішнього приму-
шення, а й дати їм можливість 
фактично здійснюватися. При-
хильники інших позицій орієнту-
ються на ідею справедливості, 
яку соціальні права конституюють 
і водночас конкретизують. Від-
повідно до одних теорій соціальні 
права виступають передусім як 
захист основних потреб людини, 
важливих для життя, а тому виз-
начають певний мінімальний, але 
достатній життєвий стандарт. Інші 
теорії розуміють соціальні права 
людини як рівні права на соціаль-
но справедливий, тобто якомога 
більш егалітарний (зрівняльний) 
розподіл благ [1, c. 138-160]. Як 
вбачається, ліберальне розуміння 
соціальних прав як розширення 
свободи і розуміння їх через кон-
кретизацію ідеї справедливості не 
суперечать одне одному, а знахо-
дяться у співвідношенні взаємо-
доповнення. 

Не можна обійти увагою той 
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факт, що в історичному аспекті 
за обгрунтуванням соціальних 
прав людини стоїть глибока тра-
диція національної правосвідо-
мості, яка полягає в обстоюванні 
права на гідне існування. Дослід-
ження цієї традиції є тому важ-
ливим, що її представник С.І. Гес-
сен брав безпосередню участь у 
підготовці Загальної декларації 
прав людини і зробив значний 
внесок у її філософське обґрун-
тування [12, p. 439]. 

Ідею права на гідне існування 
висунув відомий російський філо-
соф В.С. Соловйов (1853-1900 рр.) 
у праці «Оправдание добра» 
(1897 р.). Засновуючись на христи-
янському ідеалі любові, він розгля-
дав право як позитивне здійснення 
«певного мінімуму моральності». 
Під правом учений розумів міні-
мальні моральні вимоги, невико-
нання яких несе загрозу безпеці 
суспільства. По суті, «мінімальним 
добром» він називав «недопу-
щення зовнішніх проявів зла», 
тобто охорону життя і власності. 
Трактування ним «організації 
морального життя» не мало нічого 
спільного з «примушенням людей 
до щастя», характерним для полі-
цейської держави. В.С. Соловйов, 
демонструючи на диво історично 
тверезу правосвідомість, писав, 
що завдання права полягає зовсім 
не в тому, щоб світ, що погруз у злі, 
перетворився на Царство Божіє, а 
саме в тому, щоб він не перетво-
рився на пекло [9, с. 454]. 

У той же час нормальний 
стан, що забезпечується правом, 
– це не тільки безпека, а й гідне 
людини існування. Наприклад, 
несумісним з людською гідністю 
філософ вважав працю грубо 
механічну, надзвичайно важку 
фізично, а також тривалості, яка 
не залишає часу й сил для духов-
ного вдосконалення [9, с. 421]. 
Тому в той мінімум добра, який 
гарантується правом, В.С. Со-
ловйов включав вимогу забезпе-
чення всім людям зовнішніх умов 
для гідного існування й духовного 
розвитку. До останніх він відніс: 
(а) забезпечені засоби до існу-
вання (їжу, одежу, житло з теплом 
і повітрям); (б) гідний фізичний від-
починок; (в) можливість користу-
ватися дозвіллям для свого 
духовного вдосконалення. При 
цьому філософ підкреслював, що 
всі ці умови – лише мінімум, але 
потрібний безумовно [9, с. 423].

У визначенні права на гідне 
існування основний акцент науко-
вець зробив на позитивній сво-
боді, забезпеченні кожного 
матеріальними можливостями 
духовно розвиватися. Цей аспект 
безпосередньо випливає з його 
філософського вчення і є розвит-
ком кантівської ідеї моральної 
автономії особистості. Він визна-
вав заслуги І. Канта в захисті люд-
ської гідності й водночас звинува-
чував його у формалізмі й при-
хильності до негативної концепції 
справедливості. У концепції 
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«потенційної божественності 
людини» долається формаліс-
тична однобічність етики І. Канта. 
Така концепція передбачала, що 
кожна людська істота має врод-
жену здібність до нескінченного 
самовдосконалення, а крайня  
бідність та інші соціальні нега-
разди можуть виявитися нездо-
ланними перешкодами для реалі-
зації її здібностей. Отже, для 
самореалізації треба не тільки 
забезпечити кожну людину пра-
вом на свободу, а й надати їй 
необхідну допомогу в гідній реалі-
зації своєї долі. 

За В.С. Соловйовим, виз-
нання й забезпечення «права 
кожного на самостійне користу-
вання – для себе і для своїх – гід-
ним людським існуванням» (кур-
сив автора – С. М.) [9, с. 421] є 
обов’язком суспільства. В основі 
цього права лежить презумпція 
довіри до людини як істоти 
моральної, яка ставиться до праці 
як до «обов’язку виконання волі 
Божої і служіння загальному доб-
робуту ближніх» [9, с. 420]. Поряд 
з безумовним морально-релігій-
ним обґрунтуванням цього права 
філософ демонструє і його утилі-
тарне виправдання, показуючи 
економічну ефективність вільної 
й самоцінної особистості, яка діє 
із свідомістю людської гідності. 
Він принципово відрізняв свою 
позицію від соціалістичних вимог 
зрівнення майна, ставлячись до 
приватного багатства не як до зла 

самого по собі, а як до відносного 
блага, яке повинно узгоджуватися 
із загальним благом у смислі 
безумовного морального начала, 
вважаючи, що при збереженні 
майнової нерівності має бути виз-
нано за всіма і право на необхідні 
засоби для гідного людського 
існування. 

Таким чином, право на гідне 
існування виражається в тому, 
щоб виробництво здійснювалося 
не за рахунок людської гідності, 
щоб жодна людина не ставала 
лише знаряддям виробництва, 
щоб кожному були забезпечені 
матеріальні блага для такого існу-
вання й розвитку. Забезпечення 
цього права виступає однією з 
умов, за яких суспільні відносини 
відповідають вимогам мораль-
ного начала й забезпечують сус-
пільству належне існування й пос-
тійне вдосконалення. 

Обґрунтування В.С. Соловйо-
вим права на гідне існування – 
ознака його повороту до соціаль-
ного лібералізму. У цьому вира-
зився специфічний для право-
славної правосвідомості мотив 
виправдання права через забез-
печення умов для самореалізації 
особистості. Це також була харак-
терна тенденція як для теорії, так 
і для практики європейської 
думки. Заслуга філософа поля-
гала в тому, що він одним з пер-
ших у світовій ліберальній думці 
відчув цю тенденцію і сформулю-
вав ідею права на гідне існування, 
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спираючись на досягнення вітчиз-
няної філософії.

П.І. Новгородцев (1866-1924 
рр.) був тим, хто сприйняв ідею 
права на гідне існування й нама-
гався її розвинути. У роботі «Кри-
зис современного правосозна-
ния» (1909 р.) він здійснив обґрун-
тування права на гідне існування, 
спираючись на аналіз поглядів 
філософів права XIX – початку  
XX століть. Учений вважав зарод-
ження цієї ідеї наслідком подаль-
шого розвитку основоположного 
елемента іншої правової ідеї – ідеї 
свободи – від тотожної рівності 
абстрактної свободи до принципу 
індивідуальної своєрідності. При 
цьому більш повний розвиток ідеї 
рівності, що розуміється як забез-
печення можливостей для реалі-
зації особистістю своїх творчих 
здібностей, призводив до повнішої 
реалізації ідеї свободи. У допов-
ненні формального підходу зміс-
товним, що виражався в насиченні 
системи суб’єктивних прав особис-
тості правом на гідне існування, він 
вбачав вихід із кризи сучасної йому 
правосвідомості [5].

У праці «Право на достойное 
человеческое существование» 
(1905 р.) П.І. Новгородцев розгля-
дає його вже не тільки як мораль-
не, а й як юридичне право. Юри-
дичний характер, на думку пра-
вознавця, полягає в тому, що тут 
мається на увазі «не позитивний 
зміст людського ідеалу, а тільки 
заперечення тих умов, які цілком 

виключають можливість гідного 
людського життя» [6, с. 185]. За 
своїм характером воно схоже з 
правом на свободу думки і сво-
боду совісті, які теж стосуються 
заперечення зовнішніх утисків 
для духу, а не позитивного існу-
вання ідеалу внутрішньої сво-
боди. Дане право ні в якому разі 
не суперечить завданню й сут-
ності права, оскільки здійснюється 
заради охорони свободи й гід-
ності особистості – основних пра-
вових цінностей. Конкретними 
юридичними наслідками цього 
права були б: (а) законодавство 
про працю; (б) законодавство про 
професійні союзи й (в) державна 
турбота про «слабких» [6, с. 188-
190]. Необхідність забезпечення 
цього права зумовлена тим, що 
«користування свободою може 
бути паралізовано нестачею кош-
тів». Тому заради охорони сво-
боди право повинно взяти на себе 
турботу про матеріальні умови її 
здійснення, а заради гідності осо-
бистості − про захист права на 
гідне людське існування [6, с. 186, 
187]. Хоча рівень життя в різних 
суспільствах неоднаковий, у кож-
ному з них мають місце уявлення 
про належний рівень, що вва-
жається нормою, і про межу, за 
якою починається неприпустима 
крайність. В основі того, що право 
бере на себе визначення певних 
умовних норм, знаходиться виз-
нання принципу охорони особис-
тості, особливо серед найбільш 
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слабких і знедолених. Показуючи, 
що соціальні права виводяться з 
принципу індивідуалізму, П.І. Нов-
городцев підкреслює, що право 
на гідне існування є розвитком 
основоположних принципів права 
в нових умовах [6, с. 191].

Спробу дати детальнішу 
юридичну розробку права на 
гідне існування здійснив українсь-
кий філософ і юрист Б.О. Кістя-
ківський (1868-1920 рр.), впи-
савши його в систему невід’ємних 
прав особистості. На відміну від 
Б.М. Чичеріна, який стояв на 
позиціях класичного лібералізму, 
Б.О. Кістяківський вважав, що дій-
сна повага до права реалізується 
не стільки у взаємовідносинах 
людей (тобто у сфері грома-
дянського суспільства), скільки у 
відносинах громадян з держав-
ними органами. Він сприйняв тео-
рію Ґ. Єллінека про розрізнення 
прав суб’єктивних приватних і 
суб’єктивних публічних. Перші 
визначають масштаб природної 
свободи і становлять собою 
сферу, де щось визнається, другі 
створюють умови для забезпе-
чення реальності цих прав, а 
тому є сферою претендування. 
Б.О. Кістяківський підкреслював, 
що праву на гідне існування має 
бути надано негативного пуб-
лічно-правового статусу, інакше 
турбота про належні умови люд-
ського існування може бути під-
мінена добродійністю, що да-
рується урядом у дусі патер-

налізму, несумісного з духом осо-
бистої гідності. Сприймаючи в 
цілому ідею В.С. Соловйова про 
право на гідне існування, вчений 
повністю відкинув спробу виво-
дити це право з етики співчуття й 
розуміння держави як «соборно 
організованої жалості», а розгля-
дав його як суб’єктивне публічне 
право, яке є основою претенду-
вань особистості. «Не завдяки 
почуттю жалості, а в силу самої 
природи правової організації в 
нормальному соціальному ладі 
кожній людині має бути гаранто-
вано право на гідне людське існу-
вання, яке служить для цілої 
низки правових претендувань 
особистості» [3, c. 588, 589]. 
Отже, особливістю позиці ї  
Б.О. Кістяківського є, те, що він 
пов’язував гарантії права на гідне 
існування із самою природою 
правової організації і особливо 
підкреслював значимість здат-
ності претендувати як умови мож-
ливості людської свободи. 

Концепція суб’єктивних пуб-
лічних прав дала можливість  
Б.О. Кістяківському розглядати 
соціальну державу як цілком 
сумісну з індивідуальною свобо-
дою і таку, що становить нову, 
досконалішу форму правової 
держави. Його «правовий соці-
алізм» був подальшим розвитком 
ліберальних цінностей особистої 
свободи. Визнаючи законно гаран-
товане право на прожитковий 
рівень та освіту, сучасний соці-
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альний лібералізм вважає його 
чинником усунення перешкод на 
шляху розвитку особистої сво-
боди громадян і забезпечення 
рівних умов заради реалізації 
творчих зусиль у конкурентній 
боротьбі. На даний час така про-
грама є фактично загальновизна-
ною у світовій спільноті. 

З урахуванням цього, слід 
звернути увагу, що в cт. 23 Кон-
ституції України соціальні права 
мають узагальнене вираження: 
«Кожна людина має право на 
вільний розвиток своєї особис-
тості, якщо при цьому не порушу-
ються права і свободи інших 
людей...» [4, c. 120]. Поряд з пра-
вом на достатній життєвий рівень 
(cт. 48) воно виражає більш фун-
даментальне право − на гідне 

людське існування, на творчу 
самореалізацію особистості. 

Таким чином, соціальні пра-
ва, як права на певні соціальні 
послуги з боку держави, за сучас-
них умов є необхідним елементом 
системи прав людини, зорієнто-
ваної на забезпечення свободи і 
справедливості, а їх закріплення 
в Конституції України відповідає 
як сьогоденному правовому сві-
тогляду, так і міжнародним стан-
дартам. Варто зауважити, що 
цією статтею проблема обґрунту-
вання соціальних прав людини в 
українській філософії права тільки 
порушена, а з огляду на націо-
нальну правосвідомість і правову 
культуру в контексті світового 
досвіду й тенденцій вона ще 
чекає на своє розв’язання. 

Список літератури: 1. Ґосепат Ш. До обґрунтування соціальних прав людини // 
Філософія прав людини / За ред. Ш. Ґосепата та Ґ. Ломанна; Пер. з нім. О. Юдіна та Л. Дороні-
чевої. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 320 с. 2. Загальна декларація прав людини: Прийнята і про-
голошена резолюцією 217А (ІІІ) ГА ООН 10.12.1948 р. // Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права 
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Процес входження людини 
в суспільство, включення її в 
соціально-правові зв’язки та 
інтеграції в різні типи соціальних 
спільнот відображає станов-
лення соціальності людини, 
тобто соціалізацію, у процесі якої 
формуються соціальні якості, 
властивості, знання, навички, 
вміння людини, її культура (зок-
рема правова) і вона стає дієз-
датним учасником суспільних 
відносин. Здійснюється перетво-
рення природних людських сил і 

потенцій суспільством, їх окуль-
турення. Разом із тим саме 
поняття «правова соціалізація 
особистості» може здатися 
досить суперечливим (не досить 
коректним), оскільки особистість 
як така вже зумовлює наявність 
певного рівня правової культури 
й правосвідомості [5], тобто від-
повідного рівня соціалізованості, 
а соціалізація розглядається як 
процес, що формує особистість. 

Аналіз філософської, юри-
дичної та правової літератури 

О.П. Дзьобань, д-р філософ. наук, професор 
Національна юридична академія України  

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

Є.М. Мануйлов, д-р філософії, професор  
Національна юридична академія України  
імені Ярослава Мудрого, м. Харків
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свідчить, що проблемам вихо-
вання присвячено чимало праць 
– від європейської класики до 
сучасних наукових розробок. 
Однак комплексне бачення фе-
номенів правового виховання в 
контексті правової соціалізації 
часто залишається поза увагою 
дослідників, що свідчить не на 
користь цілісності концепцій пра-
вового виховання. Тому метою 
статті є конкретизація місця й 
ролі правового виховання в сис-
темі засобів правової соціаліза-
ції.

У науковій літературі за 
основоположне стверджується 
уявлення про суть людини як 
біопсихосоціальної єдності. За 
своїм значенням воно певною 
мірою має право претендувати 
на парадигмальність. Методоло-
гічна цінність такого уявлення 
полягає не стільки у включенні 
психічного компоненту як суттє-
вого, скільки у визначенні суб-
станціальної інтегральної єдно-
сті, рівнозначності всіх елемен-
тів. Виходячи з цього спроби 
виявлення субординаційних від-
носин, їх співпідлеглості виявля-
ються безпідставними. Стає 
можливим і необхідним розгляд 
взаємозумовленості, виділення 
кардинальних зв’язків між суттє-
вими структурними компонен-
тами людини. У зв’язку із цим 
доцільно послатись на точку зору 
К.-Ф.Весселя, який відзначає, що 
«орієнтація на вивчення про-

блеми людина-універсум у її 
індивідуальному існуванні вклю-
чає в себе два суттєвих аспекти: 
один аспект спрямовано на роз-
гляд структур, тобто взаємо-
зв’язків елементів і сторін, які ста-
новлять індивідуум, інший – 
пов’язано з розвитком індивіда в 
часі й охоплює загальний час 
його існування. Ця орієнтація 
включає в себе два нерозривно 
пов’язаних аспекти, тобто «біо-
психосоціальна єдність – лю-
дина» розуміється як динамічний 
процес» [2, с. 256]. Вихідним 
методологічним моментом у 
пізнанні місця й ролі правового 
виховання в контексті правової 
соціалізації людини має стати 
«перехід до понять комплекс-
ності й темпоральності, ... при-
чому комплексні стани можуть 
бути зрозумілими лише в межах 
відповідних їм інтервалів часу» 
[2, с. 257].

На підставі аналізу різних 
підходів до визначення й роз-
гляду правової соціалізації осо-
бистості можна зробити висно-
вок, що вона становить собою 
процес не односпрямованого 
впливу суспільства (соціально-
правової системи) на індивіда, а 
взаємодію їх як 2-х структурних 
елементів людської природи. Як 
показують результати сучасних 
вітчизняних досліджень, її філо-
софсько-правовий аналіз мож-
ливий у декількох напрямках 
[Див.: 1; 3; 4; 9].
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По-перше, це трансляція 

соціально-правового досвіду від 
суспільства до індивіда, що вира-
жається в сукупності отриманих 
знань про культурні й правові 
норми й цінності, типи правової 
поведінки – як соціально пере-
важних у межах окремих соці-
альних груп, суспільства в ціло-
му, так і відхильних, що супере-
чать соціальним нормам. Вона 
включає в себе не тільки усвідом-
лені, цілеспрямовані контрольо-
вані впливи (формування право-
свідомості в широкому розумінні), 
а й стихійні, спонтанні процеси, 
що мають безпосередній (пря-
мий) та опосередкований (непря-
мий) вплив на розвиток особис-
тості. Тут індивід виступає 
об’єктом впливу, а правове вихо-
вання є активнішим стосовно 
правосвідомості конкретної осо-
бистості.

 По-друге, суб’єктивування, 
тобто рефлексування культурно-
правового досвіду безпосеред-
ньо самим індивідом (інтеріори-
зація). На такому рівні індивід є 
суб’єктивно-об’єктивною єдністю. 
Здійснюється співставлення 
сприйнятого із соціального сере-
довища культурно-правового 
досвіду з власними особистісни-
ми ціннісно-правовими орієнти-
рами, його своєрідна фільтрація. 
У результаті деяка частина набу-
того знання в структурі правосві-
домості, перетворюється, транс-
формуючись у внутрішні регуля-

тиви правосвідомості й поведінки; 
останнє може бути відхиленим у 
категоричній формі або залише-
ним без уваги.

По-третє, об’єктивування 
особистістю індивідуального 
досвіду соціально-правових дій. 
Незалежно від наявності мети, 
виявленої активності, соціаль-
ного становища кожен індивід 
має певні функції суб’єкта соці-
алізаційного впливу на оточую-
чих, на різні соціальні групи, до 
складу яких входить людина, су-
спільство в цілому.

По-четверте, вважаючи 
во-лодіння (як суспільством, так 
і особистістю) певною цілісністю 
й активністю, певними право-
вими потребами, а також праг-
ненням до збереження відносної 
самостійності та юридичної неза-
лежності, взаємодія цих потреб і 
прагнень з позиції суб’єктно-
об’єктних зв’язків може бути оха-
рактеризована як суперечлива. 
У практичній життєдіяльності ці 
зв’язки є певною єдністю, а їх 
реалізація виражається в достат-
ньо складному сплетінні, взаємо-
доповненні і взаємозумовленості 
в процесі соціалізації.

Вирізнені концептуальні по-
ложення загальної теорії соціалі-
зації служать теоретико-методо-
логічним підґрунтям визначення 
місця, ролі, сутності й змісту 
впливу правового виховання на 
процес соціалізації особистості. 
На формування ціннісних право-
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вих настанов і правову поведінку 
індивіда в суспільстві чинять 
значний вплив конкретні події, 
соціальні явища, соціальне сере-
довище. Правове й культурне 
середовище, впливаючи (зок-
рема, через систему правового 
виховання) на особистість, ви-
робляє відповідні особистісно-
характерологічні стереотипи для 
ефективного впорядкування 
досвіду міжлюдських зв’язків, а 
також для належного керування 
діяльністю окремих членів сус-
пільства. 

Однак соціум не задоволь-
няється створенням стереотипів. 
Крім того, він прагне, щоб кожен 
член колективу відтворював 
останні й особисто здійснював у 
своїй життєдіяльності та вчинках. 
Прагнення соціуму, щоб указані 
стереотипи суспільної свідомості 
були не тільки просто інкорпоро-
вані в індивідуальній свідомості, 
а й відтворені в реальній дійс-
ності конкретних індивідів, обу-
мовлено тенденціями самопід-
тримання й самозбереження. 
Таке самопідтримання не може 
здійснюватись без свого реаль-
ного функціонування, що забез-
печується завдяки постійному 
відтворенню конкретними осо-
бами у своїх вчинках тих право-
вих образів та алгоритмів, які 
зафіксовані в тих чи інших сте-
реотипах і які передаються, 
поряд з іншими каналами, через 
систему правового виховання.

До впливу соціального сере-
довища людина ставиться вибір-
ково на підставі сформованих в 
її правосвідомості системи пра-
вових цінностей, а вже набуті 
завдяки системі правового вихо-
вання соціальні якості є своєрід-
ним фільтром, що пропускає 
імпульси соціального середо-
вища. Звичайно, сама індивіду-
альність особистості, її потен-
ціальні можливості освоїти куль-
турний пласт суспільства, її пот-
реби й інтереси, спрямованість її 
соціальної активності (емоційно-
психологічний аспект правосвідо-
мості) – служать важливими чин-
никами її правової соціалізації.

Отже, правова соціалізація 
охоплює всі соціальні процеси, 
завдяки яким індивід засвоює 
певні (зокрема правові) знання, 
норми, цінності, що дозволяють 
йому функціонувати як повноцін-
ному й повноправному члену су-
спільства [6, с. 91-109]. Зміст пра-
вової соціалізації особистості 
охоплює засвоєння останньою (а) 
юридичної мови соціальної спіль-
ноти; (б) відповідних способів, 
методів мислення, властивих 
правовій культурі; (в) форм раціо-
нальності й почуттів; (г) прийня-
тих нею правових норм, ціннос-
тей, традицій, звичаїв, зразків і 
методів діяльності тощо. Індивід 
соціалізується, включаючись у 
різноманітні форми правового 
життя, засвоюючи характерні  
для них соціальні ролі, засвоює 
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світ правової культури вибірково, 
через власні інтереси, світогляд, 
конкретний рівень сформованої 
правосвідомості. Освоюючи за 
допомогою правового виховання 
правову культуру, людина фор-
мує свої здібності, потреби, цін-
ності. Тому не існує соціалізації 
без індивідуалізації в праві. Про-
цес поєднання чинників, що 
характеризують умови соціаль-
ного середовища (правового 
поля), з особистими, становлять 
механізм правової соціалізації, до 
складу якого органічно входить 
система правового виховання. 

Вирішувати питання про 
ефективність правового вихо-
вання як засобу правової соціалі-
зації й цілеспрямованої держав-
ної діяльності неможливо без 
всебічного аналізу першопричин 
стрімко зростаючих криміналіза-
ції суспільства й девіацій у мо-
лодіжному середовищі. До най-
важливіших причин підвищеної 
девіантності неповнолітніх мож-
на віднести насамперед об’єк-
тивні протиріччя між поколін-
нями, кожне з яких є специфіч-
ною соціально-демографічною 
групою з власними особливос-
тями й інтересами. До числа цих 
протиріч, як правило, відносять 
конкуренцію на ринку праці й 
соціальних послуг, консерватизм 
старших і новаторські устрем-
ління більш молодих, схильність 
опікувати в одних і потреби неза-
лежності в інших. Ці протиріччя 

можуть набувати різних форм і 
мати конструктивний або де-
структивний характер. Крім цьо-
го, соціальна незрілість молоді, 
підвищене прагнення до неза-
лежності, сполучені з недостат-
ньою здатністю прогнозувати 
результати власних дій, а також 
складність самого процесу соціа-
лізації, коли біологічні переду-
мови індивіда набувають певних 
форм внаслідок суперечливого 
впливу середовища, – все це 
впливає на ще неусталену пси-
хіку підлітків і в результаті визна-
чає поведінку неповнолітнього.

До не менш важливих при-
чин, що спричиняють підвищену 
девіантність неповнолітніх, нале-
жать і фізіологічні особливості 
молодого покоління: емоційна 
збудливість, невміння стримува-
тися, прагнення до активної 
діяльності за умов браку життє-
вого досвіду. Проблема соціаль-
ної девіації є надзвичайно серйоз-
ною. Так, за даними ООН, до 30% 
молодих людей в усьому світі 
беруть участь у протиправних 
діях, а 5% учиняють серйозні  
правопорушення (Тут і далі по 
тексту статті числові показники 
наведено за результатами 
аналізу довідково-статистичних 
Інтернет-видань, таких як http://
ua.textreferat.com/, http://mvs.gov.
ua/mvs/control, http://vybory.org/
articles/, http://www.day.kiev.ua/, 
http://www.inter.criminology.org.ua/, 
http://www.ukrstat.gov.ua/ та ін.).
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Останніми роками в Україні 
склалася низка специфічних чин-
ників, які й обумовили підви-
щення числа негативних явищ у 
підлітковому й молодіжному 
середовищі, до яких можна від-
нести наступні:

– зниження життєвого рівня 
населення, зростання безробіт-
тя, зміна статусу багатьох людей, 
які не зуміли адаптуватися до 
нових умов. Це викликає поши-
рення пияцтва, наркоманії як 
«втечі» від проблем, а в деяких 
випадках і змушену злочинність 
(мотивовану не користю в смислі 
збагачення, а прагненням збе-
регти звичний спосіб життя);

– соціальна незахищеність 
багатьох груп населення й різке 
розшарування всередині сус-
пільства, що породили правовий 
нігілізм і недовіру до влади;

– ситуація аномії, створена 
загальносистемною кризою, що 
зумовила духовну маргіналь-
ність молодого покоління, дефор-
мацію світогляду, дезорієнтацію 
у відносинах. При цьому кризову 
ситуацію в духовному світі моло-
ді збільшує бідність форм доз-
вілля, наданих основній масі 
молоді, й відсутність належного 
державного регулювання у сфері 
молодіжної політики;

– зниження морального 
рівня суспільства, зумовлене 
соціальною аномією. Брак 
морально-духовних засад за 
сучасних умов призвів до того, 

що задоволення матеріальних 
потреб нерідко стає чи не єдиною 
метою, і як результат – 70% зло-
чинів неповнолітніх пов’язані з 
присвоєнням чужої власності;

– криза суспільного ідеалу, 
яка негативно позначається на 
ви-ховних можливостях навчаль-
них закладів, які дуже звузилися 
після припинення діяльності 
таких громадських утворень, як 
ВЛКСМ і піонерська організація, 
внаслідок чого виник своєрідний 
вакуум, який тепер стихійно 
заповнюється так званою суб-
культурою ровесників, яка най-
частіше бере за орієнтири примі-
тивні зразки масової культури 
або цінності кримінальної суб-
культури;

– зменшення можливостей 
сімейного виховання через те, 
що батьки стали більше часу вит-
рачати на пошуки коштів для 
існування, звідси – економія кош-
тів, а, значить, і скорочення інших 
витрат (наприклад, на книги, жур-
нали, газети тощо, тобто на те, 
що становить основу культурно-
го дозвілля);

– невиправдане послаб-
лення каральної практики з боку 
правозастосовних органів. Так 
званий процес лібералізації пока-
рання значно послабив пока-
рання для неповнолітніх за вчи-
нення правопорушень (особливо 
скоєних уперше), тим самим 
звільнивши від страху перед 
карою тих із них, які найбільш 



�1�2009/100

Право та філософія
схильні до кримінальних вчинків.

Не можна однозначно ствер-
джувати, що негативні форми 
девіантної поведінки сьогодні є 
масовими, але таке їх зростання 
в останні роки, безумовно, має 
насторожувати не тільки право-
охоронну, а й усю державну сис-
тему, передусім систему право-
вого виховання. На жаль, для 
сучасного українського суспільс-
тва стають характерними такі 
негативні тенденції, як – омолод-
ження злочинності, зростання її 
організованих форм і рецидиву, 
фемінізація молодіжної злочин-
ності тощо. Усе це виявилося 
закономірним результатом ослаб-
лення впливу школи, відсутності 
державного й громадського кон-
тролю за дозвіллям неповноліт-
ніх, правовиховної роботи в 
молодіжному середовищі, здійс-
нюваної в рамках державних про-
грам, не говорячи вже про більш 
глобальні економічні причини.

Крім загальних причин де-
віантної поведінки неповнолітніх 
і молоді можна вирізнити і спе-
цифічні, насамперед негативний 
вплив родини. У 30-40% випадків 
злочинів неповнолітніх установ-
лено прямий негативний вплив 
батьків і старших членів родини 
(пияцтво, брутальність, жорс-
токість, асоціальний спосіб життя, 
низька культура, престижно спо-
живчі установки тощо). До того ж 
позначається негативний вплив 
і найближчого оточення – побу-

тового, навчального, виробни-
чого – з боку як однолітків, так і 
дорослих.

Немаловажною є й та обста-
вина, що в молодіжне середо-
вище миттєво проникають сте-
реотипи поведінки, несумісні із 
суспільними цінностями (пропа-
ганда наркотиків, культу насиль-
ства, статевої розбещеності), які 
найчастіше стають визначаль-
ними у виборі підлітками варіанта 
поведінки. Усе назване найбла-
годатнішим чином перетинається 
з невмінням або небажанням 
педагогів формувати позитивні 
правові цінності й ідеали в тих, 
хто навчається в умовах плю-
ралізму думок, впливу демагогії 
й екстремізму. Ще однією причи-
ною соціальної дезорієнтації під-
літків є повна відсутність їх пра-
вового виховання в трудових 
колективах, що зумовлено розпа-
дом системи працевлаштування 
й трудового виховання, що прак-
тикувалося колишньою суспіль-
ною системою й було досить 
результативним.

Ці обставини і формують 
криміногенну особистість, якій 
притаманні втрата інтересу до 
навчання, вузькоутилітарне став-
лення до професії, байдужість до 
проблем суспільства, істотні 
перекручення моральної й пра-
вової свідомості,  зокрема, 
розуміння обов’язку, совісті з ура-
хуванням особистих бажань або 
групової солідарності, жорс-
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токість, облудність, несамокри-
тичність. Сформований криміно-
генний тип особистості вже гото-
вий до вчинення злочину, й у від-
повідній ситуації така людина, не 
замислюючись, скоїть його.

Інший вид девіантної пове-
дінки, що належить до суспільно 
небезпечної, – це наркоманія. 
Точну чисельність осіб, які зловжи-
вають наркотиками в Україні, виз-
начити практично неможливо 
через недосконалість системи 
соціального контролю. Але, за 
даними МВС України, на обліку в 
органах внутрішніх справ знахо-
диться понад 140 тис. наркоманів, 
причому щорічно їх число збіль-
шується в середньому на 10%. 
Переважна більшість наркоманів 
(70%) – це молоді люди у віці до 30 
років; понад 60% уперше пробують 
наркотики до 19 років [7]. Отже, 
наркоманія – це не просто про-
блема загальнодержавна, а пере-
дусім молодіжна, яка обов’язково 
повинна враховуватися в процесі 
правовиховної роботи.

Пияцтво й алкоголізм теж 
належать до небезпечних видів 
соціальної девіації і як соціальні 
феномени визначаються ступе-
нем поширеності в суспільстві. За 
даними соціологічних дослід-
жень, 60-70% студентів і школярів 
регулярно вживають спиртні 
напої. Ось чому треба наголошу-
вати на тому, що зловживання 
алкоголем – чи не найпоши-
реніша форма девіантної пове-

дінки серед неповнолітніх і 
молоді, яка безпосередньо приз-
водить до правопорушень і зло-
чинів. Тому поряд з профілакти-
кою наркоманії системі правового 
виховання, як засобу правової 
соціалізації особистості, нале-
жить орієнтуватися на профілак-
тику й цих соціальних хвороб.

Однак загрозливі темпи зрос-
тання соціальної девіації саме в 
підлітковому середовищі не можна 
відносити тільки до недоліків і про-
рахунків у виховній роботі право-
охоронних та навчальних закладів. 
Очевидно, тут є інші, більш важ-
ливі причини, яким необхідно дати 
всебічну оцінку й аналіз, оскільки 
саме вони дозволяють просте-
жити внутрішній стан людини й 
визначити мотивацію її поведінки, 
зумовлену не лише економічним 
спадом у державі, не браком пра-
вовиховної роботи, а впливом на 
її поведінкову орієнтацію цілої 
сукупності чинників, які мають 
якісну визначеність і становлять 
оточення людини, тобто соці-
ально-правового середовища.

Соціальне середовище – це 
оточуючі людину суспільні, ма-
теріальні, духовні та інші умови її 
існування, формування й діяль-
ності [8]. У широкому розумінні – 
це макросередовище, що охоп-
лює всю суспільно-економічну 
систему (суспільні відносини й інс-
титути, свідомість, культуру тощо); 
у вузькому значенні – це мікросе-
редовище, яке включає соціальне 
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оточення людини (родину, нав-
чальний, трудовий колектив, 
групу та ін.). Правове середовище 
є складником макросередовища, 
однак у першу чергу – це той чин-
ник, що опосередковує соціальне 
середовище на мікрорівні.

Особливості правового 
середовища (на відміну від його 
філософського розуміння як зов-
нішніх предметів і явищ стосовно 
цілісної системи, з якими вона 
тією чи іншою мірою взаємодіє, 
змінюючи їх і змінюючись при 
цьому сама) зумовлюються перш 
за все природою самого права й 
характеризуються специфіч-
ними, соціально-правовими інс-
титутами, а також різноманіт-
ними проявами права – об’єкти-
вованими й необ’єктивованими.

Правовому середовищу влас-
тиві специфічні зв’язки й відно-
сини, що склалися між суб’єктами, 
в основі яких лежить правомірна 
поведінка, здійснювана в рамках 
правових приписів. Особливості 
правового середовища виявля-
ються на рівні особистісної ролі 
суб’єкта, у якій індивід представ-
лений правовими якостями, що 
характеризують його як суб’єкта 
права з усіма витікаючими із цього 
рисами. Специфічність правового 
середовища реалізується з влас-
тивими тільки йому цінностями і 
способом стимулювання саморе-
гуляції, наявністю й дією засобів 
державно-правового контро-
лю за проведенням взаємодію-

чих у правовому середовищі 
соціальних суб’єктів, передусім за 
допомогою системи правового 
виховання. У сфері правового 
регулювання спеціальні види 
соціальної активності суб’єктів 
завжди набувають юридичного 
характеру.

Таким чином, у правовому 
середовищі безпосередньо здійс-
нюється правова соціалізація, у 
тому числі й за допомогою право-
виховних заходів. Воно становить 
собою оточення суб’єкта, його без-
посередній, найближчий життєвий 
простір, що визначає його буття у 
сфері права, виявляється в сукуп-
ності правових зв’язків і відносин, 
які складаються в суспільстві в 
результаті реалізованої суб’єктами 
соціальної активності в царині пра-
вового регулювання. Отже, пра-
вове середовище є сполучним 
елементом макро- й мікро- сере-
довища в соціоструктурі суспіль-
ства, основною характеристикою 
цієї системи, інваріантним аспек-
том усталеної в суспільстві сис-
теми правового виховання.

Як бачимо, особливість пра-
вової соціалізації особистості 
зумовлена цільовим змістом 
даного процесу, що виражається 
в залученні людини до правових 
норм, цінностей правової куль-
тури, нарешті, до свідомої соці-
ально-правової активної діяль-
ності, що є універсальним спосо-
бом удосконалювання соціаль-
ного середовища (зокрема того, 
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в якому знаходиться підроста-
юче покоління) й одночасно фор-
мування особистості.

Як висновок зазначимо, що 
на даний час перед державою й 
суспільством виникає важливе 
завдання – побудувати відповід-
ну систему правовиховного 
впливу не тільки на молоде 
покоління, а на всіх членів сус-
пільства, яка забезпечувала б 
повноцінний розвиток і вдоскона-
лення форм життєдіяльності 
людей, їх соціальну адаптацію й 
правову соціалізацію.

Правове виховання сьогодні 
– єдиний реально дійовий засіб, 
за допомогою якого уможлив-
люється процес впливу на індиві-
дуальному й груповому рівні на 
соціальне середовище, що виз-
начає правові потреби й орієн-
тири на мікрорівні, спрямовуючи 
й визначаючи тим самим процеси 

правової соціалізації в першу 
чергу в молодіжному середовищі. 
Це вбачається досить важливим, 
якщо враховувати ступінь спря-
мованості й темпи росту молодіж-
ної девіації, яка останнім часом 
набуває загрозливих розмірів.

Якщо суспільство вчасно не 
відреагує на поширювані девіа-
ційні процеси шляхом організації 
цілеспрямованого впливу на 
молодіжне середовище, його 
соціоструктурі загрожуватиме 
всевражаюча криміналізація, 
здатна проникати практично в усі 
його сфери життєдіяльності. Дійо-
вими заходами в такій обстановці 
будуть удосконалення форм пра-
вовиховного впливу стосовно 
всіх груп і прошарків суспільства 
й активізація та оптимізація пра-
вовиховного процесу, спрямова-
ного на прискорення правової 
соціалізації в сучасних умовах.
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